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O Comité de. 
Alúmina inocente, 
para a Comisión 
Investigadora 
O de~pedido Comité de 
Empresa de Alúmina-Aluminio, 
en San Cibrán, non é 
responsábel do conflito sócio
laboral desatado na Mariña 
Luguesa, como consecuéncia 
do embarrancamento do 
buque panameño Casan, hai 
agora un ano, segundo as 
conclusións do amplísimo 
informe da comisión 
investi gadora exytraoficial 
coordenada polos avogados 
Joaquin Ruiz Jiménez e Alberte 
Xullo Rodríguez Feixóo. 

(Páx. 9) 

Hurst Bethge: 'A 
paz un princípio;. 
non unha 
asignatura' 
D. Horst Bethbe, profesor na 
R.F.A. (Hamburgo) e 
coordenador do Movemento 
"Teachers for Peace" · 
("profesores pola paz"), trataba 
de explicar a A Nasa T erra cal 
é a filosofía que move este 
movimento de educadores 
pacifistas, que na Galiza ten e 
sua representación no 
Seminário Permanente de 
Educación para a Paz, do 
Sindicato Galego do Ensino e 
Investigación da CXTG. . ) 

(Páx. 8 

Alberte Feixoo: 
'Aqui non hai 
empresários, 
senón patróns' 

Filio de emigrantes na 
Cataluña, onde viveu unha 
parte importante da sua vida e 
mesmo realizou os seus 
estudos de direito. Actualmente 
exerce o mesmo posto en 
Lugo, ao servício das duas 
centrais nacionalistas. Foi 
avogado do Comité de Alúmina 
e pensa que na Galiza ainda 
non hai unha conciéncia 
empresarial "porque aqui non 
hai empresários, senón 
patróns, que non é o mesmo". 

(Páx. 10 e H) 

Bule-Bulé 
Catro 
páxinas 
especiais 
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O INVENTÁRIO FORESTAL CONFIRMA OS TEMORES DOS MADEIREIROS 
. SOBRE A DISMINUCIÓN DAS ESPÉCIES UTILIZADAS . 

NA INDÚSTRIA DA SERRA _-

·A INVASIÓN DO EUCALIPTO 

CADA 4 MINUTOS ... · 

Mentres o 
lnventário 
Foresta/
longamente 
gardado en 
secreto pola 
Consell_aria de 
Agricultura e 
por fin 
publicado
indica que o 
eucalipto é a 
esp~cie que 
está a 

· desprazar de 
forma -
alarmante ás 
tradicional- · 
mente 
utilizadas 
polos 
aserradeiros 
(que dan 
emprego 
directo a máis 
de quince mil 
persoas), o 
Governo 
Central 
propón 
reforestar os 
montes en 
Man-Común 
con eucalipto 
para atender 
as demandas 
de tres · 
fábricas de 
pasta. 

AEROL/NEAS A 
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Está a consumir un millón de metros cúbiC?OS m-áis do gue Rrqduce o monte 

. O eucalipto ameaza á indústria· da serra 
Os empresarios do aserrío din que é a nosa única industria, rural. As serranas repartidas por todos os recantos do país 

dan traballo a máis de quince mjl persoas. O lnventário Forestal confírmalles que as espécies que consumen retroceden 
· · ante a invasión dp eucalipto. A presión das _ trans-~acionais .do p~pel por extender ainda máis o eucalitpo, 

afogaría. o seü funcionamento. "Onde entra, o. eucalipto, nunca máis se replanta outra espécie." 

O lnventário Forestal que 
acaba de apresentar o 
Governo Autónomo 
confirma que o eucalipto é 

. a espécie que se extende 
máis rapidamente sobre o 
mapa galego e que non 
necesita as reforestacións 
masivas pelas que están a 
presionar as multinacionais 
do papel. O país é 
excedentário en madeira de 
eucalipto mentres que · 
perdeu_ nos últimos 1 O anos 
unha média de 50.000 
hectáreas, p(incipalmente 
de piñeiro e outras espécies 
de consumo diário na 
indústria de madeira sólida, 
como consecuéncia dos 
incéndios. o consumo anual 
de níadeira para aserrio _ 
excede xa en máis dun . 
millón de metros cúbicos a 
produción do monte. 

Os d~dos apresentados · coma 
Segundo lnven.tário Forestal, co
rresponden en tódo ás previsións 
dos industriais da madeira e aos 
adiantos que A. NOSA TERRA 
publicou no número· 361. Nos úl
timos quince anos se plantaron 
84.000 novas hectáreas de euca
lipto, o que fai un promédio de 
5.600 e un total adicado a esta 
espécie de 234.000 hectáreas. A 
superfície arborada é de 
1. fo9.185 .. hectáreas, polo que a 
que está plantada con eucalipto 
oc~pa máis do vinte por cén . O , 
pinar só creceu en 100.000 hec
táreas xa que hoxe se contabili
zan 700 .. 000 hectáreas no canto 
de 600.000 que habia no ano 
1972. O eucalipto confirmase 
como a espécie dominante para 
o espácio da beirarhar e ocupa · · 
xa zonas de pradaria e outros 
cultivos entre O e 400 metros 

1a. -o director de Industria sor
prendeu tamén a opinión galega 
coa nova do proxecto da empre
sa finesa Pampela que emprega- · 
ria o piñeiro e utilizaria o sistema 
mecánico. A alusión do deputa-.. 
do galego e vice-presiderite da 
Comisión de lñdustria, Isidoro 
Gracia, ás 800.000 hectáreas de 

G. LUCA-A. EIRÉ : 

montes en man comun , como 
espácio para a repov0ación ma
siva prevista, tamén confirma a 
intención anunciada no número · 
361 de A NOSA T.ERRA de propi
ciar a reforestación con eucalipto 
por médio do Plan de Acción Fo
restal da CE!; sobre o monte co
munal. Un paso prévio para esta 

· coriversión do monte vecinñal (o 
.27 por cen da superficie de Gali
za) aos intereses das multi-na
cionais, . seriq a aprobación- da 
Lei de Montes Veciñais, aproba
da polo Consello da Xunta o pa- · 
sado 15 de Nada!. A figura xurí~ 
dica de rronte tutelado pala Ad
ministración que propón a Xunta, 
contradice o espirito mesmo da 
Lei de Montes en Man Común, 
que concede total autonomía 
aos viciños sobre esta forma tra
dicional de propiedade. 

~ Declaración de intencións 

No acto de apresentación do ln
ventário Forestal, o Consellleiro 
de Agricultura anunciou que o 
seu departamento tiña como ob
xectivos principais de cara ao 
monte ordenar as masas arbora
das e mellorar a produción de 
maneira de reducir o impacto 
dos incéndios. O conselleiro ex
presou un especial interés por 
fomentar as espécies de calida
de. polo que teñen de capitaliza
ción de cara aq futuro. T amén se 
referiu ánecesidade de fomentar 
a produción de piñeiro, tanto 
-pola sua flexibilidade {de uso) 
como polo seu impacto social. 
Neste_ senso, atendía, sequera 
na declaración de intencións, ás 
preocupacións repetidamente 
expresadas pola Federación Em
presarial de Aserradores e Re
matantes que observan con 
preocupación como o avance do 
eucalipto corresponde co retro: 
ceso das espécies empregadas 
na sua indústria, nomeadamente 
o piñeiro. 

Aludindo á diversificación da 
oferta da producíón forestal, o 

~ responsábel da administración 

ventário se fixo ao plan de orde
nación de montes, considerado 
en todos os ámbetos relaciona
dos con este sector como da 
máxima prioridade . 

Por outro lado os grupos eco
loxistas- e naturalistas galegas, 
que celebraron unha asamblea 
os días 17 e 18 no Ferro!, acor
daron se pronunciar en contra da 
repovoación masiva de eucalip
tos e da instalación de fábricas 
de pasta. Aseguran que o mono
cultivo dos montes contradi a di
versidade produtiva e que a utili
dade destes debe orientarse tan
to a función$ produtivas como 
aos aspectos de conservación e 
uso social. Ao mesmo tempo de
claráronse a favor da Proposi
ción Popular de Leí para a Con
servación e Mellara do Patrimó
nio Forestal galega. Os ecoloxis
tas criticaron tamén na asamblea 
a ocultación de dados sobre as 
solicitudes de instalación de fá
bricas de pasta apresentadas ao 
Governo Autónomo. Por outra 
parte, en Portugal , a Associac;ao 
Nacional de Conservación da 
Natureza Quercus fixo nesta se
mana un chamamento aos con
cellos e ás asociaciacións de 
ecoloxistas e representantes do 
sector do aserrio para protestar 
contra un proxec~o de leí do Go
verno que invalidará a soberanía 
dos concellos para impedir a 
plantación indiscriminada de eu
calipto. Esta caste de reforesta
ción, canta co apoio dos grupos 
produtores de pasta de papel e 
coa subvención do Plan de Ac
ción Forestal á conta dos presu
postos comunitários. 

. w de Agricultura indicou "haberia 
a: que non deixar de atirarlle bene
~ ficios á produción de madeira en 
w ·turnos curtos". A expresión "hai 
fu que planificar" foi toda a men-

....._ ________________ ·-----------.10.. ción que na apresentación do In-

No entanto, están a completar
se as relacións de asinaturas 
para a proposición de Lei de Ini
ciativa Lexislativa Popular para a 
Conservación , Mellara e Desen
volvemento do Património Fores
tal presentada ante a mesa do 
Parlamento. O 

o ·PARTO DOS .MONTES 
O inventário Forestal que ven de facer pú
blico a Consellaria de Agricultura é un do
éumento 13ásico que pola excepcionalidade 
e anomalías da sua xestación poderia ser 
examinado coma unha árbore adulta. Gar
dado coma secreto de Estado durante os 
seis últimos anos, medrou cara o interior 
da terra e mentres as suas raiceifas se es
tabelecian de costas á luz, · especulacións 
·e intereses contrários aos da maioria tive
ron tempo abando para se beneficiar da ig
noráncia xeral da situación do patrirriónio 
forestal. Así, por exemplo, indústrias dopa- . 
pel convenceron a xuntas veciñais para Hes 
concertar á baixa explotacións de terras dé 
grande valor potencial coa intención.de po
ñelas á euQalipto. Simp1es S()licitantes .de 
licéRcia de ·instalación dunha fábrica de 
pasta, ·coma a trans-nacional de base ale
má Flick, campaban ao.te cámaras e micró
fonos instituictos por vontade própria e sen 
desmentidos de govemante nen9un, como 
administradores do património forestal ou 
planificadores destemidos da reforestación 
con eucalipto. · 

De seguro que tiñan padriños de altura . 
Movíanse coa confianza de quen repibiu a 
confidencia de até onde che§aban as rai
ceiras da árbore, das cifras coñecidas e 

agachadas do mapa forestal. Agora o con
firma o deputado do PSOE Isidoro Grácia 
Plaza, que se desempeña perante as Cor
tes · co~ votos da província de Pontevedra 
para propor que os montes de man comun 
da sua terra se convirtan en eucaliptais go
vernados desde a direción do Ministério de 
lndústria de Madrid. Probabelmente era o 
que se podia esperar.dun partido centrali~
ta que ten vellas débedas de amizade que 
pagar ao partido Social-democrata da RFA, 
'debedor á sua vez .do Grupo Flick, pero 
onde estiveron durante todo este tempo o 
Partido ~ Nacionaltsta Galego e Coalición 
Galega? Acaso a prolongación ir:ideftnida 
do tapado do lnventário Forestal non esta- . 
ba a producir á mesma beira deles declara
cións, manipulacións da opinión. e hipote- · 
cas do futuro do noso monte? Se ·como 
'ben se ve, ·ao PSOE !'lon lle produce nen 
trio nen calor o esfaretamento da· indústria 
e do emprego galegas, importáballe por 
casualidad e a esoutras forrnacións poi íti- · 
cas non· sucursalistas que se xogase du
rante ese tempo coa sorte da única indus
tria rural, dos aserradeiros que dan er'npre
go directo a máis de quince mil persoas?· 

O esperad.o agramar desta árbore do IR~ 

ventaría Forestal pon de manifesto un se
creto a voces: que o eucalipto medra máis 
que nengunha outra espécie; que non é ne
cesária nengunha reforestación con esta 
árbore de orixe australiana como non sexa 
cun franco interés especulativo; que por 
cada planta de eucalipto que ingresa na 
nómina forestal, unha planta das espécies 
utilizada no aserrio ou na reserva de calida
.cJe desaparece. O conselleiro de Agricultu
ra asegura con este documento na man 
que co_r;npre ordenar as masas arboradas 
(el di arboradas), mellorar a rendabilidade 
do monte e incrementar a produción de es
pécies de calidade. De sobra sabe que 
despois de oito anos de Governo Autonó
mico nada disto .será posíbel se non se 
consegue a ordeAación territorial. O ma
chaCto de calquera ·interés pode fender a 
,planta do inv'entário forestal se a política 
que dela sae non se guia por ese tramado 
prévio. Arborado, cu~tivo, prado ou espácio 
urbán entran un eneal d~outro segundo o 
interés que sobre o eles presione como ne:.. 
sas recentes plantacións de eucalipto en 
terreos de concentración parcelária. Pero 
beiivida sexa ' a planta se cando ºmenos 
ilustra os intereses destes reforestadores 
que desde o ano de Lourizán nunca cesán. 

\ 



'A CEE considera 
á Galiza como .fornecedor de madeira en bruto'-

XOSé Dans 
Vice-presidente da Federación Empresarial 
de Aserradores e Rematantes 

O eucalipto ,que tanto interesa ás multinacionais da industria do papel, 
desplaza outras especies que son a razón do funcionamento das serrerías, 
que dan traballo amáis de quince mil persoas. O vice-presidente da 
Federación Empresarial de Aserradores e Rematantes, Xosé Dans Boado, 
explica as suas preocupacións porque se tale de reforestar cunha especie 
que está a invadir Galiza sen outra axuda qu~ o seu rápido crecemento. 

O Plan de Acción Forestal da 
CEE favorece precisamente a 
reforestación con espécies de 
crecim~nto curto e non pon in
comenentes senón todo o con
trário a unha situación de 
mono-cultivó. 
O que pasa é que a CEE consi
dera a Galiza como un fornece
dor de madeira, de madeira en 
bruto. Os intereses representa
dos na CEE din: .Galiz~. que é 
unha gran productora de euca
lipto, que nos dea ~ucaliptd . 
Prefiren naturalménte que se 
faga -a celulosa ali; que é o m~lo, 

porque eles farán o papel na Ale
maña , na Franza. Estou seguro 
de que es~ é a mentalidade e 
contra diso ternos que nos rebe
lar. Nós ternos que respostar que 
aquí ternos capacidade para pro
ducir eucalipto, pero'lamén para 
producir pino e espécies nobles, 
de máis anos e de máis alto valor 
económico e ternos que .conxu
gar esas posibilidades. E certo 
que na CEE teñen esa idea. Pero 
tampouco se nos pode 'esc~par 
que os amos dos cartos . son 
quen deciden: se eu como em- · 
presa veño montar unha fábric~ 

de pasta, farei por· obter o máxi
mo rendimento, dentro do que 
me permitan. Pero se esta insta
lación está subvencionada como 
é. este caso (através das zonas , 
'fi.-AL_T_U_R_A_D_O __ 

CRACK DO 74-75 
HABIA NA GALIZA 
1.500 SERRAS DAS 
QUE QUEDARON 
APROXl.MADAMENTE 
A -METADE' 

'Cada ano as indústrias 
consumen-un millón de metros 
cúbitos de pino máis 
dos que se producen~ 
"O noso t,emor básico é que 
non poidamos ter matéria pri
ma abondo para o nosa in
dústria e que teñamos que 
entrar en competéncia con fá- ' 
bricas de taboeiros e de celu
losas. Xa ternos demasiadas 
fábricas que comen o pino 
que hai rapidamente. ·oerra
deiramente autorizáronse 
duas novas, a de San Sadur
niño e a de Rábade .. Por xun.,. 
to, o consumo de pino excede 
un millón de metros cúbicos á 
produción: 

Se cada ano as fábricas de 
taboeiros comen un millón 
!lláis do que hai, pois logo de
saparecE¡?rá porque non se re
planta. E unha toleria que al
guén declare que o que sobra 
neste país é o pino. Por unha 
banda ven ese señor director 
xeral de lndústria que -di que 
na Gal_iza hai que producir eu
calipto. Pero se xa .se está a 
producir!! Con ou sen ínter.:. 

- vención do Governo, con ou 
sen subvención, vai adiante. 
Pero tampouco se pode de
clarar que o que hai que ex
plotar é o pino con novas in-

'Eu NON 
AUTORIZAF-HA UNHA 
FÁBRICA DE 
CELULOSA AGÁS 
QUE O SETENTA A 
CINCO POR CEN 
FOSE PARA _ 
FABRICAR PAPEL' 

de protección económica e as 
axudas do Governo) será a admi-

- nistración a qüe teña que decidir 
as condicións ·en que se instale. 

A segunda transformación 

O que o monte produce dá para 
o funcionamento das celulosas, 
a industria dos taboeiros e o 
aserrío. Este último sector é o 
que_ p~oduce comparativamente 
máis emprego. As fábricas de 
pasta recibirán subvencións de 
fondos públicos. A reforesta; 
ción que lles convén tamén será 
subvencionada a conta dos pre
supostos do estados e dos co
munitários. Pero eses mesmo 
esforzos se poderían facer nou
tra dirección para favorecer a 
indústria da madeira sólida, se
guramente criando moito máis 
emprego. 

-Claro que poderia facerse, e a 
non dubidalo, con mel_lores resul
tados na criación de emprego. 
Dacordo co inventário forestal, 
agoré! mesmo hai ·sítio para unha 
celulosa. Dentro de quince anos 
pode haber sítío para unha ou 
duas máis. Per.o hoxe 1emos' 
pouca madeira para aserrar. A 
política que comprla estabelecer 

· é procurar a segunda transfor
. mación da madeira que tacemos 
aqui. Cando a empresa Fimsa 
anunciou que instalaba un ase
rradeiro en Betanzos a Asocia
ción de Rematantes e Aserrado-

. - res propuxémoslle transforman 
conxuntamente os subprodutos 
da serra e así chegamos_a cons
tituirmos unha sociedade que ten 
un consumo p'revi.sto de vintecin
co mil metros cúbicos de madei
ra aserrada para .transformar en 
tabo~iros de gran geman~a. De 

dústrias. lemos hoxe 
4. 700.000 metros cúbicos de 
consumos e se lle botamos 
enriba outra celulosa e outra 
fábrica de taboeiros, subire
mos a cinco millóns d'e metros 
cúbicos contra tres e médio 
que dá o monte. En toda Gaú-

- za o naso sector debe andar 
polos quince f11il postos de 
traballo . fixo. E caseque a 
nasa única indústria rural coa 
particulariedade de que está 
moi repartida. Se pechan os 
aserradeiros sería para Galiza 
unha perda importante ade
máis que fru_straria a posibili
dade de que · a produción de 
madeira fose o motor para a 
criación de indústrias auxilia
·r51s. É urxente que en previ
sión deste perigo se investi
gue o eucalipto en relación 
coas serrarías, e que se mire 
que espécie de pino se pode
rí a meter aqui. Poderia ser 6 
radiata . Aqui non se fixo in
vestigación pero si noutros 
países. Nova Zelandia, por 
exemplo, que leva vintecinco 
ou trinta anos nisto chegou a 
uns crecimentos arredor de 
25 metros cúbicos hectárea. O 

xeito que unha parte da produ
ción de madeira que tiña que ir 
ao mercado entrou nuha segun
da transformación cun aporte 
maior de valor engadido que per
mite deixar máis diñeiro na Gali-

. za. E ainda seria necesário que 
esas táboas non fosen para a ex
portación senón que se pudesen 
converter aqui. Que teriamos que 
_facer? Primeiro, saber 9 que es
tán a facer outros, trasplantalo 
aquí e axudar esas indústrias. Así 
lograríamos que os aserradeiros 
condenados a pechar se conver
·tesen ás segundas· transforma
cións. 
Evidentemente, o sector atrave
sa unha situación de crise. 
Na Galiza, a diferéncia dos gran- · 
des paises madeireiros, a estru
tura da indústria está por facer. 
Nun país madeireiro concébese 
como cabeceira a serra e non se 
permite máis que a corta da ár
bore no seu ópti_mo desenvolve
mento: non se aproveitan os vin
te anos dunha árbore se pode 
medrar até os corenta. Por . 
exemplo en Suécia onde está 
proibida a corta de árbores del..: 
gadas que non veñan das limpas 
ou das entresacas. Aqui mata
mos un be'cerro con 100 ou 120 
kilos e en nengun país gandeiro 
ten menos de 300. Asi que te
ñen: estadísticas fidedignas pe
las que saber a madeira que se 
pode cortar anualmente, árbores 
en ponto óptimo de desenvolvi
mento.-A partir deses pés que se 
poden cortar e madeirar, os res
tos. das serras astélanse e son os 
que van a servir ás celulosas e 
taboeiros xunto ca que se obtén 
de limpas e entresacas. Non se 
permite entrar a saco nun monte. 
Tanto Suécia como Finlándia non 
poden coa sua produción aten
der a demanda das fábricas de 
pasta e de ta.boeiros. A sua poi í
tica é conservar o bosque que é 
cada día máis escaso en todo o 
mundo. Importan dos Estados 
Unidos, de Canadá, Chile, Portu
gal e España. Tarnén hai diferén
cia~ de rendimentos dos paises 
do Norde ao Sut. Aquí o eucalip
to se pode considerar case unha 
colleita á oito ou dez anos e hai 

. queri defen.de que se p~de facer 



a .catro anos. Pero isa é pensan
do no seu aproveitamento para 
pasta porque o eucalipto tamén 
pode ·crec~r corenta anos. Aquí 

· é donde se nota a auséncia dun
ha políÚca forestal e navegamos 
segundo o rumbo das opcións 
de cada momento. 

Reforestación mimética 
Pero despois da Guerra existe 
unha política forestal ou car.:ido 
menos uns critérios de refores
tación. 
É certo. Unha po.lítica de refores
tación que trouxó problemas e 
na que se cometeran erras, so
bretodo en montes que eran de 
propriedade particular e .que ab
sorberá ·a administración e os 
concellos. Pero foi unha política 
boa, e dela estamos viyindo. O 
que acontece é que o 95 por_cen . 
do monte galega está · en mans 
privadas, tanto ten se son mon
te.s de man comun ou particula
res. Foi o elemento privado o 
que levou a reforestaé::ión adiante 

-porque núnca o Estado forzou. 
Nen sequer fixo unha campaña· 
dicindo que compr.ia plantar isto 
ou estoLJtro. Ás ve·ces isto agá
chase e non sei ben por- qué, 
pero aqui o paisano comezou a 

·'Q ALTO PRECIO DO 
EUCALIPTO 
CONDUCE A MOITOS 
PROPRIETARIOS A 
SUSTITUIR ·os 
PIÑEIROS' 
plantar pino porque lle parecia 
rendáveJ. De ter naque! momento 
información e opcións poderia 
ter sido diferente. Pero que había 
naque! momento? Pois o piñeiro ~ 
porque o eucalipto airida non 
chegara a desenvolverse. Agora 
os tempos son distintos e come
za a.talarse de espécies autócto
nas. Pero daquela non se pranta- · 
ron por~que son espécies que t~r
dan móito en crecer. O Estado 
non-. presionou para que se pran
tase pino. Esta -espécie · exten
deuse porque foi lago coñecida 
a sua. rendabilidade e reprodu
cianse· as plantacións cun senso 
mimético. 
Pero a indústria logo tirou do 
consumo do piñeiro. 
Tiraba. Sobre todo a indústria de 
serra. Nós sostive·mos a España 

· coa madeifa galega: non había 
outra. Non se podía importar. A 
Galiza ~ra a única que daba can-

tidades apreciábeis. Se tacemos· 
memóri.a, · a partires do ;¡ino 59 
chegouse a pagar o metro cúbi
éo de rolla a máis de duas mil 
pesetas, précio de loucura ·naquil 
tempo . . O fin da autarqüia abriú 
a importación e rebaixou os pré- . 
cios. Comezaron a prantarse eu
caliptos. entre cero e trescentos .... 
metros con bós resultados. Ins
talaron a celulosa, mal prantexa- · 
da no sítio pero con acerto por
que onde se produce madeira é 
precisa unha celulosa. Nós, o 
subproduto principal que· eran as 
leñas, ·estabámolas vendendo a 
patacón: só as consum~an aspa
_nadarias, e o rural naqueles tem-
pos en . que non había butano. 
Para nós foi unha salvación po-

-der adicar as leñas á pródución 
de pasta. As· fá6ricas de faboei-:
ros que comezaban a funcionar, · 
xunto coas celulosas, permitiro
nos vivir e buscar outros usos 
aos puntais· de mina _que deixa-· . 
ron de consumirse. A altura do 
crack de 1974-75, habia na Gali
za 1 .500 serras das que queda
ron aproximadamente a metade. 
Lourizán compra pino 
Pero as ceiulosas non consu
men pino 
Neste momento a Celulosa de 

Lóuri:Zán compra p¡no porque· 
ainda que ten unha liña de euca
lipto, como todo o mundo cam
biou para estoutro tipo de celulo
sa, a demanda de pasta de pino 
está outrá vez en alza. Celulosa 
ten duas · opcións: sair con pré
éios altos ao mercado, co que 
nos pode reventar a todos, ou 
comprar madeira fóra. As ten
sións son cada día máis g~andes 
e de ·seguir asi acabaremos mal. 
Quen pagará ao final? 

A demanda en alza de pasta é 
para fábricas de papel .que xa 
existen . 
Claro que todos propoñen fabri
car pasta, pero haberia que con
tar tamén coa fabricación de pa
pel. No lugar da administración 
autonómica eu non autorizaria
unha fábrica de celulosa agás 
que ·o setenta e· cinco por cen
t ose para fabricar papel. Poden 
darnos un caramelo por sesenta 
mil toneladas de papel. O Con
selleiro de Industria díxonos que 

~P:au1 o EUCALIPTO 
PÓDESE 
CONSIDERAR CASE · 
UNHA COLLEITA' 

consideraba q~e aqui había sitio 
para duas ou tr~.s fábricas máis 
de celulosa. Pero como podo 
asegurar tal causa coas cifras do 
inventár:io enriba da mesa e coas 
cifras dos consumos? 
Se as · cifras do imíentário son 
tan claras, a reforestación con 
eucalipto poderia server a un in
.terés especulativo. 
Polo de agora non me parece 
que poda talar de operación es
peculativa porque se o eucalipto 
se necesita e están a sair como 
média seiscentos mil metros cú
bicos, o consumo prodúcese e o 
précio segue a subir. lso podería 
facerse con importacións moi 
fortes. 
A indústria da pasta está tratan
do de asegurar suministro e 
précios mediante consórcios 
con montes veciñais. 
lso podería chegar, pero polo de 
agora non é posíbel. Aqui o que 
se ve é que se vai criar unha 
masa de eucalipto grande pero 
mentres isto non chegue o euQa
lipto manterá o seu précio se non 
tira máis para arriba. O que se 
pode traer de importación polo 
momento non é abondo. T eño 
entendido que as fábricas de 
pasta de papel están a facer 
plantacións na Arxentina. O 

'O eucalipto extendeuse enormemente e vaise extend~r ainda máis' 
Nesa altura · o eucalipto xa 
ocupa un. lugar importante na 

-produción madeireira. 
Os précios do · eucalipto non 
eran gran cousa pero esta es- · 
pécie medraba apresa. O pai
sano empezóu a consideralo 
como unha espécie de millo e 
a vista de que en cinco ou seis 
anos se podía ter un pequeno 
capital foi a razón de q~se ex
tendese. Despois apareceu a 
nova demanda de eucalipto · 
para pasta, que antes tora case 
exclusivamef.lte de abidueiro e 
piñeiro. A asimilación do euca
lipto po~as fábricas de pasta 
cambiou o panorama porque se 
contaba cunha madeira,de cre
cemento rápido e un abastece
mento case seguro e por outro 
lado unha p·rodución de papel 
de máis calidade e cun proceso 
menos custoso xa que· catro 
quilos de piñeiro seco dá un de 
pasta pero tres quilos de euca
lipto · galego dan un de pasta. 
Poí que o de. aqui? Porque ten.· 
·unha alta produción de celulo
sa. be feito a partir'do ano 1965 
o precio do eucalipto empeza a 

. tirar par~ ~rrjba .. 
Pódese ·asegurar que ese au
mento de précio marca o co- · 
mezo dunha política en favor 
do eucalipto?. 
Pero unha política que non está 
refrexada máis que nas gran
des compañías e nos seus inte-

reses . en favor do eucalipto. 
Pero non institucionalmente . .A 
isa axudou a Celulosa de Louri
zán cunha política de planta
ción de eucalipto nas suas pró
prias terras. Todo iso equivalía 
a unha propaganda a prol desta 
espécie. Volvo a repetir o que 
xa dixen do piñeiro: o paisano 
non plantou o eucalipto porque 
llo dixese a Administración se
nón porque viu que rendia. Ain
da non substitue piñeiro por eu
calipto como está a acontecer 
agora pero as leiras que tiña a 
monte comezou a poñelas a 
eucalipto. Asi chegamos a esta 
situaqión n_a que o inventário 
non di .. que o eucalipto está a , 
progresar. Unt-ia · hectárea de 
eucalipto produce ben máis ca 
· ul')ha de ·piñeiro en virtude dos 
seus cr.ecimentos pero en se
gundo lugar porque está mellar' 
plantado, máis racionalmente: 
Moitos piñeirais fixéronse sen 
nengunhsa c·lase _de prepara
ción . . , Unha mala plantación, 
mala seleción de semente e 
nengun cuidado silvícola foi a 
causa de que o piñeiro perdese 
calidade. Nesta situación, o alto 
précio do eucalipto conduce a 

. moitos proprietários a a substi
tuir os piñeiros por estoutra es
pécie. O eucalipto extendeuse 
enormemente ·e vaise extender 

. ainda máis . . Poderase corrixir 
unha. extensión excesiva . por 

médio de axudas a outras es~ 
péc_ies, pero nas zonas baixas, 
entre cero e 300 metros, a ba
talla está perdida: todo o mun
do plantará eucalipto. O inven
tário forestal indica que é a es
pecie en alza e que hai xa 
abando 

Un cámbio de uso 
da terra · 
Cal é a razón lago de· que se 
c:fefenda desde o governo 
Central e se estea a suxerir 
desde a Xunta a reforestación 

. másiva co·n ·eucalipto? 
Para nós. como aserradores o 
eucalipto significa un temor 
grave: que a hectárea de euca
lipto non volve a ser de.pino. O 
que prev~mos é que dentro de 
dez quince anos non vamos ter 
pi~eiro para aserrar. Dentro da 
franxa de O a 400 metros na 
que esta espécie ten o seu ha
Pitat, todo· o que se corte de 
pino non volverá replantarse. A 
. razón é c;:¡ue se paga máis ca o 
piñeiro. Hoxe está a 6.500 pe
setas a tonelada; o piñeiro es
tamos a pagalo a 6.500 a tone
lada na carretera, que pode su
bir a 7 .500 na serraria. Pero ese 
piñeiro custou 25 anos. Asi que 
ternos qúe dous ci.clos de eu
calipto daranlle moito máis di
ñeiro ca UR ciclo só de piñeiro, 
coa vantaxe de q1:.1e o eucalipto 
·retoña até cinco veces, ~e que 

non se precisa rozar o monte 
pórque é unha espécie que non 
permite maleza darredor, nada· 
máis que a precisa para se for
necer de nitróxeno e outros 
metales que teña que fixar. O 
lume tamén axuda a extendelo. 
Cando escoitamos a moitos 
proprietários que nos piden 
"córtame eses piñeiros que 
para o ano vou poñer todo a 
eucalipto", e á vista do que in
dica o inventário, estamos ante 
un cámbio de uso da terra. 
Pero os grandes compradores 
que van ser os pasteros xa sa
bemos que non se van trabar 
entre si; taran por porse de 
acorde para moderar os pré
cios. Se nesa franxa de O a 400 
m. quedamos sen piñeiro, con 
que o substituimos? Unha parte 
dos aserradeiros poden traba
llar o eucalipto pero para iso 
compriria unha investigación 
que outros paises (Austrália, 
Nova Zelanda, Arxentina, Brasil 
e Suláfrica) levan moi adianta
dos neste sentido. Aquí unha 
parte dos aserradeiros pecha
rán. 
O paradóxico é que un país 
madeireiro, ªº que se reserva 
un papel case espe~ializado 
dentro da CEE en relación con 
esta indústria, estea a vivir 
unha crise no seitor da madei
ra. 
O feíto de ·que aqui os précios 

A NOSA HISTÓRIA 5: GALIZA 1953-1975 
A partires de 1955 Galiza 
entra nunha fase de 
modificación profunda 
das suas estruturas 
económicas e culturais: 
Definitivamente o . 
capitalismo apodérase da · 
formación .social do noso 
país onde un amplo 
sector económico 
estivera a resistir os 
avances dese modo de 
producción xa dominante· 
habia anos. 

A economia agrária 
deixa de· ser de 
autoconsumo e orienta- -~ · 
se cara' o mercado 

marioritariamente. Na 
sociedade labrega 
·desaparecen os 
xotnaleiros, rnoitas das 
formas comunitárias de 
produción e aparece a 
agro-indústria con 
asalariados; un sector de 
labregos converten-se en 
agricultores 
mecanizados; outr~ 
emigra; converténdo-se ~ 

os .anos 50 .e 60 sinos de 
maior emigración galega 
só equiparábeis aos catro 
primei~os lustros -deste 
século ... 
GALIZA: -1953.:1975 . , 
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da madeira tiren para arriba 
porque falta madeira para ase
rrar e todos andamos enriba do 
monte non permite pensar que 
os produtos en destino os vaian 
pagar mais. O noso panorama 
é que poderemos importar ma
deira de calquera país (a CEE 
restá aberta a eso), non pode
mos permitir que medren os 
qJnsumos de pino e é previsí
bel que moitos aserradeiros te
ñan que suspender actividades 
porque lles ha ser imposíbel 
mercar madeira · de rolla e 
afrontar a competéncia cunha 
estrutura sen modernizar. Esta 
é a nasa situación: catro mi
llóns e médio de metros cúbi
cos de madeira de pino que es
tamos a consumir, pero o mon
te non está a dar más que tres 
millóns e medio. Por riba falta 
unha fábrica de taboeiro máis 
que está proxectada (veremos 
se se instala) a agora outra ce
lulosa que funcionará con ma
deira de pino. Este panorama 
agrávase coa perspectiva de 
que non se está a repoboar e 
que cada dia haberá menos 
madeira para aserrio. Os ta
boeiros faranse coa madeira 
que nos estamos a mercar ago
ra porque sobre todo o MDF 
pode pagar e nós non pode
mos. Consumirán os pinos que 
no mellor dos casos dentro de 
cinco anos valerian para nós. 
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CRISE EN CANÁRIAS DADOS DO IPC 

O Centro Democrático 
Social (CDS), as · 
Agrupacións 
Independientes de 
Canárias (AIC), a 
Agrupación Herreña 
Independiente (AHI) e 
Alianza Popular (AP), 
chegaron a un acordo 
para apoiar como 
Presidente do Governo 
autonómico de Canárias 
ao suarista Lorenzo · 
Olarte. Os sócios do CDS 
vetaron ao antigo 
Presidente, Fernando 
Fernández, tamén 
centristas, dándolle o 
apoio ao até de agora 
vicepresidente en 
funcións, acusado de 
estar involucrado en dez 
ou doce operacións 
inmobiliárias dubidosas, 
Felacionadas con alcaldes 
da AIC, escándalo que 
propiciou a "moción de 
confianza" e subseguinte 
dimisión do anterior 
presidente. Nestas 
urbanizacións, 
presuntamente ilegais, 

- traballan centos de 
galegas, en penosas 
condicións, reclutados por 
inte~diarios. 

As Agrupacións Independientes de Canárias impuxeron
a Lorenzo Olarte, membro do CDS e acusado de estar 
involucrado en especulaclóns inmobiliárias. 

Sqrprendente desenlace na 
crise do Governo canário 
A chamada "Crise Canária" 
que levou a dimitir ao presi
dente autonómico Fernando 
Femández (CDS), despois de 
terse sometido á "cuestión de 
confianza" que perdía por 27 
votos a favor, 21 en contra e 
11 abstencións, resolveuse 
sorprendentemente con un 
pacto entre as mesmas forzas 
políticas que apoiaban ao pre
sidente dimitido1 pero apresen
tando agora como candidato a 
Lorenzo Otarte, anterior vice
presidente. 

A sorpresa deste desenlace, 
estriba en que esta crise co
mezou no mes de Setembro 
coas denúncias apresentadas 
por ·Izquierda Canária U.nida 
(ICU), contra vários rnembros 
do Governo autonómico, espe
cialmente o vicepresidente 
Otarte, acusados de estar ín
votucrados en diversas opera
cións inmobitiárias pouco cla
ras, cofeitos .e presións para 
cobros, en cuantias de vários 
miles de millóns de pesetas, 
criándose unha comisión par
lamentária para investigar o 
chamado "Caso O!arte" (apeti
do do vicepresidente do Go
vemo.. autonómico . e agora · 

. candidato .á Presidéncia). 

Os argumentos do multími
llonário escándalo de corrup
cións inmobiliárias, cánones 
para licéncias irregulares, e 
pago de peaxes en forma de 
"impos1os políticos", foron 
postas sobre a mesa polos lí
deres . de ICU nunha rolda de 
prensa convocada en Las Pal
mas na que afirmaron que vá
rios membros-do gabinete de · 
Fernando Fernández, e sobre
todo Lorenzo Otarte, "apare
cen involucrados en dez ou 
doce 9peracións inmobiliárias 
de dubidosa moralídade, nas 
que sempre están cunha parti
cipación do catro ou cinco por 
cento, porcentáxe de partici
pación política". 

O "escándalo Olarte" 
As cantidades, que se tradu
cen en centos de mitlóns de 
pesetas, serian a factura políti_
ca ás sociedades inmobitiárias 
''para axílízar as licéncias e ob
viar impedimentos de calquer 
natureza". Pero as influéncias · 
e irregularidades non se cin
xen, segundo a denúncia ~e . 
tCU, ao Govemo autónomo, 

. senón que "se prolonga a nu
merosos concellos donde se 
construie obligatoriamente con 
complemento de iffegulf!_rida-

des". Neste senso destacan a 
· San Bartolomé de>Tirajana (co
ñocido como a. "Mafia do-sur", 
Mogán, Santa Brígida, Yaiza, 
Teguise, La Oliva, Pájara ou 
Arona, relacionados todos coa 
AIC. 

Parece ser que coa "moción 
de. confianza" o CDS intentaba 
desmarcarse da Agrupación 
Independiente de C.anárias, 
como xeito de evitar o escán
dalo, intentando conseguir un 
pacto co PSOE, pero o CDS, 
desde Madrid, impuxo noñ só 
que se pactase coa direita ca-

.· nária e con AP, ·senón que até 
acedeu a que o ·presidente 

. fose o denunciado Olarte. 
En numerosas destas po

voacións citadas con anteriori
dad~ .. están a traballar gran 
número de emigrantes gale
gas, reclutados aqui por inter
mediários, a_lguns relacionados 
con partidos políticos de cen
tro direita, que están a invertir 
nesas urbanizacións. · 

Os obreiros galegos, abriga
dos -até a levar a$ suas ferra
mentes de traballo, viven en 
barracóns ·· de ll)ala morte, 
mentras que· estes ihtermediá
rios cobran pota sua contrata
ción. o 

·Mentres os salários 
son un -30· por ·c~nto inferiores 

·Na_ Galiza seguen ·a subir 
os précios máis . 
que no resto do Estado 
Galiza é a comunidade autonó
mica onde máis sobiron os pré
cios· durante o mes dé Novem
bro, co 0,5 por cento de aumen
to, algo que ven senda xa habi
tual ao longo dos últimos meses, 
situándose asi o índice de infla
ción aquí nun ponto superior á 
média estatal. Mentras tanto os 
salarios que recibén os traballa
dor.es galegas son un 30 por 
cento inferiores tamén a médta 
estatal, polo que está situación 
se agrava ainda máis. 

Por 'se isto fose pouco o au
mento débese, sobretodo, á 
suba de . précios na cesta da 
compra, algo que afecta, -eviden
temente, a todos os consumido
res, por moi ·pouco poder .adqui
sitivo que teñan. Sorprende que 
· isto acorra aquí cando somos 
principais productores de. peixes, 

carnes, ovos·,- e productos agrí- -
colas que exportamos ao resto 
do estado, senó,n ternos en can
ta que . ese menor poder aquisiti
vo propícia a exportación e, poto 
tanto, o aumento de précio na 
Gal iza. 

Asi as causas non é de estra
nar' que un profesor como Julio 
A.lcaide lnchausti afirmase,_ nun 
acto organizado polo Saneó 
Pastor para conmemorar o cen
tenário do nacimento de Pedro 
Barr:ié de·l_a Maza aoque asistían 
o Presidente ·Laxe e o Consellei
ro . de Economia F. Salgado, que 
a economia galega medra en 
épocas de crises e peroe posi
cións coa expansión, · algo -_ílue 
desde hai anos os nacionalistas 
definiron como .clásico exponen
te de que a nosa é unha econo
mía dependente. ó 

O MQPU compl~tará no prox1mo ano 
a. rede no resto do estado -

As autovias, unha ~olución 
óptima para ~aliza,-_ -
ainda .non considerada 
Perto de 250 mil millóns de :pe
setas investirá o MOPU no ano 
que ven en mellorar e facer no- · 
vas obras nas estradas do esta
do españoL Galiza, sen embar
go, non canta ainda con proxec
tos coñecidos que lle afecten, 
pesie . ás repetidas esixéncias 
datgunhas forzas_ poi íticas e a 
gran sensibitidade social existen
te: 

O MOPU prevé que quede pe
chado desta forma o 90 por cen
to do plan de autovías.· O góver
no central parece optar asi polo 
desenvolvimento de autovias 
frente ás áutoestradas. As auto-

. vías consideranse máis baratas, 
. . poi~ aproveitan o trazado das -

estradas xa existentes, desdo
blandoas. o plan compteniénta
se con ci~cunvatacións aos nú
cleos urbanos máis importantes. 

Na Gatiza ademais da ausén
cia case absoluta de proxectos, 
segue a desenvolverse, con máis· 
ou menos intensidade, a polémi
ca autoestradas/autovias. Esta 
última alternativa que agora é 
conside~ada óptima polo MOPU 
a nível estatal, foi defendida 
como a máis apropriada para a 
Galiza durante a confrontación 

provocada pola construción _da · 
Autopista deLAtlántico. 

As autovias máis -
úteis para Galiza 
Ademais de aproveitar o trazado 
da estrada, a autovía non require 
o peche dunha importante exten
sión nas beir_?s, nen fai precisa a · 
valla da separación entre carris, 
permitindo por último os accesos 
de outras vi as ªº mesmo n ível, 

. características máis factibeis nun 
habitat disperso como o galega 

- que no caso das autoestradas, 
provoc.a a construción dun gran 
número de pontes e tuneis e un 
corte e. u·nha incomunicación in.;. 
dubidábel no 'território próximo. 

Os menores custos permiti
rían, por outra parte, a elabora
ción dun plan de autovias que 
comunicasen entre si a comuni
dade, frente ad eixo exclusivo 
Norte-Su! que se pretende coa 
autoestrada do Atlántico: 

As aútovias, que ademais non 
contañ con peaxe, son unha das 
alternativas máis utilizadas en 
Europa. Con elas resolveriase a 
falácja de. que a autoestr.ada só 
ten como alternativa a estrada 
tradicional. O 
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Q 14-D E AS SUAS CONSECUENCIAS 

Ainda que é o momento de maior iniciativa social desde a transición 
. . 

Q, · Governo faise un ha · teve · autocrítica·: 
. . 

pero non está disposto a .c~mbiar - n?da _fundamental 
A "borracheira de poder" e 
os "priviléxios dos 
governaí)tes" teñen ."parte 
de verdade", segurtdo 

. Felipe González, "posto que 
son ideas que calaron. na 
sociedade". Pouco máis 
que este recoñecimento· e o 
oferecimento de ·retirar o 
Plan de Emprego Xuvenil, 
someténdoo a unha mesa 
de negociacións, sen 
condicións prévias e onde, 
en. todo caso, o governo 
seguiria mantendo as suas 
posicións, son o resumo do 

1 que o poder ten aprendido 
da folga do 14 de 
Decembro. A oposición 
mantívose no seu papel 
pusilánime, lembremos que 
só sete diputados apoiaron 
a folga. A correspondéncia 
entre a sociedade e a sua 
representación política 
ponse cada vez máis en 
cuestión. 

Suárez, experto polo que se ve 
en calar e en intervir só cando a 
ocasión é óbvia, aproveitou para 
pedir unhas eleicións anticipadas 
ou, no seu defecto, un xiro social 

do governo, nunha liña próxima 
ao defendido palas centrais 
maioritárias. Para António Gutie
rrez, secretário de CCOO, Felipe 
González "foi ambíguo". Pouco 
máis deu de si o pleno do Con-

greso do dia 21, á marxe da ver- _ 
barrea habitual neste tipo· de se
sións. 

_/ 

O PSOE debe ver moi' seguro 
o seu respaldo para of erecer tan 

A Xunta deberla ser o interlocutor ante Madrid e .a CEE 

Os sindicatos nacionalistas eren que Galiza 
tivo razóns diferentes para participar na folga 
O éxito da folga xeral na Galiza 
e a notabel participación na 
convocatória dos sindicatos 
nacionalistas, pesie ao carác
ter estatal da folga, puxo de 
relevo o papel destas centrais 
na dinámica social galega. 

Na Galiza a folga non tivo 
como vertente principal o Plan 
de Emprego Xuvenil, nen o 
tema salarial, sen restar impor
táncia a estes dous aspectos, 
opina Manuel Mera. O descon
tento que se puxo de manifes
to é social e neste sentido hai 
que entender o apoio prestado 
á folga polos pequenos comer
ciantes, por poñer un exemplo. 

O secretário xeral da INTG 
cree que o desencanto pola 
política económica do gover-

no, o desmantelamento indus
trial, a discriminacíón nos in
vestimentos que se traducen 
na posta en perigo das posibi
lidades de desenvolvimento 
económico e de criación de 
emprego son as razóns· da 
sensibilidade existente na Gali
za. 

Manuel Mera cree que des
de o sindicalismo nacionalista 
non se deben despreciar os 
aspectos de contratación e au
mento salarial de posíbel ne
gociación en Madrid, pero en 
todo Gasa o problema central 
da Galiza estaría no menciona
do anteriormente: as mellaras 
salaríais, sen .postas de traba
llo, servirian para moi pouco. 

Est~ problemática específica 

deberá ser o reclamo das cen-
, trais nacionalista~. ao que de

berían sumarse tamén as de
mais, opina o lider da ·1NTG. O 
governo autónom_o, pola sua 
parte, debería asumir as reivin
dicacións da sociedade gale
ga. A Xunta, segundo Manuel 
Mera, debería deixar de ser o 
interlocutor de Madrid na Gali
za para pasar a exercer de -in
terlocutor da Galiia ante Ma
drid e ante a CEE. 

A folga xeral demostraria, 
por outra parte, o fracaso dos 
pactos sociais, que non só son 
considerados negativos palas 
centrais nacionalistas, senón 
que nen sequer ·se chegou ao 
seu cumplimento nqs seus ,as
pectos máis progresivos. D 

pouco. José Maria Cuevas sina- . A so~iedade recupera 
!ou, pola sua parte, xa de inme- ' iniciativa · .. 
~iato, a di~p<?sición do empresa- O que sí se denÍostrou, en todo 
nado a sa1r a rua para defe~der caso, é a existéncia dµn descan-
se fai falta os proxectos guverna- tento moito rñaior do ·que a polé-
mentais. mica Nico/Felipe podia facer ver. 

. A extensión da protesta indica un . 
alcance social superior ao círcu
lo de reiviñdicacións das -pró
prias éentrais convocantes da 
folga. 

Apresentar hoxe o 14-D como 
unha venganza contra a xente 
guapa e contra o liberalismo 
mergulládo nas fileiras socialis
tas, esquece quiza que a raiz so
cial da protesta procede dunha 
cadea de desenganos progresiva 
-que comezpú coa ·promesa dos 
800 mil postas de traballo. 

O pacto ·que hipoteticamente 
se poida alcanzar supón o esta
blecimento dun mecanismo · co
rrector á política guvernamental, 
freado até agora pola táctica sin:.. 
dical de pactos emanada da 
transición. · 
. A. dinámica social ven de rece
ber un bon pulo e os·traballado
res recobran unha _parte do seu 
protagonismo, balance este · 
nada desd~ñabel do 14-D. O·go-. 

_ verno ·que entro u erguendo ·o fa.
cho da ética e hoxe referente 
simbólico de corrupción. - D 

M.V. 

Sete deputa9os 
para unha folga 
xeral 
Os sete millóns de votos ne
gativos do referendo da 
O~AN, carente de reflexo nas 
posicións -parlamentárias, 1- é 
un fenómeno que· volta a re-. 
petirse co é-xito masivo e in
dubidábel da fÓlga xeral á 
que só sete diputados apoia
ron. A sociedade e a política 
van por camiño.s diferentes 
ainda que non necesariamen
te contrapostos. O . votante 
PSOE protesta . activamente 
na rua contra a poi ítica des.te 
partido. Non estamos de cer- _ 

_to ante un cuestion.amento 
do sistema, pero é claro que 
esta situación produce des
gaste e que, -de non variar o 
signo dos acontecimentos, 
aqui vai .haber que cuestio.:. 
narse algo máis que o incre
mento -do índice de précios. 
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.XAN DOcAMPO 

"Trátase dun ~ movemento que 
implica a 51 países no mundo: 
Realmente deberíase chamar 
"Pe9agogos do Mundo" . porque 
mais que nada é un mQvimento 

· que está co_nstitu.ido por pedago
gos, profesores, mestre$ e do:
centes de ·distintos ámbitos, tan
to . de . educa~ción institucional 
como outros, pero sempre cone
sa tendéncia a ser educadores. 
Traballan conxuntamente con 
educadores · que pertenzan a si.n
dicatos, e investigadores pola 
paz que tamén se adican a cues
tións de _ tipo pedagóxico. E 
como nori , mestres ou profeso
res . norrnais que só teñe.n preo,.. 
cupacións ou iniciativas do que 
serían cuestións relativas á paz. 
Tamén hai políticos que se preo
cupan especialmente polo siste
ma educativo ou representantes 
de movimentos pala . paz sobre
todo se son activos; traballamos 
con organizacións internacionais 
como a ONU e a Unesco, Amnis
t ía Internacional , a francesa "Te
rra dos homes", e organizacións 
internacionais de nenas orfos, 
asi como- de sindicatos. Xa fixe
mos dous congresos internacio
nais en Gopenague-e Bonn". 
Trátase en realidade dun movi
mento amplo ou puramente tes
temuñal? 
Somos moitos. En Noruega, por 
pór un exemplo, hai 8.000 dunha 
organizaéión que pertence a este 
movimento. En Sudamérica hai 
tamén sindicalistas e ·mestres 
que se agrupan nunha organiza
ción "Mestres · pola paz é pola 
vida:'.. En Angola todo o sindicato 
de mestres é activo na educa
ción pala paz. En Norteamérica 
mesmo, existe a organización 
'"Mestres e pais para.a responsa-
bilidade social"' e un sindicato 
de ensino. En Amnistía Interna
cional hai un departamento de 
investigadores pala paz. En Gali
cia ternos o s.eminário perma
nente de educación pala paz e o 
sindicato GXTG. 
Este tipo de educación que 
queren impor en todo o mundo, 
en que ponto se encontra ac
tualmente? 
Vou resumilo en vários punto~. 
Primeiro: vivimos todos nun 
·mundo e o mais importante é 
que ese mundo sobreviva á ca-

- rreira armamentística, á carreira 
nuclear e á destrucción do médio 
ambiente: Este pr ilJleiro princípio 
ten como consecuéncia que te
rnos que apoiar o desarme para 
que o mundó se poda desenvol
_ver. Para iso haj que cooperar en 
troques de buscar a confronta
ción. Esto· pódese levar a cabo 
tentando -loitar contra as imaxes 
qriadas, tendenciosas e enemi-:: 
gas, e no seu 1.ugar póF as que 

. atendan á harmonía, á coopera.:.. 
· ción e á paz. Segundo·; todo esto 
. vale tanto para a OTAN, como' 
.para o Pazto de Varsóvia,,..- como 
para os países terceiromundis
t~s. Terceiro: -Esto fai que os . 
mestres deban talar cos nenos e · 
cos mozos indícándolle ·todos os 
dados que se posuan nese mo
mento e tentar ver as solucións : 
que podería haber para sair des
tas situacións problemáticas e 
controvertidas. E aos ... nenas 
maiores d~beselle poder _ ofere-

. .cer modelos dos que decía an ... . 
tes, positivos, para que lle ·ser
van. Cuarto: o máis importante é· 

- que todas estas ideas a respeito . 
da paz deben concretizarse nun 
momento e un lugar proximo ªº 
nena, ou sexa contextuálizalas. 
EdUcación para á paz ·como un · 
feito illado, como asignatura ou 

, temática, ou educación para a 
paz com~ algo máis complexo? 
Difícil · pergunta e pouco doada 
resposta. Os mestres de todo o 
mundo miran estas duas opcións 
de xe~o ,distinto, ~en acordo. Por 

_ exem~lo en Noruega existe unha 

' A educación .pala paz deb_e ser . 
u~ princípio educativo e non . .uriha asi_gnatura' 

Horst . Bethgé 
·É~ coordenador do movimento· 'Teachers for Peace: 

bonita que é a paz, e a vida 
nesa paz. Creo que .e-~ta é a 
tarefa dos pedagogos, 
válidos a nível mundial..." _ 
Con ·este exemplo D. Horst 
Bethbe, profesor na H.F.A. 
(Hamburgo) e ~oordenador · 
do Movemento "Teachers 
for Peace" ("protespres pola 
paz"), trataba .de explica~ a 

pacifistas, que na Galiza ten 
e sua representación no 
Seminário Permanente de 
Educación para a Paz, do 
Sindicato Galegp do Ensino 
e Investigación da CXTG. 
Horst Bethge· participou nos 
11 Encontros de Educación 
para a Paz que.se 
celebraron esta fin de 
semana en Compostela, e 

. manifesto conxunto onde. apare
ce esta cuestión. Trátase doma
nifesto "A guerra das ideoloxías 
e a cultura da discusíón política" 

· Dise que· é precisa unha nova 
cultura. Ademais rec.oñécese que 
se pode pensar distinto e que 
mália iso se pode cooperar ~ fa
cer causas conxuntamente sen 
empregar a forza. Poden perma
necer igual como ideQloxías dis
tintas, enfrentadas, pero poden 
.facer algo en comun. Eu creo 
que se 9urante 70 anos esto non 
,foi posíbel e agora se mira como 
probábel, tamén se pode canse- · 
guir que ideoloxías enfrentadas 
doutro tipo colaboren en tarefas 
comuns. 
Hai facilidades por parte dos 
governos para levar adiante 
este tipo de educación nos seus 
países? 
Hai governos que si axudan, 
pero non todos. Os que din que 

"Nunha ocasión pédinlle a 
estudiantes de 13 anos que· 
fixeran un dibuxo para · 
representar a guerra e outro 
para amosar a paz. Todos 
tiveron ideas para plasmar · 
no papel sobre a guerra 
pero · cáseque nengun -sabia 
como ,representar a paz. 
Penso: que é moi triste que 
os nenes non teñan - · 
.nengunha idea otJ _ 
representación sobre o 

.A Nosa Terra calé a 
filosofía que moye este 
movimento de educadores 

no que traballaron mais de 
200 mestres de toda a nación. 

non, pensan que con esta idea 
de educación pala paz se pres
cinde do que serian os sentimen-

'/\ EDUCACION 
PARA A PAZ VAL 
TANTO PARA OS 
PAISES DA OTAN,_Q_ 
PACTO DO VARSOVIA . 
OU OS TERCEIRO 
MU NO/STAS'. 
asignatura que se preoeupa des
to. Pero p~rsonalmente creo que 
é moitq mellar que sexa un prin
c ípio educativo que apareza re
flexado ·en . todas as asignaturas 
e nos ,distintos níveis: prescolar, 
EXB, médias, universitárias, etc. 
Eu son mestre en Química e can
do· falo de reaccións nucleares
non podo deixar de· talar de Hi
roshima e de posicionarme qe
cíndolle aos rapaces o que ~$o 
significa. Non podo deixalo para 
a clase de ética. 

·. Éstamos nun bo momento para 
espallar e conseguir un asenta
mento deste tipo de edúcación. · 
Penso·que si e desde logo máis 
favorábel que nunea.' A própria 
situación política pon en primeira · 
plana o que é o momento do de-

. sarme e ·todos escoitan talar das 
conv~rsas entre EEUU e a URSS. 
Cada vez, tamén, máis xente di 
que quere viv~r mellar. Par~ iso · 
precísanse cartos e .hai que des
tinar os cartos que van ao arma-

. mento a outras cousas. · 
Como se · pode desenvolver 
unha educación pola pai nun 
médio de -guerra, de fame, de 
paro'? · 
Na miña · repres~ntación do que 

, é un mundo, vexo un mundo cori 
conflito. Eso vai ser sempre· asi. 
A nasa proposta é precisameote 
non negar as diferéncías e os 
conflitos, senón tentar solueionar 
os por médios pacíficos, sen 
guerra. 
Consjdera vostede que esta 

-educación para _ a paz é unha 
educación máis ben conformis
ta que revolucionária? 
Eu d iría mais ben que é revolu
cionária porque. o que pretende 
é unha ruptura_co posici'onamen
to actual, sobretodo · coa consi
deración dos problemas; ade
n:iais _pretende divulgar unha 
nova . concepción do que debe 
·ser o home e a vida en_ paz: 
Pero hai xente que opina que 
educar aos nenós neste plan, 
nun médio competitivo, que ca
miña cara á guerra, no ,que to
dos se pisan, é deixalo sen de
fensas; debiase educar para 
que sexa máís combativo con 
ese médio? 

sanse regulamentaci9ns que po
den sair dos direitos humanos, 
resolucións da ONU etc. E para 
que ~stas declaracións de princí
pios surtan efecto e funcionen 
deben todos os homes e pavos 
preocuparse activamente de que 
sexa asi. Esto vale tamén para os 
rapaces exente moza que debe 
misturarse nestas cuestións pro
blemáticas. 
Que ocorre ·cando ese nena sae 
da escala? Onde · remata esa 
educación pola paz? 
Realmente a educación pola paz 
non se limita ao recinto escolar. 
Debe incidir fundamentalmente 
na cuestión poi ítica e dos gover
nos e a nível in.ternacionaL Terá 
que haber competitividade, 
como na vida, pero tamen coo
peración. Algo semellante aoque 
hai na realidade. Os traballado
res, mesmo cando traballan, non 
o tan só a nível de cooperativida
de senón que ás veces precisan 
laborar conxuntamente. Por pór 
un .exemplo: desde sempre so
cialdemócratas e comunistas 
nunca falaron ou discutiron con
xuntamente. Nen sacaron nen.
gun papel comtm. Hai dous anos 

. que se reuniran e sacarO'] un 

Na miña idea a educación pola 
paz .non quer dicer que vivamos 
riun mundo. harmónico, sen pro
blemas, on~ todo é ideal e ma
ravilloso. Es~. sería unha repre
sentaci..ó.n irrfild e non real. Por 
iso cando falaba de educación 
pola paz, estaba talando ao_ mes- 'J\ NOSA ·PRO POSTA 
mo tempo de tres cuestións: hai , 
competitividade, guerras, _distin- E NON NEGAR AS 
tas opinións ideolóxicas, confli- · DIFERÉNCIAS E . 
tos políticos. Todo esto non é CONFLITOS,. SENÓN 
única"'!e!1te. malo. o_ mundo é a~í SOLUCIONALOS SEN 
e segu1ra sendoo. Pero os confh-

. tos .Políticos ou os ir:-itereses .en- NECESIDADE DA 
contrado~ poden resol~erse se!1 - . GUERRA' . 
recurrer a gu~rra. Para 1so prec1- ---..;..· ----------

tos patrióticos e a defensa da 
nacionalidade. 
Pode citar algúns? 
Fráncia, Inglaterra ou Alemánia. 
Por exemplo en Alemánia o Go
verno manda soldados especiali 
zados, palas clases, para que 
vaian decindo as avantaxes do 
armamento e a defensa. 
Fálase moito de paz e direitos 
humanos. Non se pode talar ta
mén de paz e torturas, paz e 
violéncia, paz e terrorismo? 
Deso tamén se tala. Pero só se 
mira normalmente a parte positi
va. Por iso ollamos os diteitos 
humanos porque son precisa
mente os que deben ir contrá a 
violéncia, as torturas e o terroris
mo. Coa declaración dos direitos 
humanos estase a loitar contra 
os outros fenómenos. Non se 
pode esquencer que esta decla
ración comenza por mor do que 
foi .o fascismo en Alemánia onde 
non se tiñan en canta esos direi
tos. 
Hai que entender a educación 
pota paz contrária a todo tipo 
de violencia ou sería posíbel 

· contemplar as loitas terroristas 
consideradas nalgun lugar 
como defensoras dos direitos 
humanos? 
Este é un problema real que se 
pode ver por exemplo no movi
mento de liberación de Nicará
gua. Eu penso que é por isa que 
estas confrontacións deben re
solverse por médio de negocia
cións políticas e só empregar a 
violéncia no derradeiro momen
to. E esa discusión política debe 
tratar de evitar que se chegue a 
esta "derradeira". 
Como criticaria ou def enderia, 
nunha clase sua, a actuación 
dun comando terrorista que 
atentara contra instalacións mi
ljtares extranxeiras no seu país? 
E un caso que xa se me plante
xou. Primeiro non valoraría a si
tuación, sen dicer se foi bon ou 
mao o acto .. Tentaría na clase 
buscar as razóns que levan a ac
tuar dese xeito e buscar actua
cións alternativas para resolver 

_.,. ose problema desde outras pers
pectivas. Débese ter sempre pre
sente o que é violéncia e o que 
non. Pódese chegar ao remate á 

. conclusión de que non había 
nengunha outra solución alterna
tiva, pero nese caso recoñecen
do que esa é mala. 
! en algunha significación .espe- · 
cial que o coordenador de Mo
vimentos de Mestres pota Paz 
sexa alemán? 
Est'o é tan só unha anécdota. 
Agora son eu o coordenador 
pero axiña pode mudar. · Mais ta
mén ten unha significación· como 
dis. -Unha delas pod~ ser que eu 

- ql!e son alemán e coordenador -
pala paz, recoñezo que quere~ 
mos funcionar por outro camiño 
distinto do .que unha ·vez tomou 
a história alemana co fascismo. O 
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ALUMINA-ALUMÍNIO 

Haberá·vista oral antes da senténcia definitiva 

A Comisión· Investigadora exime de culpa ao Comité . 
. O despedido Comité de 
Empresa de Alúmina
Aluminio, en San Cibrán, 
non é responsábel do 
conflito sócio-laboral 
desatado na Mariña 
Luguesa, c9mo 
consecuéncia do 
embarrancamento do buque 
panameño Cason, hai agora 
un ano, segundo as 
conclusións do amplísimo 
informe da comisión 
investiigadora exytraoficial 
coordenada polos- -
abogados Joaquín Ruiz 
Jiménez e Alberte Xullo 
Rodríguez Feixóo. 

O borrador do devandito informe 
foi filtrado a un diário de Com
postela que fixo público parte do 
seu contido antes de ser aproba
do definitivamente pola Comi
sión de Letrados, parlamentá
rios , alcaldes de Concellos impli
cados nos sucesos, etc .. o que 
provocou a meisión polo Comité 
dun comunicado lamentando o 
acontecido. ANT tivo acceso ao 
devandito borrador do informe e 
máis aos distintos anexos de ca
rácter técnico (psicolóxico, marí
timo, bioquímico, etc ... ) que o 
complementan e que, asinados 
individualmente polos distintos 
autores, non han sofrer xa varia
ción algunha: entre eles o estudo 
económico sobre o mercado do 

FER ROL 

presentantes dos traballadores 
dos luctuosos sucesos acorridos 
na factoría de San Cibrán en De
cembro do 1987, desperta certas 
esperanzas nos sindicalistas 
despedidos. Estes coidan que tal 
decisión xudicial pode estar oeri - -
vada do feifo de que o maxistra
do coñecera extraoficialmente os 
vídeos d.o. xuício, que rion foron 
aceitados como proba anterior
mente. 

Polo demais, no informe provi
sório valórase "negativamente a 
actuación prepotente" das ais
tintas administracións e máis da 
empresa AA nos sucesos; siná
lanse as perdas econór:nicas pro
vocadas polo embarrancamento 
do Casan na comarca de Fisterra 
e tamén nunha em'presa de teóri
co carácter público; considéráse 

_Membros do Comité de Empresa de Alumina-Aluminio no xuício celebrado ~n Lugo o pasado 22 de Febreiro. 

. "contrário a direito laboral e 
constitucional privar aos traballa
dores dos seus represent~ntes 
lexítimos por procurar preservar 
a integridade física dos seus re
presentados". No terceiro ponto 
final do informe leese case tex
tualmente: "existiu unha desin-

Alumínio que xa publicara ANT 
(ver número 357 do 6 de Outubro 
pasado), e o informe do profesor 
Bermejo sobre o contido tóxico 
dos bidóns que ·carregaba o Ca
san. 

Para o pasado martes dia 30 
estaba prevista a celebración en 
Madrid da Comisión Investigado
ra na que se tentaría aprobar de-

finitivamente o informe logo de 
lle introducir algunhas emendas. 

Vista oral 

O Comité de Alúmina tivo coñe
cimento da intención dos maxis

. trados que han fallar o recurso 
contra o seu despedimento de 

celebrar unha vista oral a mea- formación total á povoadón en 
dos de Xaneiro, poucos despois xeral, ou información enganosa 
que ó Comité publique o i11forme ou subxectiva, para que non se 
da Comisión Investigadora. A de- vira 0 problema no se~ ~onxun-
cisión de celebrar ví~a oral antes te:>. Pr_opugnamos o d1re1to d_os 
da resolución dun recurso . pro- --~ cidadans a esté!r v~razmente m-
dúcese nun ou . dos casos de f~rmados, en todo intr~, dos· -p~-
cada cen, 0 que unido a que 0 ngo~. a que poden · estar somet1-
devañdito informe_ non considere do~. O 
en absoluto responsábeis aos re- HERNÁN NAVAUVIVEIRO 

A desunión dos sindicatos nacionalistas o 14-D non terá repercusións 
O pasado 14 de Decembro A "anomalía" ferrolana incremen- tura e en Astano a cooperación convocatória á mesma hora e no ñer unha traba para o necesário 
o sindicalismo nacionalista tous~. na . própri~ r~l ización da entre ambas centrais nacionali~- - mesmo lugar que as centr~is es- ahcegamento dos dous sindica-
(INTG e CXTG) afronto u de mob1hzac1on . po1s a . ~archa cia tas comezou case desde o d1a tatais .se facia un derrade1ro es- tos_ nacionalistas xa que cada 
forma unitária a CXTG acud1ron militantes da seguinte da separ_a?ión. C?~º · forz.~ por .c?~seguir unha mobili- vez é unh_a evidéncia_ r:náis. palpá-

t . . d f I I INTG que portaban unha pancar- proba desas cord1a1s relac1ons .. zac1on un~tana contando con que bel a urxencia da urnf1cac1on". 
convoca. ona e ~ ga ?<~ra ta da FPG na que se reclamaba as manifestacións que Pepe CCOO e UGT deran marcha · 
que parttra das d1recc1ons a independéncia para Gal iza Diaz, da CXTG de Astano, facia atrás no seu ''sectarismo". Desde as · filas da INTG o seu 
centrais de CCOO e UGT. mentres que destacados militan- a A NOSA TERRA o pasado 8 de secretário comarcal, Francisco_ 
En todas as cidades tes da Confederación Xeral opta- SetembrÓ, indicando que era A CXTG non coincidiu nestas Allegue, tamén lle restaba impor-
galegas como remate dun ban por secundará lnter~indical partidário ~e que a reunificació.n estimacións argu_mentando que táncia: "Somentes foi unha dife-

, . . e foron con eles desouvmdo o se producira canto antes. Pero o plantexamento mantido no co- réncia pontual que non ten por-
proceso propagand 1st1co chamado do seu próprio sindica- apesqr dos contactos case fra- nxunto de Galicia era válido ta- que enturbiar as relacións. Ao . 
de c;isam_bleas, os to. ternais que desde hai" meses mén para o Ferro!, polo que non contrário, a estratéxia última de 
nac1onahstas convocaron manteñen CXTG e INTG de Fe- tiña sentido acudir á convocató- CCOO, que tentaa marxinat ao · 
conxuntamente aes O galimatías foi, secadra, rrol o acordo para o 14-D non foi ria estatal. Non obstante os vo- sindical ismo nacionalista, evi-
cidadáns a manifestarse. maior, ao ter en canta que naco- ~osíbel. - ceiros das .duas centrais sindi- déncia que temen 0 proceso de 
Foi así en todos 05 lugares marca de Ferro! ambos sindica- cais indicaban o mesmo dia da reunificación pbrque saben que 

tos manifestáronse favorábeis a A INTG argumentou para expli- folga que esta pequena distre- rt· · menos en Ferrol, onde nos conve inamos · en poucos unha rápida converxéncia e ain- car a sua ruptura dos acordos páncia non tiña porque supoñer 
mentres a INTG acudiu á da a mesma ruptura da lntersin- nacionais que era máis positivo atrancos no proceso da reunifi- Gmeses no pr~,meiro sindicato de 
convocatória de CCOO e dical non adquirira en Ferrol os denunciar o . sectarismo de cación. O secretário comarcal da alicia en infuéncia, peso políti-

UGT CXTG caracteres violentos que tivo CCOO e UGT acudindo á sua CXTG, Carlos Moreira, asi o rea- co, capacidade de mobWzación a convocou en e tamén nas eleicións sindicais':. -r · · h noutras zonas do país. Naquel própria manifestación con con- firmaba o mesmo 14 de Decem-
so itano un a · mesmo momento a INTG de Ba- signas particulares, e ao tempo bro: "Desde logo que estas dife- .O 
manifestación. zán mostrárase contrário á rup- argumentaba que reaiizando e?a réncias non teñen porque supo-_ ENRIQUE SANFIZ/FERROL 

,,,,,,~,,~,,~4'''''ca:''"''''!:~:~!''!~!¡~:::~::~:m::::::::::::~m~::::::~;~~~;!~~'~'~F~!:~~~~~~==::::?!:!!:!~~~!~M~:~~~~::i 
~ • d'e Recorrido polo Parque de Donana, Mansmas Xanen:o. · DE NOVA JORQUE A FLORIDA 

- /~ ~..e,_ de Odiel, Val de Poqueita, ~erra de Grazale- , ÁN ' • a;r ~~ ma, Granada. Prédo. 37 .000 pts. Datas: 28 de SIRIA E XORD IA , Un vi_axe de 12 dias en autobus acondicionado 
&lmJ Decembro a 6 de Xaneiro. 14· dias para visitar Aroman~ o Mar ,Morto, con .hte~, .desde Nova Jorque até a pon~ de 

• 
~ Petra, Krak de Chevaliers, Damasco, Palmira, Aonda, visifando o Parque Nacional de Ever-

· · · · -· · · MARROCOS . en ·autocaravana. Précio: 114.000 ptas. Datas: glades,as praias de Key W~t. Prédo: 113.000 
·::::::::::::::::::::::::::~:·:·.··· · ~ Marrocos Kasbahs, en autocaravana reco- 25 de Decembro ao ::¡ de Xaneiro. - pts. Datas:. 26 de .Decembro ao 6 de Xaneiro. 
:;:~:~:;~~~fü~~~~;fü~~~~~~~;~~~~~~~~~~:;::::::.~-. · nendo Chauen, Fez, Merzouga, · Gai:gantas do · E, tamén un perc~~do a pé por a S~a ~ 
:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·. Todra, Marrakech, Rabat e Asilah. Précio: ÍNDIA CENTRAL E RAJASTHAN Cádiz e pola Serrarua de Ronda, e un arcuito 
·:::::~::::::~:::::::::::::::::::=::::::::::::::::::;:::... 5q.OOO pts. Datas: 25 de Decembro ao 7 de 2 semanas de perconi.do en autobus e hoteis a Cuba. E, para os que gostedes de viaxar pola 
.::::::::::=:::::::::::=:::::::::::::~:::::~:!*!:!:::~ Xaneiro. Mai:rocos Nomadak: en autobus e ho- visitando Delhi, Agra, Benarés e no Rajasthan, vosa conta, billetes económicos ~ consellos so-

.•••• ;.;:::: .teis '"económicos por Chauen, Fez, Marrakech, . · Jaipur, Pushkar, Jaisalmer. Précio: 148.000 
Rabat é Asilah. Précio: 30.000 ptas. Datas: 25 ?)( 
de Decembro ao 6 de Xaneiro; 27 de Decem- · ~ -
bro ao 8 de Xaneiro. Marrocos en Bici: desde a os u z 
Tánxer a Casáblanca, etapas de 50 km. aproxi- · · 
madamente, vekulo de ·apoio, aloxamento en . . . . 
hoteis con pensión completa. Précio: 47.000 -------------C~LU_B_D_E_Vl_,AJ .... _E_R_O_S ___ ....__.. ______ _ 

• pts. l;>atas: 26 de Dece~bro 'ao 3 de- Xaneiro. 

EXIPTO 
14 dias desde O ~ .até Ab;-Simbel, polo 
Val do . Nilo visitando · L~or, Assuan, Kom 

:~:~:~:~~:~:~:~:~:~:::::::::~::~::::::::::= Rondo .de S~nt Pere:n. ·6· Ja.· 08010· Barcelona· Tlf.: J0i 50 81 _:;:.:¡_~;.~;_¡~~.~= .. ~.;~.¡~:.:¡.;~_¡¡·_;¡._:¡~~.¡~~.::.l~.l~.~ 
~füfütfütmft~~~~~~f Ledesmo,7. i- izqda-...setlOl · Bilboo ~Tlfs.: ~24 A2 65·A24,22 l5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·:·:·::::::::.:·:·:·:·:·:·:·:·:·::::::. Rodrigue% Son Pedro, 2.0f.1202·28015·Modrid·Tlfs. :~45H 45 :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.: 
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:Seguen os enfrenta~e~tos 
contra éJ apertura dominical 
Despoi7> de ser protagonista na des. O pasado domingo ·os traba
xornada da'folga xeral dos maiores · lladores dó comércio iniciaron o 
incidentes, as superfícies comer- seu recorrido ás 11.15 horas da 
dais voltari a primeiro plano da ac- mañán e foron cerrando os comer- · 
tualidade .. coryto ano a ano nestas· cios da rua do Príncipe: Cortefiel; 
datas, pala sua teima en abrir os C&A, Zara e dirixíridose a El Corte 
domingos, amparados no Decreto Inglés. Neste último· a preséncia 
Boyer de liberdade de horário co- policial era ostensíbel, e nos dife
merqial, provocando o enfrenta- rentes incidentes que· se produci-

.. mento cos traballadores do peque- n~.1. con cargas e enfrentamentos 
· no comércio, e amparadas nun es- coa policía, foron .detidas tres per

pectacular apoio de forzas pol~qia is soas, ficando finalmente detida e· 
. e a sua própria garda de .seguran-. ingresada na prisión Eusébio Jus-
za. to, Secretário da Federación do 

· Vigo e A Coruña son as duas ci- Comércio de CCOO. 
dades galegas 'que veñen centran- · · 
do a atención informativa, nomea- Anúncianse novas aperturas 
damente a primeira destas cida- para próximos .festivos. · o 

Carrypaña de normalización· 
·do galego nas rebaixas_ 
Coa simples lenda de "Rebaixas" A campaña estase a levar· por 
en carte.is distinta.$ córes os aderentes da MNL e máis profe
membros da Mesa pola Normali- · sores estudantes de diferentes 
zación .Lingüística están reco- centros de ensino e diríxese no
rrendo - os comércios galegos meadamente ás zonas comer
que xa nesta época do ano cen- ciais céntricas das cidades máis 
tran a sua atividade nesta oferta. importantes da .Galiza. NalgÚn
Con ela a MNL iníciase nun novo has delas tens~ chegado a acor-

. ámbito de traballo -até agora dos con asociacións de comer- · 
cinxid_o ao ensino e os' cohce- ciant!3s que asunien a iniciativa 
llos-, e faino,, en · p<;ilabras de da MNL (Ferrol e Compostela) . . 
Xosé Manuel Sarillle ''procurando . 
que haxa un contacto persoal . 
cos --comerciantes, superando a 
inércia da Direeclón Xeral de Po
·lítica Lin'güística que só' envia o 
material que elabora sen exercer 
nengun lal;>0r. de conve.ncimen-

· to.". 

A campaña ten un costo dun~ 
has 250.000 pesetas, finaf:lciadas 
exclusivamente cos fondos da 
Mesa e ao ritmo que está levan
do e coa acollida mostrada é po
síbel que teñan que aumentar a 
tirada dos carteis a distribuir. O 

... 

·UNTA 
DE GALICIA 'fil1 ' u 

CONSELLERIA .DE INDU'STRIA, 
COMERCIO ··E TURlSMO 

~1" 

. .•.. FRANCISCO .. ARRIZADO 

Dentro do extenso campo xurídi
co, case semella unha vocación 
en Rodríguez Feixoo, o tema la
boralista. · · 
lso é un eno absoluto. Non h~i ...... ~ill'~¡'i¡ 
cación nengunha de ser laboralista! 
Estou· no Direito Laboral, pois por-
que me puxen ao servizo da ING, 
no ano 79, d ispois INTG, e do sin
dicalismo nac;ionalista en xeral, por 
nec~sidade do próprio sindicalis-
mo. A min non me atrae nada· o la-

. boral. Eu fraballo como avogado 
laboralista ... se che vou ser sincero 
porque é necesário para o País. 
Ser un bon a\(ogado laboralista, 
semella ser unha cousa delicada 
e ingrata, non? 
Coido que si . É ingrata porque a 
xustícia, en xeral, non está ben. 
Non está ben a nível de Estado e 
tampouco a n ível nacional-galego. 
Fai águas por todos os lados. Non 
se imparte verdadeira xustícia ou 
impártese con contagotas . Entón 
non satisfai a ningún dos profisio
nais da xustícia. 
Remata a carreira, teño entendi-
do, no 77. Nuns anos cruciais. 
Efectivamente. Tiven cinco anos d 
Universidade, entre o 72 e o 77, 
cruciais para o desenvolvimento do 
Estado Español. Foron anos ~' · 
cos que na Universidade se vivían 
con verdadeira paixón. Houbo 
anos inteiros, sen clases, pola si
tuación de cri.spación que se vivia 
na própria Universidade e polo 
cámbio e palas ánsias de romper, 
etc. Hoxe, a min dame a impresión 
de que todo iso está moito máis re
laxado, sobretodo na Universida-
de; non hai ese tipo de problemas, 
inda que cicáis se volva aí pola 
cuestión do paro, que abrangue a 
toda a sociedade e, por suposto, 

.aos xóvenes e aos universitários 
como aos máis. Pero se está esco
menzando a revivir aquela época, 
na que se demanc;iaban sempre mi
lloras sociais. Neste caso estáns 
a demandar, igual, demandas so 
ciais, nacionais, laborais. Pero, qui
zais ,. sexa un momento irrepetíbe 
aqueles anos , do 74 ao 77 . 
Despois da carreira tivo unha cit 
en Estrasburgo. De qué índole fo 
esa formación complementária? 
A cita en Estrasburgo foi un curso 
sobre Comunidades Europeas, n 
Facultade de Direito da Universida 
de de Estrasburgo. Ali impartians 
cursos, seminários, clases sobr 
Comunidades Europeas que daban 
os máis prestixiosos profesores 
Lembro que a min tocoume c --............ ---~. 
glés, outro francés, un alemán, etc 
Pretendían vendernos a idea (dig 
vendernos porque estaban perfec 
tamente integrados no sistema) d 
que, efectivamente, podia esisti 
unha Europa unid?. Pero eles vían 
unida por arriba. E dicer, unida po 
los Estados e non polos Povos1 na 
cións ou rexións europeas. Tiña 
unha concepción moi centralist 
Todo debía diri xirse desde Lon 
dres, París ou Bonn. Pero nunc 
contando ~o que era a periféria. 
Vostede que ven doutra cultura, 
cunha formación crítica, cómo v 
certas cousas de Galiza ou é qu 
se vai aclimatando? 
Estou pl~namenle aclimatado. S 
o que é a situación galega. O me 
contacto coa Galiza tíñao polo mé 
dio rural, polo tanto sabía perfecta 
mente a onde viña. Coido que mi 
rado desde un ponto de vista críti 
p,o, e non, desde ·un ponto de vist 
conservador, como até o de agor 
existia no medio rural, vai mudar 
sitúación até o ponto de que 
~aliza se dea.n as condicións pre 
~isas para ac~'der a unha liberació 
social mesmo que, neste momen 
to, non ten, qt;Jizais porque o médi · 
.galege sostiña este clima de "auto 
gratificación,,. co que se tiña. Com 
non ·se coñecía nadá máis a xent . 
conformábase , .con·' comer cad 

>:,.,, •. ,._ .. - ... ·~ ía~rfJ01\"~~!?ía nív.~I de serv'icios . 
como esparcimentd~cultural, televi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-~;~~~-~ ~~~ .c~~~~~-~' todo ~to no 
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'Na Ga.lizá non hai empresários, Despois do éxito da folga xeral do 
dia 14, vai ser-temerario que vo'lvan· 
talar do Plan. de Emprego· Xuvenil. 
Era absolutamente inviábel, tal 
como o tiña plantexado o PSOE. A 
cousa era sustituir aos traballado
res; con 20 ou 30 anos de antigui
elade, por outros que non a tiñan- e 
que, a m~is de non tela, ían $er re-

'EN TODA EUROPA 
OS SINDICATOS SON senón patróns que só tratan de ~nriquecerse_' -CADA VEZ MÁIS UNHA . 

Alberte Xullo R .. Feixoo 
EMPRESA DE 
SERVÍCIOS' 

tribuidos · cun 50 do que eran · retri.: · perfilado un resunio final da sua 

Avogado laboralista 
Fillo de emigrantes na 
·Cataluña, onde viveu unha 
parte importante da sua vida 
e mesmo realizou os seus 
estudos de direito, nunha 
etapa de claras ·connotacions 
sociais e poi íticas, "naque les 
irrepetíbeis anos do 
72 ªº 77", 

era "Coñecido no médio rural,_ que 
era maioritáric, e polo tanto habia 
unha espécie de "complacéncia" 
co que se tiña. En canto se van co
ñecen·do outras sociedades ou se 
vai chegando a outro tipo de be
nestar é evidente que se irá confor
mando menos porque, cada vez, 
se quererá mais. lsto haberia que 
conseguilo sen cair na outra tenta
ción que é a do consumismo. 

~~~C.ales son as suas vivéncias a res
peito do mundo empresarial? 
Hai uns anos, noutra entrevista, 
comentei unha frase que logo pa
rece que tivo bastante repercusión. 
Preguntáranme qué opinaba dos 
empresários galegas e respondin 
que non existían "empresários ga
legas". Aqui o que existe é xente 
que ten empresas, cuns traballado
res, aos que tratan como se foran 

-escravos, que non lles permiten 
nen a máis mínima desviación do 
que é o estricto e selvaxe cumpli
mento do deber, que lles pagan 
miserentas soldadas e que, por 
riba, pretenden telos escravizados 
a látigo, por asi dicilo. Entón, os _ 
"empresários", que acabamos de 
coméntar, ven dado porque son 
uns patróns non uns empresários. 
Que diferéncia hai? ... Po is moi cla
ra! O empresário ten ansia de reali
zar "empresa". É dicer de obter un 
producto dun traballo ou dun in
vestime'lto para volvelo investir e ir 
ampliando as e.mpresas. Aqyi iso . 
non -existe. O que se da é o enri-

'E. N CANTO SE VAIAN 
C5ÑECENDO OUTRAS 
SOCIEDADES E OUTRO 
· BENESTAR,A 
COM PLACE ___ N_,,,..C__,..IA.....,,,D........,O,.....,,S-
GALEGOS . ~. 

DESAPAR.ECERÁ'· 

pero sempre cunha forte . 
ligazón coa Terra. Regresóu a 
eta por fin no ano 79, coa 
intención de integrarse na 
universidade, aindQ que 
remataría por estabelecer.se 
cor:no avogado labóralista na, 
daquela, ING. Actualmente 
exerce o mesmo posto en 

quecemento de determinados pa
tróns a costa de determinados 
obreiros. 
Ter aparecido en candidatura po
lítica nacionalista, pode supor 
11problemas" persoais diante dos 
Tribunais? 
Pois, efectivamente, pódese pen
sar! Quizais poda influir ... Teño que 
recoñecer, públicamente, que eu 
nunca tiven ese problema cos tres 
Maxist~ados de Traballo que hai en 
Lugo. E dicer, que en absoluto me 
sentin nunca diferenciado de nen
gun outro letrado, por esa caracte
rística política. Non sei se, noutros 
lugares, pode acorrer. A min non 
me deu tempo a pensalo porque, a 
verdade, é que cada vez hai máis 
tr~ballo e, polo tanto, siñifica que a 
xente non lle dá tanta importáncia 

Lugo, ao servício das duas -
centrais nacionalistas. Foi 
avogado do Comité" de · 
Alúmina e pensa que na 
_Galiza ainda non hai unha 
cqnciéncia empresarial . 
"porque aqui non hai 
empresários, senón patróns, 
que non é o mesmo". 

bujdos os que si tiñan dita antigQi- actuaCión, cun informe definitivo e 
dade. E ademáis, como eran novos unhas conclusións que se darán a 
e fortes e cun primeiro emprego, coñecer, seguramente, tamén no 
procurarian esforzarse 0 máis posi- remate deste mes ou primeiros de 
bel para conservar dito emprego. Xaneiro. Entendo que foi unha Co
Vana ilusión. Pero é que, a maio- misión interesante pasto que parti
res, ainda se lle ían ofrecer subven- ciparon nela todos os sectores do 
cións, a fondo perdido, a eses em- espectro político, sindical e social, 
presários por abaratar os seus pró- da própria Galiza,-e tamén do Esta
prios custes! Xa era 0 colmo, non?. do, encabezados polo próprio Ruiz 
Penso que 0 Plan era impresentá- Giménez, ex-defensor do Povo, e 

· ber e que non se vai volver talar del Deputados a Cortes de case todas 
neses termos. Quizais haxa outros · as Forzas Políticas. Digo de ·Case 
sustitutos · ou · sucedáneos, _ pero. todas, . por non . dicer de todas, 
non .creo que sexan os mesmos agás do próprio PSOE causante de 
que até ag<?ra~ - todo o desastre e que non quixo 
Non ere delicado que, dado a participar.., pésia ás invitacións que 

se lle cursaron. Mais b~n, aocan
chea de irregularidades que se trário, entorpeceu todo o que puido 
están a dar no mundo laboral, te-
ñan que ser os sindicatos e traba- . o labor da Comisión . . As conclu-
lladores fiscais de todo esto? sións son de xente que non está 
A situación tan grande de paro que directamente afectada polo conflito 

e que estudou toda a documenta- -
hai dá pé a esto. A que ª xente se ción esistente, ao longo de vários 
atreva a tráballar sen seguro; sen meses. E índonos xa ao prqblema • 
as medidas axeitadas de segurida- concreto de Alúmina-Aluminio ali o 
de co que se producen acidentes, que se plantexou, ao meu modo de 

.alguns deles mortais mesmo · na 
provín_cia. de Lugo, que non tiñan ver, foi. .. un clqro aspeito do ... que 
por qué acorrer de estar normaliza- pode ou ·non pode facer un;Comité 
da p. situación. lsto é moi complica- de Empresa, respeito do artigo 
do e carece de remédio ... hai moita 19.5 do Estatuto dos Traballado
xente que está no paro e traballa, res, que concede a potestade, ·aos 
facendo por aí .cousiñas ... Os sin di-: representantes dos trp.balladores, 

de ordear un desaloxo das instala
catos, polo menos os nacionalís- cións industriáis; se esiste un peri
tas, somos absolutamente contrá-
rios a ese tipo de fraballo-. Creemos go que poda afectar .á vida dos tra-
que é mi+lor esixir o paro e traballar bailadores. Neste caso, os bidóns 

tóxicos foron parar a Alúmina, pois 
en condicións normáis que non fa:. tocoulles a china, de ter ido a "Ex-
cerlles o favor ao empresário tra- · minesa" tocarialle a eles. O Comité 
ballando por menos cartas e ocu-
pando 0 pasto de traballo, que ·po- de Alúmina, con moi bon critério, 

ao meu xuício, desaloxou as insta-
~ dia ocupar ese mesmo parado ou lacións en canto se _producíu o mo- • 
~ outro. A situapión é moi delicada, mento de perigo que supuña a car-
~- pero · · · non hai remédio neste mo- ga dos bidóns. Bidóns que, víamos 

mento! -Non creo que se consiga constantemente· pola lV, provoca
ª esta · definición política que eu xa, nunca máis, 0 pleno emprego ... · ban explosións,. reacións en cadea, 
claramente manifesto. e, polo tanto, vai haber que ir ade- etc. Nunha instalación, como a de 

cuando medidas ás situaci_óns QUE¡! -Alúmina- Aluminio, era probábel a 
Pian de Emprego 
Xuvenil 

Se entrásemos agora a falar da 
Seguridade Social, Plan de Em
prego Xuvenil... encheriamos pá
xinas? ... 

en cada momento, se presenten. E , 
léxico e natural que exista unha existencia c:Jese pt,:icigo ou dalgun 
proteción ao desempregado. E risco de acidente e, polo tanto, op-

taron por ordear o desaloxo. A au
debe esistir. Pero é léxico tamén, toridade labor?I a quen correspon-
que a Administración se preocupe dia sancionar ou non dita desalo
~áis de criar empre~o que _non de xo, non quixo entrar a valorar o 

_tirar?~ cartas regalandollos a em- mesmo e,· polo tanto, non dictami
presanos gue, _logo, aparecen - nou- se era correcta ou non a atitu-

Si, como está de moda? Bon! Ao como absolutos piratas ... no senso de do Comité. . 
de que recollen os cartas que lle 

millar agora xa deixou de estala. dá a Administrac;ión, colJen todas 
as facilidades, e lago non crian os Perspectivas sindi~is 

'0 COMITE DE 
ALÚMINA ACTUOU 
CON BÓ CRITÉ;;.....;;R;....;;;IO_N_O_ 
DESALO X O' 

postas de traballo que a Adminis
tración pretende; senón ao contrá-
rio! / 

Alúmina 

Nalgúns ambientes ideolóxicos 
paropugnase un xeito de colaba.: 
ración traballadores-empresa; 
que os sindicatos están para algo 
máis que reiv~ndicar. Quere dicer 
que as· posicións antagónjcas ten- · 
den a suavizarse ou son modas? 

'Son un claro partidário da 
unidade sindical nacionalista 

Xa que estamos metidos de cheo 
no laboral podiamos entrar nun 
tema famoso no mundo enteiro ou 
polo menos no nivel estatal. Alú- Non. Non son modas. A tendéncia 
mina é clara nese aspeito en toda Euro-
D tema Alúryiina, no que é estricta- pa. En toda Europa ocidental os 
mente xurídico, está pendente das Sindicatos son quizais máis unha 
senténcias do Supremo que, t~ño espécie de empresa de servícios, 
entendido, van s.air no remate d~ cunha xente sindicada, pero que; 
Xaneiro ou primeiros de Febreir6 efectivamente, entran en moito 
do ano que ven, respeito dos. re- mais diálogo co mundo empresa
cursos de casación interpostos rial e que, incluso, en moi poucas .. 
contra das senténcias que dictaron ocasións chegan aos Tribunais. 
sendos Maxistrados de Lugo. Por Esto mesmo estáse_ empezando a 
outra banda, hai· unha Comisión, dar nalgunhas zonas do Estado Es
non oficial, para investigación dos pañol (Madrid, Barcelona). Noutras 
aéontecimentos producidos polo - zonas non. E non, por exemplo na 
embarrancamento do buque Ca- Galiza, polo que decíamos ao prin
son nas Costas galega~ que xa te.!1 cípio. Aqui non existen empresá-

En Lugo, polo menos, é 'público 
e notório que Alberte leva a
asesoria xurídica das duas 

_centrais CXTG e máis INTG. 
Cómo ve o tema? Hai quen di 
que habendo duas é un ~stí-
mulo. · 
Escoitei un argumento, en con
tra disto, que vou repetir porque 
me pareceu contundente. "Se 
con dous Sindicatos nacionalis
tas conseguimos estes resulta
qos pois irnos facer 24 a ver se 
con. eso támén_ ampliamos . e 
chegamos ao cen por cen". Este 
argumento non V?le. Hai que · 
chegar á Central Unica Galega. 
Non é só que feria máis .forza. A 
miña experiéncia é que se traba
llaria méllor · e con·següirianse 
mellares resultados, mellores 
pre$tación e mellar e.conomia. O 

que hai hoxe é diversificación de 
esforzos e diversión de capitais. 
Asi non se está a avanzar máis. 
Eu són un claro partidário ,da 
unificación e, .ademáis, opino 
que ten que darse canto antes. 
Non. podemós estar a "durrnir 
nos leureiros'1• porque . cada vez 
nos van menos posibilidades de 
trabállo. Cada vez as Centrais 
maioritárias españolas están co
pando maiores priviléxios·. Se 
non vencemos certas cousas: .. 
irnos mal. Os personalismos non 
só no sindicalismo galego senón 
tamén na políticé! galega, non é 
que sexa·atgo innato, senón que 
ven dado pota inmadurez. Non 
hai un obxectivó persoal ·ou 
ideolóxico sen que Galiza este
xa inda consolidada coma na
ción. O 

' A· ADMINISTRACION rios· poto tanto é imposíbet que a 
/-'\ parte patronal entre en diálogo coa 

DEBE CRIAR social porque inda non existe con
ci$ncia empresarial. Aqui váise á 

EMPREGO E NON machada, sempre_co láti.go e ainda 
REGALARLLE OS que a parte social querá dialogar a 
· CARTOS A outra non 9 quere. Porque ten moi- .... 

EMPRESA
, RIO'S tas facilidades sen_ dialogar por 

· tanto para qué vai faceto! Coido 
PIRATAS' qüe a Galiza iso inda vai tardar en ..... 

chegar. 
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_ .FORMULAS- PARA 
~DESGRAVAR 

~NDA 
RENDABILIDADE: ·ao/o desde a primeira peseta. 

·DESGRAVACIÓN: 15 sobre os ingresos efectua-
. dos; sempre que a adquisición 

da vivencia habitual se faga nun 
prazo de 4 anos*. 

TRATAMENTO PREFERENCIAL PARA 
ACCEDER A UN PRÉSTAMO HIPOTECÁRIO 
PARA ADQUISICIÓN DA SUA VIVEt'JDA 

PO LIZA DE ·· A 
RENDABILIDADE: 0Qtida por unha importante revalorización dos capitais investidos. 

DESGRAVACIÓN: Dedución na c~ota do 10% sobre os-capltais investidos anualmente*. 
PRAZO: 1 O anos. 

LIQUIDEZ !MEDIATA: Mediante as facilidades que se conteñen na nasa oferta. 

SEGURIDADE: Adesión a unha póliza colectiva- formalizada pala Caixa Amiga coa 
Compañia de Seguros CASER. 
E. .. ademáis, voste é .titular dun Seguro de Vida. 

· É MOi RENDÁBEL: Valoración en condicións de mercado e coa maior rendabilidade pala impor
tante . desgravación fiscal*. . 

É MOi SEGURO: Oferéceo a Caixa Amiga e promóveo a Confederación de Caixas. de Aforras 
· de España, con arreglo á lei de Plans e Fondos de Pensións. 

- ' 

O Naso-PLAN TEN FUTURO: 'Solicite toda a información . que desexe nas ofiCinas da 
Caixa Amiga. _ 

*DESGRAVACIÓN FISCAL NAS~ FÓRMULAS., SEGUNDO A LEXISLACIÓN VIXENTE . 

· Caixa de Pontevedra: 
·_CtWra~ 
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·EUSKADI QS ESTADOS UNIDOS SE ON NA MESA DE NEGOCIACIÓN· 
Bandrés e 
Onain<fjia· querian 
votar si á J 

Constitución no 
ano 78 
Baridrés deixouse esta vez de 
exquisiteces dialécticas e lanzou 
unha mensax~ directa ao cora
zón: "Mário e máis eu quixemos 
xa daquela votar si, no 1978, á 
Cons1itución. Pero non nos dei
xaron". 

Mário é, por s·uposto, Mário 
Onaindia, un dos máximos ideó
logos, xunto a Juan . Ma·ria Ban- . 
drés de EIA, mai putativa da ac- . 
tual Euskadiko Eskerra. Mario e 
Juan Mari, os dous collidos da 
man, 1oron recorrendo desde a 
xestación da criatura, .aló polo 
1977, un longo e sinuoso vieiro 
cuxa estación de término, no ano 
do 1988, é a máis pura posma- . 
dernidade. 

No ínterin, porén, quedan por 
descobrer moitas paradas e fon
das protagonizadas polo duo e 
que a verdade histórica encarre
garase de revelar en toda a sua 
dimensión. Porque se agora 
Bandrés non ten o máis mínimo 
escrúpulo en retractarse dunha 
etapa clave da vida de EE, can
tas mentiras máis non terá con
tado? 

Juan Maria Bandrés foi, desde 
sempre, un cristiano burgués á 
máis vella e tradicional usanza. 
Pero, deíca hai uns anos, se lle 
supuña -e el ben que se enca
rregaba de alimentar esa flama
un comportamento ético e ho
nesto en política. Sucede que un 
dja calquera o lobo deixou de se 
disfarzar de año e aquel xoven 
avogado do proceso de Burgos 
empezou a mostrar a sua verda
deira identidade. 

Primeiro foi a venda sen máis 
dos ''polis-milis"; a transacción 
estivo rodeadas de ceas íntimas, 
sempre con Mário presente, nas 
que os comensais tiñan nomes 
tan ilustres como Juan José Ro
són ou Aramburu Topete. Que se 
dixeron na altura? lso é un dos 
secretos mellar gardados da 
transición, pero cabe quizais de
ducir que o entón Ministro do In
terior reconviria a Onaindia pola 
morte de vários cqncellais da 
UCD levada a cabo polos "p- m" 
tras acordalo nunha reunión na 
que estivo presente o próprio 
Onaindia, xa proclive ao ºsi" 
constitucional. Ou talaron quizais 
dos primeiros escarceos entre o 
Governo e EIA cando, sen sabela 
as bases, membros actuais da 
dirección de EE viaxaban xa con 
maletins e salvoconductos diplo
máticos expedidos en Madrid 
polos aeroportos europeus? 

Desde que empezaron a tras
cender estes feitos a caída en pi
cado dos dirixentes de EE foi xa 
unha constante. Pero iso non lle 
importa o máis mínimo á sua 
Execútiva. Desembarazada dun
ha vez por todas do seu falso 
abertzalismo, EE quer plasmar o 
seu máis vello proxecto: ser a 
ponl¡:¡ forte do PSOE basconga
do e, como xa fixera co PCE
EPK, instalarse no <;;hiringuito. 

Mentres non estaria de máis 
que Bandrés continuase since
rándose: cantas veces máis 
mentiu -.en público?: Cando se 
deiaiu · de esquerdas? Cando · 
avogaaba pola igualdade entre 
homes e mulleres? Ou quizais 
cando pedia o "non" á OTAN? O 
recoñeciniento do seu cinismo· 
preconcebido vai, 9omo moito, a 
ter unha tímid~ re~posta dunha 
parte mínim.a da sua exígua mili
táncia. Porque1 como é óbvio, os 
partidos progresistas non nece
sitan da masa e constitúerise en 
agrupaci0ns de cadrqs. Posmo
dernos, claro. o 

PEPE AEl/DONOSTI 

PALESTINA NO CAMlf\JO'DA PAZ 
MAJED DIBSI 

Sen dúbida as poucas semanas que. transc~r~e~ da OLP? Vexamos. 
ron desde o histórico 15 de Novembro, dia da Nun inquérito recente publicado pouco des-
proclamación do documento de independéncia, po~is da proclamación da independéncia, o 97% 
caracterizáronse pala intensa actividade diplo- da povoación entrevistada está a favor do estado 
mática palestina a nível rexional e internacional, proclamado, .mentres o 80% dos perguntados re-
dunha banda, e a continuación ascendente da in- xeitan o recoñecimento do Estado sionista. Estes 
titada e a brutal represión israelí.doutra. Loxica- dados refutan as afirmacións anteriÓrmente men-
mente, e tras da proclamación do estado inde- cionadas. Ademais, calquer negociación de paz 
pendente a central palestina puxo a vista nas Na- entre paises en litíxio non preéisa necesariamen
cións Unidas onde o presidente Arafat interviria te o recoñecimento. Diso ternos moitos exemplos 
para explicar ao foro internacional os términos a dar. As relacións entre os EEUU e a China esta-
das resolucións do Consello Nacional Palestino belecéronse moi recentemente en termos relati-
que deron lugar ao documento de independéncia vos. Non· obstante a OLP deixa ben claro que 
e a iniciativa de paz da OLP. acata todas as resolucións da ONU coa vontade 

Pero a reaccióí! do estado israeli e o seu pro- . expresa de alcanzar a paz, unha paz dur.adeira e 
tector Estados Unidos foi decepcionante para a xusta que base~ na lexitimidade internaciOnal, 
abrumadora maioria da comunidade internacio- que garantice o direito do noso p9vo de retorno 
nal. Estados Unidos negou a Arafat o visado para á sua pátria, o direito á autodeterminación e o 
dirixirse a Nova York, sede da ONU, para explicar direito á independéncia. E;EUU e Israel, ,en tro-
o ponto de vista dos palestinos refrexada no cita- ques, han aceitar esta lexit.imidade se quer a paz 
do documento da sesión XIX do CNP. Ante esta de verdade. Han saber que a nasa vontade·é irre- · 
arrogan1e atitude a OLP invoca do seu presidente versíbel e o nosrr empeño e a nosa victória ta-
suxerir ao secretário xeral da ONU o traslado a mén. 
Asamblea Xeral da ONU a Xenebra para que así 

· se permita intervir ante o foro" internacional sen 
coaccións. 158 paises votaron' a favor en claró 
desafio e manifestación de desacofdo aos Esta
dos Unidos que vetou coa sua negativa a Yassir 
Arafat, violando asi a sua condición de país anfi
tri(m e contra das normas internacionais. 

Así pois, deuse cita en Xenebra o pasa.do dia 
13 e Yasir Arafat pudo explicar a postura palesti
na no meio dunha simpatía e acollida favorábel 
da maioria de paísés membros da ONU. ·Ante 
esta realidade EEUU hon tivo máis remédio que 
dar marcha atrás, ainda que de forma táctica; en
cargando ao seu .embaixador en Tunez entrevis
tarse, por vez primeira, cunha delegación-oa exe
cutiva da OtP. ' · 

Nes1e clima os países que recoñeceron ao Es
tado palestino son ~a 84, e mentres os xefes is- . 
raelies se . 'sinten moí nerviosos, a xulgar potas 
suas histéricas declaracións e airadéi reacción ao 
encontro dos ·usA coa OLP, asi · como se de5-
'prende das declaracións do Ministro da Guerra 
israelí, t$$lak Rabin, ao xushficar.a marte de 5 pa
lestinos en Nablus, nun só dia, como unha medi-
da necesária. · 

_.,A .. 
. /-\ INSISTENCIA NORTE-

' AMERICANA DE QUE A OLP 
CONDENE O TERRORISMO É

UNHA INSINUACIÓN PARA 
DESCALIFICAR Á GE.NTRAL 

. PALESTINA' 
En canto ao t~rrorism'a, a OLP deixou ben clara 

a sua condena ao· terrorismo en calquera das 
suas formas, incluido o terrorismo de estado. 
Pero por ·qué os EEUU ~eguen faceado énfase 
nesle ponto cando a OLP o deixou tan claro. Ao 
naso entender e~te empecinamento norte-ameri- _..,. 
cano entraña unha insinuación de descaMicación 

• á central palestina, para descalificar así a loita le
x ítima. donoso povo, o seu d:reito á autodefensa 
frent~ á ocupación e a represión israelís. De aí se 
entende que os EEUU entenderan a i'ritifada · 
como forma de terrorismo á que hai que pór fin. 
Pero o noso povo,. máis que nunca, vai proseguir 
a sua intífada.. A nosa loita non cesará mentres 
.siga a ocupación. Parellª"1ente a loita diplomáti
ca seguirá cultivando este ambiente favorábel. 

Irnos seguir esta loita ioequivocamente até. que 
o noso estac;io independente se faga realidade e 
a oosa terra teñ~ a sua capital en Xerusalén. o 

Pero cal é interpretación que máis se axusta á 
verdade, desde o ponto de vista palestina, de 
todo o que ven de suceder? · É verdade que a 
OLP se voltou máis .realista grácias á intifada 
como lle gosta a moitos meios de comunicación 

. europeus,oecidenta1·s facer gal·a sobre a po· l'1t1·c· a . Majed Dibsi é xornalista, corresponsal no Estado español do , s"emanário palestino "Hadaf' editado en Bfi!irut. 

• Coarenta amversário 
da Declaración de Direitos 
Humanos. A Asamblea Xeral 
das Nacións Unidas celebrou o 
pasado día 8 o 40 aniversário da 

· ad0pdón dél Declaración Univer- ' 
sal dos Direitos Humanos, pre
miando a seis persoalidades in
ternacionais polos seus esforzos · 
na defensa dos Direitos do 
Home, entre eles o dirixente na
cionalrsta . sul-africano Nelson. 
Mandela e a sua muller Winnie 
Manaela, así como o fundador 

· da sección canadiense de. Am
nistía Internacional, ..!ohn Hump
hrey. · o 

• Os Uruguaios celebra
ron con unha gran festa o 
ter consegu,ido ·o número 
de firmas necesário para so
meter. a referendo· a lei de "Cadu
cidad de 'la Pretesión Punitiva del 
Estado'.', máis coñecida como 
Ley de punto final, que amnistiou 
os crimes cometidos por milita
res e polícias durante a dictadura
que sofreu Uruguai entre 1973 e 
1985 . . 

A lei _que agora deb~rá ser so
metida a referéndum aprobouse 
p 22 de Decembro de 1986 dian
te da amea2a dos militares de 
pór fin á incipiente democrácia 

r urugu?-ia. Desde a sua promulga
ción, os partidos de esquerda ·e 
organizacións de dereitos huma
nos mobilizáronse para conse
guir o 25 por cento das firmas do 
·padrón eleitoral, porcentaxe esi- · 
xida para convocar o referén
·dum, para o que ainda non hai 
data fixada, · ainda que se consi
dera que _o~máis probábel é que · 
sexa na primeira quincena do 
mes de Abril: O 

• Os socialistas france
ses cuestionados. M ichel 
Rocard continua a ter · as máis 
sérias dificuldades- para iugular a 
onda de descontento social que 
desde hai tres semanas se tradu
ce na f91ga dos transportes. 

Ante .o impasse nas conversas 
cos sindicafos, o governo virou-

. se contra o Partido Comunista _ 
ao que acusa, .através-da CGT, 
de ter optado pala via "da facili
dade e da demagóxia, manifes
tando desprécio polo público e 
polos traballadores" .. · 

Tr~.s dous meses de folga esta 
semana parece ser . a decisiva 
para encontrar unha solución. 

Aproveitando o descontento· 
que está a poñer en cu~stióri ao 
governo socialista, o RPR de 
Chirac, candidato á presidéncia 
derrotado por Miterrand, apre-

. sentou en días pasados unha 
moción de censura na Asrnbleia -
Nacional. A mocióf'.l recebeu 258 
votos a favor dun total de 571 di-

. putados. · O 

somos coñecidos ·, 
n·a · Galiza in te ira,' 
pola nosa 
espedalización 
en libros · 
galegos 

· e portugueses · 
República 
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CARTAS 

INEXACTITUDES · , 
Non tiveri o·casión ·de ler o núme
ro de ANT da semana tola esa de 
festivos e lavarais e puden facé
lo onte, dia 14. Como vin unha 
série de inexactitudes no recadro 
"Ollando ao futuro", este Gabine
te de Prensa quer deixar ben cla
ro os ·seguintes pontos: 

-TOKIO 

1.- O PNG non ten agora, coa 
fusión, a ''mellor tradición gale:... 
guista de antes do 36": símbo
los, história e. documentos" por- · 
que o símbolo sigue a ser a es
vástica de tres pontas, enmarca
da nunha estrela -agorá- de 
perfil ·dourado, a história é a his
tória e os documentos seica os 
levou · Garcia Sabell. Non hai '· 
unión co pasado senón que do 
pasado recolle o PNG-PG 9 me
llar, os homes que loitaron por 
esta Nación. · 

2.- Ao contrári'o doutros. gru
-p_os . e tamén do que se _afirma 
nesa riota, o PNG-:PG si ten defi
nida a sua ideoloxia como social
der.-1ócrata e con iso ten un es
pazo no abano político. E por su
·posto, o de ser progresista non 
é nengun "cliché". 

3:- O PNG si se ten presenta
do a confrontas eleitorais: tres 
alcaldes, concelleiros e un euro
deputádo pola c9alición "Pala . 
Europa dos Povos" asi o demos
tran. Si quixeron os dous grupos 
fúsionados gardar as dt:Jas si
glas, será por alg·o. 

4.- Para información dos lei
tores, a frase sobre a transitorie
dade política .que dixo Pablo 
González Mariñas no .seu discur
so era a seguinte: "Xa non caben 
máis experimentos nen máis si
glas, e con ritmo histórico de se
renid::ide e moderación, estamos 
dispostos ·a . aglutinar " esforzos 
para consolidar ese.gran partido 

.nacionalista que Galiza necesita, 
para rematar co posibilismo polí
tico, necesário transito~iamente, 
.e governar a nasa terra se1i inter-

.. mediários", como podía ler-se na 
cópia distribuida aos Meios de. 
Comunicación presentes no qCto. 
de fusión. · 

Agardando que estes pontos 
teñan sido clare~ados, recebe 
un ha aperta. · ·O 

XOSÉ. M. CURRÁS RÚA· 
Gabinete de Prensa do PNG 

PAIFOQUISMO POLÍTICO 

Un anda xa moi curado de es
pantos porque se b~n ternos os 
ollos no futuro os pés están abo.:. 
lutamente ·chantados ·no chan. 
Porén, se un pode elt:Jdir o asom
bro, en función do coñecim.ento 
da ·realidade política e ideolóxi
ca, non pode evitar a carraxe e o 
noxo ante certas. proclamas de 
$ectores polí~icos supostamente 
ho.mólo.gos, isto é, amigos. - . 

camente, un tE~n cousas máis im
portantes que facer · xa que os 
nacio·nalistas galegos estamos 
e11 ~tapas alonxadas das prirnei
ras letras e das escolásticas. En
debén, non· resisto a tentación de · 
anotar algo. -

Desde a primei'ra. línea comeza 
a inzar o espazo -que xener.o
samente lle deu ANT, ai!- coas 
máis evidentes ménfüas. Atreve
se a escreber que HB ten un 
"respeito sacrosanto ás realida
des e ás aspiracións dos Pavos 
irmáns e a non inxeréricia nos 
seus asuntos internos". Ten ané
sia' política ou é simples cierna- · 
góxia?! E logo, vir faQer "campa
ña" a Galiza poJas eleicións euro
peas en xuño do 1987 ~e volta
ran-no a facer este próximo ano: 
·x¿:hque lago, é d_emagoxia non 
anésia- no.n é un ha falla absolu- · 
tísirna de respeito · e-Un acto de 
i11xeréncia calunioso? Estar da
cordo cos ateníado.s que secto
res do MLNB teñen feito en Ca
talunya non é un acto de irreve
rente. re.speito e unha gravísima 
inxeréncia?. Ou é que Catalunya 
e Galiza. non están baixo a ga
doupa do Estado español como 
o está Euskádi (inda que Galiza 
é unha realidade colonial e as 
outras duas nacións non)? 

Dicer, no parágrafo 3, que o 
BNG é únha forza política social
demócrata e que xa non é a for
za revolucionária ponteira do · 
MLNG nori só é unha mostra de 
descoñecimento pasmoso de fi
losofía e ideoloxia senón, tamén, 
un aeto típico de prepotencia 
paifoca: agora ven o nacho e di
nos, ás tillas e tillos das camadas 
populares galegas, quen é a Carraxe e noxa -sen ápice de 

asombro- foi o que me: produ
ciu o artigo (?) de José Antonio 

. nosa vangarda -coitadiño. · 

. Egido, publicado no nº 366 -de 
ANT, p.6, e titulado· "Solidarieda
de entre -~ Galiza e Euskádi". 'Di 
tantas e tais sartas de paifoca
das e estulteces e mentiras que 
un sinte-se abafado: é como se 

. te atoparas · ante un pafrón ou. 
·perante un "yuppie" onde a ra
cionalidade brila, . precisamente, 
pola total e at;:>solutísima ausén
cia vindo a trecoleria política -
demagóxia- a ocupar o seu lu
gar. Contestar-lle paseniñamen
·te, ao nacho este, daría para un 
exte-nso ensaio xa que teriamos 
que comezar por lle relatar o 
"ABC" político-ideolóxico e, loxi-

Hai máis. Inda.ten. a cara de di
cer que o BNG "ven atizando 
unha campaña anti-basca, anti
catalana e anti .. asturiana". 'Sabi
do é que o B.NG endexamais 
dixo que. estive.ra en contra do 
proceso revolucionário basca. O 
que sí dixo e. fixo o BNG·-e dirá 
e fará- é que non tolera intromi:
sións na nosa Patria. Anti-catala-

. nismo, onde? Se _ternos llnhas 
fermósas relacións co M LNC e 
os ollas e o corazón atentos ªº 
seu ·desenvolvimentó. Anti-astu
rianismo? Tampouco; inda que 
nós- non recoñecemos hoxe a 
Asturias como unha nación xa · 
que mesmo é un dos berces his-: 

Novo Look "txfCUTIVo'' 

· tórico-románticos da - ideol'oxia 
imperialista española. 

Por se as estulticias e leladas 
que escrebera este tolleito políti
co non. foran dabondo in'da lle 
sobra xeta para perguntar-nos 
"Que fixo o BNG. polo povo gale
ga?". Amén de non entender que 
ao BNG o criou o pavo galego 
descoñece o dado. obxectivo que 
informa que o BNG é a ferramen
ta revolucio11ária unitária politic·a
mente máis importante coa que 
nos do~amos as cªmadas popu
rares galegas, carecendo, polo. 
tanto', do mínimo que se debe 
ter: o/lo empírico -como fará as 
análises_ sociais este tipo?! 

No referente a "Que- fixo HB 
p9la Gal iza?", contesta-se a 
duas pandas: 1) que nunca HB 
estivo á par ·dos actos solidários 
concretos que o BNG, aquén e 
alén das suas 'fronteiras, fixo con 
Euskádi en xeral e con HB en 
particular; 2) que os nacionalis
tas galegas non queremos que 
outros nos saquen as castañas 
do lume xa que: a) estamos 
auto.:.organizados; b) o millor 
acto de internacionalismo revolo
cionário é a conquista da própria 
Soberanía Nacional; e c) porque 
para nós é axioma que as revolu
cións nen se importan nen sé ex
portan xa que só .nascen e se de
senvolven no seo dos próprios 
pavos·. Polo dito, foi de auténtica 
simpleza' política que sectores · 
de HB dixeran no 87 -e repeti
rán-no nestas vindeiras eleicións 
europeas-· que nos ian "repre
sentar", á.s galegas e galegas, en 
Estrasb1,1rgo. Lérias non, "plea
se": cinco séculas "representa
dos" polos españ0is. ·e agora 
van-nos "representar" os bascos 
-teria carallo,. oh!!. 
. Nós non irnos cae.r no xogo 

anti-revolucionário de dar-lle 
consellos a ninguén, inda· que s·í 

A VISO AOS LEIJORES 

Prégase aos leifores que as 
cartas en.viadas n.on superen 

,. as 30 11ñas mecanografadas. 
A redación resérvase o direi
to a resumir aquelas que su
pereñ este espácio. As car:... 
tas ·deberán incluir o nome, 
enderezo e o nº de D.I. ·do 
asinante. - · D 

lle décimos a elemen'tos como o 
E;gido, que millor lles iria se se 
ocuparan do seu e atacaran as 
suas próprias eivas, por exem
plo: 1) que a política non estexa 
no posta de mando no MLNB, 
isto conleva, como pouco: A) 
atentados en C.at~lunya e, inda 
por riba, como os de Hipercor: 
asasinato en masa; B) intromi
sións e inxeréncifis várias en Ga
liza e Catalunyq; C) estar no Par
lamento europeu e non no bas
to. 11) Garéncia de preparacion 
política, ideolóxica e filosófica en 
boa parte dos seus cadros poi íti
cos actuais, que levan a metedu
ra's de pata públicas tais como: 
A) berrar a favor da autodetermi
nación de Sevilla; B) confundir un 
Congreso da UPG cunha Asam
blea Nacional do BNG; C) ente
rrar a patriotas· bascos entre cru
ces e salmos. E etcéteras. 

Perfeitamente sabemos, e 
moito nos alegramos, que hai 
patriotas bascos -en HB- sen 
estas eivas e moi conscientes 
destas caréncias. Pero o nacho 
este, o José Antonio: até o nome 
o ten pavero, é un claro paradig
ma de paifoquismo político bas
co: prepoténcia, insolidariedade, 
incapacidade política, caréncia 
de preparación ideolóxica; va
mos, un tolleito político, en duas 
palabras. 

O realmente grave é que este 
señor sexa o "responsábel (sic) 
do Comité de Relacións Exterio
res de HB". Afortunamente .para 
Euskádi, ·en ·HB hai cadros que 
saben a...perfeita diferéncia que 
hai · entre tirar pedras e ter un 
programa político e social para 
camiñar a pral da emancipación 
·nacional e social de Euskádi. Da
quela os Egido irán ao estercolei
ro xa q1,.1e o MLNB será algo máis 
ca unha forza de choque porque 
o timón estará en maos políticas. 
Boa viaxe, deica €ntón!! . D 

ANTÓNIO LIZ VÁZQUEZ 
(Madrid) 

PRÉMIOS DE XORNALISMO . 

Cómo é posíbel premiar un arti
go con corenta erras de ortogra
fía? Régalarlle catrocentas mil 
pesetas a un melodramático arti
go, como "premio especial ó me
llar artigo sobre a defensa dos 
dereitos humanos" publicado no 
Diario de Galicia. Nós quedamos 
"fina.listas" cuhha ducia de · arti
gas publicados en El Ideal Galle
go baixo estes epígrafes "Onde 
comenzan os dereitos huma
nos", "Influencia da Declaración 
Universal", "A discriminación ra
cional"_ "¿Disfrutamos todos dos 
mesmos der~itos?" "A pena de 
morte", "A prol, da liberdade de 
expresión", "¿E esta liberdade. 
de expresión?" ... Artigas que se 
axustan ás bases do prémio, sen 
erros, por suposto, e baseados 
nos direitos humanos. 

O devandito artigo premiado, 
nolíl está escrito en galego nor
mativizado ·-como esixían as 
bases-, nen tan sequer en gale
ga reintegracionista. Está escrito 
en Castrapo .. Vexan se non. 

CasteJanismos: "Facía · dous 
meses", "facía moitos anos", "fai 
trinta ,anos", "mentras", "a irmá 
maior"·, "cobixo", "último adió$", 
"dor.mía", "mismas", "volaba", 
"peligro" ... no canto de: "H'ibía 
dous. meses"·, "Durmía", "Men
tres", "a irmá máis Ve/la", "Abei
ro", - "Derradeiro adeus", "Dur
mía", "Mesmas", "Voaba", etc. 
etc-... · 

Erras tan elementais como o 
xénero: "O seü arte", en -vez de 
"a sua arte": "Do seu peregrina
xe" por "da sua- peregrinaxe", 
·etc ... 

Vulgarrismos: "Cadavre" reite
radamente mal, no canto de "Ca
daver". "Con nós" en vez de 
"connos.co". 

Hiper-galeguismos: Como Rcin
coenta", "soio". E outros como 
"necrópolis", "transcurrían", "fu
siles" por "fusis" ... e · por "cin
cuenta", "só", "necrópole", 
"transcorrían". 

E asi até corenta erras que van 
suliñados. "Cren vostedes nun 
xurado competente ós que pre
miaron este artigo?, ou que lles 
importa algo un galega ben es
crito segundo as pautas que nor
mativizan unha língua? En caste
lán, inglés ou outra língua ... Non 
quedari~ descalificado un traba
llo con corenta erros ortográfi
cos, morfosintácticos e prosódi
cos? Non ameritará isto un re
curso? 

"El ·Correo Gallego" o dia 26-
XI , páxina 12, publica a seguinte 
información -tamén pragada de 
erras e que nós coreximos: "O 
director xeral de Medios de Co
municación da Xunta, Manuel 
Gens, adoptou a decisión de que 
o xurado estivese integrado, qui
zais por primeira vez na súa cur
ta historia, por personalidades e 
institucións alleas á propia (o su
liñado é naso) Xunta de Galicia. 
O xurado constituino o propio Di
rector Xeral de Medio, Manuel 
Gens. Manuel Vázquez Buján, en 
.representación da Universidade; 
Luis Pérez Fernández, como re
presentación da Federación da 
Asociación de Prensa, ademais 
dos devanditos". (Polo que se 
ve, o propio · Sr. Gens, Director 
de Medios de Comunicación, é 
a/leo á Xunta ... e lago, por qué 
non dimite?) . 

Fagamos unha -honrísima ex
cepción con dous homes admi
rables como son o académico 
Dónega e Díaz Pardo que foron 
tamén membros do Xurado. 

Para rematar, nós escribimos 
na nosa lingua desde o primeiro 
de Xaneiro até o trinta e un de 
Decembro. Nori escribimos só 
un artigo, e en galego, adrede 
para un concurso... como, por 
exemplo o que levou o Premio á 
"Mellor información económico
financiera" por José Luis Gómez, 
publicado en La Voz de Galicia 
(Premio entregado polo actual 
Conselleiro de Facenda, que xa 
fora premiado neste mesmo 
"concurso" por un único artigo ... , 
asi todo queda na casa ... ). 

E outros que só escriben unha 
vez ao ano en galego ... 

En fin , un xurado venal e in .:: 
competente, con excepcións, 
pero ... Son estes uns prémios 
non creados para fomenta-lo ga
lega... senón... como sinecuras 
para premiar a certos amigos .. . 
con excepcións tamén, _pero .. . 
qué ironía? a corresponsal do 
Diario de Galicia, en Lugo, onde 
está de redactor do "Progreso" o 
único xornalista do xurado, Luis 
Pérez, é Ana Peón, a quen lle pa
garon dez mil pesetas por erro, 
e ·envía as suas crónicas en cas-
telán... · · 

Conclusións boicotear estes 
prémios e pedi-la dimisión de 
Gens. "Gentes"· como estas son 
as que asasinan· o galego é non 
oütras... · , D 

P.LÁCIDO LIZANCOS SANTOS 
(A Coll!ña) 



- ·o • • • • u1e1r 
GCULTURAt . A NOSATERRA 

Manuel Balboa recebe o prérnio 
'Jacinto Guerrero' 
Pola ópera 'Mernória do vento' 
Cunha ópera nun só acto, "A 
memória do vento", o composi
tor galego, residente en Madrid, 
Manuel Balboa ven de gañar o 
único prémio concedido .á me
llor obra lírica da Fundaéión "Ja
cinto Guerrero" . Esta Funda
ción, adicada á promoción de 
actividades musicais de élite, 
convocaba por quinta vez o cer
tame que até agora viña senda 
declarado deserto no apartado 
de Composición Lírica. Está do
tado con 1 millón de pesetas . 
· A obra gañadora ten textos 
de obras Cunqueiro, Shakespea
re e o próprio Balboa, "con par- · 
tes taladas e musicais . t unha 
obra de estética surrealista cun 
clima denso e poético." . 

A obra será representada no 
1989, a inda que o desexo de 
Balboa é que sexa estrenada na 
Galiza, ·e xa recébeu propostas 

.._ en Madrid e desde Itália. Non 
entrañada grandes diculdades a 
posta en cena pois só require só 

. 4 cantantes e 3 actores e unha 
Orquestra de Cámara. 

N~ste ano Manuel Balboa .ten 
musicado duas obras con éxito 
no teatro representado en Ma-

drid, "La enamorada del Rey" de 
Valle- Inclán, do Centro Dramá
tico Nacional e "El Alcalde de 
Zalamea" de Calderón da Com
pañia Nacional de Teatro: Clási
co. o 

Aó fondo
Reimurido Patiño 
A figura e a obra do pintor e in
telectual nacionalista serviu 
para reunir o pasado 11 de De
cembro na Casa da Cultura de 

' Fene a un fato de homes da cul
tura amigos do debuxante : Fe
rrin; Diaz Pardo, Xaquin Marin, 
Berp.ardino Graña e Siro . Ade
mais de destacar o papel de Pa
tiño na procura dun comic e 

· duÍ1ha estética alega contaron 
interesantes anécdotas sobre a 
sua vida e forma de ser, anécdo
tas que ilustran o modus v1ven
di da xeneración ,dos Brais Pin-· 
to, daquéles home$ que, desde 
Madrid , atrevéronse no máis· 
duro úanquisrno a proclamar en 
voz alta a sua nacionalidade. 

Bernardino Graña, con alguns 
apuntes de Ferrin, relatou como 
asistira con Ferrin e Bal}.tista Ál
varez ao centenário das vodas 
de Rosalia de Castro e Manuel 
Murguia, "dirixiuse aos asisten
tes_Manuel Fraga r daquela Mi
nistro de Infomración, E=r dixo 
que Rosalia, se vi vise nese terri-. 
po, corria o ano 1958, xa non te
ria que escreber o das viuvas de 
vivos. Nese momento nós levan
tárnonos e marchárnos Fraga 
quedouse mirando e Patiñ;o 
dixo, "Fichounos". Efec;::tivamen
te, ficháranos, pois anos máis 
.tarde Bautista atopábase nunha 
caseta da Editorial Galaxia na 
Feiora do Libro de Madrid e pa
sou Fraga e lle dixo "Yo a usted 
ya lo conozco de algo" e deuse 
média volta e rnarchou". 

Mentres Méndez Ferrin rei
vindicaba a linguaxe do ·comic 

· pronunciánodse contra a Ídeolo
xia sexualista que actualmente 
transmite o tebeo de moda Xa
quin Marin indicaba a tremenda 
imaxinación de Patiño e o. seu 
interés por atopar unha estética 
galega bebendo na pintura de 
Luis Seoane. 

Determinadas pinceladas da 
vida en cornun en Madrid.servi
ron a Bemardino Graña para 
iliustrarnos acerca do seu modo 
de ser, "unha vez iarnos os dous 

de viñas e el tivo un enfado cun
ha moza que era a sua musa. 
Fornas d.e· volta para a pensión 

·e díxome "Prepárate Bemardino_ 
que hoxe irnos escachar." Subi- · 
mos ao cuarto · e ali empezou a 
rachar todos os cadros que tiña 
pintado nas últimas semanas. 
Patiño era pintor, narrador , poe
ta. autor de cantos, ensaista, 
galeguista. era un excitator ga
llaecia-". 

Diaz Pardo, coa sua irania ha-
. bitual, tamén precisou a figura 

de Patiño indicando que non era 
a persoalidade dun humorista ,:
senón que nel primaba a denún
cia "o seu amigo Xoán ·ca~al 
morrera moi novo, con obra lite-

. rária inédita, e a sua principal 
preocupación era procurar pu
blicala . Eu a pintura de Patiño . 
descobríraa en América através 
da Estampa Popular Galega. Ao 
chegar aqui xa nos puxemos 
:tuis Seoane e -más eu en con
tacto con el". "Patiño era un in
telectu:a:I selvaxe". indicou o seu 
amigo Xaquin Marin; apontan
do que as conversas. entre am
bos eran longas e nelas observá
base a tremenda imaxinación 
do pintor que o levou a realizar. 
como na .China , o comic mural . 

Estas son só algunhas notas 
da interesante mesa redonda 
que tivo lugar en Fene un do
mingo de Decembro .· Un grupo 
de amigos falou da obra e da fi -

. gura de . Reimund9 Patiño. Nes
tes. tempos en abundan os en
golados, as engoladas e falsas 
homenxaes, as apropriacióris in
debidas son de agradecer ini
ciativas como a saudábel cqn
versa que motivou estas liñas. 
Citando a Dante, Diaz · Pardo 
dixo que louvar ás persoas por 
<liante é igual que vituperalás 
por detrás. Pero tarnén se pode
ria concluir que algunhas home- · 
naxes aos mortos s0n piores que 
enterros de vivos, sobretodo 
cando as persoas de homena
xeador e enterrador coinciden. 

~NRIQUE SANFIZ/FERROL 

IV Encontro de · Titiriteiros 
Celébrase nestes dias en Betanzos 
Durante os días 22 , 23 e 24 <les
te mes celébranse en Betanzos 
os N Encontros do Titiriteiros 
Galegos que se veñen, constí
tuindo na únic mostra, na Gali
za, que se está a facer de teatro 

· de títeres é maiionetas. tanto 
profisional como amador. 

Na mostra deste · 88 combí
. nanse as estreas como o resume 
·das criacións dos grupos duran
te todo o ano. Orientados cara o 
público infantil a asisténcia a 
estes espectáculos de .anima-

, ción teatral estám ateigados de 
,público c;i.dulto en igaul propor
clón moitas das veces, e nesta 
edición mesmo se conta cunha 
representación no Asilo de An
cianos. onde os residentes po
derán disfrutar das "Peripécias 
do Capitán Trinquete:·. 

A programación inclue oito 
espectáculos en sá doutras tan
tas compañías galegas. unha re
presentación da convidada "Et
cétera" de Granada, un espectá
culo de rua,, un pasarruas mati
nal, exposicións d~ bonecos; de
corados. teatriños e diferente 
material gráfico e de video rela
cionado ca mundo dos títeres. 

Mondoñedo, Vigo. e Celanova 

foron as cidades qu.e ant.erior
mente recolleron a preséncia 
dos titiriteiros galegas. 

Na exposición participan os 
artesáns da Asociación 9e Ttiri
teiros Galegos contando coa 
participación do marionetista 
Amador Vallina, un artesano as-

' turiano que 1eva dez ·anos traba
llando en Alemánia Oc:cidental 
coa compañia "Theater Aur Fa
.den" ... · 

A9tos previstos· 
Os grupos que van actuar son: 
o dia 21 a compañia Viravolta 
con ~ "Historias con demo", "Z
Zepelin" con "Totogluk Traum 
ou ·O soño de Totogluk" e "Tré
cola" cam·a "O viaxedubi". o· dia 
22 espectáculo da éompañia 
''Falcatrua:" porán en cena "Ding 
Ding Dong Mpsqueone errou o 
gol"; "Cachirulo" con "A bela e 
a besta" e "Tanxarina" cqn 
"Coca (a volta da besta)". O día 
23 "Kaos" con "Baixo os nosos . 
pés ... · Kavernosos" , "Xacaran
daina" "As Peripécia do Capitán · 
Trinquete" con "Don Guieiro 
Carameleiro" pana· finalizar coa 
Compañia convidada "Etcétera" 
representará "Sypnopsis" . O 
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• . o Prémio . Blanco-
Amor organizar~o o pró
ximo ano Pont_ece,so. No 
transcurso dunha ce9 no conce
llo de Boiro entregouse o galar
dón deste pasado 1987 a Miguel 
Suárez Ahel . pala sua novela 
"Turbo". Un millórí de pesetas 
de dotación que fora concedido 
o pasado 7 de Setembró e que 
ven de ser editado-por Edicións 
Xerais . Participaron máis de 200 
persoas e estiveron presentes 
alcaldes de roáis de 24 Conce
llos, · subsanándose reclama
cións dos concellos de Noia, Vi
lagarcia, - As Pontes e Castro 
Caldelas, que non constaban 
comó cotizantes das 40.000 pe
setas. Celebrado o sorteo cto ·se
guinte concello organizador re
caeu a responsabilidade en P,on
teceso -o concello onde naceu 
Eduardo Pondal~ ·quedando 
como suplentes Ramir.áns e Tra
bada. O 

. • António . Fráguas e 
Salvador Garcia Bodaño 
foroñ os gañad.ores dos 
prémios da Xunta de inves
tigación e cnación cultúral dota
dos con dous rrpllóns de pesetas 
respectivamente. 

Segundo os xuris encargados 
da concesión a García Bodaño 
recoñéce&elle ·a calidad e · da sué!. 
obra literátia e a sua permanen
te ·entrega na defensa e difusión 
dos valores culturais galegas e 
a António f'.ráguas a calidade e 
cantidade dos seos traballos et
nográficos, arqueolóxicos, na 
xeografia e na arte. 
· Garcia Bodaño pertence á xe
neración chamada das Festas 
Minervais e paralelamente a sua 
vocacÍón literária or-iéntase nas 
artés plásticas, etnografía e no 
mundo mítico. Entre as suas 
obras "Tempo de Compostela" 
recebeu o Prérnio da Crítica no 
1978. 

António FráguaS' nace u en . 
Cotobad~ no 1905 é foi catedrá
tico de Instituto cl_esde o 1950 
até a sua xubilación no 1975. 
Membro fundador do Museu do 
Pavo Galego, do que é director 
desde ·a sua criación, é tamén 
numerário da Real Académia 
Galega, na que sucedeu a Cas~ 
telao no sillón coriespondente . 
Pertence a diferentes socieda
des científicas extranxeiras . 

Entre as suas óbras. de difu
sión tanto en libros.- catálogos . 
prensa, folletos e inn(lmeras 
cor;Wréncias de teXt o inédito, 
"Xeografia de Galicia". "O en-

. traído nas teras do Sul ·de Coto
bade" .. "As lendas de Fonte Por.
.más", "Gqlicia in~ólita" , "Mur
guia. O PatriBica"-;- "O traxe ga- . 
lego" , e un longo e~c . . O 

· • Manuel Lueiro Rey 
ven . de gañar · o Prémio 
Internacional "Miguel de 
Unamuno". O escritor Ma
nuel Lueiro Rey coa narración 
"Hundezelle" fíxose co prémio 
entre 120 n?rrncións que se · 
apresentaron ao certame de paí
ses tan dispares corno Arxenti
na. Chile, Colómbia. Fráncia e 
Inglaterra. O 

... 
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DAOUELA, CANDO .· ERAMOS NOVQS 
--OS ANOS SESENTA RElvfilMORADO.S ATRAVÉS DA MÚSICA 

. , \ ~ . . 

XOSÉLARA 

Daquela, a xente viaxaba en 
tranvía (os inefábeis Vitrasas 
ainda non fixeran a sua apari- · 
ción na escea cotidian). Eran 
aqueles uns cubículos especial
mente dese~ados · para ocupar a 

O pró:Ximo 23 de Decernbro unha dúcia de antigos grupos da bisbarra viguesa 
·rememorarán os felices sesenta·no Pavillón ·Municipal de Deportes. O artigo que 
ven a s~~er . serve para recriar o c4ma de hai duas dééadas~ . atrayés dun dos 

. seus protagonistas .. 1 

--métade da _ calzada e producir 
·un ruido característico, similar 
~o qÚe emitirían múltiples .énxa
mes de · a.bella$ · movéndose non 
inter_ior dunha catedral; ainda 
que, a maior parte das veces, 
utilizábanse · para transportar 
xente no seu fncómódo interior. 
A sua estética era arrepiante 
pero, . rebuscando na miña me
'mória, lerribro aos tranvías con . 
·simpatía .._ e nostálxia, se cadra 
porque viaxei moito neles ou 
pala rr:iorea de anécdotas exóti
cas que, na i;;ua longa histeria, 
teño evidenciado. Así. ·por 
exem'plo, fun testigo do salto do 
automático . que aéompañado 
dunha horrísona explosión, 

, adoitaba á salpicar de faiscas 
coloridas, o traxe daigun descui
dado pasaxeiro. Tamén axudei. 
máis dunha vez, a que o esfare
lado e tenxedor veiculo, . rubise 
as húm'idas costas da cidade, 
polo sistemª de botar area por · 
un conducto que, a _xeito de fü
nil permitía que chegase ate as 
rodas dianteiras . . O tranvía, por 
mor <leste .método exípcio, 
avanzaba emitindo" un sonido de 
vedraios- cráneos esmagados. 
Outras·ve.ces, este arcaico. ferro-

, Los Cue~, un dos grupos que rememorá as suas_actuacións dos anos 60 

carrii, levaba tantos. pa_saXeiros Aparte da rua do Príncipe, ta-
pendurados das suas xanelas e mén se podía ligar (termo que 
portas que, no canto de ir a xen- ven a dicer : establecér relación 
te dentro . do traRvia, parecía con xoven ' doutro sexo para ... ·o 
que era o tranvía o que ia dentro · lugar a encher polos pontos sus-
da xente. Sen embargo, o pavo. pensivos nunca se soupo de 
teimutj~mente pacepte. tíñaos certo e podía significar algo 

·batizado con nomes pintorescos --;,_~ mao, _ ou ..nonL nos_ guateques. _ 
tales como: El Siboney: ·que-era . -··os guatequ_es (err-Madrict- cha-
alongado, con portas estr'eitas e · _mábanlles Reunións. por aquelo 
freos de ar ; o: Mar Abierto, de do eufemismo e porque, ade-
portas moi anchas e ar alegre ; o mais, era a ·capital) , s0ían ser 
Una· con Jardinera ,' senda a xar- pequenos bailes que se ·organi-
dineira un remolque que trasn- zaban en casa dalgun amigo e 
portaba troles ao cementério de que tiñan por_ obxecto, facer que 
Pereiró. O ·número de categqpas o número de participantes fose 
era lato e mordaz pero estas pequenó e con iso favorecer a 
eran as máis típicas e sobran- oportunidade de contacto e por-
ceiras. . que, isto era o máis importante, 

Outra ·das causas característi- .fosen todos (ou .ben eles ou bén 
cas daquelas, eran os pas.eos elas). coñecidos entre si; desta 
pola· rua' do Príncipe. Era este, forma a timidez ou vergoña ·eran 
un lugar obligado de reunión · menores e "todo quedaba na 
gara todos os chicos y chicas · casa" . Nestas pseudofestas ca).-
(que asi se nos chamabá daque- culadísimas, servfase como be-
la) . . Sen embargq, a deva:pdita bid~ o lexendári~ ·cap de froitas. 
reUÍlión non era estática senón que só os que o facia,n sabían o 
dinámica, pois parolábase pa- que cantiña, pero que se subfa 
seando 'en eternos vaivéns des- bastante ben (hoxe diríase: -. co-
de ·un extremo a outro da rua. A locaba, e faciate entrar en maté~ 
natureza das conversas de cote ria) . , · 
era o de menos, pois ún adicá- Nos guateques, bailábase 
base ao palique. co único piopéi- agarradiños e. o que non tivese . · 
sito de ter algunha desculpa ate parella, podía· ser de igoat modci 
chegado o intre de cruzarse coa útil, adicándose a cambiar os 
rapaza que habitaba nos nasos singles ou disc·os pequenosí no 
soños, e á que se quería impre- Pik up, mentres os _demafs dis-
sionar con acenos copiados do froitaban. _Fmeras o que fixeras. · 
eme. Un saudo por 9ada vai e ao dia seg_uínte' podias, durante 
outro por cada ven durante toda o paseo pendular da ruado Prín-
unha tarde, dan unha.idea apro- cipe, fardar (presumir). dé ter li-
xirnada ·do concertó coral que se gado. bebido en exceso, ou de · 
ouvia nesta rqa-; e, para que non calqll.er 01.itra paifocada que. por. 
faltase a base rítmica, os mozos outra parte, moi · poucos ian 
arrastraban os seus mocasines crer. . 
procurando un acompasado _ris- · .' Daquelas, o ~n de semaria <li-
ras. semellante ªº marmúrio da vidiase en tres etapas cláramen-
resaca mariña nunha praia Ion- te diferenciad.as: O sábado pala 
xana ou ao eterno bater de pes noi'~e, o domin.go pola mañá e o 
nun c;l.esfile militar. domingo pola tarde. Nas noites . 

Nesta rua, tamén chamada: do sábado, acostumábamos a 
tontódromo oµ chulódromo, por . reunimos nalgun bar d_a vecin-: 
razóns óbvias, soian faéerse dade pará tomar un cafeciño 

. competicións entre grupos . de con leite. mentres viamos a. TV 
adolescentes, utilizando como (non todos tiñan televisión na 
medida, o núméro de saudos casa, naquela época) para, cun 
que , c:ada competidor recebia pouco de serte, poder estasiar-
dos demais paseantes cos que nos con algu_n dos históricos da 
se cmza,ba. G;añaba aquel que canción lixeira. Se a fortuna nos 
máis. sa~dos colleitase . era favorábel (e faino moitas ve-

ces, asi. por exemplo, lembro 
aparicións de Celentano, Trini 
López .. Nin~ e Frederick . etc, 
etc. ). o sábado estaba xustifica
do ;. en caso contrário, cando o 
artista convidado non era do 
naso agrado , quedábanos a es
peranza doutrc~ ocasión. 

- A:gáS -das 'lfuites sabatinas en 
tempo de verán, ao rematar a 
veada televisiva saiamos da ca
fetaiia e Eiedicábamonos a pa
sear palas nocturnas ruas. tran.
quilas e solitárias, conversando 
das causas típicas dun xoven-de 
calquer "país : soños a' cumplir, 
máxicas ilusións, rapazas tan 
idéalizadas corno inexistentes, 
futuros maiestáticos vividos. en 
mundos imposíbeis onde a xus
tiza é raiña e o seu consorte o 
amor. En fin. falábarnos de todo 
aquelo que povoaba a nasa ima
xinación pero que xamais sabo
rearíamos con fartura . 
· Ao dia seguinte, e desde que 

nos erguíamos. o mundo, o noso 
mundo, cambiaba totalmente. 
Era coma unha éclosión de vita
lidade dentro da orde estabele
cida. ·naquela, tiñamos por cos
tume ou norma, organizar todos 
os domingos pala mañá, festi
vais nos que vários conxuntos 
musicais (o equivalente áo que 
agora se chama: grupo, forma
ción. ou banc;la). dedicábanse a 
emular aos nasos. ídolos do mo
mento, en competicións ~in

cruentas pero feroGes, e nos 
- gue, todos e cada un. dábamos 

ampliamente o mellor da nosa 
inspiración, deixando nos cená
ríos do Gareia Barbón, Cinema 
Vigo ou · Rosalia de Castro. moi:. 
ta sangues sudor e bágoas . Fa
ciamolo, non oustante, con infi
nita ledicj.a e irnensa dedica~ 
ción. Ouh! Que festivais1 Can
tas horas gratas! ·Cada acorde, 
que se debullaba, cada nota que 
se executaba, calquer golpe de 
plato ou timbal, eran oferecicfo~ . 
con amor e fruición a un público 
xoven, afervoado polo rjtmó e a 
ilusiq~ que lles chegaba desde 

. o cenárío e se transmitia através 
das· candilexas. Nori se áforra
ban esforzos nesta liorta órplµéa. 

. e, co:r:po e11 calquer ,ba~lá, os 

'Os GRUPOS DE 
FANSOU . · 
SEGUIDORES DE 
CADA CONXUNTO 
EMNA 

DINAMITA' 

temas musicais a interpretar, a 
orde de actuación, a roupa a le
var e outros mil, parámetros 
máis , eran analisados co máxi
mo rigor e o máis escrupuloso 
secreto durante os ensaios diá
rios. Non ahondaba con partici
par, iso só era para os novatos, 
querjamos obter a mellar posi
ción posíbel na pontoación final. 
houbese ou non prémios tanxi
beis . E, se a música ou os músi
cos coas suas cancións' eran o 
detonante, os grupos de fans ou 
seguidores de cada conxunto, 
eran a verdadeira dinamita, que 
estoupaba en berros de ánimo 
ou de histéria ao Liverpool. Ra-

. paces de ambos sexos saltaban 
literalmente das suas butacas 
cando se nomeaba ao seu grupo 
preferido, de tal forma que a 
guerra librada no cen¡ilio, tiña 
un reflexo nas plateas. A pelexa 
era lúdica e a exaltación xovial 
destacaba sobre calquer outra 
mqnifestación, facendo que 
aquelas mañás xamais se apar
tasen dos nosos corazóns e das 
nosas' lembranzas . -

A contenda musical tiña a 
sua continuación nas mas. atra
vés das brincadeiras. retos ..... e Ja
potes que os epígonos de cada 
grupo dedicaban aos dos grupos 
contrários. extendéndose. asi, o 
festival , no espácio e no tempo, 
porque esta modalidade de gue
rra fria acostumaba a manterse · 
durante toda a semana. servin
do de cola dun domingo a cabé
ceira do seguinte . 

A terceira etapa do fin de se
mana. comenzaba o dómingo 
pola tarde. Daquelas, os cines 
adoitaban a ser centros de re.u- · 
nión e lugar aos que podías ir 
coa noiva .. A 'película era o

1 
de 

menos, xeralmente, o asunto era 
1 

a compan~a que levabas. Ao· 
acabar a ~nción, cada parella 
ou grupo de parellas, podía diri-

. xirse cara.algun Clube, ben fose 
de sociedad e ou. no seu defec
to, a un bar-clube dos poucos 
que habia na cidade: ·ou ben, 
cara os bailes que. en certas 
épocas do ano, organizba a Es~ 
cola de Peritos; aparte, claro 
está, dos xa comentados guate
ques. 

Asi remataban os nasos ine.s
quecíbeis fins de semana. O 
descanso· do domingo" poÍa noite 
era merecido e, corno eramos 
noves, aproveitábamolq ben. 

A semana comenzaba coas 
clases ou co traballo. Daquela, 
cada xoven tiña, como agora, o 
seu mundo aparte e buscaba ou 
preparaba o seu futuro segundo 
as directrices dos seus maiores. 
Sen embargo, dentro da cotidia
na rutina, tiñamos alguns mo
mentos que. a xeito de lóstre
gos, viñan alumar a nosa mono
tonia. Así, os ·1uns pola noite , os 
inefabeis: Frank Johan e Gusta 
vo Re. no programa televisivo: 
Amigos del Lunes. soian sur
prendemos con algun bon reci
tal executado por un monstruo 
da canción dos sesenta . Por ali 
desfilaron. entre outros, Jacques 
Brel, Los Cinco Latinos, GUbert 
Becaud. e tantos outros cuxas 
actuación hoxe non terian pré
cio. 

baquela, se o tempo era de 
verán . o abano de posibilidades 
de diversión e ocio era inversa
mente proporcional ao número 
de asignaturas cateadas en 
Xuño; de todas formas, ainda no 
pior dos casos, sempr~ podía fa
cerse un oco _para ir ás praias 
ou Pélexar con fiares. contra aJ.: 
gunhas das máis fermosas rapa
zas de Vigo, transportadas en 
maxestuosas carrozas engalana
das con infinito amor. 

En Castrelos estaba, cando eu 
era novo. no cúmio da moda, 
António e o seu Ballet, que se 
vía obngado a repetll a sua des
pedida unha e outra vez ante os 
aplausos de reclamo do numero
so público que asistia ao auditó
rio para admiralo Tamén Tama
yo tivo a xentileza de amasarnos 
o seu Hamlet. O rock moderno, 
con toda a sua parafernália de 
luces , ritmo sincopado. oubeos. 
droga e letras indecentes, ajnda 
non tiña contaminado o corgo 
nen salpicado de baldrocadas as 
follas húmidas das árbores. Non 
obstante, as noites de Castrelos 
servian tamén para agachar os 
aloumiños das parellas de noi
vos que. co tempo, verian frus 
trados os seus soños de voda. 

Daquela soñábamos moito. se 
cadra porque o soño é a única 
vida posibel do desesperado . 
Soñando pódese ser calquer 
cousa, pódese lograr todo, desd 
soñar a vivir coma un ser huma
no. O facha da nasa mocedade 
iase apagando entre máquinas 
de discos Juke Box, viña do Ro
sal , peiteados ao Beatle, libros 
de texto, partituras con novas e 
exóticas armonías -a música 
fermosa enchiao todo, cando eu 
era novo-. asociacións xuvenis 
(relixiosas ou non), que ofere
cian os seus esforzos á socieda
de · pretendendo construila de 
forma máis xusta e humana. A 
lista de modvaciÓns vivenciais 
séria moi extensa pero cuxo re
sultado final foi a conforma'ción 
quhha épo,ca qÚe pasou á histó
ria co sobrenome de "Prodixio
s~" e CUfÓS ~dubios .secretos· fo- ' 

· ron: soñar e utilizar. a imaxina-
~ióIJ.. As1 era. daquela. . O 
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Perspectiva social 
dun p9emário 
"É iste poemário un vercladeiro 
cantb lírico-etnsgráfico que des
crebe certeiramente o espácio 
vital dunhé;l vila galega, asimilá
bel a outras da mesma nación, 
habitada por unhas xentes cun
ha filosofia e:Xistencial peculiar 
dos galegas mais aferrollada e 
desnaturada pala imposición de 
conceptos e xeitos alleos ao seu 
ser e necesitada dun pulo rexur
didor''. Estas verbas de Xosé Es
tevez, prolÓguista do lil;:>ro de 
Manuel Maria Ritual para 
unha tribu capital de conce- -
llo atinan a resumir o motivo 
dun dos retratos máis sinceros 
e auténticos que se teñen feito 
de Galiza nos últimos anos. 

É doado entender este Outei
ro de Reí, vila natal do poeta, á 
que este dedica os seus versos 
con fondo amor e tristura, como 
parte retórica dun todo que é 
Galiza. Ritual para unha na
ción/comunidade autónoma 
poderia ser o tíduo, por exten
sión . da mesma dualidade 

Vexamos alguns versos : Ouh 
tribu de meu, entre o ser I e non 
ser, semirrUial / e semiurbán, 
pu charca Joda . O cerne do naso 
ser é recollido polo poeta desde 
hoxe, desde a máis contraditó
ria e alleante actualidade : A 
casa do concello outa, fachen
dosa, I co seu volume cuadrado 
e agresivo, (. . .) é algo alleo á 
xente e a nós mesmos. I Un fei
to aberrante e mostruoso I como 
cegarlle os ollas a un páxaro. O 
pesunisrno ante perdas irrever
sibeis : casa grande, tristura es
farelada, (. . .) se quixera alguen 
reconstruirte I atopa,ria algo en 
tí que non / se pode reconstruir 
xa nunca máis. A descripción 
social Ti eras, Outeiro, tristura 
fonda, I mesmo as romen·as: A 
xente ollaba I pasar ao tempo 
con muda, xorda, I pasiva indi
feréncia (. . .) A Jedícia agramaba 
unicamente I -e espellábase 
como un sol I por toda a tribu
ªº esco1tar, I no tempo das ma
tanzas, os berros I longos e te
rribeis dos cebados parcos can
do Des espetaban o coitelo I cun 
gozo fondo, antergo e inconti-

bel. Velaqui a irnaxe do tremen
dismo, dunha xenreira ancéstral 
que encontraremos máis veces 
ao longo da obra, a mesma que 
unha estreia teatral recente, O 
mozo que chegou de Jonxe, nos 
facia ver nunha cultura irmá. a_ 
irlandesa, e que non é dificil de 
topar en todos aqueles paises 
posuidos polo domínio extetior. 

Outras verbas non son menos 
significativas:(. . .)e a xente facia 
do seu vivir cotián medo' e cos
tume, o mesmo que a xorda mo
notonía irremediabel ou os ca
miños vellos, / tortas, dubidosos: 
non . se sabe I se levan oü se 
traen (.. .) E ún queda L1móvil, / 
caviloso (. . .). Terra descabeza
da, descoiuntada, sen porvir de 
seu, só pode deixar aniñar o 
medo, a costume que evite ris
cos e a monotonia irremediabel 
cando un non é quen efe marcar 
o seu destino. os camiños son 
ambiguos porque non conducen 
a nengures , os que nos rouba
ron a independéncia, mubáron
nos taméI). o futuro . Esta pode
ria ser a lectura subxacente ao 
que na obra de Manuel Maria só 
é acta notarial pero ben ilustra
tiva e pura. El mesmo se per
gunta : Oestrimmios, !..celtas, ro-

manos, suevos e outras xentes 
ldescoñecidas conformaron ao 
naso ser, I alcendeÍon a luz da 
nasa esísténcia I pobre e triste. 
¿De ónde nos viría / esta xorda 
resiñación desconfiada I e . este 
amor pala marte, contra á vida? 

O pesimismo non fai perder o 
amor, nesta descripción poéti
ca: ( .. . )E a escasez e ruindade 
das súas augas I lacia ·reventar 
dentro de min / un manantial 
inmenso de temura . E unha re
presentación esaita: Ti ere$, tri
bu miña, barca vella /navegan
do no meio dun gran ria: / non 
avantas, pro tampouco afondas. 

Os funcionários, como o con
cello. son a outra . parte desta 
dualidade contradictória: a sufi
ciéncia I pMVa, a inútil ceremó
nia, a mtlna I infecunda e como 
os maragatos , pesie a vivir t an
tos anos na terra, non enraiza-
ron . · , 

Unha -última caracterización 
convén mencionar: a cruel inso
lidaridade, que Manuel Maria 
recólle da sua infáncia e só nos 
divertíamos pelexando, / dividi
dos en bandos e a cantazos. 
un¡i.a expresión comun a todas 
as comunidades alienadas e que 
quizá por isa non esteña tan lo-

nxe das· motivacións. por exem
plo, ·das bandas de rapaces dun 
bairro negro en Est~dos Unid6s. 
Como a sede .total e insatisfeita 
!que cq.da ún de nós leva consi
go é comun a irlandeses, bre
tóns ou a tantos pavos itreden
tos. 

O fondt> pesimismo presente 
., en cada verso, a imaxe queRi- .· 

tual. pra unha tribu capital 
de conceilo apresenta son váli
dos por esa sinceridade e auten
ticidade · das que talamos. A 
busqueda dun cam_iño que nos . 
.saque· da esquizofrénia debe co
ñecer a crueldade existente, es-

. pir a realidade para encontra.F a 
eséncia _que nos guie. Poucos 
_retratos hai tan puros -como o de · 
Maii.uel Maria.. · O 

M.V. 
Ritual pra unha tribu capital de con
cello. Manuel Maria. Edicións Fo!Tas Se
cas. OurensEt rn86 

; i:~mll.~211§• 
·o Facha 
25 anos refacendo 
Galiza 

ED. mil novecentos sesegta e 
tres ou era un nena de panta
lóns -curtos .e médias "sport", xa 
sabia -andar en bicicleta de duas 
rodas o até lernbro que · tiña un 
libro con moitos de.buxos ·e 
grandes letras. 

Naqúel. mil nove·centos sesen
ta e tres, hai agora vintecinco 
anos, na escala mandaba-nos · 
falar castelán pero falaba-se ga~ - . 
lego na rua e Don Vicente sorriu -
cando Andrés me acusou : "Don 
Vicente. avise a Francisca que 
me está fasendo jabuchas cun
ha palla nunha orella". 

Hai vmtecinco anos parece 
ser que era de-xente moi fina fa_
lar cstelán, pero naque] pavo da 
ría de Arousa. os nenas daqúel 
tempo falaban galego con xota 

·e con ese. 
Non sei que pasaba na Coru

ña en 1963, daquela o meu . 
mundo estaba limitado pola Cu
reta e a praia de Coroso ; hoxe a 
história canta que un grupo d~ 
persoas tiveron conciéncia de 
país , xuntaron-se e fundaron a 
Agrupación Cultural que, daque
la. máis de dez anos antes de 

O LIBRO DE NADAL UNHA co·LECCIÓN NEC:ESARIA 

VIII Centenario 
-SERAFIN MORALEJO 

O PÓRTIC-0 
DA GLORIA 

CONTADO A MOZOS 
E NENOS 

A explicación, a narración das 
partes, das súas figuras, os de-

. buxos dos símbolos.PARA-AGA-

BIBLIOTECA DAS LETRAS GALEGAS 1 

Priineiros títulos . . 
Ramón Cabani!las. Na noite estrelécida . 
Edición-de Xosé Ramón Pena. 

SALLA-LO NADAL 88 CON 01- x. L. Méndez Ferrín. Co-:'tos. 
TOCENTOS ANOS DE HISTO- Edición de Sonso/es Lópe~. . 

· 1t.l) ~ i.. RIA Eduardo Pcndal. Poesía~ 
• e\'\)~ <t::•l~ Edición de Manuel ForcadeJa. 

. ' y; ~-1\~~p. \ -
~\1~ ~~ 11\l~~ ;.. . }~!~ó~~'!1:~~;~ ::t:~ía. ll!'!t ,... ~~ 

L---~~----~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~----~ 

..._____ __ EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA~-----

que Celso ·Emilio o dixera, reci~ 
taba . ~ 

"Erguéme-la esperanza 
sobre esta' tena escura 
coma quen ergue un facha · 
nímha noite sen lua". 

· Aquela primeira entidade ciue 
ousou dar clases de galego e 
conferéncias no naso idioma en 
plena noite de pedra berrando 
co corazón :-· 

"Tripulantes insomnes. 
na libertá Creernos, 
Viva, viva, dicimos 
aos que están no _deserto ~ 

e soñan cun abrente 
de bandeiras· ao vento" . 

Foron vintecinco anos pre
miando os contos dirixidos aos 
nenos, "gu;::u:diáns da eternida
de no tempo diante dos que é 
unha tremenda realidade o inis
tério do porvir", nos deixou dita 
Don Miguel de Unamuno. Vinte
cinco anGs levando teatro 'polos 
povos de Galiza, saberedes de. 
-que "o teatro é un dos máis ex
presivos e- úteis instrumentos 
para a edificación dun país . e o 
barómetro que marca a sua 
grandeza ou o seu 'descenso", 
como Larca lles dixera a un gru
po de actores alá polo trinta ·e 
cinco. Vintecinco anos frenando 
a desfeita de Galiza polos "ca-

. deireiros '1 dos "burós" da oficia
lidade reinante neste cuarto de 
século. V±ntecinco · anos refa
c;endo Galiza: 

Hoxe, .O Fa cho xa é parte da 
história, pero .a.inda non tir.ou os 
bártulqfu , a loita contra o acoso, 
desprecio e ruindade de que 
significa ser gB.lego continua. . 

Agora , naque! _p_ovo da miña 
infáncia, dicia-me-Martínez Oca 
un dia <lestes, que -os cativos 
dunha escala á que foi invitado 
para dar unha charla ásegura
ron-lle moi resaltos: _"Mejor en 
castenano que el Gallejo no lo 

- entendemos bien". 
A un cuarto de século a loita 

non rematou . 
Por iso, neste claroscuro que 

me dá un flaxe J::irtnc:io a solas, · 
coa nostálxia de pasada e a fe 
posta no futuro pola xente que 
f9i e sigue a ser O Facha. 

Adictos da saudade 
que levadas a luz polos vieiras 
Saúde a todos 
Compañeiros ! " 

FRANCISCO ANT. VIDAL 
' . 

somos coñecidos . 
na Galiza inteira, 
pola -nosa 
especialización 
en libros 
galegos 
e portugueses · 

República 
Praza do Libro-· El Salvador, 9 

Tel. 26 63 .77 Tel. 56 58 12 
A CORUÑA SANTIAGO 

CHAMEAO 

TLF. (986) 43 36 24 

E,SOLICITE 

• • • • • • • • .. 
AS NOSAS TARIFAS·· - ·= 

• 
PUBLICITÁRIAS : 

• 
A SOSA !llllA : 
PERtODtCO GALEGO SEMANAL • • • 
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ACTOS 

• 70 anos de 
nacionabsmo 
organizado 

Dentro do ciclo organizado 
pola Aunense Mesa Redonda 
nos seus locaIS da Praza do 
CorreXldor sobre "Esta uto de 
Autonomia e Frente Popular" 

• A maravillas 
históna de Marly 

No Cine Man de Burela ás 9 
h do 22 de Decembro repre
sentac1ón do grupo Produ
c1óns do Noroeste/Matbarate 

• Cine Club 
Pontevedra 

Xoves 22 ás 10.30 na Bl.bllote
ca Pública "Drole de drame" 
de Marce! Carné. 
O vemes 23 "O declinar do un
péno americano" do canadlen· 
se Denys Arcand 
Os SÓCIOS son convocados a 
unha asamblea xeral o dla 22 
a partrr das 7 30 na B1 bhoteca 
"Antoruo OdnozoJa" • 

EXPOSICIONS -

• Galicia por Dentro 
' Até o 25 deste mes permane
cerá aberta unha exposición 
de fotografia espeleolóxica or
ganiza<;:la pala · Federación Ga-

, lega. -Está na Casa da Xuven
tude de Carballo e están toma
das na sua meirande parte rías 
Cavas do Rei Cintolo en Mon
doñedo .. 

• Lino Silva 
Exposición de pintura aberta 
até o día 25 no auditório muni
cipal de Cambados. 

• Emique. Ferrer 
Fotografías da série "Cachis" 
na fotogaleria EAF (Franja . 34 
B). 

• Anxel Huete 
-~ción de pint\Jra na Aula 
de Caixa Galicia en A Coruña. 

• Arte Galego-
Na Galeria Estudio da Coruña 
me$.8 colectíva "50 anos de 
pintura galega· 

• Castelao. 
Estampas de 
Guerra e debuxos 
de negros 

Por prtmeira vez en cincuenta 
anos no EPificio Sarm.ianto do 
Museu de Pontevedra están 
expostos os oriXinais das es
tampas · dos tres álbumes de 
guerra de Daniel Castelao (lli
lldenm, Atila en Gallda e 
GaUda llartlr) así como da
quelas do mesmo tef!lil que 
están fóra de colección. 

'A exposición, ocasión-única 
para valorar uns

1 
debuxos que 

non por difundidos deixan de 
cumplir unha calafriante labor 
de denúncia politiCQ e permite 
unha valoración -roáis obxecti
va das calidades artísticas da 
obra de Castelao. que até ago
ra sotma unhas deficientes 
edicións, ora polo tempo de 
guerra ora por_ terse feíto re
producións serí aceso aos ori
xmais. 

Aberta até o 23 de Decem
bro. Dias labo1ais de 6 a 9 da 
tarde e festivos de 12 a 2 nas 
mañáns . 

• Alfonso Costa. 
Exposición retrospecC:i'Va cun' 
total de 100 ob(as de ,pintura, 
dibuxo e ggivados, en difenm.
tes técnicas. No Oui99QUe Al~ 
fonso de ~ Comña. 

TODOS OS 

X OVES 
, 

.&•OSADBll 
PSUOOlco GAlEGO SEMANAL 

NO SEU OUIOSOUE 

* * 
* .. 
* Jt 

* 

Axe.-nClfl .. 
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• Norbei:to Olmedo 
Exposición de Pintura na Casa · 
da Parra en Con1Posteta 

• Marta Antonia 
Dans 

Antolóxica dentro do ciclo 
UGrandes Artistas Galegos" na 
Sá de Expocións do Centr9 
Cultural da Caixavigo. 

Na Casa c;le Cultura é no Mu
seu Laxei.i{) de Vigo mostra do
grupo_ Argos até o dia 23. 

• Retrospectiva ~ 
.Pacheco 

~ . 
,Na Sá de Exposiións do Banco. 
de Bilbao de Vigo está a.berta 
durante todo o mes~ de. De
cembro unha -mostia ,do AI-

. quivo desta saga de {ot.ógrafos 
galegos instalados desde fins 

·do sécllio XIX en Vigo. P.erto 
de 300 fotografÍas tiradas das 
placas o~s que 1ecorren o 
pasado urbánistico, hj.stórico e 
social dunha cidade case des-. 
lte o seu nacimento'. -

ANUNCIOS DE BÁLDE _ - . 

Vendó mel da G&liza (Serra 
do Faro de Aviom_ - Ourense). 
producido artesanalmente 

' sem tratamento químico, em 
botes de 112 Kgr. i3 650 pta. E 
1 Kgr. a· 1.200 p~ . parn pedi
dos mandar cbeque polo im
porte máis 150 pta. para gas
tos de envio a nome de Joám 
wis Galega Torrado. 32513 
Godás da Cima - O Carvalinho 
- Ourense. 

~ ciasea ele 
.. de BUP, FP e 
guntar pm Marina. 
ties. na Rua Tauro 3-
(Compo.stela). 

Vendo furgoneta A 
parada para vivenda, e 
estado. Teléfono 
41.70.03. De 10 a 13 h. 
guntar por p~vid . 

sivo de ~ego reintegrado 
(e b1eve .... apro~aeom a cultu
ra-portuguesa). 14 de ·Novem
bi:o a 16 de Dezembro (todos 
os dias). Pelas 20.15 h. até ,as 
21. ~5. Instituto Salvador d~ 

~dariaga. lnscri~om e ma
tticula: a) Llvraria Terra. Pra~ 
do Conservató · (onde .a 
Escol ·vraria . 

CONVOCATORIAS 

• Concurso de .· 
Gúión de Radio. 

Convocado por Rádio Fene o 
certame de guóns de rádio 
babeo as segtlintes bases 

1.- Poderán -participar -nest.e 
concurso todas aquelas per
soas ou colectivos .que o dese
xen. dacordq coas seguintes 
categorías: . 
a) Menores de 14 anos. 
b) Xovenes de 14 a 18 anos . 
c) Maiores de 18 años. 

No caso de yuións realiza
dos por varias persoas integra
ránse na _categoría correspon
dente ao de maior edade. 

2 .- bs e as participffii"tes dé
berán entregar a documenta
cióo que se' explicita desegui
do, antes do 15 de Xaneiro· de 
19B9, remitindoa á seguinte 
dirección: 
Radio Fene' 
Casa do Concello 
155QO FENE (A COifüÑA) 

A documentación en cues
tión é ,a seguinte : 

- Instancia solicitando tornar 
parte no concurso ·e facendo 
constar o nome da persoa res
ponsable. enderezo, teléfono 
ou xeito de poñerse en con
tacto con ela, número e nome 
dos partic¡pantes e horario 
que prefiren para a gravación 
do programa , no caso de que 
opten por, utilizar os estudos 
da emisora municipal. 

- Breve explicación (aproxi
madamente nun folio) das ·ca
racterísticas e temática do 
guión do programa que se 
presenta a concurso. 

3.- Na segunda quincena do 
mes de xaneuo a dirección de 
Radio Fene convocará unha 
reunión con todos os partici
pantes no concurso donde se 
facilitarán unha serie de orien~ 

i:acións técnicas de cara á for
malización do guión . 

Antes do 15 de febreiro os 
participantes no concurso de
berán entregar unha ficha téc
nica do s~u programa. e un 
guión musical coas indica
cións correspondentes para o 
técnico de son. 

A gravación dos programas 
poderá realizarse nos· estudos 
de Radio Fene, fixando a di
rección da emisora os dias e 
horas par_a a ~ealización da 
mesma : 

'A estructuración, definición 
de contidos e carácter do pro

. grama serán de responsabili-

dade exclusiva dos participan- . 
tes. A súa duración non ·pode
.rá sobrepasar ·os sesenta mi- . 
m+tos nen baixar dos trinta. O 
xurado poderá val0ra~ á hora
de conceder os -premios-aque
les programas· cuxa temática -
teñan algunha relación coa co
marca. de Ferrol. 

Os programa.s presentados 
ao concurso emitiranse por 
Radio Fene en datas que se si
nalarán pala dirección da erni

. sora. Dada a previsible distan
cia que haberán ~ntre a grava-
.ción e a emisión, aconséllase . 
aos participantes que tanto na 
seleccion dos temas coma no 
seu tratarnehto, percuren bus- · 
·car a atemporalidade, ao ob
xecto de evitar que resulten 
caducos e desfasados. 

O xurado estará composto 
por dous traballadores de Ra
dio Fene, dous representantes 
dá Comisión de Cultura, Ensi
no e Deportes do Concello de 
Fene e un profesional . da ra-

. diodifusión seleccionado pala 
propria Comisión de Cultura. 

'Estab1ecense' dous premios 
_por categoría e consistíran no 
seguiñte: · 

Categoría a) 1 º premio de 
25.000 pts . 
2"' premio de 15.000 
pts . 

Categoría b) 1 º premio· de 
.40.000 pts . 
za- premio de 20.000 
pts . 

Categoria c) 1° premió de 
80.000 pts . 
2° premio de 40-DOO 
pts. · 

Os concursantes que aca -
den estos premios terán derei-

. to a optar á realización dun · 
·programa continuado en Ra-
dio Fene. · 

. O xurado poderá declarar 
desertas , os premios que con -
sidere oportunos. se a calida
de dos programas presentados 
ao concurso así o aconsellase . 
O falló daráse a coñecer o 15· 
de maiÓ nµn acto público que 
terá lugar ná Casa do Concello 
de Fene. 

. b fallo do xurado será ina
pelable, quedando facultado 
para interpretar as presentes 

·óases-. 

O idioma a empregar en to
dos os programas que se pre-
·senten será o galega. · 

, A participación no concurso 
implica a aceptación. das pre-
sentes bases . · 

VosTEDE Til'IÉN :,.0»J SER,,Acc10N1STA 

t}Jf1nfl0 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

A ampliación de capital de 
Promocións Cultor~ Galegas S.A., 
pola cantidade de 10.635.00) pesetas, 

....... 
. . segue a sua ·marcha. 

· Vostede tamén pod~ ser accionista 
póndose en contacto con 

* ••••• • • * * * * 
l •• 

[\, : 

m E DESClllE 

HIAHVA ~mm E~ 

JoJ . 

* 
* * 

X~F. Puga 
Telf.: (986) 43 38 30 
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·coNGERTO CONSTITUCIONAL 
JOSÉ FÉLIX AZURMÉNDI 

N on quera supor que unha man ne-
. ·gra -n~n sequ~r blanca, que pare-

C'e máis adecuada se irnos ter que. 
seguir "póñteando'" Constitución e lnma- · 
culada ConcepGión- sexa a responsáb-el 
do programa musical seleccionado para 
festexar o décimo aniversário da aproba
ción da Carta Magna do 78. Prefiro atri
buirllo ao azar que é máis poético e máis 
suxerente. O azar, pois, quixo . que as 
obras seleccionadas para o concerto fo
sen a "novena", de indubidábeis resonán·- . 
cias espirituais, e d<;>u~ "Bocetos sinfóni.:. 
cos",. coa sua "Paisaxe morto" e a "Can
ción do faroieiro". AGasualidade-tan pa
recida á causalidade- quixo taméñ que a 
crítica dun diário madrileño, eloxiosa 
como .correspondía, estivera envolta . por 
un cor:nentárió sobre o "whisky jazz" da 
capital a propósito do seu 25 ániversário: 
un dos seus asíduos e bon amig·o do dono . 
do clµbe, Christian Hitier,· está actualmen
te detido no cárcere francés de Tarbes · · 
pola solidamente fundada presunción de 
ser un . dos . m~imos responsábeis do· 
GAL . 
~ Nori sei por que razón, tal vez pola pro

Ximidade da protesta xeral en forma -de 
folga, omnipresente .no panorama pre. e 
postconmemorativo da Constitución máis 
p(ogresista do. área occidental, como s.e 
ten dito, ·un ha inforrnación de EFE datada 
en Bruxelás dicia, este mesmo 7 de De:. 
cembro, que "España ten o_ meirande índi
ce de paro de xóvenes menores de· 25 
anos na Comunidade Europea.r. O titular 
e a .entrada da notícia podia ter sido subs- . 
tituido por outro que destacara o que na 
sua estrutura se oferece no cuarto párrafo, 
o anteúltimo: o indice de desemprego nó 
Estado 'espaool foi, o pasado mes de Ou
tubro, do 19 por cento, o máis· alto dos 
países da Comunidade Europea, cuxa 
média est~ no 1O,1 por cento. 

Por suposto pé>dese· falar ·da Constitu~ 
ción noutros termos e moi especialmente 
nos que .se derivan ·dese artigo octavo no 
que s.e estabelece que as Forzas Armadas 
teñen como misión garantir a soberanía e 

· independéncia de España, defender 'a sua · 
~ .integridade terrritorial e o ordenamento . 

constitucional,· o do Título VUI sobre a or
ganización territorial do ·Estado, que con
dena a todos os súbditos ao-descafeinado 
caf~ para todos, P,ero nerigunha reflexión 
crítica pode ter a forza da que se deduée 
dos dados incluidos na información de 
EFE. A única. explicqdón profis.ional para· 
·que teñan aparecido -alom·enos na pren-
sa qúe un revisa- na páxina c1,.1arerita e 
tantas e sen adverténcia na prirneira páxi- _ 
na proporciónaa a evidéncia de ,que non 

. son novedosos, non son notícia. E un feito 
repetido -estrutural, que din os exper
tos- que non desperta alarma porque a 
ninguén lle calle sen . avis~. . . . 
' Poderanse cantar outras gabanzas do 
texto pactado que aos artífices da transi-

BANDA DESEÑADA 

ción reformada se deron e xeralizaroh, . 
tendo en canta, sobr.etodo, qué o Caudillo -
morreu de morte natural e deixándoo todo 
-=ainda que sone a tópico- .atado e ben 
.atado, como correspondía ao home previ-
sor e trascehdentsilista que foi. Poderase 
dicer que o texto ·constitucional éra o me
llar posíbel dadas as circunstáncias e que .. 
en palabras do presidente do PNV, Xabier 
Arzalluz, o forno non estaba para bolos. O 
que hai que perguntarse a Gbntinuacióh é. 
se o forno ·está hoxe para abordar as 
cuestións pehdentes, o que o mesmo diri
xente peneuvista resposta indire.ctamente 
ao declqrar que quen sé mostrari hoxe tan 
reácios a calquer modificación parecen ter 
unha visión moi pesimista da . re.alidade e 
segui~ manifestando o mesmo temor de · 
que os bolos. terán que esperar a mellar 
ocasión. 

· Os pais da Constitución reurnronse en 
Madrid pará festexar os -(dous) lustros de 
folla de lata da sua criatura e conviñeron 
en ceder o brindis ao Jillo descarriado que 
se incorporaba á lupanda familiar: a Juan 
Maria Ba.ndrés. Dici~ lago .o presidente de 
Euzkadiko Ezkerra, entre ~nlediciado e en
xeñoso -que .o é-, "Coño, todos ternos 
cambiado"· -caéusenos o pelo, podia ter 
engadido- e lembr:ábarios outro "coño" 
moito máis sonoro acompañando ao "que 
se sienten" que pasará á história como ra
zón suprema para que moitos se queda
ran co cu pegadO- á ·cadeira. Para dicirllo 
todo, e pasto que el mesm.o ó fixo públi
co, o brindador non tiña mudado tanto, 
pósto que hai dez anos compartia con 
Mário Onaindia a tese de que tiñá que vo
tar afirmativamente no referendo éoh.stitu
cional, se ben · o seu partido, excesiva
mente comprometido eón e palas suas 
orixes daquela, decidiu dicer' non, coa es
peranza, segun'do versión agora propor-

cionada, ·de que así se presionaría para 
obter un Estatuto de Autonomia máis van
taxoso. 

Ouvíamoslle recentemente a· Julio An
guita que a Constitución estaba esfarrapa

. da e secuestrada nun "zulo" por quen ti
ñan chegado · ao Governo coa promesa 

. dun cámbio que si se producira pero non 
na dirección e sentido prometidos. Os 
bascos xa nos iamos acostumando a que 
.o do· "zulo" -en galega "burato", sen 
nengunha outra connotación- servira o 
mesmo para un roto que para un descosi
do, para un depósito de armas en Apata
monasterio, que pa.ra un . túnel cheo de 
marihuana na Catalunya. O éxito policial 
do vocablo, transferido logo con facilidade 
á xiria dalguns xornalistas coa mesma de
voción que 0 _de "etarra" -que para un 
eus~oparlante non ten neng\,Jnha acepción 
pexorativa, por certo-, cobraba en boca 
do secretário xeral e para referirse á 

. Constitución unha dimensión simbólica in
sospeitada. Ao líder comunista faltoulle 
probabelmente atrevimento para dícer 
que tiña nacido en certa maneira secues
trada, déranlle ' unha pasada pala direita 
máis tarde e estaba hoxe feita farrapos. 

Ao optar por unha críUca no fondo be
nigna e explicar as suas insuficiéncias no 
malfacer dos governantes quedábase a 
meio camiño do que se podía esperar da 
crítica e autocrítica prometida polos co
munistas na sua nova etapa. Asi é, alpme
nos, co'mo a perceben en Euskadi incluso 
partidos políticos que fixeron da modera
ción .norma de. ~omportamento e un bispo, 
cando r;nenos, o.de Donosti, que ao recla
mar no clube Siglo XXI "algo asi como 
.unha Constitución de Euskadi para Euska
di" viña- dicer que a Espai:;ola non serve 
como Lei Fundamental para os bascqs. D 

J.F. Azurmendi foi director do diário Egin 

MAN EL 

GALLEGOS 
.. -----MANUEL RIVAS 

N o seu manifesto neorexiona
lista, Manuel Fraga afirma que 
"non somos casteláns nin 

portugueses, somos galegas". Don 
Manuel, como tódolos políticos dos 
que teño noticia, móvese sobre un 
terríble equívoco demográfico. En 
Galicia hai moitos casteláns e cada 
vez máis portugueses, pero galegas, 
o que se di galegas ou gallegos, son 
garbanzos contados. Nunha seria in
vestigación periodística cheguei á 
conclusión de que os galegas ·que vi
ven en Galicia son apenas uns cen
tos. En Vigo, en concreto, só hai 155 
per~oas que merecen ese trato. É di
cir, só hai 155 persoas que teñan de 
-primeiro apelido Gallego. Na Coruña 
por aí lle vai e non crean que a esta
dística é máis xenerosa na Galicia in
terior. Basta consultar as guías tele
fónicas. Se buscamos galegas con
secuentes, galegas sen chata, herál
dicamente puros, o resultado non 
pode ser máis descorazonador. Esta
mos ó borde da extinción da especie. 

En Vigo só haí un Gallego Gallego, 
vive en Canido, e ten por teléfono o 
492127, por se alguén quere disfrutar 
do previlexio de falar cun· dos últimos 
mohicanos. Na Coruña hai dous Ga
llego Gallego, un vive no polígono de 
Elviña e outro na rúa Brasil. A súa 
permanencia no padrón municipal 
pon de relevo unha vez máis que o 
alcalde Vázquez Vázquez non é om-
nipotente. 

De todas formas, é lóxico que Fra
ga descoñeza estes datos trascen
dentes para entender a Galicia de 
hoxe. Nos tempos de Alfredo Brañas 
non había guía telefónica. D 

·VOLVER AO REGO · 

A r:itolin Sanchez Presedo, Con
selleiro de Ordenación do Te
rritório e Secretario Xeral do 

PSÓE de Galiza, sinalaba ánte os 
meios de comunicación a _sua postu
ra favorábel a .que o tren de alta velo- . 
cidade chegas.e a Galiza, pero mati
zando que seria co_n.veniente estudar 
as necesidade~/éxistentes e non ac- · 
tuar é~imetisnios. . 

. Vexan a'O\Presedo preoc4pándose 
. ' de que ·os galegas non vaiamos ser 

miméticos. 
Por cérto · que coa sensibiJidade 

que está a despertar a discriminación 
en matéria de comunicacións non se
ria de exfranaf que as maiores móbi- · 

· lizacións da ~aliza, _voltase2---..ñ.IB 
· . cómo a ·fins de século, ca g;:rt1u . 

tren. [? - o_ 
~ 




