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ANO XII • 20 DE XULLO • 1989 

Sanxenxo:a 
Marbella galega 
sucumbe á 
especulación 
O alcalde de Sanxenxo, Ramón 
Guisasola, apresentaba a sua 
demisión a meio dunha carta. 
Xustificabaa na canseira e as 
trabas postas pola Xunta. Esta 
versión oficial causou surpresa 
na oposición, pero nengunha nas 
fileiras do PP onde xa era unha 
medida anunciada nos últimos 
dias. Formaba parte dun pacto, 
propiciado por Mariano Rajo y, 
para lavar a cara do partido 
dando paso a persoas xóvenes, 
non relacionadas co franquismo. 

(Páx. 10 e 11) 

A emigración 
sangra de novo 
as terras da 
Límia 
Numerosos lugares na província 
de Ourense están quedando 
paulatinamente desertes por 
causa da emigración obrigada á 
que se ven sometidas as famílias 
máis novas destas localidades. 
As erbas gañan a batalla ao 
cemento e máis municípios 
galegas pasan a engrosar unha 
longa ringleira cuxo-crecimento 
demográfico é negativo por 

mor da emigración. (Páx.. 12) 

Flick doblou en 
poucos meses o 
investimento da 
Celulosa 
O proxecto apresentado á Xunta 
pala recén constituida Euro-
Galicia Forestal para instalar 
unha fábrica de pasta kraft en 
As Pontes de Garcia Rodríguez, 
contradi varias das previsións 
adiantadas polo Grupo Flick para 
a desestimada planta de 
Fazouro, ainda que as 
características básicas de 
ambalasduas instalacións sexan 
idénticas. A primeira é a do 
précio, que a nova empresa 
xermano-española aumenta dos 
cincuenta mil millóns de Fazouro 
a cen mil millóns de pesetas en 
As Pontes. (Páx. 7) 

Crónica do· 
vertixinoso 
proceso de 
ref arma polaco 
O acorde asinado entre o 
Governo polaco e o sindicato 
Solidarnosc no mes de Abril 
constituiu un paso decisivo que 
abriu o camiño ao proceso 
eleitoral na Polónia. Nel 
contemplábase a legalización de 
Solidarnosc ao pé dun conxunto 
de reformas políticas e 
económicas. Xúlio rios, recén -
chegado de Polónia, reflexiona 
sobre a situación, actual. 

(Páx. 12 e 13) 

•. 
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A CAMPAÑA POLA SUA EXCARCERACIÓN FARÁ . 
QUE O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SENTE XURISPRUDÉNCIA SOBRE 

OS SÍMBOLOS DO ESTADO· 

O DIA·DA PÁTRIA . 
CON FRANCISCO RODRÍGUEZ 

EN_ LIBERDADE 
Xa tiña interiorizado que ia cumprir a condena pero cando recebeu-a notícia da excarceración 

estivo sen dormir toda a noite. A campaña de apoio tivo efecto; 
o Tribunal Constitucional., aliando unha disfunción entre a lexislación vixente e o sentir popular; 

vai aproveitar para sentar xurisprud~ncia sobre os símbolos do Estado. 

---
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A campaña en favor de Fr~cisco Rodríguez fará que o Tribunal Constitucional sente xurisprudéncia 
sobre os símbolos do Estado. · · 

O Código Penal mostra 
ó seu desfase ante p sentir ·popular 

. A. EIRÉ-XAN CARBALLA , 

Xa tiña interiorizado que ia cumprir a condena pero cando -recebeu a notícia da excarceración 
. estivo sen dormir toda a noite. A . campaña de apoio tivo efecto: 

o Tribunal CGnstitucional, _ollando t..inha Gtisfunción entre a lexi~lación vixente e o sentir popular, 
vai apro":eitar par~ sentar xurisprudénci~ sobre os símbolos do Estado. 

, 

_A LEI E NOS 
A condena de Francisco Rodríguez por 
atribución dunha queima da bandeira 
española no ·ano 1984 levantou amplo 
rechazo en todos os sectores da povoación 
galega. Non só por ser unha condena sen 
probas e que está en contradición coa 
praxe política do BNG, de quen F. 
Rodríguez é dirixente, senón porque a 
penalización por tal pretendida afrenta a un 
símbolo do Estado español nunca deberia 
-conlevar tales consecuéncias. 

A solidariedade con F. ftodríguez impliQa 
uñha conciéncia dos/ direitos individuai~ e 
dos povos: os galegas estamos fart()s da 
violación dos nosos direitos, 
constantemente. Como estamos fartos de 
que se nos impida ser o que nós queremos 
e se nos abrigue a ser como desexan os 
que mandan. . 

No segundo centenário da Révolución 
Francesa na que se logrou definir na · 
constitución de 1971 o direitcrá 
insurrección contra a tiranía, unha condena 
ªº 'cárcere por rechazo dun símbolo dun 

Estado que se comportou e pode que se 
comporte hoxe mesmo como opresor, 
parece unha arbitrariedade do Antigo 
Réxime. 

Compre superar etapas históricas: A 
monarquia desde os Reis Católicos utilizou 
o poder xudicial como arma de domíniÓ. A 
audiéncia· de A Coruña_ foi o gran 
instrumento de doma deste país: os 
galegas insumisos sornan condena, 
expulsión do Reino, desprécio e represión 
inquisitori.al e policial. · · 

Que sucede na actualidade? Francisco 
Rodríguez é inculpado sen probas dunha 
queima de símbolos. Hai poucos anos 
condenou-se a escritores por utilizar 
vocábulos que non son apropriados no uso 
~otián en Madrid, pero si na Galiza segundo 
informe da Real Academia Gallega. Agora 
mesmo, ante os abusos económico-sociais 
de ampla difusión, porque o naso director 
comete defeitos de forma, segt.Jndo os . 
maxistrados, sofre condena. Nós sempre 
nos equivocamos; eles son "inerrantes", 

gardan a lei. Unhas leis que eles fan para a 
sua defensa e para a nosa sumisión. 

, Non saímos do tunel da persecución. 
Seguimos na miséria da represión, da 
discriminación de xuíces, govemantes, 
prensa metropolitana, etc., etc .. Somos 
diferentes e queren converter-nos en pezas 
igualiñas a eles, mesmo na fonética. Contra 
a diferéncia, as senténcias. 

Na Semana da Pátria, qu~remos . 
, reivindicar-a liberdade. Liberdade para o 
patriota Francisco Rodríguez, para os 
escritores qu~ saben galega, alg9 qüe 
ignoran moitos xuíces, para os que 
denunciamos os abusos. Liberdade para 

· cantar á nosa pátria, viver a nasa· 
dignidade, facer a nosa hist6ria e conviver 
cos povos do mundo naquela igualdade 
que os xacobiños e os sans-culfottes 
reivindicanban na toma da Bastilla e na loita 
revolucionária coñtra a tiranía. 

ABOU.DBBA 

O apoio recebido por 
FranCisco Rodríguez e a 
campaña levada a cabo 
para a sua 
excarceración, 
producida o martes dia 
18 de Xullo, parece que 
van ter o efeito de que o 
Tribünal Constitucional 
sente xurisprudéncia a 
respeito dos símbolos 
da nación española, pois 
até de agora esta non 

· foi revisada. Pero a 
campaña a favor do líder 
nacionalista non 
rematou ainda porque 
se s'Uspenda r 

provisoriámente a 
senténcia, o. labor vai 
seguir para que se · 
reforme o Código Penal. 
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'0 ESTADO · .. 
·ESPAÑOL NON TEN . 
XURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL A 
RESPEITO DAS 
OFENSASAOS 
SIMBOLOS DO 
ESTADO' 
En meios xuridicos consultados · 
por A NOSA TERRA afirmase 
que o Tribunal Constitucional 
pode aproueitar o ree1,.1rso inter
posto por Francisco Rodríguez 
para fixar a sua posición a repei
to do ultraxe aos símbolos na
cionais. Basean o razonamento 
en que o mesmo Tribunal non 
aceitou o recurso interposta a 
primeira vez. O cámbio de posi
ción do máximo triounal do esta
do español non só viria dado 
pola mellora formal do segundo 
recurso apresentado, senon pola 
toma en conciéncia dos maxis
trados de que a actual lexislación 
española referente aos símbolos 
non está en consonáricia co sen
tir popular. Os amplos e cualifi
cados apoios acadados por 
Francisco Rodríguez pudo ser 
tomado como mostra do sentir 
maiorrtário_ Tamén pudo pesar 
na decisión a recente senténcia 
realizada polo Tribunal Supremo 
de EE.UU -que non se distingue 
precisamente pala sua liberalida
d&- precisando que a c;ueima 
da bandeira constitue un acto de 
liberdade de expresión. O Estado 
español non ten xurisprudéncia 
constitucional neste senso por 
máis que nos últimos anos existi-
sen múltiples denúncias e xuí
cios por ofensas as institucións 
e aos seus símbolos. 

Unha senténcia semellante á 
do tribunal norteamericano leva
ria consigo unha reforma lexisla
tiva, polo que teria que revisarse 
o proceso ao líder nacionalista 
galega. Serian uns trámites se
mellantes aos que se deron can
do fallou o mesmo tribunal sobre 
a declaración da renda en rela
ción aos matrimónios 

De non entrar no fondo da 
cuestión terá que xulgar se ver
dadeiramente existiron probas 
de entidade para condenar a 
Francisco Rodríguez en base a 
que o tribunal tivo ou non en 
conta a presunción de inocéncia 
do acusado. 

Pode apresentarse 
ás eleicións 
O Tribunal Constitucional terá 
agora un prazo máximo de dous 
anos para dar a coñecer a reso
lución, ainda que o máis probá
bel é que o faga antes dun ano. 

Mentres tanto, a senténcia 
queda en suspenso e Francisco 
Rodríguez gozando de todos os 
seus direitos polo que podará 
apresentarse ás próximas elei
cións autonómicas se asi o con
sidera oportuno a .sua formación 

· política, o BNG. 
De ser negativo o dictamen do 

Tribunal constitucional e sair 
eleito députado o dirixente da 
UPG, daria lugar a unha série de 
suplicatórios para que, outravol
ta, entrase na cadea. Os xuristas 
consideran que, de darse esta si-

'0 TRIBUNAL. . 
CON,STITUCIONAL 
TERA QUE XULGAR 
SE' EXISTIRON 
PROBAS DE 
ENTIDADE PARA 
CONDEAR A 
.FRANCISCO 
RODRÍG~U;;_;::E;_.=Z;..___' ---

.- i 
a: 

- tS 

~~~~~~~~~~ 
tuación, ia ser moito máis difícil -
encadealo. Se, afinal, rrancisco 
Rodríguez tivese que cumprir a 
condena, perderia o seu escano 
polos 28 meses que fixa a sen
téncia, ainda que xa lle contaria 
o mes pasado en prisión. Tamén, 
con anteriorida<;ie, poderla ter re
nunciado ao seu escano, de con
cederse o suplicatório. 

En liberdade 
De momento Francisco Rodrí
guez está en liberdade; ainda 

que, c;:omo el mesmo manifestou 
ao sair da cadea, 'ás 3 da tarde 
do martes 18 de Xullo, xa tiña 
asumido que tiña que cumprir a . 
condena, tentando que lle fose
aplicado o terceiro grado para 
poder ir tráballar ao Instituto 
"ainda que, de noite tivese que 
voltar dormir a cadea." 

A sua posta en. liberdade pro
duciase despois de que o Tribu:. 
nal Constitucional admitíse a trá
mite o recurso dé amparo. Co
municada esta admisión a Sá 

Segunda da Audiénct:i coruñesa · 
ás oito da mañán do próprio · 

'Q COMITE DE 
SOLIDARIEDADE DE 
VIGO MANIFESTA A 
INTENCION DE 
SEGUIR O SEU 
LABOR PARA_ 
RECABAR A 
REFORMADO 
CODIGO PENAL' 

As persoalidades máis ·diversas 
uníronse á peticiói1 de liberdade , 

Nun curto espácio de 
tempo o encarceramento 
de Francisco Rodríguez 
conseguiu criar un clima. 
de solidariedade mesmo 
desde posicións 
alonxadas á sua 

-ideoloxia e á sua 
formación política. 
Algunhas destas 
opinións eran recollidas 
por este semanário 
pquco antes da sua 
excarceración. 

Victor F. Freixanes 
Paréceme que a estas alturas 
que se plantexen situacións 
dese tipo está no límite do ab
surdo. Sobretodo cando a 
práctica diária do BNG e con
cretamente de Francisco Ro
dríguez demostran non só 
unha aceitación da realidade 
democrática senón que incluso 
penso que son un dos factores , 
que e~tán facendo que esa 
realidade sexa eficaz e non 
unha pura fórmula. Á marxe 
das diferéncias ·de carácter 
que poda haber entre as per
soas penso que en situacións 

· deste . tipo as cuestións de 
princípio están· por riba das di
feréncias · p·ersoais. . 

Carlos Fernández 
Penso que é unha medida po
lémica e que pr1robabelmente 
fará unha tempestade . nun 
vaso de água. Non ten compa
ranza con outros feitos ocorri-

1 dos noutros sítios como no 
. Pais Basco , pois a circunstán

cia é distinta. Máxime cando 
Francisco Rodríguez procurou 

.· reconsiderar ou ·definir o que 
quixo facer. 

Xosé R. Ban-eiro 
Penso que politicamente é _un 
disparate e xuridicamente non 
podo xulgar, pero en calquer 
caso considero que palas cir
cunstáncias que concorren na 
persoa de Paco Rodríguez e 
no seu. grupo político, política
mente -que é como deben 
valorarse estas causas- habia · 
que poñelo en liberdade ime
diata. 

Sixto Seco 
No acto literário do 104 aniver
sário de Rosalia fixen publica
mente explícita a opinión do 
Patronato que asumia o expre
sado uns dias antes na prensa 
por Xesus Alonso. Montero. 
Esa é a miña opinión: non · se 
trata dun oportunismo político 
senón que a coincidéncia ·des
te aniversário facia declarar ao 
Patronato que este home é un 
dos máximos ro5alianos que 
se teñen coñecido e acaba de 
facer un dos mellares estudos 
sociolóxicos sobre Rosalia, e 
portanto o Patronato, sen en-

. trar en razonamentos xurídi
cos, agarda de quen tañan pQ
testade para · deixalo libre que 
poña os mecanismos necesá
rios para "deixalo:en liberdade. 

Victória Armesto 
~on coñezo o asunto en deta
lle. A min paré<feme que isto · 
sucedeu hai cinco anos e con
sidero que é tarde para xulgar 
a un,ha persoa. resúltame ex
trano e deberan acebar con 
ista situación".' Non me pareée 
ben queimar bandeiras nen 
nada pero non se pode ter á 
xente xulgada cinco ános des
pois e o mellar que podian fa
cer era deixalo na rua. · 

Isaac _Dia~ Pardo 
Coido que hai que exparceralo , -
porque ainda .que fose certo 
que qaeimara unha -bandeira 
española naqueles momentos 
tiña unhas certas connotacions 
franquistas. A oposición ao 
franquismo tora feita coa ban
deira tricolor., ainda que hoxe 
esta situación xa se teña supe-
rado. · 

Antóni~ Olives 
1."- A sua detención e pos

terior viaxe . ao cárcere coru
ñés, son un exemplo de cómo 
non debe actuar un Estado de 
Oireito. O próprio feito do 
aprazamento da detención, 

. desde o dia oito ao vinte, sina
la ·o temor que téñen certos 
poderes ao .nacionalismo gale-
ga. 1 

2.- O cárcere que sofre o 
profesor e. potítico da UPG e o 

· BNG, hai que entende-lo nurí
ha política de asédio ao nacio
nalis.mo, que comeza nos pro
cesos aos alcaldes de Corcu
bión e Noia e q~e remata -es-_ 
peremos que por sempr~ 
coa aplicación da senté~cia de 
cadea pjira F. Rodriguez. 

3.- E ·inaceitábel que, nun 
Estado de Dereito, se diten 
senténcias nos términos nos -· 
que está feita a que nos o_cu
pa. Cumpre, xa que logo, de
nunciar que, nesa tesitura, se
ria encarcerábel a totalidade 
da militancia na~ionalista de 

, todo o ábano político, só potas 
suas ideas. · · 

4.- Esiximos, desde o 
· PNG-EG, ·a imediata posta en 
·liberdade de· F. Rodríguez e a . 
revisión da sénténcia qué o en
cadeou dados os claramente 
anticonstit'ucionais términos 
nos que está ditad¡;i. 

martes, acordou a sua posta en 
libertade. 

Francisco Rodríguez, con evi
dentes síntomas de cansáncio 
pola tensión ~cumulada e a im-

. paciéncia por sair desde a noite 
anterior en que lle foi comunica
do a,decisión do Tribunal Consti
tucional, foi recibido á porta da 
prisión por máis de médio cento 
de militantes do BNG, asi como 
familiares ~ amigos, que se tiñan 
enteirado da sua excarcelación. 

As pr!meiras palabras do líder 
nacionalista foi para agradecer 
todas as mostras de solidarieda
de recibidas desde a sua deten
ción, que, na Sl}a opinión, de
mostran que tiveron sensibilida
de e supón unha proba de soli
dariedade _para que neste pals 
haxa respeito pola dignidade das 
persoas, polo pluralismo ideoló
xico e político da sociedade, en 
concreto do nacionalismo . . 

Affrmou tamén o intelectual 
excarcer~do que o Tribunal 
Constitucional debeu ser sensí- . 
bel a esta demanda social ao ad
mitir a trámite o recurso de am
paro ao tempo que mostraba a 
sua satisfación polá presión so
cial e apoio recibido o que de
mostra que existe. capacidade na 
sociedade galega para que as 
causas mel[oren moito no espec
to,, político. 

En - parellas términos- .expre
souse oficialmente o BNG atra
vés dun comunicado no que, 
despo1s de felicitar e agradecer 
.a to<;Jas as persoas, institucións, 
organismos etc., e a alguns 

. · meios de .comunicación conside- · 
ra que estas mostras de solida
'riedade 'e o traballo informativo 
foi o que logrou a liberdade . do 
seu destacado militante., 

Seguirá a campaña 
. O Comité Cívico de Vigo.de Soli-:
dariedade con .Francisco Rcidrí
guez anunciou xa, na roda de 
prensa na que se apresentaba 
publicamente, que non conside
ran que o seu tr~ba!lo teña rema
tado porque Francisco Rodrí
guez teña sido excarcerado. So
bretodo tendo en conta que a 

- senténcia so foi suspendida pro
visionalmente; "a comisión", a~r
maron, ''naceu-para-criar un es-

. tado ·de opinión entre os cida
dáns sobre a inxustícia da con
dena e como se levo u· a cabo a 
sua detención, pero. tamén pen-

, samas que é necesária a reforma 
do Código· Pe~al, que reflexa 
unha ideoloxia moi concreta e 
que no seu momento non foi re
visado". ·· O 



Francisco 
·Rodríguez 
'O rneu encarceram.ento 
é unha forma de provocación 
pero non vai valer 
para presionar a liña inequívoca do BNG' · 

. Franc.isco Rodríguez, o 
dirixente nacionalista recén 
excarcerado despois de 
permanecer na prisión de 
A Coruña desde. o pasado 
22 de Xuño manifesta· 
nesta entrevista q~e as 
mostras de solidariedade 
que-recebeu "demostran 
que a nosa sociedade ten 
unha gran potencialidade 
política colectiva" e que 
deste proceso tírase 
tamén a conclusión de que 
"en moitas cuestións 
sociais de fundo pódese 
actuar con máis sutileza, 
intelixéncia ·política e 
patriotismo". 

Estivo na mesma prisión no ano 
1972. Ademais das circunstán
cias, que diferéncias observou 
entre a situación de entón e 
agora? 
A que, agora, me importa · subli
ñar é que hoxe non existen ofi
cialmente presos políticos: hai
nos "comuns" ou hai-nos "terro
ristas". lsta é toé:la a considera
ción que fan. Naturalmente, exis
ten cámbios: todo é hoxe máis 
complicado, máis complexo ... 
Que impresión psico16xica tivo, 
tendo en conta a éonsideración 
de inocéncia? 
Que, por enrriba de todo, calque
ra saida á miña situación debía 
vir dé;ida por un mecanismo xurl
dico, normal, isto é, por unha 
rectificación dos Tribunais de 
Xustícia a respeito de· senténcia 
tan impresentábel. Que, en todo 
caso, non quedaba oi.Jtro remé
.dio que te·r fortaleza, por dlgnida
de e por coeréncia política. 
Como influiron no seu ánimo as 
manifestacións de ap·oio? 

Moi positivamente. Foron unha 
contribución esencial na fortale
za de ánimo a que aludin antes. 
~stou moi agradecido porque, á 
marxe·de aspectos persoais, de
mostran que existe unha sensibi
lidade democrática, solidária, 
comprensiva, x1.,1sticieira e de co
lectividade galega, nun ampló 
sector do noso país. 
Cántenos cal era a vida cotián 
que facia no cárcere e a rela
ción cós outros presos? 
Levaba a mesma vida que os 
presos da Segunda Galeria, 
aqueles que tañen destino, tra
ballo e redimen por este motivo. 
O meu destino era o de "auxiliar 
de escala". Relacionei-me cos 

_ outros re~lusos, especialmente 
cos compañeiros de cela, gran
des amigos, e con boa xente que 
ali tamén hai. 
Como valora politicamente o 
féito do seu proceso e encarce
ramento? 

As dinámicas dos poderes do 
Estado están - interrelacionadas, 
ainda que teñan a sua autono
mia, unhas veces explícita e in
tencionalmente, outras mecánica 
e "espontaneamente". O que 

. teño -por certo é que o meu pro
ceso, coa senténcia conseguin:.. 
te, respondeu a unha clara beli
xeráncia e persecución contra 
unha actuación política pacífica, 
pero claramente nacionalista. 
Nesta persecución compaxina
ron-se instáncias policiais-guver
nativas ·e instáncias xurídicas ... 

O encarceramento procura pre
sionar sobre a liña política -do 
BNG? 
Obxectivamente·é unha forma de 
provocación. Pero non vai valer 
para presionar na liña inequívoca 
do BNG, en nengunha direción 
das que se lle poda antoxar aos 
provocadores. 

Despois de tantos anos na dire
ción de organizacións naciona
listas. Coida que hai presións 
para facer abalar a esquerda ou 
direita a liña do BNG? A sua pri
sión respostaria a un deses mo
mentos? 
Sempre existen presións, sÜbtís 
ou abertas, do sistema, xa para·· 
lograr a integración asimiladora, 
xa · para provocar o aillamento 
social e ·a cabriola ideoloxista ... 
cando se trata de forzas poi íticas 
que, como o BNG, queren man.
ter un ha ·alternativa nacionalista · 
clara e unha actuación inequívo
ca ao servício do país aqui ·e 
agora. 

Nas mostras de solidariedade 
houbo todo tipo de persoas uni
das, neste caso -con matices 
e diferéncias ide9lóxicas ·e polí
ticas- por unha reivindicación 
comun. Coida que se pode tirar· 
alguríha conclusión que enfie 
coa idea enlazada polo BNG do 
Proxecto Comun? 
Si. A sociedade galega ten unha 
potencialidade política colectiva 
enorme, que se evidéncia na sua 
capacidadc de· resposta en moi
tas ocasións .. O. único· que fai fal
ta é conseguir que esta capaci
dade se · concrete e formalice : 

'Q MEU PROCESO,· 
COA SENTÉNCIA 
CONSEGUINTE. 
RESPONDEU A UNHA 
CLARA 
BELIXERANCIA E 
PERSECUCION 
POLITICA CONTRA 
UNHA ACTUACION 
POLITICA PACIFICA 
E CLARAMENTE 
NACIONALISTA' 

...... ..$i-

~ 
~ 

~~~___,;~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J~ 

'HABIA MOTIVOS DE 
FUNDO . 
INCUESTIONÁBEIS 
PERO SEN A 
PRESIÓ_N_S_O_C-IA_L_A_ 
RESOLUCIÓN DO 
CONSTITUCIONAL 
PODIA SER OUTRA' 
. mellor no nível político... E que 
conste que non son dos qu~ cree 
que a responsabilidade sexa dos 
partidos (estou a· talar dos nacio
nalistas, -claro está) exclusiva
mente, ainda que a· eles, a nós, 
l}OS toque traballar para a articu
lación de mecanismos que con
duzan a mellares resulta~fos, in
cluidos os eleitoráis ... Hai moitas 
cuestións sociais de fundo, pró
prias dunha nación colonizada, 
qüe para .tronzalas faL falta tem
po, paciéncia e máis sutileza, in
telixéncia política e "máis patrio
tismo. Nesto si podemos facelo 
mellar. 
Galiza é a zona do Estado onde 
a conflitividade social é máis 

· continuada, onde máis se repi
ten as mobilizacións. Que leitu
ra política fai cara ao futuro? 
Non é de agorá. É desde hai 
moitos anos, ainda que en Ma
drid fagan que non se inteiran. 
lsto siginifica que somos_ unha 
nación agredida, expoliada, que 
o naso povo ten mecanismo de 
defensa sindical, cultural, de 
base, grácias, de forma sustan
cial, ao nacionalismo. 

lsto vai seguir sendo asi. O na
cionalismo non só é ·a forza máis 
dinámica e própria dos intereses 
do pavo galega, senón a espe
ranza dun futuro diferente. A úni
ca. 

O feito de que se tañan apre
sentado no esca$0 prazo de 
dous meses duas iniciativas po
pulares lexislativas, con perto 
de 60.000 finnas entre as duas, 
que indica a respeito da partici
pación políticas e sobre os tópi
cos que se empregan á hora de 

· analisar o país? 
Pois que son tópicos. Acontece 
que, nas contradicións que ca
racterizan ás sociedades coloni
zadas, e concretamente á gale
ga, os analistas e comentaristas 
quedan coa im5lXe que lles é 
máls comun. E irritélnte, por 
exemplo, ver o trato informativo 
que recebe Galiza no Estado es
pañol. Sintomático porque está 
moito máis pensado e controla
do do que parece (TVE, El País ... ) 
Coida que na solidariedade que 
lle demostraron influiu especial
mente o seu labor como intelec
tual? 
Dalgunha maneira si influiu, pero 
non sei se especialmente. 
Que conclusións se poden sa
car; politicamente; de todo este 
proceso no que se ve envolto? 
Posibelmente existe unha carta 

· tendéncia a pensar que a lei non 
val a pena discutila, en moitas 
ocasións, porque non se aplica 
con critério equivocado. Aplíca
na cando e como poden. Este re-

'ESTE REXIME 
POLITICO E MAIS 
REPRESIVO DO QUE 
PENSAN OS 
INXENUOS. PERO 
NON COS 
MECANISMOS DO 
FRANQUISMO' 

xime político é moito máis repre
sivo do que aos inxénuos lle 
pode parecer. Pero non é cos 
mecanismos franquistas: hai que 
dar batallas pala sua real demo
cratización. Aqui hai unha cues
tión pendente, de gran importán
cia: a articulación do Estado 
conforme ao pluralismo nacional. 
Namentres, seremos movimen
tos "tolerados" á forza, tutela
dos, molestamente sospeitosos, 
por máis que se fale de demo
crácia. 

Pensando na miña saida do 
cárcere estaba desexando visitar 
á miña família na casa, abrazar 
aos meus amigos e traballar ... 

Cando recebe a noticia da sua 
posta en liberdade? 
Con sorpresa pala miña parte, o 
luns ás 21 .30 h. pasáronme un 
papel no que se me comunicaba 
que o Tribunal Constitucional ad
mitira a trámite o recurso de am
paro. Como tiña moi interiorizado 
que tiña que permanecer ali foi 
unha sorpresa e unha grande 
alegria. 
Queda agora pendente da reso
lución do recurso. Como afronta 
esa situación de provisorieda
de? 
Do ponto de vista xurídico-legal 
á expectativa e sigo cunha lousa 
enrriba, que foi a ,que levei pe
rante cinco anos. E a mesma si-
tuación que antes. 
Coida que debe seguir algun 
tipo de campaña arredor do 
tema, en canto que ainda está 
pendente de resolucián definti
va? 
Penso que hai que estar vixian
tes e atentos, pero non t.en senso 
seguila a respeito do caso. Outra 
cousa é que se quera continuar 
arredor da necesária reforma do 
Código Penal, nese aspecto e 
moitos outros._ 

·Como valora a sua posta en li
berdade?- ~nterveñan aspectos 
políticos ademais de xurídicos? 
Resposta a unha mistura das 
duas causas. Primeiro á presión 
social, que cuantitativa e cualita
tivamente foL r:noi importante e 
despois a que habia elementos 
no próprio recurso que facian 
que o próprio Tribunal Constitu
cional, a pouco sensíbel qüe 
fose, tivese que aceitar o recurso 
de am·paro. Habia motivos de 

~ · fondo incuestionábeis, pero sen 
~ a presión social o Tribunal Cons .... 
~ · tituciona1· podia tomar o recurso 
~ cunha atitude rutinária e non 
x .aceitalo. D 
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.OIA DA PATRIA 

Intento de recuperar a data como a do Patrón de España 

Santiago ·receberá; de novo, aos manifestantes 
de toda a Galiza 
O 25 de Xullo os 
nacionalistas galegas 
celebrarán o Diada Pátria 
con tres manifestacións en 
Compostela. BNG, APU e 
FPG, e máis o PSG-EG 
son os convocantes. A 
lgrexa tenta tamén levantar 
o "Dia de Santiago" 
contando ista vez co 
Príncipe de España, que 
vai ser o encarregado de 
leer o pregón. 

A xa histórica manifestación do 
BNG sairá da Alameda compos
telana, lugar tradicional, ás 12 
horas do dia 25 de Xullo, para re
matar, despois do recorrido de 
costume, na Praza da Quintana. 
Unha hora máis tarde sairá do 
mesmo lugar que o fixera a ante
rior comitiva, a manifestación 
convocada pola FPG e pala 
APU, que asi aparecerá por pri
meira vez publicamente. Rema
tarán no Toural. Desta mesma 
praza terá xa saido o PSG-EG 
camiño de Santo Domingo de 
Bona val. 

O lema escollido polo BNG é 
o de Adiante, simbolizando "esa 
Galiza viva que camiña por si 
mesma nas tomas de decisión e 
de resolución dos seus proble-

· mas". Polo demáis, contará co 
alicante da presenza de Francis
co Rodríguez, recén excarcera
do. A campaña pota sua libera
ción andou parella coa do Dia da 
Patria, considerando o BNG que 
o 25 se producirá unha verdadei
ra mostra de apoio á liberdade 
de expresión, simbolizada en 
Francisco Rodríguez e no recla
mo da sua liberdade definitiva. 

Na Quintana farán uso da pa
labra os representantes das or
ganizacións que integran o Blo
que Nacionalista Galego (Colec
tivo Socialfr~-ta, lndepencentes e 
UPG}, sendo un deles. segura
mente o profesor excarcerado. 

Seguidamente dará comezo a 
festa na carballeira de San Lou
renzo. Unha romeria que ano tras 

Festa en Santo Domingo 
A recén constituida APU e a FPG 
chegaron ao ácordo, pésie a sua 
recente división, de concorer 
xuntos a ista celebración. O lema 
escollido é o de Jqdepeyndéncia 

· con mención especial á loita 
contra _a represión e pola amnis
tia. Ao remate, na Praza do Tou
ral farán uso da palabra un repre
sentante de cada organización. 

Máis alá das reivindicacións en 
· si, cada organización _tentará 

mostrar a forza militante .coa que 
. canta e xa pala tarde a APU ce
lebrará unha festa na Carballeira 
de Santo Domingo na que habe
rá diversas -actuacións musicais. 

Pola sua banda o PSG-EG es
colleu o leroa Galiza en sério, rei
vindicando a idea de forza do na._ 
cionalismo. Ao tempo · que lles 
servirá para comprobar se os es
forzos organizativos levados a 
cabo no último ano teñen unha 
verdadeira resposta. 

En Santo Domingo talarán os 
principais líderes· do partiao, rea
.lizando. ·unha oferenda floral a 
Castelao e a Resalía. 

O PNG celebrará o Dia da Pá
tria en Caldas. de Reis cunha fes
ta- mítin. 

ano foi gañando público, segun
do milloraba a organización e se 
pudo celebrar esta data en paz, . 
é dicer, sen represión. · 

Os últimos anos a lgrexa Cató
lica e os elementos máis espa
ñois laiábanse da perda que es
taba tendo a data como festa do · 
Apostolo, como Patrón de Espa
ña, mentres estaba totalmente 
asentada como Diada Patria Ga-
lega. Os esforzos por recuperar 
tempos idos foron continuados. 
As queixas ian dfrixidas mesmo No transcurso da festa, na que 

actuarán Gaxanial, Leitxapfen e 
Cana Verde, haberá un recital 
poético e o sorteo dun automóvil 
cuxas rifas anda a vender a mili-
táncia do ~NG. · 

a Casa Real que non mandaba 
un oferente con rango. Semella 
que as súplicas foron esc9ita
das, este ano será o Prmcipe Fe
lipe quen apresente a oferta. O 

Ainda que lamenta as descalificacións vertidas 

O BNG acolle positivamente 
as propostas de acordo do PSG-EG 
O diálogo público que as 
duas principais 
organizacións da esquerda 
nacionalista están a 
manter aviveceuse ás 
portas do 25 c;:te Xullo, .a 
meio dunha conferéncia de 
prensa convocada polo 
PSG- EG, na cal o principal 
dirixente . desta 
organización, Camilo 
Nogueira, reitérou o 
chamamento "á criación 
conxunta dun único 
partido nacionalista de 
. esquerdas" '. considerando 
que se· trataba de 
"tenderlle unha man ao 

·Bloque -ante o seu 
dasconcerto estratéxico". 
Para o lider do PSG-EG o obxe
tivo é "constituir un partido de
mocrático, socialista e naciona-

lista". Nogueira que srilicitou do 
BNG ~ue "abandone a sua políti
ca frentista", of ereceu acordos 
sobre cuesti6ns concretas, como 
poderia ser a demanda de ·auto
vías ou outras de interés para 
Gal iza. 

Na mesma roda de prensa 
- asegurouse tamén que a fórmula 

proposta polo BNG sobre a uni
dade de todos os nacionalistas, 
"incluind.Q nesta oferta a CG e 
PNG, ambos os dous con res
ponsabilidades de 'governo na 
Xunta, coaligados co PSOE,. xa 
tiña fracasado'". 

Por· último Camilo Nogueira 
reiterou a opinión de que "o Blo
que debe darse conta de que a 
postura frentista é- própria de 
paises do terceiro mundo, e non 
pertence nen aos hábitos nen ao. 
futuro do noso ·pais". 

Resposta do BNG 
Ainda sen rE:JUnir· o máximo orga-

nismo, o Consello Nacional, e 
pesie a que "o chamamento á 
unidade era exclusivamente co
ñecido através da prensa". o 
BNG deu resposta ao oferece
mento do PSG-EG, sinalando a 
sua congratuladón pota "madu- . 
rez política que SlJ.pon chama
mentos de ·confluéncia e de uni
dade, inda que lamentamos que 
esta actitude non se dira antes 
das Eleicións Europeas" .. 

_ O BNG sinala tamén que xa 
· ten manifestado que "os acordes 

pontoais cara resolucións de 
problemas· concretos ou mesmo 
en pontos que poidan plasmarse_ 
en iniciativas lexislativas que per
mitan acadar un maior réxime de 
autogoverno van ser fundamen
tais na actividade do BNG, ate o 
mes de Decembro e despois das 
eleicións autonómicas. 'O . BNG 
manifestouse xa a prol dun go-

. vemo galega .como obxetivo tác-

tico prioritário despois das elei-
cións". · 

"Cara unha· confluéncia políti
ca máis difícil, como seria a-con
figuración dun partido", ao BNG 
non lle parece o "camiño máis 
correcto e axeitado. a descalifi--
cación dos sectores cos que se 
quere falar; dicer que a frente é 
terceiromu.ndista ou que o BNG 
ten a .sua liña estratéxica ~rrada 
non son pontos de partida ·que 
demostren unha verdadeira von
tade de diálogo e de confluén-

· cia". 
En último lugar o BNG agarda 

que "o chamamento do .PSG-EG 
seña realmente sinceiro e non 
fume de verao, dado que nos 
vindeiros m·eses e na próxima le
xislatura vai ser necesário o es-

. -forza solidário de todos os : que 
se reclaman .Qaleguistas e nacio
nalistas na defensa dos intereses _ 
económicos, sociais e pollticos 
da Galiza"- · · t 1 

• Os viciñoa de. Cobas, 
perto do Ferro!, veñen efectuan
do desde hai várias semanas di
versas protestas, personándose 
nos terreos próximos ao polígo
no de tiro e _introducíndose nel , 
nalguns casos para impedir as 
prácticas militares, : sendo deti
dos pota Policia Militar. 

A oposición veciñal remóntase 
a uns vinte anos atrás, cando co
mezaron . as xestión para que o 
monte voltase á man comun por 
ser propriedade dos viciños .. 

Despois de diversas vicisitu
des lograron a d~feción , pero, 
pésie as sent_éncias, o Exército 
Español sempre se negou a 
cumprir as ordes de a_bandono. 

• Xabier Abalo reanuda
. rá o traballo municipal, vol
tando a ocupar o seu · escano 
como concellal na Corporación 

-de Moaña, o v:indeiro dia 7 de 
Decembro; despois de que a Au- -
diéncia acordase denegár a peti
ción para que non se producira 
a suspensión temporal como 
concellal. _ 

O concelleiro do BNG, na sua 
petición aos maxistrados, resal
taba-o feito inegábel de carecer 
de todo tipo de antecedentes e 
de que a condena resume dez 
anos de xestión municipal ao 
servizo dos intereses xerais e ve
ciñais do concello de· Moaña, 
oito como alcalde e dous como 
concelleiro. · 

Coodena, · ademais, producida 
-tal como recolle a própria sen
ténci~ no afán de Xabier Abalo 
de servir aos intereses veciñais e · 
dar cima á construción do Colé
xio Público de Do'maio despois 
de longos anos de trámite, reco
ñecéndose · tamén na senténcia 
que non houbo afán · algun· de lu
cro persoal por parte do ex-al
calde. 

Xabier Abalo tamén manifesta-
. ba na sua petición o notábel per- -
xu ício que lle ~usaba esta d~i
sión xudicial ao interferir a posí
bel presentación aos comícios 
autonómicos nas listas da sua 
foñnación política, O BNG. O 

• · 1 Xomadas de Ven\n de 
Gallza Nova. En colaboración 
co concello de Noia, e penden
tes doutras axudas solicitadas, a 
organiz~c~ón xuvenil nacionalista 
ven de organizar unhas xomadas 
de cilrácter lúdico-formativo, (26 
ao 30 de Xullo) _coa procura de 
iniciar un traballo -anual · de . reu
nión de mozos e mozas en dife
rentes · pontos de Galizá. O pro
grama ~o que un avance pó
dese ollar na páxina 19 dest~ nú
mero- indue actividades enca
minadas á facilitar o traballo e a 
maior atividade dos mozos na 
animación social e cultural do 
país. Combinanse actuacións 
musicais, proxecións, '.charlas e 
conferéncias. · Act11mente hai 
inscritas perto de 00 persoas, 
sendo o aloxament gratuito e a 
pensión · do xant,~. 500 peseta_s 
diárias. Están con¡v1dadas orgam
zacións da mocídade de tod.os 
os partidos n~cionalistas, os 
CAF · e CAE. organizacións da 
mocidade dos sindicatos nacio
nalistas, Consello da Xuvemtude, 
etc.. . Os/as interesados/as po
den· recabar máis información 
rios locais do BNG. segundo in
forma Galiza Nova. O 
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2·5 ANOS DA lJPG .SENTENCIA 

1 
A reportaxe sobre QS bingos Jora publicada no · 1983 

1 A' Nosa Terra condeada 
·pésie · a· dicer a-verdade 

. . .. .. -
O Tribunal Supremo desestimou . 
b recurso interpo~to polo direc
tor de A NOSA TERRA, Alfonso 
Eiré, contra a- senténcia dictada 
pola Audiéncia Provincial de 
Pontevedra por inxúrias ao pro
prietário de Bingos Loureda. . 

Segundo esta senténcia Alfon
so · Eiré é condenado a uriha 
pena de arresto maior e lrinta mil 
pesetas de multa e ao pago de 
cen mil pesetas a . Carlos Váz.
quez Loureda en concepto de in
~enización, ademáis das costas 

. de ambo§ litixantes. 
As mesmas penas foran im-

- postas ao escritor e ex-traballa
dor de Bingos Loureda, Manuel 
Riveiro Loureiro, que realizaba un 
artigo acompañando ás reporta-

CONTRA AS BASES . 

xes motivo da denúncia: 
· A senténcia desestimou os ar
gumentos da acusación particu
lar e do fiscal que pretendian que 
se condenase ao xornalista en
causado por calúmnias. Consi
deraba, deste xeito, que as infor
macións publicadas estaban su
.ficientemente probadas, ainda 
que apreciba a existencia de ani
mus injuriandi polos graves feítos 
relatados. 

A información publicada for
maba parte dun dossier que Luis 
Bustamante apresentara no xul
gado en 1983 no xulgado e ante 
a ·Brigada Central do Xogo. Nel 
denunciábasen múltiples irregu-: 
Jaridades destas empresas, entre 
elas as malleiras a empregados, 

: IV Marcha a Bares 
~ p~r unha Galiza desnuclearizada 

O 24 de Xullo, víspera do Dia· da- Pátria, a Unión do Povo Galega 
cetebrará, no hotel Araguaney de Santiago, a conmemoración do 25 

. aniversário ·da sua fundación. · · 
Unha reflexión histórica_ sobre o nacionalismo desde as ópticas po-

lítica, sindical, E;?Jc. dará pe ao acto que se iniciará ás oito e m~dia do. 
serán e no que teñen _prevista a sua intervención, Bautista Alvarez, 
presidente do citado partido, asi como Manuel Mera, Alfredo Suárez 
Canal e Francisco Rodríguez, · membr'os do. secretariado político, e 
Margarita Costas en representación da UMG. .. 

A celebración dará continuidade aos actos xa realizados no último 
congresoi en conmemoraci.Pn dos 25 anos, entre eles a homenaxe a
Bautista Alvarez e que serán oferecidos nun video ao efeito. 
. . Diversas representacións convidadas está previsto que asistan ao 
acto, entre elas a OLP, Crida e BNG, frente na que a UPG está inte
grada. · · · O 

A pesares do siléncio que manti
vera a meirande parte dos meios 
de comunicación sobre a notícia 
da convocatória, máis de cinco
centas _ persoas participaron na 
IV edición da Marcha a Bares, 
que este ano tiña como 
lema, "Por un ha Gal iza sen bases 
e desnuclearizada". 

Seguindo o percorrido de o 
Barqueiro a ·Bares, a organiza

-·ción da CENOP xuntou repre
sentacións de ADEGA, BNG, 
GALIZA NOVA, CXTG, - INTG, 

PSG-EG, PCLN, MCG, LCR, 
MGR, CNT-AIT, PCPG, CC.00, 
EU, os Comités Anti-Represivos 
e o Movemento Feminista Gale
ga. Durante a marcha coreáron
se as consiñas "Otan non, bases 
tora", "Fara ianquis da Gal iza" e 
"Galiza, nazón, ás bases di. que 
non", entre outras. Chegados ao 
pé da alambrada que cerra a ba
ses de comunicacións dos Esta
dos Unidos na beira oriental da 
Estaca de Bares, os manifestan
tes foron abrigados a gardar dis
táncia das instalacións, que ocu-
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b) Para o resto do mundo. ·. · · f A 
D Cheque b'!ncório odxunto. _ . · · f ..,.. __ 

utilización de policías como gar
da-costas, contrabando, loita 
polo poder .entre o's e,mpresários 
bingueiros e outras actividades 
delictivas. 

Despois destas reportaxes o 
Góvernador Ferréifo comezaria 
unha investigación, separando a 
vários policias do servício. Bin
gos Loureda tamén foi multado 
con 4 millóns de pesetas. 

Carlos Váz.quez Loureda apa
rece tamén relacionado co affaire 
das cintas, entregadas por Luis 
Bustamante ao Parlamento. Al
guns dos policias apareceron 
igualmente relacionados no Caso 
Louzao como poseedores de sás 
de xogo. O 

pan especialistas da mariña nor
teamericana, por forzas da garda 
Civil que concentraron a dota
ción de oito coches patrulla. Ain
da que os axentes armados non 
chegaron a intervir, no remate da 
marcha rexistáronse momentos 
de considerábel tensión entre es
tes e os manifestantes. 

Finalmente, celebrouse unha 
acampada fin de marcha con vá
rias atracións e a actuación do 
gr\Jpo de Teatro de Vigo Trepa
nocoqueiro. o 
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GALIZA E MUNDO 

APRESENTADO O_ PROXECTO DE CELULOSAS DE AS PONTES 

Ainda que a proposta localización abarata o proxecto 

.AJIOSI. DBllA 
N~ 396-.20 DE XULLO DO 1989 7 

O investimento. da celulosa do grupo Flick pasou 
de cincuenta mil a · cen mil millóns en poucos meSes 
• G. LUCA DE TENA 

O proxecto apresentado á 
Xunta pala recén 
constituida Euro- Galicia 
Forestal para instalar unha 
fábrica de pasta kraft en 
As Pontes de Garcia -
Rodríguez, contradi varias 
das previsións adiantadas 
polo Grupo Flick para a 
desestimada planta de 
Fazouro, ainda que as 
características básicas de 
ambalasduas instalacións 
sexan idénticas. A primeira 
é a do précio, que a nova 
empresa xermano
española aumenta dos 
cincuenta mil millóns de 
Fazouro a cen mil millóns 
de pesetas en As Pontes, 
ainda que neste segundo 
concello vai recebér de 
balde as cen hectáreas de 
solar industrial que 
reclamaba no porto de 
Lugo. Tampouco eran 
certas as necesidades de 
localización que razonara 
hai un ano o grupo Flick 
para o funcionamento 
desta fábrica na costa 
Norte. 

Meios do seitor empresarial pa
peleiro consultados pola redac
ción de A Nosa Te"a ironizaron 
sobre o aumento do cen por cen 
no précio do proxecto industrial 
nun prazo de só meses. A crtra 
de cincuenta mil millóns foi a que 
oferecera en roda de prensa en 
Compostela o presidente da divi
sión de papel e cartón do Grupo 
Flick, Hartwíg Geginat, despois 
de apresentar aos conselleiros 
de Economía e Agricultura o plan 
da fábrica a primeiros de Maio 
de 1988. 

Parte deste orzamento proce
día dos compromisos para a 
compra de cen hectáreas de te
rreo na beiramar de Fazouro. Se
senta eran propriedade de Celu
losas del Cantábrico na parró
quia de Vilarmeá, compradas 
para o plan de instalación dunha 
fábrica semellante, que esta em
presa proxectara no ano 1'974. · 
As corenta hectáreas adicionais 
estaban a ser compradaas pola 
compañia Sociedad de lr.dus
trias Río del Oro, S.A., interme-

diária do Grupo Flíck, en troque 
de promesas de empregar na 
nova celulosa alomenos un fami
liar por cada leira de terreo cedi
da. Por tratarse dun concello que 
vive en parte do turismo de ve
rán, os précios que os represen
tantes do grupo alemán estaban 
a pagar superaron en moitos ca
sos as quince mil pesetas o me
tro cadrado. Igualmente encare
cía o précio total do solar a am
pliación dos terreo$ da nova fá
brica de cara ao perímetro de 
Cerámica Pardiñas en 19 hectá
reas. Este cámbio do proxecto 
inicial de Fazouro debiase ao 
desnível de 60 metros que difi
cultaba o desmonte de cara a 
outro ángulo do plan. Moitas 
destas compras foron posíbeis 
pela intervención direita ou dele
gada do empresário lucense 
Xosé Rodriguez, sócio principal 
dos alemáns do Grupo Flick. 

No orzamento inicial de cin
cuenta mil millóns de pesetas es
taba igualmente incluida unha 
importante acometida de enerxia 
eléctrica para a que se redactara 

· un contrato coas empresas Ba
"ªs Eléctricas e Fenosa. Outro 
aspecto de importáncia que non 
foi anunciado á prensa pero si 
tratado co concello de Fazouro, 
era a necesidade de construir un 
encoro do rio Ouro, con ~paci-

dade para 70.000 metros cúbi
cos diários de auga. Este-enorme 
caudal precísase para os proce
sos de lavado e refrixeración de 
planta.. O decantado e limpeza 
do elevado vol u me· de efluintes 
tóxicos producido por esta im
portante circulación de água, é a 
razón principal da carestia dos 
procesos de depuración final das 
fábricas de pastas ao sulfato. -

Derradeirar:nente, o orzamento 
do Grupo Flick para Fazouro in
cluia o précio de instalación dun 
emisário ás augas do Cantábri
co. "Ainda que a fábrica estará 
equipada coas máis modernas 

. equipas de clarificación, a fin de 
evitar os impactos ambientáis, 
como a planta fica a poucos me
tros da costa podará dispor dun 
emisário que permitirá a dilu_ción 
infinita das augas residuais", ex
plicaba a própria empresa. 

Terreos de balde 
Os terrees que a nova empresa 
Euro-Galicia Forestal solicitara 
ao concello de As Pontes, uotor
garanse como concesión munici
pal de balde. A acometida de 
electricidade, sumamente simpli
ficada a respeito do proxecto an
terior, procederá da veciña oen
tral térmica de Endesa. A traida 
de augas para a celulosa tarase 
a partir de dous encaros xa exis
tentes no curso alto do Eume. A 

fábrica de pasta química preten
de eliminar os efluintes tóxicos e 
liberales no curso do Eume a tra~ 
veso da planta de depuración de 
augas da ~Endesa. Este. recurso, 
aparentemente fácil e _ económi
co, ten levantado xa críticas en
tre os próprios traballadorés da 
central térmica que denúncian a 
arbitrariedade de querer depurar: 
auga con elementos químicos en 
suspensión, a traversa dunha 
decantadora de sólidos. 

Meios do sector papeleiro_ que 
foran invitados polo presidénte 
da patronal José Maria Cuevas a 
. participar na constitución da 
Euro-Galicia Forestal, coinciden 

. en valorar o proxecto nunha cifra 
que non supera- os vinte mil mi
llóns de pesetas. A ocasión dun
ha oferta tan favorábel descan
saba sobre catro pontos: o re
cente coñecemento dun mapa 

- forestal que excedía as previsión 
de creeemento de eucalipto; as 
garantías oferecidas .pela Xunta 
para conseguir unha Leí de Mon
tes en Man Comun que conside
rase extensos periodos de con
tratación, sen restrición para 
nengunha espécie forestal; a ga
rantia dunha elevada subvención 
a conta da ZID do Ferro!, ainda 
que algunhas v~s da Adminis
tración consideren As Pontes 
tora da extrema deste área, e, 
sóbre todo, a aportación a baixo 

· précio dunha fábrica do grupo · 
Flick que seria desguazada na 
localidade de Ravensburg, distri
to de-Bayenfurth, -no land al_emán 
de Baden Wurtemberg, e trasla
dada a As Pontes. O govemp do 
land está a negarlle desde '{lai 
anos a esta fábrica do Grupo 
Flick, cunha producción de 
200.000 toneladas amJais de 
pasta, a ampliación da sua capa
cidade a 300.000. Esta negativa 
baséase no feito de .que esta em
presa incumprira repetidamente 
direitivas medio-ambientais. Ta
mén a contaminación provocada 

· pola fábrica no Booense (o lago 
Constanza) dera lugar a várias 
denúncias que confir{Tlan a ruin 
reputación do Grupo Flick no 
que se refir:e a respeitar as leis. 
Repetidamente, estes empresá-. 
ríos que sobomaran áo partido 
Social-Democrata al'emán e ao 
PSOE (segundo informacións 

- que non foran nunca oesmenti
das na Alamaña. ainda que si en 
Madrid), ameazaron ao distrito 
de Bayenfurth con trasladar a fá
brica á Galiza. 

-CELSO EMILIO ·FERREIRO· 
COMUN TEMOSA PÁTRIA 

Cuevas e ·o. INI 

A entrada do presidente da pa-: 
trona! José Maria Cuevas no pro
xecto dos -alemáns prodúcese 
despois dunha forte negociación 
co Governo Central na que se 
sentan as bases d9 empresa 
Earo-Galicia Forestal. O Grupo 
KIO, Encé, (do /NI), Sa"io e Pa
pelera Española fanse co control 
da sociedade, cun 58,8.por cen
to das accións. O Grupo Flick 
acede a quedar c6 30· por cento 
a condición de se reservar ünha -
parte principal da produción e da 
gárantia do. Estado de obtero 75 
por cer:ito dun investimento de
claradp de cen mil millóns de pe
setas. Este aumento dún cen por 
cen no orzamento só se poderia 
anunciar grácias ao protagonis
mo activo do presidente da Xun
ta, que se prestou · a receber o 
proxecto de mans de José MarJa 
Cuevas o pasado 11 de Xullo. O 
Estado impuxo por outra banda 
a participación do IN/ (propietário 
de Celulosas de Pontevedra, que_ 
no exercício denanterior decla
rou uns beneficios de máis ·cte 

. oito mil millóns de pésetas), atra
vés de Ence. José Maria Cuevas 
aproveitou o siléngio . do· presi
dente da Xunta para indicar que 
a Administración Autonómica de
berja coordenar esforzos para 
conseguir dos seitores.relaciona
dos coa produción forestal un in
cremento racional da masa · de 
eucaliptos nos anos vindeiros. 
Esta intromisión do presidente 
da patronal na política forestal . 
galega contradi as porcentaxes 
de _ espécies do Mapa Forestal, 
que denúncian un excedente de 
eucalipto. A declaración de in
tencións só se comprende como 
un intento de abaratar o eucalip
to que por razón da demanda 
crecente ten unha torete tendén-
cia a subir de précio. · 

O Grupo Flick anunciou de a 
pouco na Alemaña que a sua 
nova fábrica da Galiza comezará 
a producir pasta de papel ao sul
fato a finais de 1992. A constru
cíón, montaxe e periodo de pro
bas demorará trinta e seis me
ses. A fábrica, altamente auto
.matizada, criará 290 postes de 
traballo non especializados (cun 
periodo de capacitación prévio 
de catro roeses), 45 de forma
ción superior .(que na sua mei- -
rande parte serán provistos po
los alemáns), e 30 de grado mé
dio. O 
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P.ARALIZACIÓN DAS AXUDAS DA CEE AOS ESTALEIROS 

GALIZA SEGUE A PAGAR A REDUCIÓN ESPAÑOLA NA -RRODU C 
i .. ;.. . .. XOSÉ DIAZ . 

A pergunta elemental que un se. plan- .e as ·axudas aos estaleii'os, pretendi- A recente deci~ión da Comi§>ión, o órgao executivo do 
texa de contadb. ·é por que no11 se _damente aoaptados 'aos·requerimeh- Mercado Coman, ·de paralisar por ·seis meses máis a 
aproveitou precisamente tal período tos da Sexta Directiva, e que a CEE 

_..para . deixar resolta completamente bloquea coa esixéocia de apresenta.: concesión das axudas á produción· aos estaleiros 
esta cuestión tan vital para o funcio- ción do Plan de Reestruturación. A galegas e · españois en xeral, amais de dramática e 
namento dos estaleiros, tomando en caída de Puerta na .Federación · do inxusta, debe ser unha confirmación do moito respeito 
consideración . que no Documento Metal da UGT --e a de Marin na de - , , 
Oficial ref~rido á posició'1 . española CC.00, aparté outras razóns, condu- que s~ lle ten ao Estado espanol no ambito ('.Omuni_tario, 
sobre a política comunitária na ·cons- cen a permitir a entrada desta última segundo a atinada e realista expresión de Felipe· 
trución naval (c.n. no sucesivo) de Central na Comisión de Seguimento . Gonzalez, sobretodo se se considera -bromas aparte--
data Setembro de 1988, prévio ao en _Xaneiro de 1988, aceitando o con- d · · · t d' · 1 I" t 1 · d 
novo Plan de Reestruturación apre- tido da famosa .Acta 44, quer dicer, que esta ec1,s1on-. an perxu ICla rea Izase. XUS O ogo e 
sentado á CEE por imperativo da aceitando a política de reconversión finalizar a Presidéncia española da CEE. 
Sexta Directiva, se citan entre outras PSOE e-a sua continuación. A cues·: ____ -~- ,_.:..--,.,."·~-----'------....,...--~-_, 
accións comunitá.rias aquela que, tión clave era efectiv·amente que re- --------------'A-"-N=Ex"'"'o'-1 _____ ..:___ ______ ~ 
coincidindo coa Presídéncia españo- sultaba impresCindíbel o apoio de 
la, a Comisión sometería ao Parla- CC.00., por canto uns novos acor

CRÉDITO NAVAL 

8.C.t.: EVOLUCIÓN DEMANDA-CONCESIÓNS mento e Consello un informe sobre a dos firmados en solitário pola UGT 
aplicaeión de tal Directiva e as adap- difícilmente poderian imporse a esas . 200 
tacións precisas. Ou mesmo, cando alturas do tempo, e logb da primeira · ,180 ___ . -----"-_,___~--=-----=--1r-~===--
dentro dos aspectos a considerar na experiéricia. 
posición. española faise referéncia ao - A exemplar loita deserivolyida po
posíbel estudo de modificacióh da . los traballadores - de Euskalduna e 
Sexta Directiva durante a Presidéncia Astano, sen apoio solidário do resto 
española. . do Estado como atitude sindical 

Cuestións estas ás que alguén de- consciente de UGT e CC.00., dirixi
bería dar.contestación pronta e axei- da no caso galega polo Sindicalismo 
tada. Mais fagamos un pouco de his- Nacionalista, · retrasóu o proceso 
tória cara. unha mellar .comprensión mais non pudo impedir a consolida
do proceso vivido -nos últrmos. anos ción duns noves acordos en Maio de 
polo conxunto dos estaleiros espa- 1988 que suporian a liquidación do 
ñois, pero moi especialmente os ' ga- estaleiro basco e, entre outras cou
legos. sas, unha redución adicional de plan-
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Xa durante a negociación no ano tilla~ río estaleiro galego. Asi; co 
1984 do cliamado Plan de Reconver- apoio sindical de CC'.00., UGT e 
sión, na · única alternativa ao docu- ELA-S1V, o Governo español apre
mento oficial apresentada polo Na- senta en Br.uxelas o Plan de Reestru- 1 . 
cionalismo galego, calificamos a pos- turación preceptivo en Novembro de 
tura do Governo español QOmo esen- 1988 . . Plan no que se consolida unha concreta un teito máximo que cada teriores, sobretodo cando está a pro
cialmente i::lerrotista e anti-galega. red!:1ción ~e <?8Pª~.idade e1 planti!las anos establece a Comisión, sendo ducirse un proceso de fortísima con
Naturalmente·, tal Plan, que contou mo1 superior a realizada polo outros nos momentos presentes do 26 do tratación certamente alentador, a si
co apoi.o de ELA-STV e UGT no pla- · E,?tados membros, pasándose duriha valor do contrato. tuación pode deriyar, sen esaxera
no sindical, e da Xunta qa Galiza, en-·· capacidade máxima de 1.2 a 0 .. 35 mi- No Estado espa!lol (RO. 1-433/87) cións en angustioso, senón conver
tre outras Comunidades Autónomas, llóns de TRBC, o tal supón unha re- . as primas á produción (buques o. terse rapidamente nun puro d~sastre, 
para ·o caso do subsector dos PE- dución do 71 %.· . ··transformacións) oscilan entre o 14%. por canto a.non percepción das axu
MES estaleiros, non conduciu a ma- Apesar disto, as Autoridades _ co- do valor base cando este sexa infe- das abriga aos estaleiros a recorrerá 
terializar unha construción . r:iaval . munitárias, moi ·especialmente ·pre- rior a 6 millóns ECUS e o 23% cando Banca, incorrendo en gastos finan
competitiva e saneada capaz de cap- sionadas pota RFA, Holanda, Dina- o valor base do buque excede dos ceiros excesivos que xa afectan e 
tar unha cuota importante de merca-' marca e Italia, desconfían do Plan 14 millóns ECUS. Existen amais: - afectarán máis seriamente á econo
do, senón á un puro proceso .de des- apresentado non dándolle aproba- -A Prima Específica, cun máximo mía dos estaleiros. Certos cálculos 
mantelamento industrial de efeitos ción, esixindo a sua consideración de 5%, para incentivar as contrata- da actualización financeira do volume 
espe~ialmente graves na Galiza, que estaleiro por estaleiro asi como medi- cións que pulan á realizacion dos ob-· económica das prjmas pendentes de 
pronto serviria de xustificación, ao fi- das adicionais de reestruturación e xectivos de competividade, podén- receber arroxan unha disminución do 
nalizar .o período · de a,plicación a ti- ditaminandQ que o réxime de axudas dose utilizar o 50 da mesma na me- valor real das mesmas non inferior ao 
nais do ano 1986, a unha segunda contido no. Plan (aqueles decretos llora de estrutura financeira dos esta- 25% .. A própria patronal agrupada en 
reconversión o~ a unha segunda fase saídos en Novembro de 1987 cuxa · leiros. UNINAVE entende que estas razóns 
de ,recory..:ersión, que tanto ten. aplicación estaba e está bloqueada) -A Prima de Reestruturación, ta- poden conducimos aos estaleiros a 

E asi que afinais do ano 1986 o atentaba contra os principios de libre ·mén do 5%, coa finalidade de que os unha situación tal que non podan fa
Governo español pre.sta a sua apro- competéncia, eixo central filosófico- estaleiros acaden unha estrutura cer fronte ás obrigacións derivadas 
bación da Sexta Directiva Comunitá- xurídico do Tratado de Roma. ·Por axeitada que lles permita niveis de da sua actividade ·industrial -sus
ria sobre Axudas $ C.N'., a cal fai ré- que non se protestou xa desde o produtivicfade que garanta a sua pensión de pagos de facto-, pondo 
feréncia expresa ao Estado espanol princípio a paralización dos decretos · competividade ao final do período da en perigo o esforzo tan custoso es
no Considerando .88 e no Artigo 9.2. referidos á concesión do crédito na- Sexta Directiva (31.12.1990). pecialmente en termos de reducións 

' da mesma e segundo a que, ao en- val e axudas ao funcionamento dos Con ela criase un Fondo de Reestru- de plantillas e económico realizados 
tender que o pr9ceso de reestrutura- estaleiros? turación de todo o Sector, dirixido a · nos últimos anos. 
ción realizado era ainda insuficiente, -Como se coñece, un buque -é un ~ulminar o proceso de reestrutura
as disposicións referentes ao teito ben de equipo de custe elevado, polo ción, en concreto, redución de planti
máx1mo das axudas (20% do valor que tódos os países cónstrutores llas, recolocacións dos traballadores 
do contrato daquela; floxe 26%) .noh conceden crédito .naval de especial excedentes, investimentos que non 
lle serian dé aplicación, considerando · importáncia eara a captación da de.- impliquen incrementos de capacida
como compatíbeis co Mercado Co- manda. Actualmente nó Estado es- de e proxectos en l+D. Non coñece
mun as axudas ·ao funcionamento pañol: (RO. 1239/87) finánciase o mos pplo momento o monto deste 
para a const'rución e transformación 85% do valor base do buque, esta- Fondo, mais o seu coñecimento, en _ 
naval -non para a actividade Offs- bele~ido pola Xeréncia do Sector Na- mo_mentos como . este, pasa a ser 
hore nen para as Reparacións, o cal val unha · vez deducidas- as axudas fundamental. ~ 
resulta_da máxima·gravidade para o ~os ~?taleiros, cun p~ríodo.de amor- ·-A Prima de Compesación de 
~aso de ASTA~O-. sempre que se t1zac1on_de 12 anos excepc1onalmen- Aranceis que non ten carácter de 
t1vese emprendido un Programa de te ampl1abel a 14,_con 2 anos de ca- subvención representando unha 
reestruturación sistemático e especí- réncia e a un 9% de tipo de interese compensación parcial dos direitos 
fico, o famoso ".axuste permanente" como máximo: Da. importáncia des- aranceiários aplicábeis a materiais e 
n~ l!n_guaxe d<;>s ~ecnócr~tas do ~i- tas medi~a~ de: carácter financeirc;> equipas para buqúes. Fixou~e o seu 
nisterio de Industria espanol, que s1g- para apo10 a ·demanda de buques e valor inicialmente no 4.20% do valor 
nificase novas reducións de capaci- unha t?oa proba a recente decisión base, ainda que actualmente está xa 
dade. e plantillas e. que a Comisi~~ de abran~ar as suas ~ondicións po- · nó 2.6%, desaparecendo no ano pró
cons1derase apropriado para perm1t1-. las Autoridades xaponesas cara po- ximo por mor do adiantamento do 

. ren operar aos e~t~lei~os .. de~tro ~os tenci~r ~ captación de noves pedidos desarme arancelário realizado polos 
catre anos.-de v1xenc1a aa D1rect1va, domest1cos. . . Estados membros da CEE cara o Es.: 
de xeito. competitivo, quer dicer, sen O Anexo ·I reflexa . a _ evolución do tado español, certamente para c0m-

. perdas. creta naval no Estado español tanto pensarlle saquera sexa rñinimamente 
O Governo español comprométese da demanda do mesmo como das o fortísimo déficit comercial existente 

a apresentar o novo Plan en Novení- con.cesións realmente verificadas, nas relacións cos diferentes Estados 
bro de 1987, esperando enfremen- onde poden comprobarse as fortes do Mercado Cor;nun. Unha proba 
tres acadar o apoio político e sindical desviacións que se producen, e que máis do "magnífico" tratado de Ade
necesario, _asi como sacar adi<iinte as par;;1 máis dun .estaleiro teñen supos- ~ión, que ·até a CEE mellara unilate-
normas.pertinentes. to a sua paralización, sendo un caso ralmente. _ 

, ~or iso, na Lei ?rzamental do e.xer- paradi9mático desto precisamente o Pois ben, a própria patronal priva-
c1c10 ~987 ~rorrogans~ a::; r:ned~das caso de ~sean. . da dos estaleiros ten protestado rei-
labora1s cont1das no pnme1ro Plan de Ademats, todos .os estale1ros do teradamente o contido deste decreto 
reestruturación; en M_~rzo de 1987 ve mund~, en mai~~ ou r;ienor gra.~, re- por entender que nen sequer chega 
a luz o Decreto de prorroga dos FPE cepen subvenc1ons a produc1on e ao tope máximo estabelecido na 
P<;>r 18. m·eses m~i~¡ en Xuño d~ 1.987 ou!ras má1s ou meno_s directas, máis Sexta Directiva e que, durante o pe-. 
pactase na Comrs1on de Segu1mento ou menos. camufladas. O Mercado ríodo transitório tal limitación non 
dos acordes do Sector Naval, epa Comun non é unh~ excepción, por existe. ' / · 
presenza sindical dé ELA-S1V e da suposto. Precisamente para facelas O Anexo 11-amosa a evolución das 
U~~. ~irixida p~r Puerta '-{;Ulmen do comp~tíbeis co "!"ratado- de:i Rc:>ma Primas á produción. . 

.of1c1altsmo feltp1sta-:-. ~fundamental promulganse as diferentes Directivas ~ vista do anterior, a paralización 
dos futurc.s acordos; en Novembro sobre axudas ·á C.N. A última, a Sex- das axudas aos estaleirós xa desde· 
de' 1987 promúlg~nse os decretos .. re- ta, con vixéncia desde princípios do inícios do ano 1987 e máis ató o non 
l'ativos ao -créto naval aos armadores ano 1987 até ,finais do ano 1990, libramerito de parte das de a~os an-

-'os ESTALEIROS 
GALEGOS QUED~N A 
MARXE DO TRABALLO 
E AXUDA FINANCEIRA 

QUE .SE DEDICA A 
OUTROS DO ESTADO' 

lmaxinemos por un instante a si
tuación que pode apresentárselle a 
un estaleiro como Vulcano o que, de 
acordo coas estadísticas recollidas 
na revista Semaval de Maio pasado, 
contratou 8 noves buq1,.1es-factoria 
de 5.000 TPM para Borgon Indus
trias, pedido dunha grande transcen
qéncia para este estaleiro galega . 
Agardemos que o histórico estilo Fal
can Crest á galega ainda sen escre
ber sobre a toma e conquista das 
instalacións dé Ascon, tanto en Rios 
como especialmente en Meira,. non 
se vexa afectada e haxa lugar a no
vas capítulos sobre a mesma. 

~ I?eixando de. lado exemplos hipo
tet1cos., as pres1óns da patronal dian
te dunha situación cada vez máis 
agravada, levan a' que o Governo es
pañol aprobe até o 22 de Maio' pasa
do. resolucións polas que se éonce
dian primas á C.N. por un importe 
global de 30.000 millóns pts., apesar 
non ter sido,. autorizadas ·pota CE.E 
que as manten bloqueadas ~orno 
dixemós- por considerar que as re
du9ións. de capacidade realizadas no 
proceso de re~struturación son ainda 
insuficientes. E asi como xurde esta 
nova · parálización, pota -interveneión 
comunitaria, entendendo a Comisión 
que se contravén o Tratado·' de 

Roma, o que sen dúvida suporá un 
colapso na actividade da C.N. espa
ñola, sobretodo nuns moméntos de 
grande contratación, que haberia que 
aproveitar para consolidar dunha vez 
por todas ás Empresas. 

A posición do Governo español, 
segundo a -misiva enviada á Vicepre
sidéncia da Comisión coa que manti
vo reunión recenterriente o Ministro 

. de lndústria, Sr. Aranzadi, pode resu
mirse como segue: 

-Non se vai recorrer aos tribunais 
competentes unha decisión da Comi
sión_ tan grave para os intereses es
pañois, pretendo abrirse un sinxelo 
proceso de negociación, en coerén
cias certamente coa non reclamación 
polo bloqueo que, como vimos; non 
procede de agora, senón que ven de 
moi atrás, desde a promulgación dj 
Sexta Directiva. ' 

-'-Califica de paradóxi~a a situa 
ción actual (por qué non a anterior?) 
xa que o apoio á Sexta Directiva en 
lugar de converterse nun factor de 
trato privilexiado para a C.N. españo
la, opera xustamente dun xeito con
trário. De feíto desde a existéncia da 
Sexta Directiva, a Comisión autorizou 
un importante volume de axudas 
para os Estados membros, agás para 
o Estado español. 

-Entende, en contra da Comisión, 
que o réxime de axudas previsto no 
artigo 9.2 da Sexta Directiva ten que 
ser considerado complementário ver
bo do réxlme xeral estabelecido, sen 
necesidade de existéncia dun nexo 
co Plan de Reestruturación, se a in
tensidade das axudas non excede o 
teito máximo. Solicita polo tanto a 
posta en aplicación dos decretos 
1239/87 e 1433/87 antes referencia
dos, comprometéndose a non exce
der o teito máximo. 
Finalmente, e de grande importáncia 
para os estaleiros públicos, especial
mente os galegas Barreras e Astano 
dada a sua situación actual moito 
piar comparativamente que a dos ou
tros estaleiros. solicitase que as axu
das de compensación de perdas se
xan examinadas -canto antes- en 
colaboura coa Comisión e a merca 
do Plan de Reestruturación. 

Existe moita diferéncia entre as po
sición da Comisión e Govemo espa
ñol? 

Parece que a Comisión quer forzar 
a unha análise minuciosa estaleiro 
por estaleiro, e xa que é eta quen 
aprobou o Plan e decide os termos 
de operatividade en condicións de 
competividade, na búsqueda da mei
rande redución de capacidade posf
bel, adopta medidas que poden da
nar moi seriamente ao conxunto dos 
esteleiros, mesmo agardando que 
aqueles cuxa estrutura de financia
mento sexa máis feble paralicen "na
turalmente' , de acorde cos princi
pios do libre mercado, a sua ativida
de. Resulta inútil Insistir aqui que, 
nisto como en tantas outras causas, 
nada teñen a ver os traballadores e a 
sua' atividade produtiva, máis ao final 
resultan os verdadeiramente sacrifi
cados. 

Na posición do Govemo español 
salienta a non intención de conside
rar ao sector privado dentro do Plan 
de Reestruturación, como foi xa ób
vio -nq proceso de pactos e aplica
ción de medidas ao Sector logo do 
ano 1986, restrinxindo esfe, e en 
consecuéncia a redución de capaci
pade, aos estaleiros públicos. Esta 
evidéncia vese reforzada potas deci
sións e.stratéxicas da División da 
Construción Naval do INI (DCN) •. refe
ridas a proceder á privatización dos 
PEMES estaleiros públicos e a elimi
nar a estrutura de holding da DCN, 
para constituírense nunha só grande. 
Empresa. . 

Verbo da· primeira cuestión, salien
tar que logo do peche de CELA YA 
por mor dos Acordes de Maio do anq 
1988, procedeuse a finais do ano pa
sado á privatización de ASTICAN. 
Ainda o pasado 5 de Xullo manifestá
banse diante do INI os traballadores 
de Juliana para impédir a compra ~a 
empresa pota firma noruega Fred1k-
9en, que ademais pretende· ao esta
leiro· ASTANDER. Par~ce que tanto a 
decisión dos traballadores como a 
postura do Presid_ente do PrinCipado 
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CION NAVAL. 
de Astúrias impediron de momento a 
operación JULIANA. Non hai que di
cer . que unha posición tal por parte 
do Presidente da Xunta seria real
mente impensábel de darse tal situa
ción nalgun dos estaleiros públicos 
galegos. Precisamente da privatiza
ción de Barreras, o PEME público 
que nos queda citar, falouse non hai 
moito tempo, mais en todo caso as 
recentes decisións de valeirar a sua 
carteira de pedidos e as medidas de 
descapitalización (o seu capital social 
fói disminuido até a cifra actual de 
1.002 millóns pta., cando no plan de 
reestruturación do ano 1984 prevíase 

·que fose de 5.095 míllóns Pts. no ano 
1985), non apontan precisamente a 
un enfortalamento da Empresa. 

Verbo da segunda hai que subliñar 
que a DCN é ainda un holding forma
do potas Empresas Barreras, Astano 
e Aesa (esta con centrós en Puerto 
Real, Sevilla, Sestao, Cádiz ~epara
cións-, Manises -motores-, Julia
na e Astander). Significa a elimina
ción da estrutura.de holding a desa
parición de Astano e Barreras da 
DCN? Un feíto estase xa a producir. 
Toda a publicidade faise baixo a de
nominación de "Astilleros Españo
les", contando incluidos dentro dela, 
de xeito sumamente marxinal, aos 
dous estaleiros públicos galegas. 

A eliminación da estrutura de hol
ding acompáñase dun sistema de in
tercámbio de traballo entre factorías 
con prefabricación de grandes mó
dulos ou subcompoñentes que se le
ven duns a outros estaleiros. Este 
sistema casualmente opera contra 
Barreras en beneficio doutros estalei
ros públicos, en tanto se pretende 
unha nova regulación de emprego no 
estaleiro galega. En Astano, cando 
pretendemos xustificar con isto o re
parto da carteira de pedidos -abon
dosa- a oposíción mais rotunda é a 
resposta, por canto o estaleiro gale
ga ten proibida toda actividade de 
produción naval propriamente dita, 
algo perfeitamente asumido por 
CC.00 e UGT, apesares da sua posi
ción, en momentos, no estaleiro. Nen 
sequer grandes módulos ou subcom
ponentes, que si opera por exemplo, 
entre Puerto Real e Sevilla · 

Estas decisións en marcha, xunto 
coa ligazón que o Govemo español 
fai do Plan de Reestruturación e esta
leiros públicos non pode senón 
adiantar os problemas que se dúvida 
se produciran apartir do ano 1990, no 
que haberá que estar plenamente ás 
disposicións xerais comunitárias so
bre a matéria. 

A posición de Astano especialmen
te, sen carga de traballo á vista, con 
desequilibrios financeiro e económi
co crecentes. nunha situación non 
afectada pota Sexta Directiva por 
canto as suas atividades non están 
contidas na mesma, o que non fai 
compatíbel co Tratado de Roma nen
gun tipo de axuda pública para o 
mesmo, non tan prever, ademais, 
nengun Muro prometedor. 

Ligazón co Ministério de Defensa 
como xa parecía ter acordado o fa
moso Puerta? Reprivatización? Sin
xela liquidación parea converter os 
seus terreos nun poligono industrial? 
Unha combinación do anterior? 

A elevada carga de traballo nos es
taleiros públicos do resto do Estado 
as fortes inxeccións de capital sobre 
estes .estaleiros para potencialos fi
nance1ramente, xusto o contrário do 
que sucede cos estaleiros públicos 
gal~os. mais sobre todo a política 
ant1galega que continuamente aplica 
a ~dministración felipista co apoio 
activo da Xunta de Galiza e dos Parti
dos e Sindicatos Estatais as actuais 
pretensións do Mercado Comun ver
bo de novas reducións de capacida
de e plantillas, podémolas ver sen 
lugares a moito erro, como un 'novo 
ataque.ª importantes estaleiros gale
QOS. So na capacidade do Naciona
hsmo Galega para conxuntar en tor
no seu unha maioria da clase traba
lladora e dci povo galego poderán 
f~e.a; est_a nova agresión, xa quizá de- . 
f1~1tiva, a ~n.ha indústria nosa a que 
so os estup1dos, os extranxeiros na 
sua própria terra, poden renunciar. o 
Xosé Diaz é membro da C)(TG de Astario 

GALIZA E MUNDO AsóaA!Dll g 
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OUAS VITÓRIAS SINDICAi$ 

O encerro cos di~tivos fix~ éeqer á erTipre8a. 

Os ~alladores de Citroen-Ourense cqnsiguen a ·opción 
de pennanecer na empresa ou . in~rpo~ a Labinal 

Calificada por algun lider 
sindical como "a maior 
vitória do sindicaiismo 
ourensán" a loita da 
empresa de maior tamaño 
da província que 
culminaba en dias pasados 
é sen dúbida un. feito sen 
precedentes que marca a 
derrota do sindicalismo 
amarelo e un ambiente de 
eufória e esperanza ante 
próximas negociacións. 

A venda da faetona ourensá de 
Citroen á Labauto Ibérica, filial 
da multinacional francesa labi
nal, despertara a inquietude e o 
malestar entre os traballadores, 
até aquel momento representa- · 
dos polo sindicato amarelo 
(SITC) operante en Citroen, unha 

empresa tradicionalmente repre
siva e temerosa de calquer ac
ción reivindicativa por parte dos 
seus empregados. 

O obxectivo empresarial de 
abandoar . Ourense, conseguido 
en última instáncia, non se pudo 
ver acompañado polo de des
prenderse dos traballador~. As 
movilizacións que comezaron 
coa eleición dun novo comité de 
empresa, prévia proposta unitá
ria de U.GT-CCOO-INTG, des
b~ncando ao SITC, deron lugar, 
de seguido, a numerosos actos 
de protesta e manifestacións, al
gunhas delas en Vigo e Santiago. 
O peche realizado .os pasados 12 
e 13 na factória por vários centos _ 
de traballadores e no que perma
neceron tamén encerrados o di
rector e altos cargos de Citroerr 
Hispania desprazados a Ourense 
parece que foi o elemento que 

Éxito dos paros en Valdeorras e Quiroga 

fixo rousar a intransixéncia da 
empr~. A destacar tamén en 
todo o proceso a importáncia da 
unidade alcanzada entre UGT, 
CCOOe INTG. 

Permanecer na 
Citroen en Vigo 
O_ acordo firmado por empresa e 
traballadores permite que os per
to de 500 membros da plantilla 
Ji~a poidan optar entre un posto 
·de traballo en calquera das fac
torias de Citroen, nomeadamen
te Vigo, dada a sua localización, 
ou integrarse na empresa com: 
pradora, Labauto Ibérica. 

Anteriormente os traballadores 
so podian aspirar a integrarse na 
filial de Labinal, sen nengun tipo 
de contrapartida. · -

O día 20 comezaban as nego
ciacións 'para acordar as condi
cións daqueles traballadores que 

opten pola sua inclusión na· em
presa cómpradora 

Conflito e solución 
poucos meses 

en 

En moi poucos meses tiña lugar 
asi o · éomezo e solución dun 
conflito que pux0 fin á preséncia 
do sindicalismo afecto á empre
sa, entrando en xogo o sindica
lismo de clase cunha vitória que 
o coloca en· clara situación de 
prestíxio. A eufória, tras o acor
do, entre os traballadores e as 
suas fam ílias criaba un clima inu
sitado en Ourense. Etelvino Blan~ 
co, representante da INTG, non 
deixaba.de recordar que "a loita 
pasou por fin o Padomelo e che
gou a Fráncia e Madrid". Para Al
calde, de CCOO, a loita supuxo 
"un fito histórico ante unha multi
nacional antisindical". O 

A patronal da pizarra aceita negociar cos sindicatos 
• GUSTAVO DOCAMPO/O BARCO 

O conflito da pizarra entra 
nunha nova fase ao aceitar 
a patronal a.proposta dos 
sindicatos de iniciar as 
negociacións para un 
convénio específico do 
sector de aplicación nas 
empresas pizarreiras de 
Valdeorras e Quiroga. Os 
traballadores afectados, 
máis de 2.500, que 
figuraban no convénio 
provincial da construción, 
poderán ver recoñecidas as 
particulares características 
do seu traballo no marco do 
convénio que a semana 
pasada comezaba a 
negociarse en Ourense. 

Foi a primeira vez que os traba
lladores da pizarra fixeron paros 
xerais para defender reivindica
cións próprias. O cabalo de ba
talla era a consecución dun con
vénio que recolla as condicións 
deste traballo completamente 
distinto do da construción, tanto 
polos longos desprazamentos ás 
canteiras situadas nas montañas 
de Carballeda como pola perigo
sidade e toxicidade de moitas 
das funcións que se realizan nes
tas empresas. En opinión dos 
sindicatos, as canteiras son mi
nas a ceo aberto e por iso debe 
ser aplicado netas o Estatuto Mi
neiro. A convocatória unitária de 
CC.00., INTG e UGT, referenda
da en . tres asembleas masivas, 
alcanzaba. un éxito absoluto nas 
dez xomadas -de paro que tive-

tes coa esixéncia obreira, estas 
empresas teñen parte das suas 
explotacións na viciñ~ província 
de León, Q ·que lles permitiu 
pguantar mellar o tirón económi
co da foJga, pois mantiñan du
rante a mesma parte dos seus · 
comprqmisos exportad9res. 

ron lugar no último mes. ..M d d t 1 
Os empresários mantiveron e 0 a pa rona 

sempre posturas pechadas a ao Paro Xeral. 
todo o que significase sairse do O pasado dia 14 a patronal acor
marco do · convénio provincial da · da aceder á reivindicación sindi
construción. O cámbio na presi- cal _ despois. dunha. reunión en · 
déncia da Asociación de Pizarris- Ourense co Govemador CiviJ. 
tas supuxo un triunfo das posi- _ Nun primeiro momento os em
cións máis duras representadas presários pretenden excluir a 
por Manuel · Fernández ·Blanco. Quiroga do marco de aplicación 
Os líderes sindicais teñen afirma- do convénio a negociar pero os 
do estes dias que os empresá- sindicatos consideran esa esi-

. rios máis fortes estaban aprovei- xéncia inaceitábel e ao final,- a 
tando a repercusión económica patronal aceita a negociación 
da folga para afogar aos ~eus para -un convénio do sector nas 
competidores menos resistentes. províncias 'de Lugo e Ourense. 
Dase a circunstáncia de que as Para os representantes sindi
empresas mái~ grandes son· as cais foi a i.midade e a firmeza dos 
que controlan a Asociación de traballadores _de Valdeorras e 
Pizarristas e as· máis i_ntransixen- Quiroga o que cons~guiu qu~ os 

empresáiios variasen a sua po5-
tura. O conflito, que tiña pasado 
por momentos de tensión, ia ex
tenderse ao -conxunto das po-

. voacións afectadas coa taiga xe
ral anunciada para o dia 19 e na 
que todo o mundo esperaba 
unha moi alta participación. Qui
zá fose este o factor determinan
te no cámbio de atitude patronal, 
a perspectiva ·de verse rexeita-· 
dos pala povoación nuoha xor
nada de paro en solidariedade 

. cos traballadores. - Ademais o 
· conflito prodúcese nun momento 
especialmente bon para o negó
cio da exportación de pizarra; o 
sector, que ten unha facturación 
anual de 15.000 millóns de pese
tas, ..produce uns benefícios moi 
altos como consecuéncia da 
nova expansión que está tendo 
a construción en toda Europa . . 
Este feito fai que a postura de in
transix~ncia da patronal fose vis
ta con poucas simpatías pola 
opinión pública. 

Durante os últimos dias de fol-" 
ga, os piquetes cortaron o tránsi-

to na via do tren na estación de 
O Barco e na N- 120 durante 
unha hora. Por. outra parte, o 
presidente do~. empresários 
.apre~nteu denúncia por un pre
sunto conato de · incéndio nunha 
empresa da sua propriedade asi 
como por ameazas e intento de 
agresión 'dun piquete. 

A cuarta asamblea· celebrouse 
o dia 17 para desconvocar os 
paros previstos e a folga xeral, 
unha vez que se conseguise o 
obxectivo d.e que a patronal se 
sentase a negociar un convénio 
da pizarra. Unha vez máis a asis
téncia foi masiva e o entusiasmo 
e a confianza nas próprias forzas 
as notas características. Había 
sensación de ter gañado un pul~ 
so a unha pátronal especialmen
te difícil e agresiva e de estar 
dando un paso histórico para a . 
democratización das relacións 
laborais na zona. As espadas 
quedan en · alto á espera de 
como se desenrole a mesa nego
ciadora. O 
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As e..Uas estlveron omnipresentes na 'palsaxe de Sanxenxo durante o mandato de Guisasola Górriti, na foto9rafta. 

o pp optou . por cambiar de imaxe- obrigándoo a dimitir 

·A especulación. causa da caida do alcalde de Sanxenxo 
.A. EIRÉ 

O alcalde de Sanxenxo, 
Ramón Guisasola, 
apresentaba a sua demisión 
a meio dunha carta. · 
Xustificabaa na canseira e as 

. trabas postas pola Xunta. 
Esta versión oficial causou 
surpresa na oposición, pero 
nengunha nas fileiras do PP 
onde xa era unha medida 
anunciada nos últimos dias. 
Formaba parte du.n pacto, · 
propiciado por Mariano 

. mente o próximo alcalde, que xa 
ocupa o cargo acidentalmente, 
Elisardo Balboa, aparcará os ve
llos símbolos no faiado. Comezará 
o cámbío de ímaie _que pretenden 
desde a cúpula do PP na Galiza. 
A demisión .do alcalde é un ha ope
ración planificada _por Mariano Ra
joy que, nos últimos días, se rea- · 

- niu en vária_s ocasións con Ramón 
Guisasola. Anteriomente xa se tiña 
realizado o relevo na cúpula parti
dária local, acedando a ela Xosé 
Carlos Domínguez, un xoven que 
recalou no ·pp desde candidaturas 
nacionalistas. El vai _ser a' figura , a 
potenciar. · 

Rajoy, para lavar a cara do As múltiples reunións celebra-
partido dando p_aso a das n~ sede do PP de Sanxenxo 
persoas xóvenes, non tiñan como cuestión principal a re-
relacionadas co franquismo, composición do grupo municipal 
ainda que formen pat:te da . popular para levar a Xosé Carlos 
m~sma corda que os actuais ·Domínguez até · o concello. Para 
dirixentes. Os últimos affaires -iso é preciso non só que Ramón 

Guisasola apresente a sua demi-
urban ísticos levaron a sión, senón que tamén o fagan as 
Guisasola_ e aceitar o pacto persoas que ocupaban os pastos 

-~ Ramón Guisasola, alcalde demi
sionário de Sanxenxo, seis- anos 

' no cargo e catro anteriores como 
concellal desde 1979 -xa tora al
calde en tempos do franquismo-, 
afirmou que "mentres. eu exista e 
estexa no concello" seguirán pre
sidindo as sesións o Xugo e as 
Flechas" e o seu despacho o re
trato do ditador Franco, ante a in
terpelación da que foi concellala 
do BNG, Marisa Aguín. Segura-

dez e once na candidatura: enca
bezada polo ·anterior ·alcalde. Po
deria ási formar parte da corpora
ción o novo presidente locál. 

·Dar paso a 
nova xente 
Ainda que, ·de momento, Guisaso
la Gorriti afirme que vai seguir no 

. seu posto de concellal, todo pare
ce indicar, segundo versións reco
llidas na vila mariñeira, que, unha 
vez eleito o novo alcalde, dimitirá. 

Afirmase .que, - deste xeito, tenta . 
que se respeiten os compromisos 
contraídos. 

Se ternos en conta o carácter e 
a forma de comportarse do ante
rior maridatário -indeciso, apou
cado e bastante incapaz, .segundo 
coinciden en calificalo vários con
cellais da oposición- é de supór 

. que. a política municipal non vai 
mudar moito pois este relevo é ca
lificado por algun observador 
como unha espécie de mudar a 
camisa comq tan as cobras; po
ñen unha nova pero e/as seguen 
senda as mesmas. 

Mesmamente Elisardo Balboa, 
que con tod9 seguridade vai ocu
par a alcaldía, afirma que "a políti
ca non é cousa de un só; senón 
de nove señores que formamos a 
equipa de Governo; entre todos · 
decidiremos". Ao tempo, desminte 
rotundamente que exista "crise 
municipal". 

Era, precisal)'lente, o alcalde 
acidental, · coproprietário cos seus 
irmáns dun armacén de materiais 
de . saneamento e construción, 
quen veu marcando a política-nes
t~s últimos anos. Home pouco 
dado a figurar, traballador e. con 
fortes dotes de mando, non en 
van foi militar, encarregábase das 
delegacións máis importantes, 
coma · sanidade, limpeza e recolli
da de lixo, entre outras moitas 
funcións. 

A opinión xeralizada da oposi
ción é que a demisión de Guisaso-

la ven converterse no resultado de 
numerosas irregularidades na sua 
xestión, pero da que non é o único 
nen o principal responsábel, se
rión que é de toda a equipa, dos 
nove concellaís do seu conxunto, 
nen sequer se pode dícer que foi 
el o máis beneficiado. 

Para Dora Pérez Alarcón (PNG
PG), a decisión resulta imoral, por 
entender que a demisión deberían 
tela apresentada en bloca, os 
nove concelleiros;_ ao tempo que 
afirma que Guisasola é o chivo ex
píatórío dunha situación de des
governo na que foi utilizado por 
todos os concellais do seu mesmo 
grupo. 

A dirixente do PNG ten un irmán 
deputado provincial polo PP que 
foi quen apoiou, xunto con outros 
membros do seu partido, a candi
datura do PG, recollendo a case 
totalidade dos seus votos en Por
tonovo, onde os populares esta
ban totalmente malvistos polo 
tema do Instituto. 

O PSOE persoaliza a crítica 
en Guisasola · 
Máis surprendente é a postura do . 
PSOE, que se lamenta da demi
sión de Guisasola por deíxar, ago
ra no verán, a Sanxenxo sen go
vemo, afirmando que a demisión 
é debida aos continuos escánda
los urbanísticos. As suas críticas 
van sempre personalizadas eri 

· Guisasola. 
Precisamente foi o · PSOE quen 

veu denunciando sistematicamen
te as diversas irregularidades das 

edificacións que levaron, por vá
rias veces, a Guisasola ante o 
xuíz. Critícaselle ao PSOE porque 
as denúncias sempre se produci
ron cando estaban xa rematadas 
as obras. Primeiro deixábanas fa
cer, e, ao estar acabadas, metía
nas no xulgado, polo que o máis 
que podian facer era multar ao in
fractor, pero nunca derrubar esas 
edificacións escandalosas. Non 
hai máis que darse unha volta pala 
vila para comprobalo. A NOSA TE
RRA non pudo exporlle esta crítica 
ao PSOE por encontrarse o seu 
portavoz no concello, Xaime Mar
tínez Alonso, de viaxe. 

Debemos recordar que, pouco 
antes dos comicios municipais, o 
PSOE de Sanxenxo rachou, senda 
expulsados os anteriores conce
lleiros e dirixentes locais. Os hoxe 
edis _socialistas apresentábanse 
como independentes nas listas do 
PSOE, integrándose no partido 
tan pronto se constituiu a nova 
corporación. Os antigos socialis
tas apoiaron ao PSG-EG. Os moti
vos daquel rachamento non foron 
ainda dabondo expricados. 

En Sanxenxo, .sen perguntarlle 
aos cépticos de sempre, a maioria 
pensa que nada vai cambiar, con- · 

. sideran o relevo como unha alter
náncía máis das que histórica
mente se produciron con Leopol
do González (Po/dita), famoso al
calde durante o franquismo, alter
nándose con Guisasola antes e 
· despois da chamada transición. 
Os seus respectivos país tamén xa 
ocuparan a alcaldía. O 
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dia de história 

Marbella galega .. 
nxenxo converteuse no 
incipal pólo turístico 
lego cando as nosas 
stas ainda eran virxes. 
s amantes da 
nquilidade, do bon . . 
mer e bon beber, xentes 
n posíbeis, os 
adrileños, viñan pasar o 
tio ao típico porto 
ariñeiro. Logo comezaria 
boom e a especulación 
ndo alcumada como a 
arbella galega. O seu 
senrolourban ístico
rístico dos últimos 
mpos non se entende en 
da a sua amplitude se 
n é baixo o prisma do 
ntrabando. 
néboa comeza a levantarse na 
; xa case se olla o Xaxán. Son 
dez da mañá. Abren as primeiJ 
tandas, os bares, as cateta

s. Na baía só quedan os iates, 
tre eles unha gran planeadora 
ul con bandeira panameña, as 
chiñas sairon ao mar cedo. As 
rsianas vanse abrindo lenta
n.te correndo a voz dun a outro 
ifício de que xa é hora de ir a 
ia; os toldos van baixando e 

se se tocan dunha parte da rua 
outra. As ruas vacias van co
nde animación e colorido con 
piños multjcores, bolsas e es
·ñas. O idioma empregado é 
iormente o español, ainda que 
én hai alguns portugueses. 

Hainos que veñen en coches 
sde as parróquias cuxas casas 
converten en hoteis, aparta
ntos, habitacións. Os vera
antes ·non teñen tempo de ollar 
mo renda o millo o labrego, ao 
rro carregado de herba ao que 
se non da adiantado por falta 
sitio, á muller que ven coa for
rta .. . 
En cada recodo levántase un 
tel de catro pisos, unha casa 
ladrillo, un bar, unha taberna ... 
ro el vai dereito á praia. para 
pagou polo piso 100 mil pese

s por un mes. 
Dos múltiples campings, a 
aioria construídos sen licéncia, 
en ainda ronquidos: a xente 
va está a dormir; trasnoitaron e 
n teñen presa, están mesmo 
etidos na praia. 
Máis perta están ainda os que 
ataron a praia mesma, planta-

1. _ n unha caravana e lago edifica-
n un chalé. Ou os que construi
n unha urbanización na mesma 
crópole romana da Lanzada. 
do coa vista gorda das autori

ades municipais e de costas. 
Xa a praia está case repleta de 
~~ullos tostadas ao sol, de Ma-
Jmos chapoteando na água, de 
1chel!ns que non poden suar 
anqu1los porque as nais teñen 
e estar vixiantes. 
~ maré está a subir, cada vez 
1 menos praia, pero dabondo 
ra todos. Ese non é o proble-

- ~· non. Hai outro: as evacua
on~ que fixeron pola , mañá nos 
t~is, que verten directamente, a 

81.0 de emisários, moi perta da 
~'ª buscan aos seus donas. Al
en que se da canta e afirma 
e os turistas son parcos. Non 
?en que .é unha cuestión sani
na sen resolver. 

hegan os de Pontevedra 
~t~o e média da tarde. As ruas 

an ateigadas de coches pero 
nda chegan m"'fs os aparca-
ent ~:·' d os perto dal>l>raia están co-

as, ocup~ndo · tamén os dous 

Prala da Panadelra. Non hal moitos anos os edificios ocupábaos un canivelar. 

carris da estrada. Case todos te
ñen ·matrícula de P.ontevedra e 
nen os no asento de atrás. T amén 
eles callen camiño das praías. As 
terrazas están ateigadas, as per
sianas baixas, os toldos caídos. 
Nas acampadas ainda arrecende 
-ou chAira- o churrasco. 

Hai parellas, varias parellas, al
gunhas vanse para os piñeirais 
nas suas motos. 

Comeza a movida 
Dez do serán. O sol escóndese 
no mar da Lanzada botando chis
pas roxas como ferro quente me
tido en água. As cafetarias están 
cheas; xa non hai nen unha mesa 
libre nas terrazas. Pizzerias, me
sóns, restaurants... f an o seu 
Agosto. Os nenas comen e co
men xelados. En Portonovo con
súmense chinchas, sardiñas, raía 
e máis raia, mentres os mariñei
ros talan do instituto que agora 
parece que vai ir para ese núcleo. 
Seguro que os de Vilalonga non 
están contentos, recordaranse 
cando por un pacto en AP, para 
salvar a Bea Gondar levaron as 
aulas para O Grove. Logo os de 
Portonovo e Vilalonga loitarian a 
brazo partido, no senso literal das 
palabras. (Agora o PP quere con
graciarse cos de Portonovo). 
Abren os saraos de sevillanas os 
pubs e as discotecas. Os madrile
ños divírtense até que o sano os 
leva á cama para non perder a 
praia. Soan os Marismeños, Ma
ría del Monte, os de Triana e Julio 
Iglesias.para os namorados. lsto 
é Madrid, que digo, Marbella! Viva 
Sevilla, . vivan as sevillanas e a 
xente guapa. A botella de vinillo a 
mil pesetas e os contoneos como · 
martabelas dislocadas: Olé a mo
demidade! 

Deputados galegos, alcaldes, 
concellais... deixanse ver polos 
locais públicos. Os mal pensados 

din que se venen descocar. No 
dicionário non encontro esa pala-
bra. · 

As noites da Lanzada 
Tres da máñá. Só se escoitan uns 
motores. A lua está perguiceira, · 
pechada no seu cuartel. Día O, 
Hora H.: A Lanzada, praia de de
sembarco; hoxe, Winston e güis-
qui. Rooomooom, Rooo-
moomm,Hoommm... Planeado-
ras. Siléncio. cinco, seis, dez mi
nutos. Agora escóitase o ruido 
dun camión, encéndese unhas lu
ces que avanzan, pasan a ponte 
que vai á ermida. Unha ponte 
que, alguén saberá por que, foi 
reforzada con colunas de anties
tético cemento. Non habia nen
gun perígo de derrumbamento; 
agora pasan os camións. 

Perta está o lugar de Allos, 
cando pergunto por un político 
dos que van a máis dinme: "ah, a 
família do contrabandista!". 

A última movida 
Catro e média da mañanciña. As 
ruas principais de Sanxenxo es
tán tan ocupadas por xóvenes 
que nen os coches poden pasar. 
As botellas amontónanse nas 
aceiras. Os vasos corr:en rua 
abaixo. O bulício é inorme. Todo' 
o mundo parece que berra en vez 
de talar; A música de Loquillo y 
Los Trogloditas, de Moncho e os 
Sapoconchos e de Reixa berran
do galegas ao tren impónse. A 
xente que sai aos balcóns ... ar
mouse un lio de· moito rosmillo 
nun dos locais, hai navallas, pis
tolas; despéxase a rua. Din · que 
son xente de Compostela, de 
Vigo, Pontevedra.,. lio de drogas, · 
borracheira, por unha rapaza; -nin
guén sabe mpi t;.>en como foi. Os 
viciños talan de corredor a corre
dor: -"Está visto, non nos deixan 
dunnir, a ·estas horas caen aqui 
os borrachos de toda a Galiza, 

toda a gandalla, son unha plaga". 
"A culpa é deses dos bares, 

son como eles, xa tiñan o negócio 
en Santiago, só fixeron traer para 
aqui a morralla". 
-"Se seguen asi as cousas dentro 
duns anos non irnos ter nen turis- · 
mo nen nada. Que lles podemos 
oferecer? O famoso sol de San
xenxo ... cando o hai, claro. Agora 
nen sequer descansar poden. Es-:
tán matando ao povo, isto dentro 
de sete anos acábase". 

Construir pisos • 
Oito da mañá As gruas dos edifí
cios en construción comezan a 
funcionar nun caos de ruas retor
tas e sen alineamento algun na~ 
que os edificios cada dia son 
máis altos. Un pazo está abafado 
por uns editidos da Urbanización 
El Pazo nos que se traballa a todo 
ritmo para telos acabados para 
Agosto. Nunha entidade bancária 
alugan pisos; surpréndete, cada 
empregado ten un da · sua pro
priedade en cada urba11ización. O 
soldo non dá para tanto. 

Construir, construir, construir 
qu~ febre lles entrou nos último~ 
anos. E véndese todo, cada vez 
máis .caro; dezaoito, vinte, vinte
dous millóns por piso. Que seria 
de Sanxenxo sen tanto diñeiro 
que entra polas praias! A el ocó
rrelle ao revés que aos turistas, 
ven negro e convértese en bran
ca. 

Os cartelóns das imobiliárias 
an~ncian novas urbanizacións. 
Distintos !)Ornes, pero o mesmo 
teléfono. E o da própria casa de 
Guisasola o alcalde dimisionário. 

. Chama Mariano Rajoy. Na pra
za véndese peixe, o marisco está 
polas-nubes. Hai néboa; na igre
xa, en forma de pagoda, as pro
prietárias das pensións rezan 
para que saia o sol. 

Sanxenxo, a Marbella galega. o 
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·• As grandes vi~as galegas 
esttín a organizar as suas . 
festas. Todas parecen obedecer 

·a un patrón comun: cada ano fanas 
menos populares, suprimen case 
as verbenas, os bailes e gastan os 
cartas en actuacións foráneas po
las que hai que pagar vários mi
·llóns de pesetas. Logó serán os vi
ciños os que teñan que pasar pola 
taquilla polo que ás festas se con-· 
virten en cousa duns poucos;· da
queles que poden pagar mil pese-
tas cada noite. · . . 

Ademais éstas actuacións espa-
. ñolas están primadas pola sua pro

ximidade ao poder socialista, igual 
que os pregoeiros, que tamén co
. bran os seus bons cartas por non 
dicer nada. 

En contraposición os grupos ga
legas, até os que se poden compa
rar en poder de convocatória con 
calquer atración foráena, están a 
ser marxinados. Tal é o . caso de 
Milladoiro. 

As asociacións de empresários 
artísticos de Galiza e os sindicatos 
de músicos xa protestaron por es
tes · feítos, dirixíndolle cartas ao. 
Presidente Laxe. o 

• Centenário do nacimen
to de Camilo Diaz Baliño. o 
dia 15 de Xullo cumpriuse o cente
nário do nacemento no Ferrol do 
gran cenógrafo, publicista, ilustra-
· dore pintor Camilo Oiaz Baliño. En 
Agosto de 1936, as direitas saca
ron a Diaz Baliño do cárcere de ' 
Santiago.e abandonaron o seu car
po morto en Palas de Rei, xunto co -
do estudante Sixto Aguirre. 

A dimensión criadora de · Diaz 
Baliño reborda logo os límites de 
Compostela, onde se instala voca
cionalmente nos anos 20~ para ser · 
coñecido como cartelista e cenó
grafo en Latinoamérica e Europa. 
Oiaz Baliñ.o ingresa logo rías lrma
dandes da Fata e é Lin dos primei
ros ilustradores de cabeceiras e 
motivos de A NOSA TERRA. Du
rante anos, desde o seu estudo en 
Compostela, o artista desenvolve 
en diferentes niveis plásticos unha · 
cón·cepción de arte aplicada, mo
demist? na sua orixe pero enonne
mente ,orixinal que deixará escala, 
especialmente a traveso do seu fi
Ho Isaac Diaz Pardo. Diaz Salino lé
vou ás suas represenfacións moti
vos e temáticas de orixe mítica ou 
espiritualista pero cun selo nidia
mente galeguista. Pola sua instafa
ción xeracional e a sua evolución 
ideolóxica, desde o tradicionalismo 
á aza esquerdéi do Partido- Gale
guista se pode considerar dentro 
qo Grupo Nós. A sua amizade con 
Anxel Casal, tamén paseado no 36, 
considérase un dos motivos polos 
que foi buscado e ·asasinado a 
pouco do golpe militar· do 36. 

Diaz Baliño colaborou tamén con 
toda a prensa galega de América. 

Con motivo do seü primeiro cen
tenário, a TVG emitirá o dia 25 ás 

. · 21 horas unha biografia do patriota 
. e artista realizada por Xosé Antonio 
DL!rán. O 
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QS MUNICÍPIOS OURENSÁNS PERDEN POVOACIÓN CÁMBIOS ~O LESTE· 

A povoación de maltas lugares ourensáns fuxe do subqesenvoMmento 

A emigración sangra de novo 
a numerosas parróquias 
• ANTIA LÓPEZ 

NunJerosos lugares na 
provincia de Ourense están 
quedando paulatinamente 
desertos por causa da 
emigración obrigada á qu~ 

.. se ven sometidas as 
famílias máis ·novas destas 
localidades. As erba~ gañan 
a batalla ao cemento. 
Concretamente na zona monta
ñosa do concello de Vilardevós, 
preto de Verin e xa na fronteira 
con Portugal, unha série de pa- . 
rróquias veñen quedando despo
voadas nestes 1 O ou 12 últimos 
anos. Moialde, Soutochao, A 
Trave, Rexosende, Berrande 
manteñen unha povoación que 
na sua meirande parte· non ~o
brepasa os cen veciños. O caso 
máis extremo puidera ser o de A 
Trave onde a emigración barreu 
no ano 88, ficando na aldea non 
máis de 15 veciños de idades 
comprendidas entre os 50 e os 
70 anos. 

A comunicación con estes pa
vos é difícil. Malamente aceden até 14 horas, por un sal~rio que automóveis. 
os automóveis, as estradas son sobrepasa con creces os benefí- No inverno cando o monte se 

t · ·t cios dunha colleita na aldea. cubre de neve, o transporte es-
es reitas, pouco urn orme 0 te- , colar vese frecuentemente obs-
rreno, e as constantes curvas Aldeas-dormitórios 
que surcan a terra son perigosas. taculizado para recoller aos 7 ou 
Outrora foron camiños de terra, · Os cartas distribúense para a- nenas que hai nas aldeas máis 
mais a· partires dos 70 comeza- manter á.família, e máis para fa- povoadas. Alguns deles non bai
ron as obras das das estradas e cer a casa na aldea que os ha xan á vila desde que se puxo en 
do aparcelamento nalgunhas zo- de acoller perante as vacacións funcionamento na zona 0 prees-

1 d · b'I · · colar na casa, os pais receben a 
na~. . , e ogo espois ·na xu 1 acion.- visita dos mestres ao comezo da 

A beira dalgunha estrada a De~te xeito os lugares permane-
Xunfa de Galiza ten instalados al- cen abandoados provisoriamen- semán xeralmente, estes deixan 
guns carteis que nos avisan de te, son aldeas-dormitório a longo · traballo aos pequenos, e expri
que os visitante se atopa nunha prazo, sen nengunha actividade, ·· can aos pais ª maneira de axu
zona de subdesenvolvimentó. ·salvo as pequenas actividades dar aos cativos. Logo cando 

N-as aldeas máis avanzadas non demasiado claras que mah- traen o novo traballo revisan o xa 
hai un teléfono público que se teñan algúns v.eciños co país feito. Outrora · estiveron ocupa
atopa na que soe ser a única ten- portugués. Outros, os máis ve- das as escalas unitárias, mestres 
da-bar de toda a aldea. Os veci- llos malviven coas suas pagas, intinerantes chegaban á zona e 
ños o~ Moialde incluso teñen se- ao tempo que traballan algunha . soian estar non máis alá de dous 
sións de vide perante as noites pequena leira ao pé da serra. Os cursos, 0 cal se achacaba á du
de sábado. proprietários das tenda-bar, reza do clima e ó aillamento da-

É _difícil a supervivéncia nestas hoxe en decadéncia, fixeron en quelas terras. De todos os nenos 
latitúdes. Desde h~i dez anos tempos o agosto alugando cuar- só un 1 chega a facer estudos de 
aproximadamente, casados nas tos aos mestres das escolas uni- . .BUP e COU, soen ser homes e 
sua maioria, a idade média .de tárias e aos traballadores do acuden fundamentalmente a se
casamento é de 20 anos. Fami- MOPU, que traballaban nas es- minários. 
lias inteiras fuxen dunha terra -q tr ;:?das da zona. Moitos deles Berrande é un dos povos máis 
ue lles oferece apenas os seus pensaban en pechar e .marchar desenrolados. Desde o ano 78 a 
froitos, un duro inverno e a espe- logo cos tillos que andan fóra da povoación pasou de 200 habi-
ra da vellez. A emigración diríxe- aldea. tantes aos 90 actuais. A povoa-
se fundamentalmente a Euskadi, A maquinária agrícola chegou ción infantil en idade escolar pa-
Barcelona e Vigo. A construción moi tarde e tímidamente. Cón- sou de ser no 78 de 40 nenas, 
é o sector ao que máis se diri- tanse dous tractores en toda a aos 1 O actuais.- Berrande é xa . 
xen, mo~to máis coa proximidade · zona. os· carros tirados por pare- unha parróquia. Teñen unha coo-
das Olimpiadas do 92. Canárias . Itas de bois son o máis habitual. perativa de mobles, na que parti-
é outra das zonas iTiáis concorri- As vacas ainda discorren palas cipan 1 O viciños, amais dunha 
das polos traballadores galegas, estradas sén perigo de sere11 empresa construtora que canta 
que poden ter unha xornada de atropelladas polo ta.mén escasos con catro persoas. 

Tomonte pola contra é unha 
das aldeas máis pequenas. Hai . 
perto de dez casas, · que son na 
meirande parte vellas posto que 
aqui tratase máis ben dun caso 
de abandono permantente do 
povo, xa que case todas as fami
lias se instalaron en Vigo e aban
doaron definitivamente Tomonte. 

"Non ao cacique Patas¡¡" 
"Queremos ao pedáneo fóra!!", 
ou "PESOE caciques non!!" son 
algunhas das pintadas que se 
atopan ainda nas portas de cal
quera casa. "Hoxe ninguén pinta 
e todos marchan", di un velliño. 

Comunas Hippies 
en Vilar de Bárrio 
Caso semellante e o de Parada 
de Vilar de Bárrio, perta de Xinzo 
de Umia, que quedou desde hai 
1 O anos completamtne abandoa
do tamén por causa da emigra
ción, ainda que aqui q seu desti
ño foi na sua meirande parte Eu
ropa. No ano 36 co comezo da 
Guerra Civil, os numerosos vellos 
castiñeiros ocos por dentro ser
viron de r~fúxio a moitos fuxiti
vos da zona. Hoxe quen atopan 
refúxio na zona son as 7 ou 8 fa
mílias de hippies que instalaron 
unha comuna na parróquia co 
consentimento dos proprietários 
das casas abandonadas que 
hoxe se atopan maiorita~iamente 
en Bárrio. 

O princípio cando chegaron os 
novos habitantes, hai 5 anos, o 
pavo de Vilar de Bárrio mostrou
se receoso ante a presencia de 
xente que se bañaba espida no 
rio. Hoxe deixou de ser un acon
tecimento e todos asumen que 
-os hippies galegas maioritaria
mente se atopan ali. 

Viven fundamentalmente do 
que eles mesmos cultivan. A sua 
alimentación é1 vexetariana na 
sua meirande aprte. Coidan dun 
pequeno rebaño de chivas e 
aproveitan a água que lles pro
porciona o Límia no seu naci
mento: Cada certa tempada os 
hippies que estiveron ali perante 
uns meses, abandoan o povo e 
chegan novas remesas, con moi
tos nenos, que han crecer nun 
ambente totalmente natural. 

Cada feira baixan a Xinzo para 
vender o que traballaron até en
tón ou tocan algunha pandeirada 
na praza para sacar alguns car
tas. Desde a sua chegada alguns 
xovenes da localidades próximas 
téñense unido á comuna dispos-

. ta sempre a acoller xente, ainda 
que sexa por pouco tempo. O 
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Polónia co·ntinua imersa no pro
ceso de refonna sen duda máis 
interesante e avanzádo dos que 
actualmente tañen lugar no leste 
de Europa. Aqui, a diferéncia da 
URSS ou Hungria, non é o Parti
do Comunista o motor case ex
clusivo do proceso, senón que 
debe compartir tal priviléxio con 
outras forzas que contan con 
ampla lexitimidade social. Cer
tamente, en Polónia, non se 
pode afirmar· que o liderazgo so
cial sexa património do POUP. 
As recentes eleicións nas que 
1 O millóns de persoas de 27 con 
direito a votar non acudiron ás 
urnas, clarificaron enormemente 
esta cuestión, desveando a cla
ra existéncia de dous poderes e 
o peso real con que conta cada 
quen. 

Tanto o POUP como os de
mais integrantes da coalición 
guvernamental reflexionan estos 
dias sobre os resultados eleito
rais e as suas consecuéncias 
políticas. A ninguén se lle pode 
ocultar que foron máis adversos 
do agardado, despexando dúvi
das sobre o sentir da sociedade 
polaca e o imprevisíbel outorga
mento a curto prazo dunha nova 
oportunidade ao POUP. Houbo 
un. claro voto de castigo a quen 
invariabelmente ten reiterado o 
papel de rector e dirixente da 
sociedade e que polo mesmo 
aparece como responsábel di
recto de que o país ainda non 
acadase o nível de benestar de 
1978. Unha parte considerábel 
do eleitorado polaco votou máis 
en contra do POUP que a favor 

Polónia, un volcán 

Refonnas políti 
O acorde asinado entre o 
Govemo polaco e o 
sindicato Solidamosc no 
mes de Abril constituiu un 
paso decisivo que abriu o 
camiño ao proceso 
eleitoral na Polónia. Nel 
contemplábase a 
legalización de 
Solidamosc ao pé dun 
conxunto de reformas 
poi íticas e económicas. 

Dentro das reformas políticas 
contémplase a criación dun sis
tema parlamentário de duas cá
maras: a Dieta, parlarr)ento de 
460 escaños, e o Senado. O 
máis significativo da primeira 
das cámaras é que o 65 por 
cento dos escaños reservában
se para os membros do POUP 
·(Partido Obreiro Unific;ado Pola~ 
co) e partidos cercanos, e só o 
35 por cénto para a oposición. 
Esta última recoñecia, por tanto, 

· que estas eleicións ian ser só 
"parcialmente democráticas". O 
Senado, pola contra, comporia
se de 100 representantes, sen 
que se estabelecese limitación 
algunha para os membros da 
oposición. · 

Estas medidas políticas com
plementábanse éoa resta~~a
ción da liberdade de asociac1on, 
o estabelecimento de garantías 
relativas á independéncia de 
xuiees e tribunais, a posibilidade 
para a oposición de editar u!" 
xomal de grande tirada e a ~le~
ción dun presidente da Republ~
ca dotado de máis poderes ,ele1-
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de Solidamosc. 
A oposición por outra banda 

é perfeitamente conscente do 
seu éxito e das suas limitacións, 
do apoio con que canta, interior 
e exterior do poder real que re
presenta capaz de dificultar a 
aplicación e mesmo inviabilizar 
en condicións normais calquer 
proposta económica ou social 
que non conte coa sua aceita
ción. Máis que dun sindicato 
tratase xa dun movimento só-

XÚLIO RIOS 

cio-político, dunha frente, que 
aglutina diversas correntes con 
un denominador comun: o des
éontento hacia un determinado 
modelo económico, social e po
lítico que debe ser superado. 

Sen embargo o certo é _que 
neste país ninguen pode dispo
ñer do tempo necesário para va
nagloriarse do trunfo ou laiarse 
da· derrota. A gravidade da si
tuación económica, o deterioro 
progresivo da~ condicións de 

'DE.NON TOMARSE 
MEDIDAS URXENTES 
O RECRUDECIMENTO 

DA TENSION SERA 
INEVITABEL' 

vida é de tal calibre que de non 
adoptarse medidas sérias e ur
xentes o recrudecimento da ten
sión social será inevitabel e in-
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controlabel. A soctedade pola-_ reforma .. politica-: é sen dúbida o _ 
ca, adema-is de tremendamente. -.candidato ·mellot situado para ; 
céptica sobre a eficacia da re- acceder a este cargo polo seu 
forma en curso e a sua irreversh - papel áglutinante dentro do 
bilidade, está cansa do c;:teficien- POUP que o ·lexitima como o in
te abastecimento, das colas, in- . terlocutor máis. idóneo e mesmo 
· terminábeis, do racionamento, . polo seu prestíxio · s·ocial (hoxe 
da . inexisténcia dos bens máis poucps discúten a inevitabilida
elementai_s, do progresivo em- - de do estado de sítio. ~orno mal 
pioramento ·da calidade de vida . menor para evitar ·un baño de 
das crecentes diferéncias so- sangue) que _ Solidarnosc non 

-cia1s facilmente adverfibei$ en comparte pola sua vinculación 
tjuen dispon 'do có9iciado dolar ao . gólpe· de · 198'1. Por outra 
e poden accederás tendas fe- banda como naquel entón, a 
wex. Viver estos días en Varsó"'" participación no poder para saír 
via representa neste sentido da crise continua dividin.do á 
unha penosa experiéncia. . oposición como .publicamente 

Financiación exterior:, median
te a concesión de novas crédi- · 
tos e renegociacióR -da aétuaJ 
débeda, ~ .c9nsenso na política 
interna son as premisas impres
cind íbeis- par~ albiscar unha 
pronta superación da actual cri
se. As recentes visitas de Jaru
z~lski e Walesa (Únha mostra 
palpábel do doble podér) a dife
rentes capitais europeas, e fun
damentalmente a do Presidente 
USA George Bush a Varsóvia e 
por suposto a Gdansk emárcase 
neste contexto no que semella 
non existir .Oiscrepáncia entre 
Governo e oposición. · 

Maiores dificuldades presenta 
o entendimento no plano inter
no. Dous son os dados clave no 
imediato que determinan esta 
cuestión: a-eleición do Presiden
te do Estado e a participación _ 
de Solidarnosc nun governo de 
unidade nacional. Jaruzelski, 
·profundamente identificado coa 

se puxo de manifesto nas re
centes declaracións de duas ti- , 
guras destacadas de Solidar
nosc: Michnik e Germek. Sen 
embargo tal participación seme
lla ter sido recomendad~ polo 
próprio Bush aos dirixentes de 
Solidarnosc para capitalizar a· 
axuda económi9a occidental 
que doutro .xeito sería exclusiva
mente administrada pola coaU
ción actua_l~ente governante. 

Ambas incógnitas serán des
veladas nos próximos días e 
non é aventurado afirmar o ad
venimento dunha situación par
ticularmente novedosa nun páís 
socialista: o reparto do poder 
coa oposición, a confirmación 
de facto das proféticas palabras 
do primeiro ministro Rakowski 
antes das· eleicións respecto do 
cese do monopólio do poder. O 

O autor visitou Polónia en várias oca
sións, a última delas coincidindo coa re
cente estáncia de George Bush. 

Í 

líti as e económicas en médio dun vertixinoso cámbio 

Bush .. uc1a aos varsovianos con
gregados para reclbllo 

to por primeira vez pola Dieta e 
o Senado e despois por. sufráxio 
universal. 

Os acordes económicos bási
cos facian ref erénCia ao axuste 
da modificación salarial, ao cus
te da vida e ao apoio á nova 
orde económica que defenden 
as autoridades, cuxas liñas bá
sicas son: desenrolo da libre 
competéncia, a "desmonopoli
zación" dos sectores da produ
ción, a "d~politización"· _ das 
.empresas, o desenrolo do sec
tor privado, o reforzamento das· 
células de autoxestión, e a liqui
dación das fábricas non rendá
be~s; asegurando a reciclaxe 
dos despedidos. · 

Pluralismo sindical 
Os dirixentes - d~ 

non consideraban, pfobabel- na que sabemos hai que aceitar 
mente, que coa aceitación da certas limitacións, ( ... ) que o par-
cláusula que restrinxia a sua po- tido que está no poder non pode 
síbel participación no Parlamen- perder o control e, porén, si pode 
to autolimitaban as suas aspira- tomar o risco de conceder un · 45 
cións. Seis meses antes, o his- por cento de escaños á oposi-
toriador e filósofo Marcin Król, ción e de permitir plena liberdade 
representante da oposición na de eleicións aos n íveis máis bai- . · 
preparación da "mesa redonda" · xos" 
das conversas, expuña através Os límites da acción da oposi-
da proposta de resolución de ción definidos por .esta hipótese 
tres problemas políticos o pen- viñeron sendo reiteraC:tamente 
samento, ao parecer, dominante formulados pola oposición. Ja-

... ña direción de Solidamosc. cek Kuron, dirixente de Solidar-
En primeiro lugar chamaba a nosc, afirmaba: "non queremos 

atención sobre a necesidade de derrocar o sistema, senón trans
solucionar o problema do plura- formato". En consecuéncia, o 
lismo sindical porque, segundo acordado en Abril co Governo 
el, "nengunha transformación ra- non entraba.en contradición coa 
dical da economia será posíbel estratéxia da opos-ición. Porén, 
sen a paciéncia dos traballado- os resultados el~itorais supuxe
res. Esta -engadia- non se vai ron un elemento de distorsión 
conseguir sen o pluralismo sindi- importante nas previsións. Tanto 
cal e sen t:Jns sindicatos que, por -o ritmo do cámbio, como o papel
certo ~empo, podan garantir cer- que estaban xogando n_esa mu
ta tranquilidade á equipa que di- · danza os qiferentes actores polí
rixe a economía, pésie a un dete- tices, pódese ver seriamente 
rioro drástico do nível de vida." modificado. 

Un segundo problema ao que · · Solidamosc obtivo 160 dos 
hai que dar solución, a xuício de · 161 escaños disputados nas 
Król, é o do sistema económico: eleicións para o Senado, e no 
"na nosa situación desesperada Parlamento conseguiron 161, é 
o único que nos o~erece certas dicer, todos os escaños aos que' 
esperanzas é dar plenos poder~ poderiá aspirar a oposición~ .Con 
económicos a un grupo de profi- iso faise co poder para paraiisar -

· siohais composto de várias per- calquer lei; xa que o Senado 
soas partidárias do merc~do li- pode vetar o acor:dado na Dieta 
bre, entre os . qüe · deberian ato- e, nesta, o Partido Obreiro· Unifi- . 
parse repr.esentantes do partido cado Pataco (POUP) non poderá 

--que está no poder". aprobar o rexeitado polo Senado 

T f · t nunha nova votación por non 
ranso rmar o SIS ema dispor dunha maioria cualificaoa 

Finalmente, sinalaba "a falla dun- de dous tércios. 
ha.urxenteaceleración do proce- · A derrota do Governo foi, pois, 
so de- democratización política . estrepitosa. Os~dirixerites d~ So-

lidarnosc non desexaban que 
isto sucedese. E chegaron, co fin 
de atenuar .a derrota do POUP, a 
aceitar que a meio dunha medida 
de dubidosa · legalidade puid~ 
ranse apresentar na segunda _ 
volta os dirixentes do partido re
xeitados na primeira (a lei eleito
ral non o permitia). A posición de. 
Solidarnosc foi fortemente criti- -
cada por sectores amplos do seu 
ele'ltorado. · 

Participación de 
Solidarnosc · 
A derrota dos candidatos do par
tido foi de tal calibre que agora 
érguense .voces dentro del pro
pendo a partiQipación . de Soli
darnosc no poder. Doutro xeito, 
calquer Govemo do POUP, po
derla atoparse cunhas institu:
ció,ns ingovernáveis. 

Abrase -asi un incerto futuro 
que entre outras cou~as vai de
pender da evolución que experi
menten i:ilguns -dos factores. de
terminantes , na crise como ·son: 
a correlación de forzas dentro do 
partido governante¡ o apoio do 
que gozou, por parte de determi
nados sectores, o sindicato Solí
. darnosc; e, a relación entre a · li-
beralización política· e a ·crise 
económica. · 

. En, canto ao primeiro -aspec~o, 
a correlación de forzas dentro do 
partido governa_nte, o POUP so- .· 
freu unha fortísima deslexitima
ción, da que é posíbel que se 
responsabilice _aos sectores re
formistas, é dicer, aos que pug- _ 

· naron por contraer .un acorde 
coa oposición que al::>rira as por
tas á derrota eleitoral. 

En canto ~ao segundo, pode 
quebrarse o amplo apoio do que 
até ·agora gozou a direción de 
Solidarnosc. Hai que lembrar qu~ 
entre as esixéncias fundamentais 
·en torno ás que o sindicato pola
co construiu a sua forza a primei::. 
ros dos anos 80, ademais da pe- · 
tición de liberdade sindical e po
lítica, figuraban as reivindica- -
cións salariais, a disminución das 
horas de traballo e o cese do au- · 
mento dé pr$<;ios. É mpi dubido
so que as medidas -económicas 
qué se vexa abrigado a tomar o 
Governo en acordo coa opo~i
ción sexan compatíbeis con esas 
demandas. Solidamosc, por óu
tra banda, converteuse no ele
mento central da 9posición polí-
tica (e ainda pode verse empu
mida a contraer corresponsabili
dades de governo) Isa pode ter, 

' entre oútros, dous efectos: un 
aumento da sua heteroxeneida
de e da diversidade de intereses · 
a defender e o rexeitamento dun , 
amplo sector da sua base sindi
cal que ve como "o seu sindica
to" distánciase dos seus proble
mas espeeíficos. 

· Pior último, o equilíbrio entre a 
satisfación producida pala libera
lización política e os sensabores 
e malestar que provoca a gravísi
ma crise económica; sendo nas- , 
tes momentos os seus síntomas 
máis .alarmantes: o desabasteci
mento do mercado; a inflación, 
entre o 60 por· 100, e o 100 por 
100 no 1988; e un endebeda
mento eXterno de cerca de 
40.000 milióhs de dólares.· O ' 
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C A Á TAS 

FALSA SOUDARIEDADE · 

.Agradecerialle me fose permitido 
·expresar · a miña indignación en 
relación con certos f~itos que te
ñen que ver con algo que, dal
gunha maneira, moveron e mo
ven a: expresar a solidariedade 
de toqo o nacionalismo. Refíro
me ao caso Francisco Rodrí
guez. Todos sabemos · que a 
Frente Popular Galega manifes
tou publicamente a sua solidarie
dade co preso e a sua intención 
que o eurodeputado de HB Txe
ma Montero apresentase no F.?ar
lamento Europeu unha interpela
ción ou algo semellante tendeóte 
a recabar a sua liberdade . . O que 
produce indignación é que des-

. pois de tales declaracións do 
aludidq grupo nos atopemos. con 
que a sua: práctica as bote por 
terra, facendo gala dun cinismo 
·e un ha insolidariedade que máis 
ben coloca a istes ·señores ao 
lado do ilustre Carlos Luis Rodrí
guez que dos nacionalistas con
secuentes. E digo isto porque, · e 
paso a relatar os feitos, non ·se 
pode sacar outra conclusión 
qespois de ser testigo en-Cangas 
do sucedido o pasado sábado. O 
BNG convocou unha asamblea 
para informar sobre a a situación 
e circunstáncias da detención de 
Francisco Rodríguez. Curiosa 
coincidéncia: os grupos-da opo.:. 
sición en Cangas, PP, EU, PSG
EG e FPG, convocan posterior
mente outr:a á mesma hora. F ála
se con eles e páctase un horário 
(eles de 9 a 9,30 e a partir desa 
hora o BNG}. Pois ben, non só 
non cumplen o horário senón 
que despois de alongar as suas 
intervencións convocan unha 
manifestación pondo de mani
festo a sua intención deliberada 
de boicotear o acto. Nen que di
ter que na intervención do repre
sentante da FPG non houbo nen 
unha só ·mención a Francisco 
Rodríguez nen por suposto fixo 
nada por evitar o boicot. 
T~mén nos consta que o señor 

XOSÉ LOIS 

· eurodeputado · Txema Montero 
estivo no cárcere de A Coruñ~e 
non se dignou visitar a Francisco 
Rodríguez. Esta é a forma que tal 
grupo ten de manifestar a sua 
solidariedade n~ práctica: O 

. NORBERTO TABARÉS 
(Cangas) 

PROPOSTA DO PSG-EG 

Acabo de ver na prensa, de ma~ 
neira ben destacada, a proposta
de unidade realizada polo PSG
EG ao BNG que aproveita como·· 
circunstáncia a data do 25 de 
Xullo. 

Asómbrame, como en anterio
res ocasións, que este partido 
sega a dar poF feito, de níaneira 
pertinaz, que o Bloque lle fixo 
unha proposta de fusión ao PNG 
e CG, distorsionando -pouco 
inocentemente pois de sobra sa
ben os de Camilo en que consis
tia- a proposta de que os parti
dos de raiz galega apresentasen 
unha alternativa unitária ao parla
mento europeo, nunha ocasión 
que tanto o propiciaba (e non 
unha proposta de fusión orgáni
ca· en Galiza). Os do PSG-EG se
guen a ser expertos en cortinas 
de fume, que poidan, de paso, 

PRÓXIMO NÚMERO 

A Revolución 
Francesa· 

Á VEN-DA CO SEMANÁRIO 

disimular o seu fracaso eleitoral. 
A proposta de unidade da a 

impresión, a leguas,· de comuni
cado da oficina de relacións pú
blicas en data tan sinalada. Que
dar como unitários, sen gastar 
un peso. O truco percíbese can
do no mesmo chamamento utíli
zan expresións despectivas para 
o BNG, ao que califican de ter 
unha "estratéxia errante". Nese 
tono parece buscarse máis a 
descalificación que a unidade, 
quizá como resposta de equilí
brio ante as discrepáncias inter
nas. 

Un ponto de acordo, segundo 
o PSG-EG, é o das autovias. Va
lente cousa. Pero o tema CEE 
nen ollalo, cando a política da 
comunidade é a verdadeira pe
dra de toque da destrución eco
nómica actual de Galiza e a ma
téria esencial, por tanto, de cal
quer acorde entre galegos. Algun 
dia térán que explicar os do 
PSG-EG a razón deses longos 
siléncios e caneos sobre a CEE. 
Porque non só será reclamar dos 
fondos do Feder, etc, cousa que 
está ben, senón que tamén ha
berá que elaborar unha táctica, 
superadora .da esmola, nas rela
cións Galiza-Comunidade e que 
faga frente real á reiterada amea
za. 

Claro que todo debe ir mergu
llado nesa teoria do PSG-EG (ver 
último congreso) de que a culpa 
a ternos os galegos por non ter 
conciéncia (e non tanto os que 
nos oprimen desde fora como di 
o BNG). Os obreiros, poñamos 
por caso, tamén deben adquirir 
conciéncía, pero non por iso son 
os CJ.Jlpabeis da sua explotación, 
logo a falta de conciéncia non é 
a orixe do sometimento, senón 
un efecto. 

En todo caso, sempre parece
ra máis respetuosa para calquer 
unidade unha frente que recoñe
ce diferentes ideoloxias dentro 
do nacionalismo,. como suxire a 
idea matriz do BNG, que un par
tido claramente definido, por moi 
democrático que sexa, como de
fende o PSG-EG. O 

XESUS REGUEIRA 
(Santiago) 

MECO INTERIOR 

Non foi doado facer que o arra
nxasen, xa _levaba seica uns ca
tro anos sen funcionar. Ainda 
que seródios, fixeron o amaño a 
base de pleitear con eles, non tí
ñamos onde lavar os pratos. 

Quero denunciar ante a opi
nión pública da Galiza a cantida
de de anomalías e arbitrarieda
des que teñen lugar no interior 
dos muros dunha prisión como 
Meco, ademais de revelar tamén 
os trocos de condicións, sempre 
para pior que ven axustando o 
Ministro sionista en coordinación 
con Interior: 

1°.- A manipulación e ·intoxi
cacjón através dos meios de co
municación acerca dos previlé
xios dos presos de ET A, ·que re
matou co apedreamento a un au
tobus ~heo de familiares de pre
sos, feítos como estes non se 
produciron nunca en nengun· 
país, nen civilizado, nen por civi
lizar. 

2°.- A política de aniquila
mento. do prisioneiro poi ítico le-

, vou a institucións penitenciárias 
a arredar das cade~s aos amigos 
nosos, sempre co fin de aillar
nos, de esmorecer a nosa moral, 
suprimiron as visitas que até 
agora se daban normalmente. 

'3°.- Mália que as comidas 
que proporciona o estabeleci
mento seguen a ser más e no
xentas, cortaron -o abastecimen
to de -verduras e outros froitos 
que habitualmente facia o reca
deiro, a desculpa, impresentábel: 
non tedes meios con que con
servala, pois eu digo que se pe
rece vai ao lixo, porque ao fin so
mos. nós os que a pagamos. 

4°.- Puidemos observar des-
- de que tomos mesturados cos 
presos comuns, a cantidade de 
lixo, a falta de hixiene, de limpe
za, de sanidade, de maos obrei
ros, a invasión de formigas, de 
moscas, mosquitos e cucara
chas que aumenta cada día. 

5°.- O incumprimento por 
parte dos carceleiros do horario 
xeral do centro, estando a lista 
do horário moi lonxe da realida
de, e sendo os perxudicados 
nós, os presos, en benefício do 
seu comodismo e lacazanaria. 

6°.- No cárcere hai pelexas, 
roubos, drogas, transmisión de 
enfermidades irreversíbeis e 
chouriceo por parte dalguns car
celeiros que se aproveitan da 
condición nosa para encher os 
bolsos e facer o Agosto. 

7°.- Non só cortaron a comu
nicación cos amigos, senón que 
reduciron o horário das visitas de 
40 a 20 minutos, asimesmo a en
trada de paquetes de comida ta
mén foi expresamente reducida. 

8°.- Por último, denunciar a 
falta de acceso á cultura, a 
"mestra" semella máis ben un 
sarxento re-enganchado, e des
taca a sua popularidade polos 
partes que mete. Non ternos me
sas nen locais para estudar e os 
presos permanecen estarricados 
ao sol no pátio, nembargantes 
din que ternos educadores, asis
tentas e mestres por dúcias, ain
da que a mona se vista de 
seda ... 

Somos nós, os presos, os que 
ternos sempre que pagar as suas 
neglixéncias, os seus erros, e pa
gámolos directamente das maos 
dos torturadores que se tan cha
mar "funcionários", ou sofrendo 
no próprio corpo os atropelos, 
violacións de direitos que nos 
corresponden e as inxusticias 
inenarrábeis que suceden deco
tio no interior de Meco. 

O governo nazi-fascista do 
PSOE, precisa recluir á xente 
que lle estorba na rua, entre esta 
xente estamos os presos políti
cos, nembargantes somos todos 
produto da sua política anti-so
cial que ademais mergulla os di
reitos dos povos a se autodeter~ 
minar. 

Como ben din os presos do 
FMLN acerca do governo salva
doreño: se o estado non ten · 
meios nen condicións dignas 
para ter presos, non pode andar 
presumindo de cárceres e de 
presos. Aquí na "España demo
crática e europea", podémoslle 
dicer outro-tanto aos señores do 
PSOE. Estes dias, chegáronnos 
cantidade de mostras de solida-

. riedade, vários telegramas reza
ban: a todos os porcos lles 'che
ga o séu San Martiño, dicia Cas-
telao. . 

Xa basta de subtilezas, cada 
cousa do planeta ten un noma, e 

· nen somos parvos nen listos, tan 
só somos parte do povo galego 
pisoteado pola bota imperial, 
"eles", PSOE, cadelos e diñeir.o, 
son os que calzan a bota. · O 

ALFREDO SANTOS CONDE 
(Prisión de Alcalé-Mecoj 



ANOSATERRA 

• MANUEL VEIGA 

De rosto enxoito .. 
fasquia sóbria pero 
elegante e · ollar de actor 
pícaro, xa nos ten 
afeitas ao seu rular 
incansábel por Vigo, 
lonxe dos tempos 
madrileños do Café 
Gijón, coa sua poesía 
récia e dinámica, 
suspirante-non das 
solideces da imprenta, 
senón da comunión co 
auditório. Carlos Oroza, 
poeta, persigue ao seu 
público polos cafés, 
polos pubs, polas 
tabernas e recítalle 
palabras endemoniadas. 
A meados de Agosto 
estará na Arxentina, 
representando aos 
poetas galegas, dentro 
dunha semana cultural 
organizada pola Xunta, 
ainda que, nunha máis 
das paradoxas, a sua 
língua de criación sexa 
a cervantina. -
A sua poesia é de vocación 
oral, tende a reconstruirse 
en cada aparición, a evolu
cionar, é remisa a chantarse 
no texto do libro? 
É que en principio a poesía é 
oral. Se algo é a poesia é falada, 
confidencial. ao ouvido. A poe
sía é anterior á imprenta. A im
prenta é corno unha espécie de 
museo que a encasilla e deter
mina, poñendoa rnáis ou menos 
como foi, pero un acto poético 
ao ser reproducido sernpre per
de algo, é corno unha tradución. 

En base a ese principio, cal 
é a sua maneira de traba
llar? 

A poes1a non é un problema de 
escribidores, dito no mal senti
do, non é un exercício de reda
ción. Hai poesia que é innece
sária, como a que se está a facer 
agora, non é un canto, nen é re
clamada por ninguén. Os meus 
poemas naceron oralmente e 
non os trascribo ao papel senón 
con verdadeiro noxo. Fatalmen
te o poema debe pasar ao papel 
para oferecer unha certa idea. 
Pero a convocatória, a litúrxia 
dun poema, nunca a pode ofi
ciar un profesor de literatura. 
A sua base expresiva, logo, 
son os recitaia. 
A min gostame moito o contac
to co público. Facer unha sirn
l;>iose de público e poeta, de tal 
xeito que o poeta debe desapa
recer no acto, debe quedar unha 
impregnación de emoción. Eu 
construo un poema a partires 
dun sentirnento, necesito extre
madamente ao público, porque 
sinto un desexo de comunicar. 
O poeta de laboratório, o poeta 
en horas libres, non produce un 
Rilke; moitos psiquiatras reco
mendaban a xente que padecía 
dos nérvios que tocararr'o violín, 
pero iso non quer dicer que se
xan Sarasates. 

Os seus poemas sofren unha 
evolución con vostede? 
Si, van sofrindo unha metamor
fose. Eu escrebo poemas que 
'>on moi abertos, calquera pode 

. continualos, porque é un poema 
cinxido, a todo o que é vital, ao 

·que é luz . . 

G .. o . u1e-1r 
- CULTURAL 

Carlos Oroza 
'Hai poesia µ-iecesária, 
como a que s·e está a ·facer agora'' 

Herois e borrachos 
Na Unión Soviética pode en
cherse un estádio para escoi
tar a un poeta, pero aqui é 
impensabel. 
Aqui é impensábel porque están 
afeitas aos cregos, están escar
mentados. Como todo o mundo 
foi a misa e os cregos son moi 
aburridos por iso ninguén ere na 
poesia e o mao é que están sur
xindo ·poetas que semellan cre
gos tamén. 

E non ere que está sociedade 
mecánica que rende culto ao 
diñeiro rápido é fondamente 
anti-poética? 
É unha sociedade que subven
ciona , aos herois e aos borra
chos, pero xa non teñen grácia 
os seus herois' nen os seús bo
rrachos. Son herois ~ borrachos 
por consigna, dunha sociedade 

'Os HEROIS E o·s 
BORRACHOS DE 
HOXE ACTUAN POR 
CONSIONA' . 

'NuÑcA HOUBO 
TANTOS PRÉMIOS 
LITERÁRIOS, PERO 
NON HAI UNHA SÓ-

, VOZ CAPAZ DE 
DENOTAR A CRISE' 
que está aburrida de -si mesma. 
Creo que cando non hai urlha 
voz poética é qUe está en crise 
toda a sociedadé. Aquí todo o 
mundo redacta moi ben, pero o 
poeta debe ser como unha alar
·ma e aquí non a hai. Con todos 
os prémios e todas as subven
cións que se lle dean aos poe
tas, non hai unha voz capaz de 
denotar a fonda crise que .esta
mos a sofrir. Nunca tanto pré
mio literário hoµbo, pero todo 
sigue senda escuro e monocor
de. É un gran coro de mediocres 
este. Estamos ante- llil cárnbio 
de cultura, á. piques de dar un. -
salto non sei aonde, o que falta 
é o poeta que nos sinale ese lu
gar, un Holderlein ou -un Rilke 
ou, se cadra, un Pondal, como a 

· ·.loucur~ dun Pondal cos seus . 

XAN CARBALlA 

· corvos, un alucinado tal vez. 

VoRtede ten sido calificado 
moitas veces de boéDiio.· · 

. Aceita esa definición? 
Esta é unha sociedade moi afei
zoada a poñer fichas e etique
tas, porque ten complexo de in
ferioiidade . Cando un lle fuxe 
das mans póÍienlle alcurnes e 
mesmo números de identidade. 
Eu non creo niso. -·. 

Cabalum é un dos seus li
bros -máis celebrados. 
Cabalµm é un libro que nen 
cheiraron. Eu un canto aos con
fins da' Galiza, -tampouco o en-· 
t,enderon. Non é a miña culpa. 
E un libro ao que lle teño moito 
cariño porque. está cheo de in
fáncia, de reivirn;ticación ·da 
miña terra. 
A sua -última obra é ·Alicia, 
nunha edición moi reducida, 

'EsTAE UNHA 
SOCIEDAD E 
ABORRIDA DE SI 
MESMA' 
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ilustrada e moi coidada. 
Alicia é un poema que fixen hai 
moito. Representa unha denún
cia á plaga urbana, aos desertas 
~mocionais . Eu vivía en Madrid , 
unha sociedade deshumaniza
da, que sobrepasa a medida do 
home. Entón creo unha protago
nista que é Alicia. Esta muller 
sofre unha neurálxia e busca 
cristais para curar a dor de ca- . 
beza, pero xa non hai cristais, 
hai ·cemento. Eu propoño, neste 
libro, unha cidade modélica que 
non sobrepase as dez persoas. 

Cree vóstede que o poeta 
. ten a obriga de facer propos
tas á sociedade? 
Creo que non. Creo que a socie
dade ten á abriga de tratar con 
cariño aos poetas. 
De Fisterra a 
Ibiza e volta 
Hai cinco anos sinalou nun
ha entrevista a este mesmo 
xornal que ia comezar a es
creber en galego. 
la escreber, pero eu en gal ego 
non sei escreber e para facelo 
hai que terlle moito respeto ao 
galega. Eu non estou dacordo 
con García Sabell que di que hai 
que escreber en galega ainda 
que sexa mal. O que hai que fa
cer é escreber en galega e ben, 
porque se está a facer moito ne
gócio con isto, de escreber en 
g~ego, incluido o poder. 
Oue aportación& lle-fai -a at
mosfera galega? 

. ~ 

Onde eu mellar escrebin foi na 
Ga1iza. Cabafum é un produto 
das areas branéa.S das derradei
ras praias de Ocioente . De Q-ali
za recebin a melaricolia que é 
un sistema de- aristocrácia men
tal. Souben entender Gabza ate
Elliot, ·ate Valle Inclán. Na Gali
za souben entender a Galiza, 
menos á Xunta. 
Na liña do que está a dicer e 
do .que ten sinalado noutras 
ocasione, - vostede critica 
moito a mediocridade na Ga
liza. Esa mediocridade ex
tendea tamén a . atmósfera 
cultural española e de Ma
drid, por exemplo? 
St totab)lente. Pero aquí esta
mos a viver os reflexos de Ma
drid. Estase escrebindo en gale
ga traducindo escritores de Ma
~d ao galega_ 

Que lembra dos anos que vi
veu en Madrid? 

. En Madrid vivin uns anos moi · 
,.. terríbeis moi duros, como viviu 

toda a xente de Madrid. Madrid 
a min sentimentalmente tratou
me moi ben. Aparte de Madrid 
fun .a Ibiza e coincidin no. sesen
ta e tantos co movimento beat. 
Eu veño das antoloxias de fala 

. inglesa.·.A Madrid débolle a dor, 
o sentirnento e tárnén lle debo o 
regreso a Galiza, pero eu -soñaba 
con outra Galiza,-non unha Gali-

. za espoliada, na ·que se están a 
repai:ttr o botín· uns cantos. Pero 
pesie a todo, ninguén me . vai 
proibír ser galega, mal que lles 
pese aos galegos. 

Saindo a wi circulo máis ex-
. terlor, que opiniqn ten da 

cultura europea, agora que 
está tan de. ~oda Europa? 
Este país sofreu un fondo ailla
rnento e ten complexo de coller 
o tren. Europa está moi fatigada 
xa. Europa .onde pode encontrar 
unhas 'vitáminas é na África. 
Europa non me di nada xa. Os 
valores están cambiando per
manentemente. Europa está en-

1 

vellecida, necesita reforzarse, 
necesita unha transfusión dos 
povos pmrutivos. O 

.. 

• 



( 

16 A 1108A TBBllA 
Nº 396 - 20 DE XULLO 1989 

Xaquin Lourenzo, 
un percorrido 
apaixoado pala . 
rnernória da terra 
Todo un estilo de investigación 
etnográfica no que · se cruzan o 
~punte folcklórico. a obsenia
ción anecdótica do cóstume tra-

• J diciorial e a sistemática da ar
queoloxia, desaparece con Xa
q4in Lourenzo Fernandez (Xo
cas), que ven de finar .en Ouren
se onde nacera hai 82 anos. Dis
cípulo e amigo do Grupo Nós, 
en en especial de Otero- Pedra-, 
yo, Risco e Cuevillas; considerá
base tanto por vocación como 
por identificación, parte daquil 
momento xeracional ainda que 
cronolóxicamente formase parte 
do grupo de idades seguinte, a 
dos nados dacabalo do século e 
herda o legado do ágora ouren
sán. 

Na continuidade do labor ini
ciado por Nós, Xaquin Lourenzo 
inicibuse moi novo no estudo da 
etnografia. Da man de Cuevillas 
.e- Luis Pericot, ingresaría logo 
no Seminário de Estudos Gale
gos. Ni.in incesante e apaixoado 
percorrido polos camiños da 
memória dos obxectos da tena, 
produciria a Etnografia e Cultu
ra Material da Galiza que forma 
,parte do volume seuúndo da 
Historia da Galiza que dirixira 

. Otero Pedrayo . 

Durante toda a sua vida, Lou
renzo publicou en diários e re
vistas especializadas máis dun 
cento de traballos etnográficos .·· 
Son coñecidos Vila de Calvos de · 
Randin (1930), A muller no Can
cioneiro Galega, Notas para un 
cuestionário de etnografia: em
barcacións, O liño e ·a lá 
(1938)Notas eneal do entroido 
de Lobeira (1934), entre outros.O 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
· especializ~ción 
en libros.· 
gal egos 
e portugueses 

República 
Praza do Libro El Salvador, 9 
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NICOLÁS GUILLÉN, CARLOS·PUEBLA,1
• 

SÍL VIO 'RODRÍGUEZ 

"Cal é ao seu xuício a obra mes
tra da natureza?"_ "O ser huma
no, sempre que non se trate dun 
nazi ou dun ianqui". Ouen asi 
respostaba. a perguntas dun xor
nalista cubano era Nicolás Gui
llén, o poeta; negro' e comunis
ta , que ven de falecer en La Ha-

· l)ana aos 87 anos de idade. Ne
gro que reivindicaba a sua ne
gritude · cando respostaba a un 
poema do soviético Evtchenko 
referido a Luther King que decía · 
"es de pe! negra pero a tua alma 
é branca" . Guillén retrucou nuri 

· fermoso poema no que reivindi
éou tamén a negritude da alma·: 
"negra coma o éarbón". Comu
nista que foi desde a sua moci
dade solidária coct República es
pañola, coñeceu diversas perne
cucións en diferentes paises e 
na sua morte , ademais de ser 
meinbro do Comité Central do 
PCC ostentaba a presidéncia , xa 
honorífica pala enfermidade, da. 
Unió:r:i. Naciohál de Escritores e 
Artistas de Cuba. 

Na mesma semán que morreu 
o autor de libros c:omo "Songoro 
cosongo" ou "Tengo" ou "Por P,J 
mar de las Antillas", tamén mo
rria Carlos Puebla, o home do 
son pegadizo que todos Jembra
mos na sua fulgurante aparición 
nos anos da transición coa sua 
canción, escrita o 3 de Xaneiro 
do 1959, "Y en eso llegó Fi_del" . 

Non só a rnorte, pura casuali
dade -no mesmo cuestionário 
antes referido, Guillén resposta
ba "A marte non existe"- os 
acercaba. Tamén o siléncio con 
que a sua obra, comparábel en · 
fidelidade política e · en inten
ción mobili.zadora de ccmcién
cias, era .tratada en Occidente 
panos ombreiro con ombreiro. 

INTELECTUAIS COA 
REVOLUCIÓN 

Nicolás . Guillén, como no seu 
dia Alejo Cárpentier -agregado 
cultural da embaixada cubana 
en Pa.ris até a ·sua rriqrte no 
1979-, formaba parte dunha 
constelación de intelectuais que 
non se _deixaron levar polo enga
do do dólar e seguiron unha tra
xectória de solidariedade políti
ca coa Revolución que o seu 
pavo armarq. Considerados 
duas das cimeiras da literatura 
contemporánea c~bana -sen 
que iso nos faga esquecer a tan
tos outros ·autores- a sua posi
ción política valeulles de promo
ción negativá· nun tempo en que 
se beca a traición e se procuran 
fendas palas que estabelecer a 
imaxe de ogro perigoso que per
manememente axexa a Cuba 
desde o 1 de Xaneiro do 1959. · 

Calquer intelectual americano 
sabe que postes a estabelecer 
paralelismos con paises da 
América, que tamén é Cuba, 
'non hai ·nen ponto de compara
ción sobre as · posibilidad e de 
expresión, difusión e publica
ción coas do pais caribeño, que -
ostenta con especial orgullo a 
sua condición de país libre do 
analfabetismo -mesmo funcio
nal-:- e un alto ín.dice d.e leitura 
entre a sua povoación. 

Guillén definiase naquela en
trevista, de respostas breves, e 
desveaba tamén as razóns do si
léncio e da tormenta de enga
nos a que o seu país se ve so
metido: 

O SON DE CUBA 
XAN CARBALLA 

Nicolás Gulllén 

'NIGOLAS GUILLEN 
FORMABA PARTE 

DUNHA 
CONSTELACION DE 
IÑTELECTUAIS QUE 
NON SE DEIXARON 

LEVAR POLO 
ENGADO DO DOLAR 
E PERMANECERON 

SOLIDARIOS COA 
REVOLUCION' 

Calé o seu sentido da vida? 
O progreso infinito 
Cal é o delito máis grave que 
pode· cometer a humfµlidade? 
A humanidade non ·comete. deli
tos, quen os cometen son os 
que a dirixen. 
Cal é a sua meirande esperan
za? 

· A paz. 
Como ve vostede o futuro da 
humanidade? 
Cara un mellorarnento definitivo 
e ' total do home, sen guerras, e 
por 1tanto, cunha paz permanen
te e criadora. 

CARLOS PUEBLA 

Falar deste cubano de Manzani
llo é lembrarnos das fotos .nas 

que se lle olla vestido co unifor
me verdeoliveira de miliciano, 
entrañábel, cariñoso. con aquela 
voz peculiar e de rexistos épicos 
cando nos recitais anunciaba 
unha canción adicada ao Che 
ou a Salvador. Allende. El basa
ba a sua obra nun desexo de co
municar e como dixo un xorna
lista uruguaio , facia xornalismo 
musical, "O que ocorria era que 
minuto a minuto sucedía algo 
novo, e eu non facia rnáis que 
cantar a vida do meu pavo, as 
suas alegrias e triunfos" . No 
1961 fixo unha xira por toda 
América, "moi poucos cantaban 
estas cancións no continente. É 
verdade que estaban Atahualpa 
Yupanqui, na Arxentina, e Vio
leta Parra en Chile, pero máis 

·'CARLos PUEBLA 
ERA UN 

XORNALlSTA 
MUSICAL. D MEU 

TRABALLOE 
NARRAR A HISTORIA 

DA REVOLUCION 
CANDO ME 

APLAUDEN, F ANNO 
AELA' 

ninguén. Despois daquela xira 
moita xente comezou a cantar. 
A revolución Cubana fixo cantar 
a América Latina, e por tanto ao , 
mundo inteiro. A cuestión é moi 
sinxela: os pavos que están bai
xo o xugo capitalista están de
sexosos que se lles diga a ver
dade de Cuba. E ise é o noso 
traballo: cantar a história da Re
volución. Lago, a quen aplau
den? Aplauden á Revolución 
Cubana". 

Carlos Puebla gravara e difun
dira enormemente no Estado es
pañol o seu "Y en eso llegó Fi
del" no ano 1976. Despois os 
seus discos e cancións pasaron 
aes saldos e as rádios nunca 
máis voltaron poñer a sua músi
ca. Eran "poli.ticas" e non ian 
cos tempos ... 

SÍLVIO RODRÍGUEZ 
A terceira personax.e en liza 
nesta mernória cubana está ben 
viva e entre nós a próxima se
mana, despois dun xira que co
mezou o 15 de Xullo. O "Sílvio 
de Córes" como lle camou Alfre
do Zitarrosa no seu disco "Melo
día Larga" e de cancións, máis 
de cincocentas, vai actuar odia 
26 na Praza do Obradoiro de 
Santiago, e o dia 30 en Vigo, no 
Parque de Castrelos. dous dos 
mellares cenários para un can
tan te e poeta que procura non 
abaratar os sones e as cancións 
e consigue recriar nos seus reci
tais con exquisita fidelidade o 
contido nos seus discos. 

Con Silvia Rodriguez tamén 
podemos extender a comparan
za de antes. A sua música cir
cula freática. sen que as rádios 
a promocionen, e sen embargo 
é seguido con atención e -
controvérsias aparte sobre o seu 
xeito de cantar- por milleiros 
de persoas que gaban a calida
de dos seus poemas. Pero a 
canción, absurdamente, mini
miza en ocasións o valor das le-

. tras. Eduardo Galeano refenase 
a Chico Buarque como un dos 
mellares poetas de América, 
"pero as suas letras acompáñan
se de música e iso -nos valores 
dominantes- resta importán
cia'1 . Con Sílvio sucede un outro 
tanto, e quizais sexa isa a razón 
de que haxa quen o prefira só 
con guitarra e voz. 

O seu último d)sco, "Oh, me
lancolía" vai ser o eixo destes re
citais e rnágoa vai ser non poder 
ouvir textos que non teñen so
porte en disco e que están per
didos en gravacións doutros au
tores: Corno ese magnífico "So
bre os pais" con versos que nos 
sirven de telón: "Quen, quen 
ten un filio nas entrañas I Ouen 
lle está dando o almorzo para 
cobrarlfo mañán? / Quen, quen, 
quen, quen? I Quen xoga coa al
químia, I Ouen quer fabricar ce
rebros I e só está sementando 
rnortos? / Ouen, quen, quen, 
quen? I E a erosión tróuxolle un 
sexp / e unha preséncia ante a 
vida I Selados por un forte cor
dón urnbilic81 / pois pola stia fi
liación sexual hano xulgar / 

, ( ... )De nada lle sirve ser amigo, 
I de nada lle sirve ser irmán / o 
sexo é o xuiz universal I do ser 
humano. I E se es muller non pi
das nin água I Se cárnbias de 
hGme por semana / o ódio sé
gueche inevitábel cama a 

.carn~"- O 



·O caso 
Serodiarnente Antón Risco en'"" 
trou na literatura galega da man 
dun livro de narracións, Memo
rias dun emigrante, que mos
traba unhas boas cualidades . 
Despois entregou outro volume, 
que pasou cáseque desapercibi
do e que merecia máis sorte da 
que tivo : Viaxes a América 
Latina á procura de literatu
ra fantástica. Agora. con dife
réncia de poucos días , entrega 
duas novelas : O caso(l l ·e As 
metamorfosea de Proteo (2l. 

Novelas longas as duas que te
ñen, para ben e para mal, mui
tos pontos en comun. 

O caso narra as circunstán
cias e feitos que arrodearon á 
marte de Rosa, unha nena de 10 
anos que foi atropelada polo 
mestre do lugar. Lago resulta 
que tal atropelo é un posivel cri
me; é un crime. Un xornalista 
vai aa lugar a facer unha repor
taxe. Fai a reportarxe, perde a 
mala que contiña os papeis e 
devolven-lla sen tocar nada, só 
a orde da reportaxe que é unha 
novela. Isto é o que se conta no 
limiar , a base de retallos de xor
nais e narración do autor. Ven, 
despois, a novela. E aquí con
tan-se muitas causas. Apresen
tan-se os personaxes: Don Ra
món, o pai que non é pai de 
Rosa ; Rosa, a rapaza atropelada; 
Amália , a dona de don Ramón, 
muito máis nova que el e que 
se entende con don Xenaro, o 
mestre, e que -ademais- é un 
furamozas de muito sandeu; 
Clotilde, a nai de Rosa, prostitu
ta en Ourense; Rosendo, testi
muña do atropelo, que quer 
montar un bar e a Carmela, que 
é montada por un senfin de ho-

mes menos polo Rosendo. E 
Luís Rey, o xomalista que arga
lia a história, e toda unha série 
de personaxes secundários. O 
caso é unha novela de múltiples 
personaxes e, por se fose pouco, 
de múltiples histórias. Pois -
aparte da que é o núcleo da na
rración, cada personaxe canta 
outras que ás veces formi:i.n par
te do núcleo orixinal e outras -
demasiadas- non. lsto , a diver
sidade de histórias, contribuen 
a que tantas páxinas rematen 
por despistar ao autor do eixo 
central da narración e que lle dé 
-ás veces- máis irnportáncia 
a materiais aleatórios do que á 
história que está. a escrever e ao 
deseño dos personaxes. Que pa
sou? Antón Risco sabe dema
siado o que é unha: novela, 
sabe que necesita dunha histó
ria, dunha estrutura, dunha lin
guaxe rica, etc. Mais todo este 
saber non irnpede que a obra se 
lle escape das mans . Histórias 
que non concatenan unha coas 
outras e demasiado material 
aleatório hai na presente novela. 
É material que non serve nen 
para perfilar personaxes nen 
para dilucidar a acción e por isa 
remata estragando unha obra 
que teria podido dar moito máis 
de si se ese material tivese sido 
máis peneirado. Compre que 
Antón Risco se conteña un pou
co, que se cinxa á história e que 
deixe -talvez- menos en li
berdade a "imaxinación" dos 
personaxes e a sua própria. 

A mesma incontinéncia vai 
estragar parte de As metamor
fosea de Proteo, texto máis 
conseguido do que o anterior. 
As metamorfosee ... é unha 
novela conseguida, ainda que 
lle sobran histórias laterais e 
certa incontinéncia verbal. Hai 
cenas, as dialogadas en forma 
teatral: demasiado longas. Hai 

-QuieirQ 
CULTURAL 

. Ant6n Risco 

intervencións do narrador que 
sobran (e algunhas repiten-se 
nas duas novelas: ·a digresión 
sobre a mimosa ou "acácia" e e 
a digresión sobre· a matanza do 
parco en Ourense) . Ou as com
parecéncias -aleatorias O 
caso, fundamental en As meta
morfoses ... - de Otero, e Ris
co, etc. E tarnén sobra maniei-· 

. rismo lingüístico, máis na se
gunda novela reseñada que na 
primeira: acumulacións e inven
tários de palavras e obxectos re
peten-se demasiado para que 
non acaben por aborrecer ao lei
tor (lernbre-se que foi un dos re_
cursos máis conseguidos por Vi
cente Risco) . 

Para acabar, duas causas, a) 
supón-se que A. Risco escreve 
directamente en gal.ego (causa 

· que podo áfirrn~ persoalrnentej 

mis todo permete supor que lle 
corrixen os textos, asi en. "o 
caso' aparece sempre atinxir e 
na outra atinguir. Podian-~e ci~ 
tar máis casos e algun erro, 
mais o único que queda por di
cer é qile b) esperarnos que en· 
próximas .entregas A. Risco re
mate por escrever unha escelen
te novela, causa que pode con- . 
seguir lago deler estas duas se . 
se esquece da teoría e s~ con
tén un pouco. Mentres, lean-se 
estas, o leitor non qúedará insa
tisfetio, sobretodo con As me
tamorfoses... .. O 

XGG 

(1) O caso. Antón Risco. Sotelo Blanco, 
Ed. Barcelona, 1989 

1 Universidade 
Popular de' 
Ortigueira coa -
memória do 
Festival Celta 
Ortigueüa vplveu ser, logo de· 
fenecido o seu famoso Festival 
dó Mundo Celta, lugar de en
centro para o debate e a cita de 
visitantes estivais ao chamado 
do programa da Universidade 
Popular. No programa deste en-

. contra celebrado entre os días 8 
e 16 de Xullo, alternaron os foros 
de debate público e os espectá
culos deportivos e artjíticos. 
Tanto polo número: de persoas 

. que asistiron aos actos como 
polo interese do programa, esta 
prirneirc¡i. edición dos encontros 
de verán en Ortigueira considé-

. rase un acerto-a repetir. 
O apartado do programa que 

máis xente había congregar foi 
o de peche, o domingo ·16 a noi
tiña: .a actuación de Milladoiro . 
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na alámeda ortegana, se cadra 
rememorando en · moitos dos 
presentes as suas acostumadas 
intervencións no Festival Celta. 
Nos días anteriores houbera 
concertos de rock, música po
pular, polifonía e música de cá- · 
mara. 

Polo que fai a conferéncias, 
seminários e táboas redondas, 
O comité cidadán constituido 
por persoas alleas a institucióru3 
oficiais, -tiña desglosado o orga
nigrama por temas. Así, cele
bráronse xomadas adicadas á 
economía, galega, coa participa
ción de Ramón López Suevos e 
Ceferino Diaz; ao agro é ao ·mar, 
con intervención dos consellei
ros da Xunta; á cultura ortegana 

, na história; aos meios de comu
nicación· e ao pensamento gale
guista, na que interviron entre 
outros Ramón Piñeiro, Encarna 
Otero, Camilo Nogueira e Xosé 
Manuel Beiras. Non puido cele
brarse a anunciada conferéncia 
de Fraga Iribarne sobre Alfredo 
Brañas . 

A aU.sencia do profesor Fran
cisco Rodriguez, preso no cárce
re provincial da Coruña, que 
tiña que talar sobre literatura 
galega, foí sinitlada por unha 
praza vale~a no estrado¡ 

O recital poético do domingo, 
no que interviron Femán-Vello, 
Xosé Maria Álvarez Cáccarno e 
Manuel Maria entre outros con
vertirÍase nun . clamor pala posta 
en liberdade de Francisco Rodri.
guez. · 

Outro acérto da . organización 
da I Universidade foi a piogra
macón de actos lúdicos, divul
gativos en lugares descentrali
zados de todo o concello. 

O consélleiro de .cultura Alfre
do Conde non interviu como es
taba previsto no acto de clausu
ra. O 

HEÁNÁN NAVAL 

MEDRAMOS NO VERAN 
É tempo de crianza para os mellares froitos do mar, .. 
froitos da natureza e do es.forza dos mariscadores. , , 

E tempo de MEDRA para os recursos marisqueiro.s. 
Froitos que están crecendo, madur_ando. 

N~ ADlANTÉS A COLLEITA • MEDRAMOS NO VERÁN· 

UNTA 
DE GALICIA <~ o 

CONSELLERIA DE PESGA 

7 
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__ OS GALEGOS EMIG.RADOS 
·.·· SAÜD-AMO.S A - EXCARCE~RACIÓN 

DE FR:ANCIS.co-RODRÍGUEZ 

Nós, mülleres e homes galegas, tráballadore~ fóra da nasa nación, 
sauaamos con toda alegria a excarceración de FRANCISCO 

RODRÍGUEZ e dem~ndamos a sua absolución definitiva, como 
·corresponde a unha vítima inocente que acaba de sofrer catro 

se'manas de prisión, condenado por ·unha senténcia anti-xurídica e 
anti-:-democrática. Pedimos que o Tribunal -Constitucional resolva 

favorabelmente o recurso 9e amparo - . agora admitido a trámite-
e coa celeridade e dilixéncia que o caso esixe despois desta incríbel 

· · pena·que o naso patriota, intelectual e profesor.Francisco Rodríguez 
. acaba ·d_e sofreí~ A ~ua dig_nísima voz libré é tamén a palabra libre 

de tanto~ galegas emigrados que nos solidarizamos con el. 

Manoel Barbeito 
Ricardo Sarmiento 
Puza Catalá 
Florentino Garrido 

· Pierre Tort 
Isabel Moreno 
Xacinto Prego 
Dom ínguez Fernánd~z 
Dolores Bermúdez 
António Alonso 
Manuei !gnácio · 
América Fariña 
Baldomero Álvarez 
Xan López 
Osear Quintela 
Celso Salgado 
Xosé,, L. Portela 

-Carmen R_odrígu~z · 
· Mª Xosé Pante 
Manuel Fórte 

. Xesus Rodríguez Castro .. 
· _ Lila Rodríguez Otero 

Xosé Lois Séoane 
Teresa Vázquez Puma:riño 

~ Rosário Oter.o 
Luisa Vila Núñez 

Xosé M. López lglésias 
Paloma Acuña Fernández 

· ~arisa Negro Cumplido 
Dolores Oubiña . 
Manoer ·Domínguéz Rial 
Manoel Segada 
R'amón Bello 

· Xosé Ro~fríguez 
Rafael Fuentes 

· Vitor M. Lorenzo 
Ernílio Segade 
Andrés López González 
Raul Rio Diaz 
Anxo Deive Martínez 
Carlos Neir:a Noia 
Alexandre Castro-Morgadas 
Asunción Panizo 

· Fefa Vila Núñez 
Adela Garcia .Garcia 
-Xan Xosé Bugailo . 
Xosé Mª Banet López · 
Antónió Liz Vázquez 
Henrique Guillelme Albor 
Carme Dapoza Bouza 
Mbnolo ~ oural Quirog~ 

Xosé Martínez Alfonso 
Mª Xesus Válquez Fernández 
Xosé Lois Varela Cabana 
Xosé Diaz Rigueiro 
Xosé Roberto López Alvarez 
Mª Cristina Quintás Expósito 
Mª Glória Diaz Xove 
António Vázquez Tierra 
Milo Mostjueir.o Mato 

· Mário Lois Rodríguez Castro 
Xosé A. Chamborro Martínez 
Pilar López Quintela 
Antón Rodríguez Castro 
Fernanda Ferreira 
Grettenand Claise 
Xan Serrano 
Serdun Suárez 
António Vázquez 
Robert Debril 
Trian o 
Xosé Arijois 
Daniel Abreu 
Andrés Soto 

·Luis Alvarez Ferreira 
Pilar Vázquez Pumar.iño ~ 
Pilar Garcia Garcia ~ 

. - , 
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CONVOCATORIAS 

• Certame de Vid~o 
o Ateneo Santa Cecilia de 
Marin. coa colaboración da Di
rección Xeral de Cultura da 
XuQta de Galicia. Convoca á 
autores e realizadores de vi
deo creación ó Concurso que . 
se celebrará ne~ta vila do 18 ó 
24 de Setembro de 1989.e que 
se rexirá p0Ias seguintes Ba
ses: 

Convoca: Ateneo Santa C t'l' t 

lia de Marin. 
Colaboran: Dirección Xeral 
de Cultura da Consellena de 
Cultura e Deportes da Xunta 
de Galicia.· 
Participación: Poderán par
ticipar tódalas persoas ou gru
pos que presenten traballos 
que non sexan anteriores ó 1 
de Xaneiro de 1988. Os auto
res poderán se r de calesquera 
nacionalidade . 
Lingua: Non existen Jirmta
cións en canto á Imgua em
pregado no video: máis terase 
en canta que si o idloma e m
pregado non fose o Galego, In
gles. Francés ou Castelán, de
berase acompaña-la cinta coa 
traduc1ón do seu texto a cales
queira dos idiomas antes cita
dos. 
Formato: As obras deberán 
ser presentadas en formato U
MATIC Bando Banca. VHS ou 
BETA. S1Stema PAL 
Tempo: Non existe Jirrutación 
en canto tempo empregado no 
Video . 
Inscripción: A inscripción 
será gratuita. O envio ou en
trega de cada unidade video
gráfica realizarase cumpri
mentando o correspondente 
boletin de mscnc1ón que se 
engade coas presentes Bases. 
Non eXISte limite de obras a 
presentar por cada autor, pero 
cada cirlta s010 poderá conter 
unha obra e cada obra deberá 
vir acompañada do seu boletín 
de irlSctición As obras debe
rán ser entregadas ou envia
das ó Ateneo Santa Cecilia 
rúa CaracoL 36. baixo. Mann. 
Ponteved.ra 
Prazo d e admisión: As co
pias ou onxmais dos videos 
deberán estar no poder do 
Ateneo antes do 1 de Setem
bro de 1989, debéndose entre
gar debidamente protexidas 
na sta ca.uca metálica ou plás
tica , sobre a cal figurará o títu
lo, nome e enderezo do autor, 
tempo de dwación do video. 
Comite de selección: Este 
corrnté será o encargado de 
reclh1-las cintas , compraba-lo 
cumpnmento do establecido 
nas Bases e facelas chegar 6 
Xurado Callhcador 
Xurado· O Xwado estará for
mado por profes1omus do vi
deo, das artes e da comunica
ción. O Xurado pod rá ade· 
mais segun o seu criteno, de
clarar deserto algún ou algúns 
dos premios establecidos, de 
non encentra-la suficiente ca
lidade nos traballos presenta
dos . 
Temática: A temática será li
bre. 
Premio.: Premio Video-Crea
ción Ateneo de Marin: Dotado 
con obsequio e 500.000 ptas. 
en metáüco. 
Prozecclón.a ao público: Os 
días 18, 19, 20, 21 e 22 de Se
tembro deste ano serán pro
xectadas ó público. 
As obras premiadas serán exi
bidas de novo co gallo da en
trega dos prémios do dia 23 de 
Setembro deste ano. 

A , qrgamzacion resérvase o 
diréto de programa-la arde de 
e;xibición das cintas. 

As obras poderán ser pro
xectadas na Sala Ateneo ou 
noutro local público durante a 
celebración das Xomadas ade
máis poderán ser utilizadas to
tal ou parcialmente para a di
fusión das Xornadas In1ema
cionais de Vide nos medios de 
comunicación. 
Dltame: O ditame do Xurado 
que sE_µ:á ~pelable comunica
ráse ·directamente os galardo
nados. Asimesmo faráse pú
blico no Acto de Clausura e a 
través dos medios de comuni-

1 cación. 
Acto de Cla119Ur8: O Acto 
·ele Clausura será obxecto dun 

programa especial e terá lu~1<11 
o dia 23 de Setembro de HJ8B 

Unha vez !ida a Acta do Xu 
rada, procederáse á entrega 
de Premios e seguídamentu 
visionaranse as cintas que ob " 
tivesen os premios do concur 
so. 
Danos do material: O Ate 
neo Santa Cecilia de Marin 
non se responsabiliza baixo 
ningún concepto de calquera 
acidente --estrago, estravio, 
etc.- que poideran sufrHas 
cintas. Recoméndase por isa 
que os . envíos por calquera 
medio de transporte veñan 
acompañados polo correspon 
dente seguro. sen que isto· 
queira dicir que a Orgarriza 
ción deixe de tomar tódalas 
precaucións que sexan nece 
sarias para evitar calquera aci 
depte. 
Copla: A Orgarúzación resér 
vase o dereito de proceder á 
realización dunha copia en vi
deo , daqueles traballos que 
consideren oportunos para a 
creación da Videoteca-Ateneo 
de Marin. 
Devolución do material: 
Tódolos videos presentados ó 
Premio -Crea ción Ateneo de . 
Marin devolveránse nun prazo 
non superior ós 30 días a par
tir do acto de clausura corren
do os gastos de envio por can
ta dos concursantes . 
Aceptación das bases: Tó
dolos participantes no Certa
me. polo feíto de o seren acep
tari integramente as presentes 
Bases, así como a resolución 
por parte da Organización de 
calquera problema non recolli
do nestas. 

• Monumento a 
Pimentel 

Concurso de Ideas para a 
construcción dun monumento 
a Luis Pimentel na p raza 
maior de Lugo 

O Patronato de Cultura do 
Excmo Concello de Lugo, 
convoca un Concurso de Ideas 
e Realización dun monumento 
adicado ó poeta Lms Pimen
tel , a instalar na Praza Maior 
de Lugo con suxeición ás se
guintes bases: 

1.- Será seleccionado un pro
xecto de Monumento a Luis 
Punentel, a colocar na Praza 
Maior de Lugo O autor do 
proxecto seleccionado será o 
encargado da súa confección 
coa colaboración -en canto a 
emprazamento e obras com
plementarias- dos servicios 
técrucos do Concello de Lugo. 
2.- Poderán concorrer cantas 
persoas estean mteresadas no 
tema 
3. - Os concursantes poden 
suxerHo emprazarnento que 
estimen axe itado para o seu 
proxecto, podendo o Patronato 
aceptalo ou non. 
4. Os materiais do monumen
to estarán dacordo co entorno. 
O presuposto de execución 
aconséllase que estea entre 
3.000.000 e 5.000.000 de pese
tas. 
5. - No patronato de Cultura = 
do Concello de Lugo poderán 

EXPOSICIONS 

• Alfonso Cos'ta 
Exposictón de pinrura. Aberta 
até o 31 de Xullo na Nova Sala 
de Exposicións d~ CA V 

• Gaudi -
No Palácio Episcopal de As
tQrna está aberta desde o 12 
de Xullo unha exposición an
tolóxíca do escultor catalán . 

·AxendA 
AcuL'l'URALA 

ti!: 111t.1i11i!:t11lt1:: 111i!:lti concurso 
::1111. :11.11 pla11rn:. lotouratías ou 
d<1lt1!: tf¡¡ 1'1 ilZil lllillOT. biblia 
!Jlillia ou 111ato11al sobre Luís 
Pimentcl ·a efectm; de docu 
mentación- así como a infor
mnción que se desexe sobrn 

• t)ste concurno 
· O. Cada C011cur::;ai1t(: podm{1 
presenta-los planos, deseños, 
maquetas, etc. que considere 
axeitados para proporcionar · 
unha idea clara do sen proxec 
to. con me mona descriptiva 
das c111nc1.tn isttcas . 111atmiais 
o coslt> uspodltco do cada un 
dos 1:lti111n11tos Co material 
¡..11tisuntado ou previa selec
ción 01ga111zaras unha expo
s1c1ón 

ACTOS 

• I Xornadas de. 
Verán 

Orgarrizadas por Ualiz:i Nova 
terán lugar en N01a· un has xor
nadas lúdico formativas que 
desemo1arán o seguinte pro
grama, 
Mércores 26. Debate. "O aso
ciacionismo Cultural, a nece
sário vertebración do país" . 
"Asociacionismo veciñal. 
Unha experiéncia de traballo 
nun baiíro" . 
"Asociacionismo do tempo li
bre" . 
"Asociacionismo Deportivo. 
Deporte para todos". 
Teatro. 

Xoves 27. 
·¡ Os Proxectos presenta-
rnnse en sobre pechado, figu- "Dinámica de grupos. Activi-
rnndo na parte exterior o lema dades .integradoras, xogos 
q11e o concursante elixa. Den- cooperativos .. ... . 
tro do sobre incluirase outro talleres de marqueting, infor· 
- tarnén pechado-- no exte-· matización e actividade social 
rior do que figurará tamén <1 • e meios alternativos (rádios li -
lema, e no interior os dat.Qs do bres, fanzines) . 
concursante. "Traballo inter-asociativo e 
8.- Os traballos entregaránse Movimento estudantil . 
ou rernitiránse ó Rexistro xeral Proxección de videos e recital 
do Excmo. Concello de Lugo de cantautores. 
- Patronato de Cultura- an- Venres 28. 
tes das 12 horas do próximo 
15 de setembro. O devandito 
dia e hora reunirase o Consello 
Rector do patronato de Cultu
ra para facer consta-lo número 
de proxectos presentados. 
9.- O xurado calificador dos 
traballos -que fará publico o 
seu fallo antes do 15 de Outu
bro próximo-- estará formado 
por : 
Presidente : O presidente do 
Patronato . 
Vocais: 

- O Arquitecto municipal. 
-Os directores-dos museos 

de Lugo e Castro de Viladon
ga. 

-Un representante da Co
misión do patrimonio Históri
co. 

-O Concellal de Cultura do 
Excmo. Concello de Lugo. . 
-3 membros do Patronato de 
Cultura. 

-2 escultores. 
Secretario: O Xerente do Pa
tronato, con voz e sen voto. 
10.- Este concurso poderá 
ser d eclarado deserto se -a 
xwcio do Xurado- ningún 
dos traballos presentados me· 
recese ser o seleccionado para 
o ~onumento a Luis Pimentel. 
Polo feito de concursar , entén
dese que os participantes 
acep tar1 as presentes bases e 
a decisión do Xurado. 
11.- O autor do traballo se
leccionado deb erá exceutalo 
no prazo que --de acordo co 
Patrona to de Cultura- se si
nale, polo importe proposto. O 
Pagamento da obra producira
se unha vez rematada ésta e 
recibida de conformidade polo 
Conse llo Rector do Patronato 
de Cultura. 

• 

Talleres. 
Debate sobre sindiclismo, a 
mocidade dlante da ecoloxia e 
a Jaita pola paz e a problemáti-

- ca da muller moza. 

LIBROS 

• As ruas do vento 
·ceibe 

Sae a terceira edición deste li
bro de versos para nenes do 
Manuel Maria, ilustrado por 
Perfeto Estévez. Galiza Editora 
é a compañia encarregada de 
facelo. Manuel Maria suprimiu 
catro poemas desta edlción e 
explicao "a supresión débese 
a que eran poemas partidá
rios. Debido ao seu partidismo 
o libro non entrou en moitas 
escalas e fogares galegas . Con 
todo -e pese a todo- compre 
dicer que ún asume totalmen
te os poemas suprimidos 
como asumiu sempre todos os 
actos da sua vida ' 

• Problemática das 
linguas sen 
normalizar 

Editado por Galiza Editora e o 
Instituto Galega de Socio-Pe
dagoxia sae este volume que 
recolle as conferéncias ditadas 
nos ano 1978 por Lluis Aracil. 
M. Pilar García Negro, Fran
cisco Rodríguez, Pilar Vázquez 
Cuesta, Ricardo Carballo Cale
ro e Santiago EstP.bán. Poste
riormente á celebración das 
xomadas que deron título ao 
libro, r:ecollE:?,use por parte do 
Instituto Sócio-Pedagóxico 
dous novas estudos que van 

1 
engadidos nesta edición ~e 
analisan o proceso normativo 
e normalizador e lei correspon-

ABOU. '1'Dlll 
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.Concerto de música folk. 

Sábado 29 
'!'ali eres. 
Concerto de Rock. 

Domingo 30 

_Excursión á Curota., 

• IV Xornadas 
Pedagóxicas 
Galegas 

Entidade organizadora: 
Instituto Galega de Sócio- Pe
. dagoxia. 
Datas: Do 11 ao 16 de Setem
bro de 1989. -
Lugar: Instjtuto Ba!'.'.:herelato 
"Otero Pedraio", Ourense. 
Obzectivos: O Instituto Ga
lega de Sócio-Pedag0xia ao or
garúzar as III Xomadas Peda
góxicas Galegas plantexa-se 
os seguintes nbxectivos: 

-Aportar coñecimentos e 
técnicas para que os ensinan
tes poñari ao cfia os seus coñe
cirnentos , renoven os métodos 
educativos para sentar as ba
ses dunha renovación pedagó
xica actualizadora. 

__::Traballar na procma dun 
ensino autenticarnente gale
ga, que parta do entorno só
cio-cultura e lingüístico gale
ga, xa que consideramos que 
a introdución do galega como 
asi.griatura e a irnpartición das 

dente do 1'983. bs edltores 
consideran que o volume 'con-

c.;1enc.:1<'ls suc1ais en gél..lego, 
ainda que son pasos positivos, 
son ainda medidad insuficien
tes para conquerir eses ensillo 
galega que a Galiza lle fai fal 
ta . 

- Fac8r unhél análisé da 
pJamfJcac16n escolar. Reforma 
Educativa <~ dos plantexamen
tos Jabora1s dr1s ensinantes , 
'que despóLc; dos conflitos do 
curso pasado. se teñen plante
xado para este . 

Eztracto do progr41D18: 
Diáctica da Xeografia . Didác-

. tica da Bioloxia e da Ecoloxia . 
A expresión plástica. Didácti
ca das técnicas para a expre
sión plástica. Literatura Gale
ga. História de Galiza'.. Didác
tica da Língua e da Literatura 
Galega . Didáctica da Música, 
Análise da problemática do 
ensino: a reforma. 

Matricula: 
Ensinantes eñ xeral '. 4.000 

pts. 
Sócios do IGSP: 2.000 pts. 
Parados e estudantes (debi

damente xustificado) : 2.000 
pts . 
Inscricións: Nas librarías de 
Ourense : Tanco. Stylo ou Ron
sel. 

Información 
Insituto Galega de Sócio-Pe

dagoxia. 
Apartado 1.168. Telf.: (988) 21 
60 28 - 32080 Ourense 

vértese na história socio-lin
güística da década dos 80 ' 

Concurso 
Periodístico 

"Romería Vikinga" 
Concello de 
Catoira ANUNCIOS DE ,BALDE 

Bases: 
1 .- O tema do Concurso 

haberá de referirse a "Aporta
ción da cultura vikinga en Ca
toira e tamén a Romaria vikin · 
ga" . 

2.- Estabalécese un pre· 
mio único, dotado con 150.000 
pesetas. · 

3.- Optarán ao premio 
aqueles .traballos ou artículos -
periodísticos publicados, ra
diados ou emitidos ata a data 
do 31 de xullo próximo. 

4. - Os traballos er.viaranse 
por quintuplicado ao Conc~llo 
de Catoira, con domicilio en 
Rúa do Concello, 6, 36612- Ca
toira, deica o día 3 de agosto 
do ario actual, coa il:ldicación 
no sobre: "Para o Concurso 
Periodístico "Aportación da 
cultura vikinga en Catoira en 
Romería Vikinga" . 

-5.- O fallo faras público o 
día 6 de agosto próximo. na 
Remaría Vikinga. 

6.- Os traballos recibidos, 
non serán devoltos. 

· 7.- As decisións e fallos do 
xurado serán inapelábeis. 

Churuleta Teatro. Espectácu
los de rua para todos os pú
blicos. Os interesados poden 
c6ntactar co teléfono (986) 78 
08 73 ou no Apartado 185 de 
Lalin. 

Os Comités Abertoa de Fa
culdade comunican a todos 
os estudarites galegas que 
queiran receber información 
sobre a ·asociación que poden 
ponerse en contacto con 
membros do seu Consello Na
cional escrebendo ao apartado 
de Correos 885 de Santiago de 
Compostela . Asimesmo p::iden 
dirixirse ao mesmo apartado 
para consultar' dúbidas que 
podan ter sobre o funciona
mento da Universidade, for
mular queixas sobre ·os servi
cios un.iversitários ou para 
,pder información sobre os 
seus direitos como universitá
rio. 

,¡ 

Vendo Moto Honda Hurrica-
1 ne. Teléfono de Vigo (986) 2¡;) 
; 41 83 (Po las mañáns) ,u . 

Mercaria conzelador. Teléfo
no (986)4_9 20 04. Pala tarde. 

Vendo aballas do país, insta
ladas en colmeas "prefe
ción". Prt'>cio 13.000 . pesetas. 
Inclue un potente inxámio e 
a colmea sen a.iza. (986) 54 00 
68. Perguntar por Manolo de 9 a 
14 horas . 

Véndese extractor de mel, 
instalado, motor eléctrico 
novo. Para 4 cadros de alzas en 
tanxencial , ou 12 médias alzas 
en radial , précio -45.000.- pts. 
(986) 54 00 68 . Perguntar ·por 
Manolo de 9 a 14 horas. _ 

Renovatiio (revfota distribui
da pala Livraria Couceiro) pre·· 
tende ser um espa,c;:o aberto a 
todos os escritores e µaetas da 
área lingüística g~lngo µortu 
guesa. nomendmmmte aos ga · 
legos silenciados µola poder_ 
Além dn 011tros µrojectos para 
o ·tutro Estamos no apartado 
24034 (ou . no 40047) ele Ma
drid . 

Mercaria eJrtractor de mel, 
inoxidable , de segunda man. 
Chamar ao (986) 86 12 17, de 
Pontevedra, á hora de xantar. 

ZUR/HA. Distribución alter
nativa de fanzirles , discos , 
casettes, chapas. camisetas. 
pegatas .. Apartado 389, Fe-. 
rrQI ou nos Pubs : Casa das 
Crechas (Compostela) ou UF 
(Vigo) . - . 

Traductor con experiéncia na 
tradución ao inglés. Inglé s 
nativo. (con dous libros edita
dos) . profisional . Temas co
merciais, marítimos, etc . Cha
mar a Ian . (986) 23 49 ·94 - ·43 
3925) ou no Apartado 767 
(Y_igo) 

Afeizoado á musica gostaria 
de facer grupo. Condición: 
puro amor á arte. Chamar 
(986) 37 44 89. 

Debuxante necesita guión 
para comic. Chamar a Diego 
(986) 31 05 69_. 

f'' 
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_IÓeAs . 

·SABER ESQ-UECER -
. I / 

XESUSVEGA 

' L embrolles, coa · experiéncia de Es- . 
paña, que para coidar as institu
cións hai que· saber esquecer". Es

tas ;:>alabras ,pronunciadas ·por Xoan Car
los 1 en Abril de 1984 nunha entrevista ca 
vice-presidente e vários senadores da Re
pública Arxentina, definen de xeito moi 
preciso o "consenso do esquecimento" 
que preside a vida· política española des
de 1977 _ Este consenso permite praticar 
unha estrita seleción á hora de conmemo
rar os sucesos acontecidos no período 
franquista. Alguns -por exemplo a ver
sión peninsular do Maio do 68 parisino-
poden ser lembrados para garantir un mí
nimo "pedigree" democrático aos actuais 
cadros dirixentes do PSOE. · Outros, sen 
embargo, de.ben.ser obxecto dun calc1:1la
do siléncio. E o caso, sen dúbida, do vinte 
aniversário da proclamación de Xoan Car
los de Barbón como sucesor de Franco 
na Xefatura do Estado español. 

Mentres unha boa parte da povoación 
vivia sob a impresión causada poi~ c~ega
da de tres norte-americanos á lua -suce
so que, polo demais, reafirmaba a s·upe
rioridade do~"american way of lite" no seo 
do clube occidental-, os xornais do 24 
de Xullo recollian, coa xenerosidade esixi
da pala ocasión, as crónicas damáis. im
portante . cerimónia política organizada 
polo réxime franquista na década dos se
senta. 

As palabras do futuro Rei fican, pois, a 
disposición de calquer persoa que desexe 
comprobar os antecedentes de certas 
realidades do naso tempo. Vélaqui algun
has afirmacións que se poden atapar nas 
hemerotecas: "Formado na España xurdi
da o 18 de Xullo coñecin as importantes 
realizacións que se teñen conseguido sob 
o mandato maxistral do Xeneralísimo .. . 
Recb!:io da Sua Exceléncia o Xefe do Es
tado e Xen~ralísimo Franco, a lexitimidade 
política xurdida o 18 de Xullo de 1936, no 
meio de tantos :;acrifícios, de tantos sofri
mentos, trist~s. perr· necesários, para que 
a nasa pátria canalizas9 de novo o. seu 
destino ... Si, xuro lealdade ¿ Sua Excelen-

. cia o Xefe do Estado e fidelidac.i~ aos pri!"
cípios do Movimento· Nacional e dcrnais 
Leis Fundamentais do Reino"<1> . . 

Ademais de cuestionar radicalmente o 
valor absoluto atribuído -aos xuramentos 
de fidelidade constitucional na actual vida 
política española, as palabras de Xoán 
Carlos de Barbón revelan o ponto de par
tida do proceso de instauración da monar
quia postfranquista: a proclamación de 
que a lexitimidade do futuro Rei radicaba 
no pronunciamento militar de 1936. Este 
feito resulta decisivo_á.hora de explicar a· 
xénese do pacto qt,Je posibilitou a transi
ción ao actual sistema constitucional: un 
acordo entre a C<;>roa como representante 
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A contra-prestación dos partidos co
rresponsábeis do pacto tivf, entre outras, 
duas concrecións significativas. Por unha 
banda, a aceitación da Monarquía sen un 
proceso específico de lexitimación demo
crática. Ten-se afirmado, habitualmente, 
que a forma monárquica foi aprobada 
como parte integrante da Constitución de 
1978 ·pero nunca se deu unha explicación 
xuridicamente convincente sobre a inexis
téncia dunha vinculación explícita e direc
ta... de tal institución ao princípio de elei
ción. 

Por outra ·banda, existiu un compromiso 
implícito que o profesor Juan Ramón Ca
pella resumiu nesta suxerente reflexión: 
"Un elemento da constitucionalidade táci
ta é a imunidade política .da elite estatal a 
respeito do seu pasado"l2>. Alguén pode 
pensar que certos persoeiros -Fraga ou, 
mesmo, Suárez- teñen sofrido unha no
tábel penalización eleitoral por mor da sa 
participación persoal na xestión do réxime 
franquista. Sen embargo, subsiste a evi
déncia dun nivel de toleráncia que permite 
a políticos como Femando Suárez -mi
nistro de governo que ratificou as sentén
cias de marte contra cinco militantes anti
franquistas en Setembro de 1975- obter 
un posta de deputado no Parlamento de 
Estrasburgo sen provocar nengun COfTlen
tário crítico ao respeito. 

Unha boa parte das persoas que se ato
paban na fronteira dos 20 anos en 1969 e 
que asumian unha militáncia crítica fronte 
ás denominadas "previsións sucesórias", 
teñen agora responsabilidades activas ou 
·pasivas no mantimento da autocalificada 
"monarquia constitucional" . Por iso, unha 
reflexión como esta non busca a funciona
lidade imediata dunha evocación que non 
sensibiliza a un amplo sector dos que na
quel momento sabian o que significaba 
chamar "Xeneral ísimo" a Francisco Fran
co. A lembranza dos sucesos de Xullo do 
69 resulta pertinente, pésie a todo, para 

. ~ dar canta da confrontación ideolóxica que 
·~. o divide aos que se achegarr ao estudo do 
',..~ ~ pasado recente do Estado español. 
·-~-, z En todo caso, e para quen desexe ali

--"'---=.:.-·-'•·· ~ mentar,un certo tipo de picaresca política, 

do Exército -garante definitivo da ditadu:. 
ra franquista- e os partidos políticos de
fensores dun réxime· parlamentário. A di
mensión militar do titular da mpnarquia re
sultou moi visíbel no período comprendi
do entre 1976 -e 1982. Nos momentos de 
maior desacougo no seo do Exército -e 
sin_gularmente no episódio de 23 de Fe
breiro de 1981- aparece a figura do Rei 
como xefe militar que invoca o principio 
da disciplina para manter equilíbrios defi
nidos no pacto .. O feíto de vestir o unifor
me de oficial xeneral do Exército na sua 

. única aparición televisiva durante a noite 
do 23-E no foi, certamente, unha casuali
dade. 

talvez resulte aproveitábel constatar a 
coincidéncia entre a celebración do bicen
tenário da Revolución Francesa e os vinte 
anos transcorridos desde a instauración 
da derradeira edición da Monarquía espa
ñola. Mentres Mitterrand asume o cinismo 
históricó necesário para poder berrar "li
berté, egalité, fraternité" acompañado de 
Bush, Thatcher e Kóhl, por estes lugares, 
as autoridades prefiren gardar un pruden
te siléncio, non vaia ser o demo que por 
lembrar a orixe dunha Monarquía alguén 

, sinta a tentación de rescatar a. Revolución 
de 1789 do mercado de rebaixas de 1VE, 
1VG, BBC ou Antenne 2. O 
(1) Voz de Galicia, 24/7/69, páxs. 9 e 10. 
(2)' Juan Ramón Capella, "La Constitución tácita". 
"Mientras Tanto", nº 25, 1985. · 
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TRES EN RAIA 

PATRONO 
PROTEO 
G. LUC.A DE TEN.A 

O nde non hai intervencións ad
ministrativas, o mercado al
canza a competéncia que pre

cisa para funcionar. Toda interferén
cia do Estado na economia é perni
ciosa. Non se debe proibir a exporta
ción de capitais como tampouco a 
entrada de capital extranxeiro, pois 
que constitue un factor decisivo no 
desenvolvemento económico. Ideas 
como estas, que non dan nen para 
comezar un debate de terceiro de 
BUP (toda Latinoamérica é un grande 
laboratório en bancarrota de f órmu
las liberais de economia), eran as que 
José Maria Cuevas lanzaba coma 
presidente da Patronal contra dun 
estado patemalista, árbitro, interven
tor. 

Ou isa é o que lle parecia-a el. Em
presário sen pátria e inimigo do na
cionalismo económico (aldeanismo, 
ao seu ver) remata, a pouco que se 
lle bota derriba o Mercado Comun, 
pedindo a voces un remédio contra 
das multi-nacionais que todo o que
ren. Por eso reconvén aos que asu
men tranquilamente a desnaturaliza
ción do sistema produtivo coa amea
za de que cheguen a ver en cousa 
de horas como as decisións máis im
portantes da economia se toman 
desde fóra. 

O xefe da patronal cámbia con 
grande domínio dun papel ao seu 
contrário: de espada colonizadora ao 
medo do colonizado. Pero ás poucas 
horas ven á Galiza para vender unha 
celulosa de orixe alemá e pedir que 
reforestemos con eucalipto. Proteo 
non cambiaba tan axiña de cara 
coma este patrono, asi que tale de 
interese nacional (español) ou dos 
seus intereses de empresário á conta ~ 
dos montes e da natureza da nasa 
terra. 

VbLVER· AO REGO 

O 
luns 17 de Xullo, os diários titu
laban en portada: "El príncipe 
Felipe ·recibió en Marín de ma
nos de su abuelo el despacho 

de alférez de navío". Outra información 
de cabeceira, nalgun méio, foi: "La Ga
liéia marinera festejó a su patrona" ... 

Lembremos que o contido propria
mente informativo de tal xerarquización 
de noticias é mínimo. Que o príncipe 
se convirta en alférez de navio nada 
aporta que non se saiba ou que non 
sexa de esperar, polo tanto nada co
munica. Deducimos unicamente que se 
trata de· reforzamentos ideolóxicos díri
xidos desde o poder político. 

Casualmente o 21 de Xullo ·cúmprer:i
se 20 anos do nomeamento por Franco 
de Juan Carlos como príncipe de Espa
ña. Lamentamos que a prensa dunha e 
doutra época teña cambiado· tan pou
c~ , , O 

,• 
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