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DEllEllJE 
Cid Cabido.: 
non houbo 
agresión 

.(pax. 7) 
Un artigo de Carlos ·Casares 
publicado no xornal "El País" 
ven de se converter na causa 
dunha série de -1eitos que 
acadaron importante trascen
d~ncia. Un acto cultural abor
.tado, titulares escandalosos 
nos meios de comunicación 
que talaban de agresións, · 
editoriais e artigas de réplica 
e contrarréplica, ardes de 
procur e captura e proceso 
xudicial. 

Falan os 
involucrados 
no EGPGC 
(pax. 6) 
En páxinas interiores oferece
mos a testemuña de Fina L 
Sueiro, dona de Arias Curto, así 
como de Pilar Casanova, unha 
das detidas na operación poli
cial, hoxe en liberdade. 

Os restantes detidos, actual
mente trasladados a Madrid, 
oferecen, nun documento que 
publicarnos na sua integridade, 
a sua versión dos feitos. 

Luis Mariño fai 
reconto de 
sete anos 
(pax. 15) 
Unha nota do grupo editorial 
Anaya anunciaba hai dias o 
cese de Luís Mariño, que diri
xia Edicións Xerais desde hai 
sete anos. O anúncio non tiña 
liña sen gabanza para o labor 
dun director que renovou o 
mundo editorial galego. O lei
tor vese na obriga de concluir 
perplexo q~e Mariño foi ce
sado por ser excesivamente 
bon no seu traballo coma 
editor. 

OPNG 
descubre a 
autointegración 
(pax. 5) 

Un naciona[ismo recto, pro
gresista, comunicativo e eu
ropeísta, nutrido de concei
tos libarais e social-demócra
ta~>, conforman dede xa os 
ideais poi íticos polos que se 
quer mover o PNG, segundo 
decidia o 11 Congreso desta 
formáción política que se ce
lebraba este fin de semana 
en Santiago. 
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· - OS ENTERRAMENTOS,- . 
·CADA VEZ -MÁIS CAROS, ÉNFRENTAN A VICIÑOS ENTRE SI E.COA IGREXA_. , , 

MAIS. ALA ·oA ·MoRTE . 
Unha ·nova lexislación, unida á suba do -nível de vida, aos cárrJbios. culturais 
e relixiosos, ªº au"!lento da pé>voaci.ón 
especula~ivos, están a criar uns 
de Gal_iza que, moitas veces, levan 
O$ viciños ou cos proprios cregos: 

- . i 

custoso e complicado. 

r 

· nas cidades e a_os intereses 
I 

cámbios nos cemitérios 
tamentb entre 

CADA 4 MLNUTOS ... 
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Os -enterramentos, cada vez máis· c~ros, enfrentan a viciños entre si e coa igrexa 
. -

Máis alá da morte · 
Unha nov~ lexislación, unida á suba do nível de vida,-aos cámbios culturais e relixiosos, 

ao aumento da povoación nas cidades e aos intereses especulativos, ' están a criar uns cambios 
nos cemitérios de ~aliza que, móitas veces, levan ao enfrentamento entre os viciños ou cos proprios 

·cregos: morrer, cada vez é máis custoso e complicado. 

O cemitério municipal de 
Fene, enfocada a sua 
construcción como un 
parque onde a xente vai 
pasear e tomar o sol e , 
incluso, disfrutar do seu 
mirador, ten mói pouco a ver 
cos enterrarrientos ao carón
dos templos, que se enGhen · · 

trución de 50 -ou 6Ó nichos, con 
capácidade cada tm para tres ou 
catro caixas, cando nesa parró
quia non morren cada ano nen 
média dúcia de persoas. Com
prenden ainda menos o empeci
namento dunha fam ília de dous 
membros de ter un panteón de 

A. EYRÉ - G •. LUCA DE TENA 

catro caixas "polo que poda pa
sar" J • e acusan ás autoridades de 
non buscaren fórmÜlas_ menos 
gravosas para a economia, por
que no meio o que subxace é un 
problema económico. 

Pero esa inércia cultural que 
citan .alguns pode romperse fa-

cilmente como sucedeu en Fene, 
onde o concello · construiu un 
novo cemitério municipal, total
mente diferente na sua concei
ción , pois está enfocado como 
un párque onde os cidadáns van 
pasear, tomar o sol e, tamén, 
disfrutar das vistas desde o mira-

DESDE AS 
CIDADES VANSE 
FACER NICHOS~ 
PARRÓQUIAS 
LIMÍTROFES 

~ªf,l~It~:ª~~i:,e ii[I~ · 
g;:~i~~~~~;E:~~~~~~as . 111l 11l¡ . 

DO CULTO FUNERÁRIO Á PARÓDIA 

e enfrentamentos entre os ::::::;:::;::::::::::::::::: A história da humanidade tamén se es-
. próprios viciños das ·:·:·:·:-:-:J.:·:·:·:·:-: - crebe cos moimentos aos mortos. Inda 

parróquias ou destes cos _¡:::1:·:11 1:1:1!1! ~1!~i·a~~e~~º?~t~~t~~s dsin1~x~t~~~J¿~ 
cregos. Unha lei que ven .:::: ::::::::::{:::::::::~ das id~oloxia~ .. Os m9rtos emu9e~eron 
declarar ilegais numerosos _ :::::=:=:=:::=:'===·=-:·:-:·: e os vivos ut1hza-nos como xu1ces de 

~~%n~~fof~~e~f~~~d~ vida· e - !llll!:ill1¡¡¡¡~ se~~~~ª~r~~r~~á~~~~ir á cul~ura exípcia 
da povoación nas cidades, =:::::::::::y ::::::::::: tan pródiga en testemuñas destas ase-

. · ·están a xerar novas :=:=:=:::::::::::=:=:=:=:=:=: veracións; na cultura ocidental ternos 
construcións e bastantes ::¡¡¡:¡¡·¡~¡¡¡:: docume~~a?ión sufic::ien~e q';Je .· c_obre 

::::::::::,:,:,:::,:,:,:,::: dm,Js milenios. O pnme1ro cnst1arnsmo 
conflitos: Lalin, Coristanco, :'.:'.''.'~'.'J'.''.:'.:'.''.:'. era firme no culto ávida, á resurr~cción. 
San S_adurniño, Chantadá, :::::::::::::::::::::::::::: Por desaparecer, d~sapareceron tanto o 

~~~:~~ep~~~n~!~~n~ dos l!!!l!!!!!l j!!!!!!I! ~:ir~~~~~q~: :Oª~~~;ª c~:~x:1t~~~~ne º~~; 
~:·:·:·:·:·:r:·:·:::·: · , proclama~ión da .sua mensaxe: Moi t~r
{:¡:¡t::::~¡:¡:r¡ de, despo1s de seculos, e mediante b1s
t~-m . p~s áulicos e princes~s <?ontantinianas 
¡~~t:::::::::tr reinventaron-se os pnme1ros recordos 
........... ·r··........ funerários do cristianismo. 

O problema é cultural.. Con esta 
máxima pretenden xustificar 
moitos os problemas que ultima
mente está a haber en relación . 
cos enterramentos na Galiza. 
Non entenden estas. persoas . 
como se seg u e -a dar algo tan 
pouco económico como a cons-

::¡fü:~::::::m::::: Os enterramentos cristiáns das Cata-

jj!íl[!!llílllll! ~~~~~sA~1 r~~b!~;u~u~~~ ~~~p~.eSC~~ . 

unha beleza entrañábel os enterramen
tos á beira dos templos rurais, no chan, 
rodeados de ftoles, na lembranza "da te-

. rra viñe-che, á terra voltas". 
No abrente renacentista, os princípes 

eclesiásticos e os civis ro~peron con 
esta traxectória e iniciaron-unha pedan
tesca era de estátuas orantes, xacentes, 
etc. Ocuparon pastos relevantes · nos 
muros e nas naves dos templos. Seguiu 
un dobre comportamento, o orixinal e o 
das élites mundanas e sedentes de acre
ditar o poder persoal. 

O troco· definitivo advén. ·neste país· 
despois do 36. Os cemitérios parroquiais 
e os municipais inzan-se de nichos. Al
guns desafian a altura dos templos con 
vários andares. As sepulturas do .. chan 

. desaparecen, nas novas recobertas de 
granito, de mármore ou de revocados, 
~parece toda unha micro-imaxinaria de 
Olot e os conve·ncionais frases: "Non te 
esquecen, lembran-te ... "Asevetacións 
de amor dos vtVós a fal'J\iliares que, tan-

tas veces, isolaron na soidade . 
Este derrube de formas espulcrais an

teriores e levantamento das novas moti
vou conflitos cqas Mitras posuidoras dos 
cemitérios parroquiais e con Concellos 
no seu caso. As instancias cristias some
teron-se aos intereses económicos o 
mesmo que as municipais. Se á beira 
disto observamos como certos sectores 
clericais · non evolucionaron do barro
quismo funerário cara outro máis profun
do e acoroe coa cultura secular, ternos 
que ritos, nishos, circuitos funerários es
tán-se a converter nun dogal para as fa
m ílias máis débeis económicamente. 
Unha batalla pordesposuir aos vivos coa 
ocasión das martas como a medieval 
"loitosa". Todo un récord de mercado ef"! 
pequeno nas parróquias rurais, en· gran
de nos babilónicos cemitérios das cida
des ao cargo dos Concellos. Por iso di
cíamos que a História se escrebe arredor 
dos mortos, a Historia dos poderes e 
. dos intermed~rios. · D 
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Os CREGos 
CONVÉ-R-TE_N_S_E __ _ 

MOITAS VECES EN 
PROMOTORES DE 
CEMITÉRIOS . 
ENFRENTÁ_N_D_O_S_E~-

AOS VICIÑOS 
dor. Os fregueses J das distintas 
parróquias comenzaron a com
pra, neste novo recinto, dos seus 
nichos, abandoando os antigos , 
cemitérios sen que, por agora, se 
clausurasen. 
Cámbio de lexislacióh 
Se os enterramentos dentro dos 
templos foron proibidos por mo
tivos sanitarios, agora, por esa · 

·mesma causa, unha lei da Con.
sellaría de Sanidade declara ile
gais aos cemitérios ao carón dos 
lugares de culto cristián ao tem
po que fixa as normas para os· 
de nova construción: teñen que 
estar alonxados das casas polo 
menos 250 metros e 50 doutras 
construcións, ademais de non in
terferir en manantiais e cumprir o 
chan unha série de requisitos. 

Estas normas fixeron que fo
sen clausurados vários cemité
rios e que non se concedese 
permiso para a ampliación dou
tros, alguns dos cales, como o 
caso de Lalín, terán que ser de
rrubados, segundo sentencia. 

Foi isto tamén o que levou a 

que numerosas parróquias co
mezasen a construción de novos 
recintos para adaptarse ás leis 
vixentes, aproveitando. o maior· 
poder económico existente hoxe 
na povoación rúral. Hai bastan
tes xubilados que destinan os 

seus primeiros cartas da pensión 
á construción de novas nichos 
"onde descansar en paz e como
damente". 

O aumento da povoación fai 
tamén necesárias novas constru
cións, sobretodo tendo en conta 

Naraio: média parróquia 
enfrentada coa outra média · 
A construción dun novo cemi
tério "descompuxo á parró
quia de Naraio (concello de 
San Sadurniño); agora média 
parróquia non se fala coa ou
tra media", en palabras da se
ñora Xosefa, unha viciña que 
non entende a teima de facer 
"un novo camposanto, cando 
flai ainda sítio no anterior para 
edificar e terreas ao carón 
para onde alongarlle". 

Os problemas comezaron 
hai média dúcia de anos, can
do o crego, Xosé Maria Ladra, 
comprou uns terreos, con ou
tros catro viciños, para cons
truir un novo cemitério, pedin
do un crédito á Caixa Rural, 
da que é director o coengo. 

Pero eses ·terreas non reu
nian as condicións para cons
truir un enterramento , polo · 
que tiveron que vendelos e, 
por máis que os viciños se ne
gasen a pagar os intereses 
como pedia X.M. Ladra, a 
operación non lles resultou 
tan má, pois custaran 700 mil 
pesetas e foron vendidos en 
dous millóns. 

!mediatamente . mercaron 
outra finca, esta vez na cima 
do monte. construindo unha 
pista de aceso e comezando 
as excavacións; obras nas 
que levan gastado máis de 
seis millóns de pes~tas. 

Denegación do permiso 
Pero a Dirección Provincial 

de Urbanismo non concedeu 
a oportuna licéncia p,a'ra a 
6onstrución, ·polo que o cre
go, esta vez en nome do bis
pado, solicitou a abertura dun 
·novo expediente, de obra; ·ten
do agora que pronunciarse 

-outravolta o ·organismo . pro
vinciaL 

Mentres tanto, os 105 . vici
ños que se opoñen -ª esta 
construción, .baseándose, pri
meiramente, en ·que ainda hai 
terreo dabondo no vello cemi
tério, e senón sitio para onde 
alargarlle, e, en seg_undo lu..: 

O cemltério queda . perto das casas; o crego di que cheira· pior pero os 
vicifto!i escreberon nas paredes: "Quen cheira é o cura". · . . 

gar, porque din que o monte 
eleito non reúne as condi
cións, asinaron perante notá
rio un documento comprome
téndose a pagar mancomuna
damente os gastos que hou
bese neste pleito. 

Para evitar que "o crego 
faga negócio a canta da pa-

. rróquia" até contrataron ao 
Departamento de Edafoloxia 
da Universidade de. Galiza 
para que fixese un estudo .. 
permenorizado do terreo, asi 
como a unha equipa de topó
grafos para que medise a .dis
táncia que separa o pretendi
do asentamento funerário das 
casas. Con todo éste material, 
apresentaron as coi:rnspon
dentes alegacións, ainda qúe 

de obra nun pleno con bas
tante enfrentamentos. 

Agora, por máis que o cre
go nunha carta afirmaba que 
os proprietários de paflteóns 
no cemitério antigo serian in
denizados, 105 viciños están 
en contra do novo cemitério e 
91 a favor; ainda que· lles pa-

. rece bastanten caras as .230 
mil .pesetas a pagar por nicho. 

No que sí parecen _estar to-
dos de acorde e el1 e que to
dos .os' viciños teñen dfreito a 
un nicho, pero hai quen vai 
máis alá, propondo que nin- · 
guén tivese propiedade sobre 
os panteóns e os enterramen
tos se fixesen a feíto. Algo 
que non foi aceitado e que .sµ-

o Axuntamento da San Sadur-: 
niño xa . concedeu a licéricia 

- paria unha verdadeira "revolu-
ción" .. · o 
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que cada família quer ter o seu - crego, converténdose asi a ne
próprio panteón e que, se no ru- crópo_le en parroquial e perdendo 
ral disminuiuo número de habi- - o seu carácter municipal. O ere~ 
tantes, na maioria das zonas, os go comezou a explotación do 
emigrados pretenden, case to- servicio edificando el os· pan-
dos, ser enterrados n·o seu lugar teóns e vendéndoos ao précio · 
de orixe. que quería, bastan:te máis alto 

Aproveitado por 
promotores privados 

A situación está sendo aprovei- . 
tada por promotores privados, 
particularmente os mesmos cre
gos que comezan a construir un 
novo cemitério, vendendo eles 
os nichos e sendo tamén eles os 
proprietários, ainda que a rñaio
ria das veces · emascárano como 
pertencente ao bispado, pero 
sen que este receba o importe 
da venda dos terreas. 

que o normal para estes casos. 
Agora tamén empezaron · a 

aparecer algúus · cemitérios pro
.priedade dos viciños, constitui
dos en asociación, que en nume
rosas ocasións teñen que enfren
tarse aos_ cregos que se negan a 
"enterrar cistianamente" se ·eles 

. non son os proprietários do ce
mitério. lsto foi o que pasou en 
Laxe, onde despois de o crego 
·tentar que o donante dos terreas 
llos pasase a seu nome, negába
se a acompañar a unha defunta, 
a primeira a ser enterrada no 
·novo recinto, porque era "un ce- -

/S.,, NOVA LEI · mitério pagano". Ao fin non lle 

D_E_C_LA_R_A_l.-L-E----=G=-A-::-:-::IS=---- quedou máis remédio que acom
pañar a outro crégo para botarlle 

OS a "última benzón". 

ENTERRAM ENTOS Nas cidades o gran problema 
é o auménto da povoación e o 

XUNTO AOS custe deste servicio que fai proi-· 
TEMPLOS bitivo ter un nicho próprio, polo 

Nalguns casos os próprios_ 
concellos sácanse o problema 
de enriba delegando· nos cregos 
ben a construción ben a explota-

. ción · deste servicio. Asi ocorreu 
en Chantada, ·ande o concell0, 
despois de comprar os terreas e 
pechar o recinto pasoulle ó, ce- . 
mitério á igrexa, mellar dita, ao 

que moitas familias están a 
const~uir os seus panteóns nas 
parróquias limítrofes, onde os 
précios son moito máis baratos.·· 
Hai tamén concellos que están a 

· privatizar os servizos mortuórios, 
asi como empresários privados 
que se. están a meter no negócio 
pqis a clientela está asegurada: 
morrer, marremos todos. O 

OS CEMENTERIOS 
GALEGOS 

MANUEL MARIA 

Os poetas, de.nde vello, amistaron cos cementerios. 'Entre as no
sas. leituras preferidas sinalamos O cementerio maripo de Paul 
Valéry e 6 Cementeri de Sinera do inesquencibel Salvador Es
priu. E na nosa lenibranza andan arquivadas moitos versos do 
poema de Unamuno, "En un cementerio de lugar castella
no": 

Corral de muertos, entr~ pobres tapias 
hechas también de barro, 

pobre corral donde la hoz no siega, 
· solo una cruz en el desierto campo 

señala tu destino. 
¡ Ternos visitado, · con unción e temor, o cementerio de Sette, 

que é o -de Paul Váléry; o de Arenys del Mar, que é o Gementerio 
de Sinera de Espriu e incluso o famoso. internacionalmente de 
Génova. Algo nos atrai, non sabemos o qué -danos medo o 
pescudalo-- da ·derradeir:a morada dos humanos. 

Na literat1.i1ra galega -e concretamente na poesía- non faltan 
alusiós aos cementerios. Lernbremos o poema A pantasma, d_o 
vello Añón onde o tema está, tratado con un fino humor; os impre
sionantés versos de Rosalía adicados aos fermosísimo cemente
rio pad_ronés de Adina e o gozoso poema. de Fermín Bauza- Brei, 
"No cementerio,d·e Cortegada de Miño". 

Dende o Mediterráneo ao cantábrico ~ Mar de Celtia- e ao 
poderoso Atlántico tódolos cement~rios, nos _pavos mar!ñeiros, 
están perto das ondas marítimas. E como se os vivos quixeran 
que os seus·defuntiños durmiran o sano definitivo !=molado~ pala 
musica tlas ·ondas ou acompañados polo oficio solenme e ma
xestuoso dos grandes· trebós·. Os camposantos do Mediterráneo, 
cercados.-e sucados de alcipreses, teñen rn~ito de xardín e de 
agora ao mesmo tempo. · 

En Galicia hai tres tipos de 'Q S 
camposanto: os do rural, os 
vilegos e os das grandes cida- ENTERRAM ENTOS 
des. Dende hai anos .os cam- A CARÓN DA 
posantos vilegos .e os das ci- · - -___,-
dades son municipais. Neles EIREXA SUPONIAN 
campea a anarquía e, con fre- QUE NON HABIA 
cuencia, un gesto pésimo. Un 
dos cementerios · urbanos REALMENTE 
máis termosos· de Galicia foi, SEPARACIÓ_N __ _ 

· sen dúbida, o de San Amaro 
de A Coruña. E hai ·cemente- · ENTRE A 
rios 9e vila que nos dan ver- PARROQUIA DOS 
dadeiro arrepío pala sua feal-
dade. VIVOS E·A DOS . 

Na Galicia rural consérvase ~·MORTOS~ 
-e entendemos -que se deoía 
conservar sempre- o cementerio parroquial, que está no mesmo 
adro da eirexa. Estes camposantos non tiñan mausoleos. As tam
pas de pizarra e cantería lucían sobar do seu lombo o nome dos 
de.funtiños e· mesmo da casa a que perteñecían, feíto', ás veces, 
cunhas letras toscas e imperfeitas. Neste século ·comenzaron a 
'aparecer os mármo.res e máis recentemente o aluminio. O mesmo 
camposanto chegou a uniformarse qun xeito que a nós nos se
mella intolerabel. 



.. Queimar os cadávere~, solución contrária á especulación nos cemité~os . 

OS intereses privados teiman cOntra a inéineración 
Cada corérita minutos prodúce
se un falecimento no país. Os 

'trámites a ·seguir desde este intre 
limítanse a apresentar un certifi
cado no mostrador de ·calquer ~ ~.~: 
axéncia funerária pará revolver o 
destino derradeiro do corp9. N<;is 
cidad'es, o enterro é un servicio 
municipalizado que ct..ista arredo.r 
de 4.000 pesetas. Calquer caste 
de mellara sobre este tránsporte 
normalizado (desde un coche de 
luxo até unha carroza) implica .un 
gasto aaicional de até 200.00Q 
pesetas. · 

Dispar un lugar para o enterra
mento implica un algo máis de 
dificuldades. "Para a meirande 

_ maioría dos casos, a solución 
consiste no aluguer dun nicho 
por un précio mínimo de 18.000 
pesetas. "E iso será no caso de 

rárias (en todo o país hai ináis de 
200) coinciden na afirmación de 
que o galego non quer nen ouvir 
talar de incineración. De feito, 

·'· deben recoñecer _que esta solu
ción ainda é para ricos na Galiza: 
traslado a Madrid por transporte 
de superfície en caixa metálica 
selada, máis permisos e gastos 
de axéncia, sobre as 300.000 pe
setas. O concello de Madrid re
solveü .bai anos entregar gratui
tamente un espácio nun colum
bário para os restos dos incine
rados. Na última década pasaron 
por este forno automático de gas 
e osixéno (vinte minutos é o tem
po de consumición total dun cor
po adulto) 17.650 · persoas. A 
provisión pública dun servício 

-~ desta naturez·a na Galiza impor
a:i taria de 15 a 20 millóns de pese-

-~- <i.. tas. Naturalmente, a sua implan1 que poda haber algún", será a in
variábel advertencia dos interme
diários. A · persoa que acude a · 
solicitar enterro para un· par:ente, 
vai descobrir asi un aspecto.pou
co ou case nada publi9itado do 

~ tación non só ampliaria as op-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ciónsasequíbe~. senón quepo-

· calendário .vital da cidadanía: ta
mén para os 'mortos hai proble-
ma de vivenda. · 

E~as 18.000 pesetas· solicita
das pala axéncia son en conceito 
de aluguer por seis anos. Pasado 
ese tempo, os albaceas qu de-_ 
positários da vontade da persoa 
que morreu, terán qué resolver 
se queren pagar unha cantjdade 

· adicional por prolong9r .. catro 
anos a estáncia do corpo morto 
na alacena de concreto: No mo
mento da contratación dos pri
meiros seis anos, este prazo de 
prolongación postérgase coma, 
algo a resolver nun témpo remo
to, de précio non definíbel. "Poi· 
da que denantes _que chegue ese 
momento, calquer amigo ou pa
rente estexa en condicións de 
cederlle un lugar onde déitar as 
cinzas". Amáis do espazo, hai 
que abonar a caixa ou ·sartego, 
que en táboa do país __ cus~a de 

15.000 a 25.000 pesetas segun-· ficuldades pola grave caréncia lembran a relación directa dos deria ser unha importante via de 
do o acabado. de terreo. Esta escasez fai subir intereses da direita cos da cons- competéncia para os intereses 

Problema de espazo 

Este problema de espazo é es
pecialmente grav~ na Gal~a. 
Nos lugares de me·no.r crecimen
tó do rural, ainda é posíbel cum
prir o rito final de ·receber terra 
(de duas a catrp mil pesetas) ain
da que se dé, coma nas Cidades, 
a pref eréncia xeral-por descansar 
nun nicho~ A propriedade eclesial 
fai · nestes casos que - no 'canto 
dun axenté enterrador privado ou 
do próprio município, sexa o pá-

. rroco quen· teña a derradeira pa
labra sobre o précio do aluguer 
e o destino do carpo morto. Mais 
sexa no rural ou no urbano, os 
trámites do enterrameríto· serven 
de ocasión para descobrir que o 
~spazo para morrer é escaso e 
caro. os· cemitérios son parte da 
competéncia ·dos · concellos (sa
neamento e contrdl de amoien
te), que atopan en todo o país di-_ 

Os Pre,c1·0 s dos n·ichos propri·e- imobiliários que confluen nos ce-trución e venda privada de ni- 't · · - p d · t 
dade' de 30G.ooo a 500.000 Pe

- m1 enos. ara ox1camen e, nos 
chos, e a coincidéncia ou indu- b d · · · d 

Setas ou moi'to ma' 1·s se 0 que se . ancos a opos1c1on os conce-
ción de situacións críticas no llos é raro escoitar voces en fa-

procura é unha colocación espe- concello a cada anúncio ou pro- vor desta solución. Nen tampou-
cial (normal[Tlent!=l aprécianse os xecto de frear os précios das co da posibilidade de criar opi-
nichos altos) ou algun sina.1 dis- imobiliárias da morte. nión favorábel á incineración a 
tintivo no exterior. 

O encarecimento d~s nichos é A incineración meio de campañas. 
especialmente agudo na Gqruña . corno solución Chama a atenciqn, en todo 
e Vigo, onde os intermediários No 1988 os concellos galegos caso, a insisténcia con que os in-
alcanzan altísimos beneficios na con cemitérios intervidos pala tereses privados consultados 
compra-yenda de nichos. A so- iniciativa privada e a especula- senténcian á Galiza como un 
cialización (municipalización) ción, consideran solucións a esta caso particular de preocupación 
deste eido da_ propriedade no caréncia de espácio que non pa- polo sítio de enterfamento. Non 
tempó da Ditadura, coñece ago- san en nengun dos casos pala aceitan valorar as condicións eu 
ra un marcado retroceso de cara incineración. Especúlase por que morren os emigrantes na Eu-
á privatizacién -e a especulación. exeroplo coa oportunidade de ropa central, onde está suma-
Hai concellos que manteñen a que a in 'dativa privada adquira mente estendida a prática da in-

. propriedade municipai do solo na proximidade dunha cidade te- cineración, que por outra banda 
dos mortos. Outros, como. o de .rra para un cemitério, como quen soe ser totalmente gratuíta. Son 
Vigo (PSOE) buscan só a ralenti: promove unha urbanización con- poucos os traslados de emigran-
zación da alza constante do mer- vencional. o inconveniente é ob- tes mortos. Esta operación faise 
cado a meio da construción e viamente 0 da oposición viciñal en avión e pode custar de 
venda de ñichos, como a que nun espácio densamente povoa- 300.000 a 500.000 pesetas se-
proxectaba a empresa en creba do. gundo o país da Europa de que 
Guvasa. En meios do PSOE Axéncias e aseguradoras fune- se trate. - O 
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QALIZA POLÍTICA 
T • , 

Cam_b.ia a auto-determinación -pola auto~Jntegración 

.·O -Congreso do PNG· 
redefine a -sua ideoloxia 

/ , 

Un naciolilalismo recto, progresista, comunicativo e 
europeísta, nutrido de conceitós libe.rais .e soc;i~l
demócratas, conforman dede xa os 1dea1s poht1cos polos 
que se quer mov~r o PNG, segundo decidia o 11 .congre~o 

· desta formación poi ítica que se celebraba este fin de 
semana en Santiago: Fo! unha auténtica pirueta de 
reviravoltas cos conceitos políticos por parte ~os 
nacionalistas de González Mariñas. O PNG fála 

dos á apreserita9ión dunha can- 1 

. aidatura alternativa que foi derro
tada, ainda que .non plenamente 
polo carácter aberto das listas. 

Non 'as fusróns _. 

agora de "auto-integrac'ión" ;- conceito que tenta reformar o 
de auto-determinación e que supón o recoñecimento do 
direito da Galiza a elexer o seu próprio espácio político que 
o vencella ao Estado español. 

Houbc;> tc;imén acordo para deci
dir ·que se reduza ·ao 50% o. nú
mero de membros directivos que 
poden ter cargos públicos na 
Xunta da Galiza. 

Non quedou lugar a escapa- , 
das na cuestión de alianzas ou · 
fusión~s. A emenda defendida pqr 
Perfecto Yebra, a todas · luces 
pror:notora dunha achegámentó 

Os 500 delegados asistentes ao 
congreso do PNG portáronse 
como se agardaba deles. Cun 
optimismo desbordante e unha 
eufória digna dos que sospeitan 

, que o futuro non está nada claro, 
os asistentes ao primeiro cúmio 
que celebra o partido tras o 
constituinte de Os -Tilos, apoia
ron maioritariamente as teses 
oficiais e ratificaron o nomea- _ 
mento do ttiunvirato Mariñas
Peña-Olives á frente dos máxi
mos cargos directivos do parti
do. González Mariñas ocupa a 
secretaria xeral, Olives Quintas a 
vice-secretaria e para Rodríguez 
Peña críase, con caracter per
manente, a presidéncia do con
sello nacional. 

a CG, saiu derrotada de xeito 
asoballador ao acadar tan só o 
seu próprio. voto: 'Queda agora 
saber se o tempo non dá a razón 
ao ex-director xeral de xustícia, 
e o PNG se ve na abriga de bus
car ese achegamento aos coa
gas como xeito de procurarse un 
futuro en· próximos comicios elei-
torais. · 

Ninguén quixo falar-dos pros
critos Mella e Cordeiro; nen .da 
sua aliada agora, a Alcaldes? da 
Estrada, Elvira Fernandez. E un 
suceso que todos queren esque
cer. Sen embargo as sospeitas 
dun posíbel acordo entre Mella, 

Houbo, iso si, algunha surpre- Cordeiro, Vitorino Núñez e Enri-: 
sa na eleición dos vocais para a que Marfany para estender Cen
executiva, que se amplia a 20 .tristas de Galicia a-toda a Galiza, 
membros. A apresentación de soaban nos corredores do .hotel 
duas candidaturas en listas aber- onde se celebraba o congreso. 
tas fixo que Manuel Gens (direc- Polo demais, a definición ideo
tor xeral de meios da Xunta) que- lóxica cfo partido foi . o · l'l)ais 

~ dase fara, e a pique estivo de fa- - atractivo do congreso que incluia 
cer o próprio con Eliseo Cerviñb, na ponéncia final a defensa dun 
asesor de Rodriguez Peña na estado federal e o rexeltamento 
Consellaria de Pesca, que se sal- de todo tipo de separatismo. Ta
vou· por un ·voto. Na apresenta:- mén, e a tonó coa actualidade da 
ción destas candidaturas houbo xornada, o congreso fixo, por ini-: 
unha certa pinga de localismo. ciativa de Ródriguez Peña, unha 
Os milifantes de Pontevedra condena ex;xesa da· viqléncia, ~ 
querian ter representantes na lis- - en concreto do atentado.con ?,O
ta oficial, polo que uniron os es- c~e bomb~ e~ Ourense do Exer
forzos de várias agrupacións e cito Guernlhe1ro do Povo Galega 
presionaron para a sua inclusión. Ceive. O 
Os da Coruñé! víronse asi aboca- XAN DOCAMPO/COMPOSTELA . 

CARA UN CENTRISMO NACIONALISTA 
FRANCISCO CARBALLO 

O Congreso do PNG en Santiago atrai a atención ao socialismo pala modernización? Se o~ de Mari
máis de ideólogos que das masas e dos mesmos ñas non se aclaran, segui·rán navegando entre mon
políticos. Nese Co11greso baralla-se toda unha poli- tañas -sen sair á alta mar. 
toloxia candente. E u~ interesante ponto de mira O PNG aposta pala integración da Galiza e des-
no iter do nacionalismo galega. 

os peneguistas de Mariñas buscan 0 centro polí- bota a auto- determinación. Auto-qrganización cós 
tico. Vella aspiración. Un dos que tamén se mergu- outros pavos do Estado. Que grau de soberanja 
liaron nese buceo foi Manuel Portela Valladares, esixe o PNG para Galiza? A correosa e brillante 
cuxas "Memorias acal:~an de sair en Alianza Edito- obra de Ernest Gellner "Naciones e nacionalismo", 
rial, prologadas por Xosé Antónto Durán. Portela, da que 0 "The Times" di que ninguén expUcou 

até hoxe mellor o momento polo .que o .nacio
sutil pol.ítico, avizorante intelectup.I, tratou de esca- nalismo é un prihcípio tan destacado ~a lexiti-
par da liorta social criando un colchón de apacigua- midade política, discorre paralela_ mente a esta 
niento. Era un proxecto estatal qve el observaba pretensión · de novas categorias intelectuais. As 
máis· nítido na G.aliza. . condicións de desenvolvimento dest'e tal naciona- . 

A mobilidade política dos últimos anos cambia- . lism. 0 ·é aproveitar a protección dun Estado para 
ron os eixos ideolóxicos cos europeus. Antes da 11 
Contenda Mundial eran as Democrácias Cristiás avanzar .en _riqueza, crecimento económico, inova-

. ción tecnolóxica, mobilidade ocupacional e sistema 
portadores de tales proxectos á beira dos liberalis- educativo dinamizador da sua tradición e identida- . 
mos progresistas. O democratis~q decimonónico de. , .-
abrírá-se camiño paralelalemnte ªº progresismo 
antagónico do doutrinarismo conservador. No Es- Mariñas afirmou que "el~s" son os que erguen 

. tado español non houbo espácio para tales demo- na Xunta as· bandeiras naciona'istas ao lado dunha . 
crácias cristiás agás en Catalunya pero si houbo CG de pura xestión e do PSOE_ que busca os seus 
int~nto~. Dura_nte a Reforma eses intentos fallaron intereses. Perante a Mesa deste Congreso hai máis. 
tanto aq~i como en Madrid. Rupérez volta tece~ de .500 asistentes, moitos estudantes, xentes. das 
teas. inaxeitadas nunha fantasmada. Por onde van clases intermédias. O estarzo de dilucidación deste 
os pasos de Mariñas neste camiñar? Non polo das : nacionalismo á direita do BNG é encomiát?el. Que
Demo_crácias Cristiás. Tamén non .de forma nídia dan pendurados ínterrogantés que unha le1tura dos 
polo liberalismo progresista. Quer conxugar social- textos definitivos permitirán matizar. Mentres, sau-
democrácia e liberalismo unha democrácia so- dar a esta forza nascerite e camiñante. Desexar 
cial. En Madrid xa- erguera~· esa bandeira. É que acerto no alvo dunha oferta á sociedade que a libe-

. lles segue a-intimidar runha social- democrácia a se-· re . de angúrias. No alv{:f d_unha Gal iza que precisa 
cas despois que a titular alemana-rermnciou én Bad : con urxéncia a_ colaboración de todos os galegas 
Godesberg, 1959, ao aobreirismo polo populismo, que se identifican con ela ~ abandonan o servilis
á colectivi:Zación pala .economía liberal social,· á via mo, a inacción e o aut.Q-ódio. · O 

González· ·Mariñas 
'O ·F>NG defínese como un .partido, 
. aunha liña moi progresista con 
tendéncia~ liberais H social-demócr~tas' 
Esté segundo congreso ·do · 
PNG debía clarexar a liña 
ideolóxicó-política que vai 
seguir nos vindeiros anos. 
Despois da xornada do 
Sábado falábase xa dun 

- - xi'ro ·á esquerda. Foi e~ta a 
primeira cuestión que 
formulámos ao secretário 
xeral González Mari ñas na . 
entrevista qué concedia a 
A NOSA TERRA nadá mais 
re.matar o Congreso. 
-Habia unha definicíón inequí
voca do PNG no seu primeiro 
éongreso que daba o perfil e o 
posicionamento exacto do par- . 
tido no eixo esquer:da-dereita 
de calquer dialéctica política, e · 
neste congreso falouse, discu
.tiuse, debateuse esta definición 
que creo que non impfica un 
xiro especial a nengun · ~itio. . Jedícia no partido e unha gran
Pero evidentemente o· partido de vocación de cobíir con toda 
afírmase nunhá-liña moi progre- dig.nidade e ~ficáéia ese espá
sista, non socialista," onde se · ci<;> político. E por isa que este 
recollen· os mellores princípios foi un congreso eufórico. 
do liberalismo progresista e -Eufória mália os recentes 
moitas solucións de -corte so- sucesos da Estrada? 
éial-demócrata corre'xido, . -O da Estrada é unha ané
como resposta a unha situac_ión dota. Eu podo lamentar que se 
da Galiza no eido económico vaian sete concelleiros e a xen
que, eremos, precisa dun gran- te do. partido. Pero tamén che
de impulso do sector .público. _garon cincuenta e tantos novas 
'Polo tanto a posición é d_un na- membros e non imos·facer por 
cionalfsmo proguesista, moi iso al(lrdes ou presuricións vai
aberto, · ·europeístéi, que preten- dqsas de que se incorporaron 
de ser" un ha alte·rnativa nese cincuenta e tantos ·concelleiros 
oco politfco que, nós entende- do_utros pa_rtidos e se perderon 
mas, non esta coberto no naso sete. lso sería facer un balance. 
país.- · Hai .que seguir ainda que haxa 

-:Onde queda nesta defini- uns afiliados que se vaian.-· -En 
ción a-cuestión da auto-deter- todo caso quera deixar cla:ro 
minación . da que chegaron a . que o comité executivo cesante 
falar membro~ do PNG como fixo gr:andes esforzos por ter 
algo que asume plenamente? un ha ·asamblea democrática na 

-,Chegouse a unha fórmula Estrada que decidise as · posi
que é a mesma cue~tión pero cións, pero non tivo a receptivi- · 
formulada en positiva. Falouse dade suficiente, polo_ que se 
da "Auto-integración", pu sexa desembocou nese incidente, 
que calquer_ decisión adoptada lamentábel en todo caso. · · 
é únha_ visión imaxif)ativa, en ..,....No informe de xestión 
positivo, do que é un direito apresentado por vostede fan
inalieJílábel dds pavos a decidir se duras acusacións contra os 
o seu auto-governo. · partido~ coaligados co PNG 

. -Con esas premi~as non no governo galego. Como se 
compria pois talar de pósíbeis - entenden estes ataques para 
coalicións, ou achegamentos os seus, compañeirós da Xun
a CG como pretendía a emen- ta? 
da de Perfecto Yebra? -Non era a miña pretensión 
~Enfin, no ·congreso tivo unha ser duro con ninguén senón 
resposta axeitada. Tivo unha simplesníente reafirmar a ·nasa , 
votación unánime, . agás o voto própria i'dentidade como parti
do autqr. da própria idea, polo do. A min paréceme que hai 
que queda descartada calquer que distinguir claramente entre 
tendéncia de iñtegración ou de un congreso dun partido, onde 
converxéncia con CG. un defe_nde realmente as .suas 

-Vai supor isto un illamento próprias ·posicións políticas, e o 
do PNG e unha decisión sobre . congre~o que é o órgao omni
o non a ·pactos eleitorais de modo dun partido para se defi
cara as autonómicas vindei- nir claramente. Moitas _veces 
ras? · · hai que facelo. por referéncia a ~ 
-Realmente aí _o congreso non outras condutas. Pero non .hai 
entrou. Rexeitada a coalición. -. nengun tipo d~ agresión coritra 
con CG o congreso non deba.: ninguén, senón simplesmente 
teu as tácticas eleitorais ou o de auto-definición e desde un 
que vai facer dentro ae dóus ou escrupuloso respeito dos nasos 

. tres anos, e deposita no Canse- · pactos de governo. Pero · hai 
llo-Político esta decisión. Natu- que sa.liefltar- que q PNG ten -
ra!mente a vocación dun parti- unha clara vocación nacionalis
do sempre é 'ir só ás .eleicións, ta, maior que a ·dos mitras par
daf esa vontade de medrar, -de tidos coaligados. Dicir isto non 

· ser fortes, de expansionarse e é· unha agresión senón unha 
de ter unha grande capacidade reafirmaciori da nasa vocaci6n. 
para emerxer no panorama po- -Seria esa vocación naciona
lítico galega como unha forza lista a maior . diferéncia do 
capaz e. suficiente por seu.· PNG co PSOE e CG cos que. 

-Realmente hai futuro para co-governa? . 
o ~NG de cara a próximas Desde lago, desde o ámbito 
confrontacións eleitorais? deste congreso ·é natural. ·Esa é 

·-Eu cr~o que hai un claro a tliferenciación realmente séria 
espácio político, unha grand~ que o PNG plantexa·. D 
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QALIZA POtlTICA 

o· EXÉRCITO GUERRILHEIRO 
O coche bomba feíto . 
explosidflar, presuntamente . 
polo Exército Guerrilheiró, 

. . 
desarticulada, lago das de.manifesto a' intención de .. excepción do presunto líder xudicial na Galiza, tiñan 
declaracións.en sentido .non facer máis ·declaracióos· do grupo, Antón Arias .. criticado xa a neces.idade 
contrário dalgunhas · para "non r!lagnificar áccións Curto, convalecente en destes traslados que derán 
autoridades. ü delegado do · terroristas". Pór · último e Oureose de múltiples · lugar, por outra parte, a que . ante a comisaria de Ourerise 

pon de. novo de áctualidade 
a este grupo e mostra que a 
sua éstrutura non está 
completamente 

governo na Galiza, Domingo · nésta liña de acontecimel)tos fracturas. Xan Luis Pia, xuiz · ·os detidos cómezaran un ha 
Garcia Sabéll; calificaba de . hai.que sinalar o traslado· a · oureñsán encarregado ·até folga dé tarne na que 
"simple petardo" ó coche- Madrid, o. pasado· luns, dos . agora do caso, .as-i como permanecen desde hai · 
_bomb.a, ao tempo que~póñia · detidos na.acción policial. a outros membros _do poder vários dias. · 

Comunic~do dos presós ~Os polidas daqui portáronse mellar que os GEO' 

A contlnuaciqn reprodtJcimos mos seis meses. Fina: L~ .Sueiro repite . a experiéncia do 80 
-na SUa integridade Url ·COmuni- _ ·4:- 0esde as 9.30 do dia 2/ 

· cado feito chegar polos deti- 6/88 estamos en folga ·dé 
dos na operación .-_cqntra ·o fame· despois de sermos sa-
E. G. · bedores de ·· que seriamos 

"Diante .das terxiversadas trasladados a Espanha. Rei
notícias que estiveron a apa- vindicamos:1.- Direito ª-ª per
recer ·nos médios de comuni- . mañecer na nosa terra·; perto
cación, queremos aclarar ·ª. de familiares e amigos; sen 
todo o povo galego: · ocasionar máis cUstes .econó-

1.- Só catro dos presos so- micos aos mesmos. 2.- O di
mos membros do EGPGC: reito 'a poder estar xuntos e 
José Sanmartir.i Bauza, -Antón n·on separados én tres módu
Garcia Matos, Antón Árias los como agora. 3.- A imedía- · 
Curto e José António Matalo- ta ·posta en liberdade de ·su-. 
. bos Rebolo. sana Lopes Pagas, e de todos 
' 2.- A intencionada falsa -in- os compañeiros, máxime no 
formaci9n: verquida pola poli- caso dos que-non tenhen vin-

: cia, de que todos os detidos culación co EGPGC. _ 

As bágoas non lle quitan as ene-
. rxias a Fina Lóp"ez Sueiro. -Eu 
son eu e ' non simplesménte a 
mull~r de Ar:itón, di referíndose · 
ao seu home, o presunto . diri
xente · do faército Guerrilheiro. 
Fiha pede o enderezo que per
deu, .da ljbraria de mulleres fe
ministas e, acto seguido, lém
branos que t~mos poucp tem
po,, que dentro dunha hora ten 
que sair para Ourense, a ver a 
Antón Arias Curto que está cos 
pulsos, ·as cóbados e o feinur 
rotos e con catorce pontos de 
sutura na cabeza, no Hospital 
de Ourense. 

É un remuiño esta muller que 
surprende a cotio aos xornalis
tas esixindo intransixentemente 
unha só causa:· q1,..1e non tradu
zan as suas palabras. -Antón 
estivo dous dias en coma, está 
conmocionado, explícanos. Xa 
o visitou en duas ocasións e di 

que o trato dos policias é respe
tuoso. --Cando o levaron a fa- . 
cer as curas aumentaron a vi
xiáncia, pero que pode facer un 
home con tantas fracturas? Un 
policia díxome que non era para 
vixialo a el, senón para protexe-
lo. Eu díxenlle que como é que 
non o vixilaran antes de cair 

pola fiestra do segundo piso. 
Por unha experiéncia parecida 

xa pasou Fina, cando Antón foi 
'detido en 1980. A frialdade dos 
:viciños de Monforte naquela 
ocasión, tornou agora en distán
cia sen excesivas críticas, facili
tada quizá polas novas_ int~rro
gantes levantadas: "Porque se 
vai ao monte un home que tiña 
a sua empresa?; Cales son as 
suas razóns, senón parece un 
vulgar ladrón; é posibel facer iso 
sen que existan causas de 
egoismo? E, ao fin e ao cabo, 
estas xentes non mataron a nin
guen" Xa é sabida a boa fama 
que Antón tiña entre os seus co
ñecidos, reflexada mesmo nas 
declaracións do alcalde da vila, 
Celestino T arres. Outro tanto 
sucedeu con "Juanin" irmán de 
Antón, primeiro detido e logo 
posta en liberdade. O feíto non 
lle fixo nengun favor á policia. 

eramos do EGPGC ven ser ·" 5.- Dicer que a deten9ión 
unha intoxicación para xustifi- • de José. Sanmartín e Antón 
car- uns· resultados e demos- Garcia'. Mato foi ás 2-. da ma
trar un ha aparente · eficácia drugada do sábado ·28 · de 
despois do despl~gue da Maio; e non ás 6 como di a· 
"operación de envergadura" polici~, xa . que esa foi a hora 
metendó cantos máis millar c;ja chegada a comisaria, pero 
no mesmo saco, misturando a antes rétivéronos 4 horas no 
prqpósito militantes . do monte golpeándoos e tortu-: 
EGPGC con militantes do rándoos, con ameazas de fa
PCLN, que son orgailizacións - celos "desaparec~r" pois ni.n
distintas, s~n hengunha vincu- guen c_oñecia a sua det~nción, ~ 
!ación e con _campos de · ac_. inetendo a pistdla na bo.ca e 

.Pilaí Casanova,. detida na operación 
-contra o EGPGC 

tuación totalmente separados. facentjo un simulacro de afor- ·A Pilar Casanova, . médica e 
3.- A presa Susana Lópes ca·mento a Jose Sanmarfín, militante do PCLN, encontrámo-

Po9as, ten este legal e autén- · demostración do talante "de- 18. en Bóveda, perta de Monfor-
tico nome, non senda certo · mocrático" dos Geos e poli- te . . Está nun bar cun·s amigos 
que tivese· documentación tal- cia. ' que viñeron vela. O luns (dia 6) 
sa, e a única ligagón que ten 6--As lesións sofridas por _ terá que ir á Audiéncia a Madrid. _ 
co EGPGC é a de estar unida Antón Arias Curto· e José San-
·sentimentai'mente a un dos martin na comisaria non foron · Aquel domingo, -ás cinco do 
seus membros. No caso desta -por riengun intento de ' fl!.ga sérán, d.etivérona en Navea, 
compañeira non entendemos senón como. intento 0e evitar .?<Unto co seu mozo, -na estrada, · 
como un.ha _policia tan eficai, as presións e torturas -do inte- sacáronos do coche a punta de 
despois de tres dias na comi- rrogatório: Aritón Arias estába pistola. · --Cruzáronse · diante e 
sária, fendo que tornar unha ~sposado coas mans ás cos- detrás de nós, ríen se identifica-
forte medicación tres · veces tas no momento da caida." ron; nen nos dixeron aonde ia-

- ~o dia, : non percebe que pa- · Firman o comunicado An~ m·os, dixerori que nos xa sabia-
dece unha epilépsia e polo · tón Matalobos, Samartin Boú- . mos. 
efecto da~ pastillas tiña un es- za, Antqn Garéia Matos, · Mi-
tado d~ . falla de . ~xili9ade .. guel C~mpu.zano Alvarez-, Ma- -O Mércorés, ás oito e média 
menta.I manifesta. Esta com- nolo Alvarez, Manuel Soto · : ceibáfonme, : creo que Sen ca(-
pañeira estivo ademais a trá: ' Martinez, Alfredo SarJtos .. e gos. Unha das causas nas que 
tamento siquiátrico nos últi- __ Susana Lepes Po<(.as_. · .. _ máis facian fincapé era en tratar 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~- ~ - de impl~araoPCLN. ~bande-

PropidoU a.división entreos gru¡)os dO·GOvemo e o PSOE. 

talles de onde estivera habia 
moito tempo, para que víramos 
que nos seguian. Dicíanme que 
non tiña nada, pero que me ian 
meter moito. lnsistianme tamén 

en que talara, que Manolo xa o 
fixera e que senón ia ser piar. A 
el supoño que lle dirian o mes
mo. 

Pilar tala de diferéncias no tra- · 
to. -Os policias de aqui eran 
mellores, os GEOS eran terrí
beis. Cando viña un daqui a tra
guer o bocadillo decia: agora 
estamos milJor que somos do 
país. 

Pilar nunca estivera detida. -
Algo que me fastidou bastante 
foi que non avisaron á família, 
inteiráronse ao sairen as fotos 
en todos O$ lados. Aos meus 
pais case lles -dá un ataque. Xa 
estaban preocupados pensando 

· que desaparecera ou que me 
pasara algo. 

Os axu;ntamentos ·e deputaCións ·. deben. redactar en · galego 
- . . ' . ~ . . .) . . 

~ A proposición· de Lei d~ Usó do GaÍego nas entidades loca.is .. 
aprobada polo parlamento de Galiza, causou a' división entre 
6s grupos da Xunta_ ao vótar a ~avor PNG e CG e .oporse o 
PSOE; ainda que dentro _deste. partido tamén ~xistisen "' .: . 
algunhas indisciplinas como a de González Amádios é Pablo. 
Sande. Este tq1spé do ·Goberno está a propiciar que se 
intente .excluir del ao PNG, ·sobre todo despois .de verse a .:_ J 
sua firme decisión de non fusiO-narsé con ce.· pero as 

. ciplina de voto do seu grupo ao 
facelo a favor da lei, absterse e 
non pronunciarse respeitivamen
te. 

Dificuldades ·no Governo 

"relevo" con fichaxes proceden
tes do Grupo Popular van cada 
dia en aumento. 

A isto teñen q~e · unirlle, agora, 
as próprias diverxéncias no seo 
do PSOE e os intentos de Antolin 
S. Presedo de purgar ao sector 

Esta ndva disensión entre os tre~ nacionalista. 
partidos que forman ·o actual gq- . O voto en contra de Gohzález 
verno .prétende ser aproveitadá Amadiós, xa anunciado, e a abs-· posíbeis de~ercións nó seo oos socialistas están botando 

para atrás esta medida que . deixaría a ~González Laxe en 
m·inoria. , 

. . 

A Lei sobre o Uso do Gal.ego po- .. · didas oportunas para qú.e os fun~ 
l~s entidades locail¡>, aRresentada cionários· coñezan o galega. 
polo PSG-EG, recolle . que os . Pero a ~aioria do actual go
axuntamentos e as deputacións · verno. auton.ómicó non está por 
deberán redactar en ga_lego a ese labor. Asi quedou demostra-
conv0catória das··sesións: ~ordes do na votacióñ, onde o PSOE ·se 
do diá, modóns, votos par:ticula- · -opuxo á aprobación desta leí ar-

. res, propostas de acordo, dicta- gumentadQ. que "r]on están pofa' . Cimento, serión para non que.dar 
mes das comisións informativas . imposición dun idioma senón descolgada ao PNG que deddiu, 
e actas, sen perxuício de que ta.:. polo bilingüismo equilibrado'~. desta volta e en ~onsonáncia co 
mén o faga en español, pero algo coque se .quer~ maquillar a aprobado no setJ recente .con-: 
todo pode quedar en água de sua postura .a prol do español. - greso, "coller a bandeira nacio-
marañas _pois sinala tamén que Coalición Galega, a quen lle nalista na Xunta". · 
será a Xunta a impulsora deste . tira máis o governo que o galego, Os deputadós do PSOE Gqn
proceso, através de programas . ao fin, votou a favor da proposi- zalez .Amadiós, Pablo Sande ,e 
de formación e adoitando as me:. ción de lei, pero non por conven- Manoel Blanco, romperon á dis-

L ___ . ____ _ 
------·- ·- ~---

por· Coalició~- Galega e polo tención de Pablo Sande, os dous 
· PSOE para desembarazar&e do representantesdo PSOE na Mesa 
PNG, sobretodo cando pareceu d p 1 quedar· . claro. que este partido o ar amento, asi como o "pa-

. sotismo" de Manoel Blanco, son 
tronchou toda posibilidade de fu- posturas personais tentando ser 
sión cos coaga~. . . 
. Alguns sectores . económicos, consecuentes coas ideas, pero 

. con inéidéncfa en certos meios tamén un reto ao Secretário Xe
de comunicación, están alentan-- ' rál do PSOE, qué, como informá
do a que se prescinda do ·PNG bamos na 'pasada semana, esta
na Xúnta . . Tanto X.L. · Barreiro - ria dispos_to a sacrificar ao gover-
como Antolín Sanchez teñen no en aras do seu liderazgo in- ... 

. mantido . reunión·s. neste senso, discutible dentro do partido. O 
'que xa non parece estar tan cla

, .a\nda que? como a .celebrada·· 0 , ro e que a maioria dos actuais al-
d1a do plenp, n<? Ho~tal, . ten_ten tos cargos socialistas' pensen ·o 
aprese~talas c?m'?. n,ormais., . -mesmo. As liortas desta forma

. ~e mqmento ha1 so u~ha urnca · . ción- van· condicionar os cámbios · 
d1f1cultad~ . q~e os ~ete~: o g~- . na Xünta. :.. .. 

· vern9 quedana en mm.ona. As d1- · 
ficultades para e.ncontrarlles un . A.~. 

· __ .:_.:_ ____ · ,-" ---. _· ---. __J 
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SOCIEDADE 

POLÉMICA .CARLOS CASARES-CID CABIDO 
Ambos destacan ·o ~papel dos meio~ Informativos, no_ t~ma 

·casares e· Cid Cabido de acordo ·en ,que non hoLibo agresión 
Un artigo d~ Carlos Casares 
publicado no xornal "El País" 
ven de se converter na causa 
dunha série de feltos que 
acadaron importante 
trascendéncia. Un acto 
cultural abortado, titulares 
escandalosos nos meios de 
comunicación que talaban 
de agresións, editoriais e · 
artígos de réplica e 
contrarréplica, ordes de 
procura e captura e proqeso , 
xudicial. 

O xornal madrileño publicaba 
un artigo de Carlos Casares, 
complementando a información 
das detencións dos militantes do 
EGPGC. Nel referiase a accións 
armadas anteriores e empregaria 
a definición de "chirigota" para 
calificar un intento falido de atra
co a un banco que " sería aborta
do por un vello a trancazos" se
gundo as suas confesíóns "nun 
xornal da época" existindo tamén 
destacadas alusións á U PG e ao 
Exército Guerrilheiro . 

Uns dias despois de ser publi
cado o artigo aparecía Carlos Ca
sares como figura cultural nun 
acto celebrado no concello de 
Vigo. Ainda non iniciara a sua in
tervención cando foi interrompido 
polo pintor Xosé Carlos Barros e 
o escritor Xosé Cid Cabido. lnfor~ 
macións contrastadas indican 
que era Barros a persoa que se 
dirixiu a Casares para informalo 
da razón do boicoteo "estamos 
en contra de que ti participes nun 
acto de cultura galega despois do 
ataque que lle fixeches ao nacio-

-nalismo en "El País". O actual di
rector de Galaxia non agardou a 
coñecer esas razóns e foise do 
cenário porque "nun primeiro mo
mento pensei que era un intento 
de agresión, ·concretamente por 
parte dos guerrilleiros, logo do 
factor sorpresa, cando me dixe
ron quen eran xa sabía que a in
tención non era agredirme". 

TRIBUNA 

Xosé Cid Cabido e Carlos Casares 

O proceso xudicial seria inicia
do presumibelmente, segundo 
os ancausados, por Mª Xosé 
porteiro, concellala do Axunta
mento de Vigo, e raquel Casal, 
Directora Xeral de Cultura, am
bas presentes no local. O Gover
nador Civil daria posteriormente 
a arde de "busca e captura" dos 
interceptores do acto. 

Cuestionamento dos 
meios de comunicación 

Os meios de comunicación, pola 
sua parte, titularon a información 
do acontecido con frases des
proporcionadas que resultaron 
rectificadas polos protagonistas, 
tanto Casares como CJd e Barros 
negaron a intencionalidade de 
agresión. Para o autor de "Fou
mán" está claro que "hai xornais 
de tan baixa categoría que alte
ran os titulares de portada por in
fluéncias conxugais e a ese pe
riódico local vouno denunciar" : 

Con relación a outro xomal per
guntáronse "como se explica 
que no "Faro de Vigo" vexan 
agresións e barras de ferro don
de non as hai e -curiosamente 

logo do desmentido de Casares 
seguen co.a teima?". O aconte~i
do a posteriori veu resultar un 
xulgamento d9 comportamento 
dos meios de comunicación. 

Para o autor de "Os mortos 
daquel verán" a_ respeito das re
percusións "teño que dicer que 
o editorial de Couselo no "Atlán
tico" é ofensivo contra a miña 
persoa, os titulares r:nanipulan os 
feítos, mesmo un señor man·da 
unha carta na-que dí que ·éu me
rezo unhas bofetadas. Podo es
tar enganado nos meus plante
xamentos ·pero non é para tan
to". 

Cid Cabido e Barros entanden 
que o tono do artigo de Casares 
é insultante e esixia unha respos-. 
ta pero "non somos todos iguais 
nos meios de . comunicación, 
está · hábendo censura mesmo 
nos que nós considerábamos 
como máis progresistµs. Na de-

- mocrácia burguesa ser teórica
mente iguais di ante da lei ·non é 
abando, é preciso sermos iguais 
frente aos meios, ante a lei canta 
máis pasta máis te safas, nos 
meios a máis prestíxio social 
máis direitos". 

, Os protagonistas do aconteci-· 
do coinciden na valoración da 
disparatada dimensión posterior 
que tivo o boicot, con orde á po-

: licia de procura e captura para . 
Cid e Bárros sen que mediase. 
denúncia do p,erxudicado, "no 
ambrente. policial e de enorme 
carga poi íticá que se viviu aque
l es días deuse unha reacción de 

· clientelismo con Rega~o que ex
plica o fechámento de fileiras 
aate o PSOE, toda unha rácia de 
xentes que forman a terceira fila· 
de REGA, como o Ché, que be
rraba coma un tolo que se cha
ll]ara á policía, ou o Darnián Villa
laín, ou os demais tipos -de baixa 
calidad~ intelectual que aumen
taron o acontecido, inventando 
falsedades .que -resolveran as 
suas dificuldades de encher o 
seu artigo de fin de semana". 
· Carlos Casares sinala pola sua 

- parte que "hai quen·pretende fa
cer de min un coco, un asquero
so ou un fascista, sonche cousas 
que xa teñen história e mesmo 
antecedentes no que se deu ·en 
chamar "piñeirismo" pero acon
tece que eu fun sempre desde o 
meu trato con Ramón Piñeiro un 
federalista. un home de esquer-

das que quere unha Galiza_ go
vernada por urí partido socialista, 
chamarme fascista a min. é ina
ceitábel. Agora ben podo com
prender · que algún deles poda 
sentirse ferido polo tono· humo
rístico do meu artigo, mesmo in
sultado ao rion matizar eu certas 
cousas, pero hai outros sistemas 
de protesta. Non creo na censu
ra en todos os diários galegas -e 
se é certa fica o recurso aos tri
bunais ou a esixirme persoal
mente unha explicación que eu 
daria con gasto". . 
. A respeito do título do artigo _ 
que desata os acontecimentos o 
autor quixo pontualizar que "a 
broma que fago co de colónia e 
champú quere. referirse á nece:.. 
sária clarificación ideolóxica da 
xente que está na política, como 
Beiras, que ~mprega pública
mente unhá dobre linguaxe por 
unha banda está o deputado, o 
institucional e pola outrá o home 
que insulta a e_sa institución "par
lamentiño de merda" 

Un tema do que ainda fican . 
consecuéncias por concretizar
se, e do que Casares quixo infor
mar persoalmente a este serna-

. nário, "dunha cuestión da que 
falo pola primeira vez en público: 
xoguei un papel bastante i.mpor
tante nun caso x"udicial que leva
ba o abogado Ventura Pérez Ma
riño hai uns anos <;ie presos polí- -
ticos galegas, non· sei se algun 
dos qué boicotearon a miña in
tervención no conce.llo era seu 
defendido. A petición que me 
fixo foi a de que eu intervira de 
cara a que as penas que pedían 
para eles se ativeran ·ao código 
e non se aumentaran por razóns 
políticas. Fixen -un ha xestión con 
Felipe González e outra para · 
chegar a Calvo Sotelo, daquela 
Presidente do Góverno, para que 
non se discriminara a uns nacio
nalistas galegos por razóns polí
ticas, nunca dixera esto e deixo 

· que se publique agora. por se 
serve par~ a reflexión". O 

A. MASCATO 

ARREPENTIDO OU ·oPORTUNISTA .. 
FRANCISCO RODR(GUtt 

Corrían os últimos anos do franquismo do e honesto, europeista-atlantista e ben 
cando convivin cun incipiente, pero xa intencionado. 
recoñecido, escritor, que desempeñaba Cando xa cabalgaban os centauros da 
a docéncia, na sua calidade de profesor Reforma pactada, despois das primeiras 
de Ungua e Literatura españolas, no lns- eleicións, veleiqui que souben, a .distán
tituto de BUP ·de Cangas de Morrazo. cia física e · moral, que o profesor que, 
Por aquel entón, nos meios de comuni- até _ entón, se facia o sueco, afirmaba 
cación escritos, especialmente de fóra? que, menos mal, que se podia falar' con· 
o hoxe promovido, integrado e louvado liberdade, sen a presión "inquisitoriál" da 
escritor, presumia das suas identifica- ,,.. UPG ao arredor, unha vez que as urnas 
cións, xa co PSG, no que o amigo Xosé· tiñan deixado clariño canto valia. cada 
Manuel Beiras era persoa relevante, xa quen. Espantado polos ecos acusató
-ousadia!!- coa UPG. lso qu_e ninguén ri.os, cavilei que a presión denunciada se
lle pedía nen urxia nunca seniellantes referiria á demanda por parte do alunado 
credenciais. Daquela, ainda que con cer- para que tari esgrévio escritor galego de- -
tos matices diferenciais, ambos os dous senvolvese a docénéia na sua língua. 
partidos políticos coincidían na asevera- Nunca puié:len sospeitar que non fose un 
ción do carácter colonial da Galiza den- acto libremente asumido· por alguén que · _ 
tro do estado español, despois dunha se apresentaba como traballador da pa
análise económica, política e cultural labra escrita dun idioma subQrdinado. 
que explicaba o caso galega como es- Non podia crer que a simples preséncia 
pacífico entre todas as nacións domina- física dun militante da UPG -nada ben · · 
das da Península. Sempre me chamabá alimentado e pouco ben visto polos que. 
a atención que un intelectual, que nón entón detenta~ªn o poder, e mesmo po
desperdiciaba ocasión de espallar as los que . os ian substituir- conseguise 
vantaxes -do sistema sueco, entre os imprimir un degrau tal de aquiscéncia en 
seus alunas, e de falar-lles das maravi- aquel a quen nunca se lle pedia. Hoxe 
llas da Europa occidental -:-atlantista-, . sei que era o afá!l de non evioenciar os 
poidese ter proclividades nacionalistas destinos .fut1::1ros, deixando que o tempo 
tan definidas. Pero non cabía máis remé- se encargase de revelá-los coa autorida-
dio que acreditar na sua sinceridade. de e· o poder requeridos. . 
Sempre coidei que se podia ser modera- Efectivamente, . o esforzado europeísta 

acabou por ocupar unha praza como de
putado-polo PSOE, nos escanos do Par
lamento autonómico, despois .das pri
meiras eleicións celebradas a tal efecto. 
O ínclito escritor prefería ser un asalaria- · 
do directo da política española. Usaban 
e pagaban~asi ao propagandista da "mo
demidade" desde unha galería de gale
guidade ben entendida. Agora, xa cum
prida a misión e licenciado de deputado, 
está destinado a exercer de "intelectual" 
sentenciador, en intres especiais, desde 
páxinas .privilexiadas. Evoca rencorosa
mente a antigós compañeiros, amedoña 
cos fantasmas do terror, xurdidos da 
própria miséria que xera unha neo-coló
nia importada de Europa. Pero o que re
sulta pior: o ilustrísimo escritor, segura,.. 
mente nada defensor da literatura "enga
gé", é do critério de McCarthy que, tra-

'0 ILUSTRISIMO -
.ESCRITOR É DO CRITÉRiO 

DE McCARTHY QUE, 
TRADUCIDO, REZA: 

TODOS OS 
NACIONALISTAS 

SON SOSPEITOSOS' 

ducido ao naso contexto, reza: "Todos 
os nacionalistas son sospeitosos, todos · 
OS· que seguen a defender que Galiza é 

· unha colónia dentro do estado español, 
son responsábeis". 

Pode ser que o $r. Carlos Casares 
sexa un arrepentido como moitos que, 
perante unha posíbel persecución, pre
ferrron o colaboracionismo. Pero non. El 
nunca foi un perseguido nen un sospei
toso, nen moito menos acreditou que 
Galiza é unha nación colonizada. As 
suas · proclamas públicas nos últimos 
anos do franquismo eran as dun oportu
nista á espera de ~que as circunstáncias 

, desveasen o futuro próximo do Estado 
español. . 

Era pouco intelixente oi.J excesivamen
te cuco e cobarde. Os que acreditamos 
en que Galiza é. unha nación e unha co
lónia, sabíamos perfeitamente o que nos 
esperaba: o paradiso no que tan ben 
considerado, ainda que de forma subsi
diária, (é dicer, subordinada e marxinal) · 
se atopa a sua Ilustrísima. Un paradiso 
no que o Supremo Facedor fai aparecer 
GRAPOS cando lle convén, tolera, o 
tempo que lle peta, grupos armados, co 
obxectivo, entre outros, de que galegos, 

-como V.I., poidan revalidar servilmente o 
seu status de -intelectual colonizado e 
desonesto. o 
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Irregularidades Un millón de exemplares de difusión maioritarjame0te en cataJán 

·nas opósicións á RTG A' prensa comarcal Catalana edita 
... 

Seis postos de axudantes de re-
dación, aos _que aspiraban da-· 
zaoito persoas, - nas recentes 
oposicións convocadas pola 
RTG, qeron lugar a várias.amea
zas de impugnación e numero
sas protestas. Dos seis aproba- . 
dos, segundo as críticas formu
ladas, cinco eran persoas próxi
mas ao Partido Sociafista. 

presentaeión do consello de ad
ministracipn _da cornpa-ñia; un re
presentante da Asociación da 
Prensa que foi Lois P.érez, presi-. 
dente da Asociación de Lugo -o 
de Santiago era aspirante a unha 
praza- e dous técnicos de con
trol e dous suplentes como re
presentantes do comité de em!. 
presa. A empresa foi enéargada 
-de nomear tamén a un técnico e 
como suplente ao xefe de ·infor
mativos Roberto Cid. 

máis ·de sesenta títUlos semanais 

As irregularidades comezaron, 
ao parecer, co rexeitamento en 
princípio de dous aspirantes que 
posteriormente resultaron admi
tidos, debido ás presions habi
das e que ao final estarian tamén 
entre o~ seis aprobados. · 

En contra de toda -norma, o tri
bunal tivo un número flexíbel de 
membros •. de xeito que á hora de 

. valorar o exame si se presentou 

Un ha prensa ao· pé -da 
notícia, imediata, e que 
serve de vínculo instantáneo 
entre _a própria realidade 
vivida e aquelo-que ve a letra 
impresa. E~a é a experiéncia 
das 150 publicacións 
com_p.rcais -de 
informaciónxeral.:__· que se 
editan na Cataluña, con 
periodicidade que vai desde 
as que saen tres veces por 
semana ás trimestrais, pero 
que xeran unha difusión 
conxunta de perta do millón 
de .leitores. 

Aímprovisación na realización , 
das probas -o dia do -primeiro 
exame práctico o presidente do 
tribunal chegaria con duas horas 
de retra~o- e outro-s feitos 
como ó · exame fóra de prazo a 
outros dous . opositores, · consti
tuirian .. outras tantas · irregularidq.
des. 

· o membro da Asociacón da 
Prensa ausente até aquel mo...: 
mento. Un dos m~mbros desig
nado polo Comité de Empresa 
dirnitiu do. tribunal por non se 
considerar cualificado para xul-
gé!r a axudanJes de redacción. As trinta e oito comarcas de Ca-
Daquela entrou a formar parte do taluña están atendidas por máis 
tril5unal o· xefe de informativos da de 150 publicacións de carácter 
rádio, home vencellado ao PSOE comarcal, recollendo unha vella 

O tribunal foi presidido por Ro
berto Taboada, designado en re-

e ao que se acusa de estar de- tradición, que antes da guerra 
trás do "a,maño" . o ti[ía décadas. de normal desenro-

A.E. lo, na comunicación en Cataluña. 

, 

AGOLECCION 
INDISPENSABEL · 

Reedición completa, por vez primeira, 

· facsimilar, do periódico 

.. A Nosa Ter.ra", no período histórico 

dende o seu' primeiro número no 1916 .ate 1936 

Información e pedldos.
NOVA·GAld'CIA 'Edlción·s. 
Av. Florida, 32 ·-Portal 3·(Eia·1xo) 
_Tel~. 20 21 11 - 20 ·25 50 - ·VIGO 

Nestes dias visitou o noso país, 
para se informar sobre' as axudas 
que a prensa comarcal -un mí
mimo -embrión de apenas média 
-dúcia de títulos- ten na Galiza 
J. F. Huguet, secretario da Asso~ 
ciació . Catalana da Prensa Co
marcal e editor do "Diari de Vila
nova" un· tabloide semanal, fun
dado no 1850 e decano da-pren
sa comarcal no Estado español. 

"O Diari de Vilanova nasceu no 
1851, e era a- publicación r'náis 
vella despois do Diari de Barce
lona. Somos agora, pois, os de
canos da prensa comarcal no 
Estado. Cando· o 18 de Xullo, e 
como sucedeu por toda a parte, 
a .prensa foi ferreamente contro
lada, censurada -e incautada e o · 
mesmo pasou con todas as pu
blicacións cor'narcais que se pu
blicaban en Catalunya. Nós re- . 
nascemos nos primeiros anos da 
transición, como sucedeu· coa 
maioria das cabeceiras que ago
ra saen. Fixémolo cun pequeno 
accionariado que, ao tempo, era
mos quen traballábamos no pró
prio meio. Esa característica é 
moi normal na prensa comarcal, 

· porque ternos unha infraestrutura 
própria, só dependendo de fóra 
na fa::;e de impresión, que no 

· naso caso estamos a f~cer agora 
en Ll~ida". Completar un proce
so independizado desde os pró
prios: meios foi ·un ha tarefa des
tas publicacións: unha estrutura 
redaccional e administrativa, e 
toda a fase de elaboración (foto
composición, . montaxe, fotorne
cánica, ... ) até completar -a edi
ción. "Mesmo_ nós próprios face
mos a distribución. No caso de 
Vilanova, estamos · presentes en 
cincueota pontos de venda da 
bisbarra, e en vários de Barcelo
na (estacións e· atguns_ quiosques 
determinados).". · . · 

A · profisionalíiación, cunha 
média de 8 trabalJadores, é com
pleta en todos aqueles {uns 30) 
semana.is, ou que sa~n 2_ e/ou 3 

- vece.s por seman.a, dos cales son 
un 70 de format6.tabloide e tira- · 

,_ dos eri rofátivas 6itset, dos cales 
· i..ii:l' 85 teñen todo, o proceso· de 

. ·• ediéi,óf? orápr~.Q : E? . mesri)o o l5 
restánfe G'o.m~¡i_rteno con outros 
meios. :Qs_ .. ;>dema.i$f'~ empregan a 
estruturá.f;,Glas""' ·1í'l)°Q1,e'ntas · córner~ 

. ciais habít~~~< ~;~ _. -1.fl 
un milló~illl~itortf.s'~;/'-;:'•; 
As tirad~s ~:~~:;.~-;rfábéfS: J~~~n-
dendo moito da publiéación. A 
máis alta ~. de ~ 3.000 ~xempla-

IAa•AYAl-88 

O número de Diari _de_ "filanova, pertencente ao último Antroido e logotipo e 
estatutos da Assoc1ac10 -Catalana da Prensa Comarcal 

média abala entre os 3 e os 
5.000 exemplares. Calculando 

· un promédio de difusión de 4 
persoas por exemplar, admitida 
por O.X.O. que está a facer o 
control para a Associació , até un 
millón de cataláns poden ter nas 
suas mans unha publicación co
marcal. Desta amplísima pene
tr_ación- e da necesidade de orga
nizar os aspectos que lle afectan 
en canto ao apoio institucional 
téñense reunido na citada aso~ 
ciación que, fundamentalmente, 
serve para canalizar as reivindi
cacións específicas deste tipo 
de prensa, recoller e re-d istribuir 
a publicidade do mercado de 
Madrid -onde está a maior con
centra ción de axéncias-· e or
ganizar diferentes tipos de cur
sos de formación fiscal, indus
trial, etc. 

Os précios nos que se moven 
~.stán entre as 75· e as 120 pese
tas e o número de páxinas varia 
en función de cobrir un 30 de pu~ 
blicidade; entre as 44 e as 48. 
Non están subvencionadas polo 
uso de papel prensa, "e é unha 
batalla que xa non pa~a a pena 
dar porque desde ~º 92-estará li
beralizado o mercado e virá a 
competéncia de fóra que é moito 
máis barata. Hoxe papeis · de 
moita calidade son máis econó:.. 
micos, por exemplo en Noruega 
?U Dinamarca, q~e o papel de 
1.r:nprensa qu~ ~.-.::.¡ui se utiliza". 

Maioritariamente en 
catalán · 

O apoio das institucións é relati
vamente pequeno e dase através 
de subvencionar 3 pesetas por 
exemplar vendido (non chega ao' 
millón de. pesetas por ano para 
unha publicación como Diari de 
Vilanova), e atravésida publicida
de ou de axudas para os cursos· 
e as activid.ctdes da ,Associaci.ó. , 
As fontes -de f.inánciáción veñen~: 
portante da -·:própria venda; '8as 
subscricións e os abo-nos (que 

soporte do Correo) e do apoio da 
publicidade. A Associació Cata
lana de Premsa Comarcal, con
seguiu que as campañas publici
tárias entrasen neste, ·para as 
grandes axéncias, minifúndío de 
meios que imposib~itaba unha 
distribución adecuada, e criou 
unha própria distribuidora. Fan 
contratacións de páxinas para 31 
meios semanais, · ou 4 quince
nais, ou para os 69 mensais e 
despois eles encarréganse de 
entregarlles os orixinais ás dife
ren tes publicacións. 

Unhas publ icacións que son 
na sua imensa maioria monolín
gües en catalán e en todos os 
casos cunha porcentaxe mínima 
que supera sempre o 50% en 
catalán, o que desminte o pre
xuício sobre a leitura no 'próprio 
idioma pese á sua minorización 
diglósica, "nós no Diari de Vila
nova -afirma J.C. Huguet- em
pregamos tamén o castellano, 
pero é mínimo e serve para che
gar a alguns sectores con inten
ción de axudalos na catalaniza
ción das suas leituras. Xógase 
coa vantaxe de que a prensa co
marcal ten fundamentalmente a 
característica de levar informa
ción de interese imediato para a 
xente". Un interese que para Hu.:. 
guet obriga "a mantera indepeii
·déncia máis estricta e ser sem-

. pre críticos con quen está no po-
der municipal: esa é unha res
ponsabilidade que se debe con
verter en norte de calquer pro
xecto que se plantexe, porque 
ademais o naso leitor-tipo é de 
profisións liberais, dunha certa· 
clase média, e non gosta dunha 
excesiva polarización". · 

"-La veu d' Anoia", "Rubricata", 
"Torelló", "L' Empordá", "El Eco 
de Sitges", "El 9 Nou'', "El 3 de 
Vuit" son alguns do;; títulos duns. 
meios, alternativos no panorama 
informat!vo ·~con .tradición popu
lar ~ <;.,en_ten_ária: "Ternos .asinatu~ 
ras que van pasando avós e ne::. 
~s" · ·· · . b 

a__ ___x.c. 
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Os sindicatos nacionalistas · relatMzan os resultados do r~ferendo 

A conflitividade _poderia voltar a. ASTANO .despois ·do verán 
R • • • 

Como ocorrre en toda 
consulta eleitóral, a 
valoración dos resultados 
do referendo que tivo lugar 
o ,pasado mércores en 
ASTANO varia segundo a 
posición ideolóxica ou 
sindical do iinterpelado. Os 

. sindicatos estatais 
aseguran que foi un 
respaldo á negociación 
ievada ·a cabo en Madrid, 
mentres que os 
nacionalistas restan 
imnportáncia -aos 
resultados da consulta. 

Do total de 3682 traballadores 
de ASTANO, 1941 déronlle o 
seu apoio ao acordo asinado en 
Madrid pero nesa cifra, segundo 
os voceiros da INTG e a CXTG, 
haberia que restar os 762 operá
rios maiores de 52 anos que van 
sair pre-xubilados. "Esas per
soas o que queren, unicamente, 
é marchar para as suas casas e 
non se pararon a valorar as dis
tintas opcións sindicais nen o 
futuro da factoría, votando afir
mativamente para poder sair re
tirados, polo que a cifra real dos 
que apoiaron o acordo redúcese 
prácticamente a un tércio da 
plantilla do estaleiro", afirma 
Xosé Diaz da CXTG. 

Os voceiros nacionalistas ate
recen asimesmo unha explica
ción do escaso número de tra
balladores que se achegou ás 
urnas para depositar a papelet~ 

negativa, "pode que non soubé
ramos explicar abando as gra
ves consecuéncias do acordo 
para a nosa factoria, pero tamén 
é certo que moiios dos traballa-·· 
dores que estriveron nas mobili
zacións en primeira fila diante 
da policia non se achegaron a 
votar ante a evidéricia de que o 
acorde ia ser aprobado, e como · 
unha forma máis de rexeitamen
to ao mesmo", sinala· Pancho 
Allegue da INTG. 

Seguiremos na batalla 

As centrais .nacionalistas augu-

f N ., GAL EGO ENTE N DÉ M-0 NO 5 -_ - . .,.. 

ran a volta da coñflitividade e da · 
mobilización para o próximo 
mes de Setembro. "Nesa data · 
empezarán os sindicatos esta-

. tais a denunciar os incumpri
mentos qos acordos, xa que as 
500 recolocacións que se anún
cian para ·ASTANO, son fictícias. 
ENDESA e AUXINI teñen planti
llas sobredimensionadas e difi
cilmente acollerán excedentes, 
e a factoria italiana do vidro non
existe", precisou o voceiro da . 
INTG. As dificuldades ·de víabili
dade para o estaleiro de Perlio 
tamén son recoñecidas palas 
outras centrais sindicais e o pre-

r 

sidente do Comité de Empresa, 
Esteban Vázquez (CCOO), tala
ba o mesmo día do referendo dá 
necesidade de iniciar unha nova 
batalla para a consecución de 
carga de traballo para a factoría. 

Nesa mesma xornada o dirixen
te da UGT, Xesus Ruiz, mostrá
base remiso sobre as intencións 
do Governo de cumprir os acor
dos, seguindo dese xeito na liña 
"radical" dos últimos tempós. 

Seté meses 
de mobilización 
Nos resultados do referendo in-

fluiu, sen dúbida, tamén, o can
sáncio dos traballadores, tánto 
excedentes como· da plantilla en 
activo, despois de sete meses 
de mobilización, Cé\Se diária,. con 
numerosos desprazamentos e 
enfrentamentos coas FOP, fol- , 
gas xerais, e multitude de quiló-
. metros rec'?rridos na protesta . 

Precisamenbte. o xeito de enfo
car as mobilizacións foi un dos 
motivos de divenééncia entre os 
sindicatos nacionalistas e esta
tais. Agora, coa perspectiva do 
tempo, a INTG e a CXTG, argu
mentan que a situación de can
sáncio e a própr_ia negociqción 
desde-posturas de febleza foron -
provocada? por non querer er
guer o nível das mobilizacións, 

. até facer de Ferro! un problema 
político. Oeste xeito acudiriase á 
mesa de negoeiación, segundo 
os nacionalistas, en posición 
vantaxosa. Para os sindicatos 
estatais a maior mobilización 
conseguiuse coas_ manifesta
cións multitudinárias, e se se 

· emprendesen mobilizacións de 
maior radicalidade conseguiria
se un esgotamento dos traballa-
· dores máis axiña perdendo for
za frente ás posturas da admi
nistración~ Són- dtJas estratéxias 
sindicais e haberá qu~ compro
bar co tempo cal das duas se 
mostra máis efectiva. O futuro 
de _ASTANO dependerá, ade
mais da vontade da administra
ción central, do acerto dos re-

. presentanfos dos traballadores. 

E. SANFIVFERROL 

_Léao, pero en Galego D Porque á 
n<;:>sa lingua, ademáis de talarse, ta

mén se -escribe ·e se lé D Nas · 

obras da literatura Galega· e máis 

nos medios de comunicación D 

Porque _6 G~·lego é-0 noso x~ito de 

comunicarnos D A nosa · propia 

lingua D Falernos e leamos G~le

go· D En Galego -entendémonosD 

CONSELLEiÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
. . DIRECCIÓN XERAL- DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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• O emprego precário au
menta. A porcentaxe de empre
gados ou asalariados nó estado 
español mediante contratos tem
porais situous~ xa, aos tres anos 
de implantadas as medidas de_ "fle
xibilización" da 1-exislación laboral, 
no 21 _por cento dá povoación asa-
lariada. · 

O emprego laboral está auf!1en- _ 
tanda ' nos últimos anos de· forma 
gradual e sostida, ªº redor dun 4 -. 
ou 5 por cento anual en relación ao 

. total da povoación ocupada asala
~da · O 

• · .Xornada de 38.5 horas. 
Os funcionários públicos da epúbli- : 
ca Federal Alemana firmaron un 
acordo coa ·Adminsitración para a 
r~ducción do tempo· de traballo se-_ 
manal a 38;5 horas en duas fases, 
de aquí a 1990, sen reducción de 
salárros. Trátase do terceiro .colec
tivo que consegue nos últfmos me
ses esta reducción, tras ns acor
dos frimados polos sectores side
rúrxico e portuário. O 

• As mulleres gañan un _ 
22.6 por cent.o menos. A bre
cha entre o salário do home e a 
-muller é patente, segundo sinala un 
informe da OIT, que indica que 
esta diferéncia ven dada en moitos 
casos por que estas realizan t_raba-_ 
llos menos remunerados. No esta
do español, segundo datos dun es-

, túdio do Mlnistério de Economía e 
Facenda, estímas~ que as mull"eres 
gañan un 22,6 por cento menos. A 
análise incluis os datos de 721 
grandes sociedades, recolle que 
son as mulleres as que ocupan as 
categorias má_is baixas, se ben ta
mén se observa unha diferéncia 
salarial para a mesma categoría la
boral. · O 

. • Redución de ~plantilla 
nas grandes empresas. As 
empresas con máis de 200" traba
lladores. reduciron o a·no pasado as 

¡ suas plantillas. o 1,3 por cento en 
;/ _ relación a_ 19~6, segundo o avance. 
. de dados do estudo anual sobre ~ 

negociación . colectiva e as suas · 
implicacións económicas, realiza
do pola Direción Xeral de Política 
Económica -do Ministério de Eco
nomía e Facenda. 

O estudo sínala que das socie
dades analizadas 721 con máis de 
200 traballadores) o 80 por cento 
rexistraron · beneficios (76,4 por 
centono 1986). O 

• Os directivos non saben 
informát~ca A extensión da in
formática nas empresas non é tan 
acelerada e uniforme · como unha 
visién sugerficial poidera facer su
por, e de_feito son os níveis directi
vos -os encarregados en definiti
va da automatización de ditas em- · 
presas- os má_is r.eácios a _adap
tarse persoalmente á - nova · situa-
ción. Segundo un estudo do Insti
tuto Tecnoloxico de Massachu
setts., só o 1 O por cento ou o 15 
por cento dQs- altos directivos nor
teamericanos de grandes · empre
sas contan cun ordenador na sua 
níesa, e deles unicamente a meta
de sabe como utilizalo correcta
mente. Un dado que posibelmente 
no resto de paises industrializados 
sexa ainda máis baixo. D 

Colas de parados ás portas dos ban'?os 

O Director Provincial de Traballo 
-acusa á INTG -de ter ·carteis anti-estéticos 

Denúrlcia de· irregularidades. 
nq ·1Nl=M de lugo 

O encadeamento de Emilio 
López Pérez en prqtesta 
por non adxudicarlle un 
pasto de ·traballo-de 
sociólogo "por non ser 
·militante do PSOE'.', puxo 
outravolta de manifesto as 

1 irregularidades existentes-
no INEM, segundo · 
denúncia· das centrais 
sindicais de Lugo. 

;' 

Os sindicatos reclaman que 
os ·contratos sexan fixos e non 
como agora que de 20 mil reali-

- zados. no 1987, o 98% foron 
temporais .. _ 

A protesta. 
de "López Pérez. 

A protesta de Emílio .-López Pe
rez, cun cartel no pescozo no 
que podía leerse: "en paro por 
non ser do PSOE", e unha rosa 

- na man, que segundo lles dixo 
aos axentes da policía "era o 

- As centrais INTG e CXTG de- seu carnet'', foi apoiada por 
núncian amiguismo nas contra- membros da INTG que portaban 
tació'n do INEM de Lugo e mes- unl:la pancarta na que se- decía: 
mo. CC.00., presente neste or-_ "abaixo a corrupción do PSOE". 
ganismo, -afirma "ter denunciado Unha representación do sin.dica
várias irregularidades na contra- · to nacionalista desplazouse ta
tación baixo convénio con INEM mén · _ao _ despacho . do Director 
e11. . corporacións de concellos Provincial de Traballo, Liñares 
como Triacastela, Pedrafita, Ferrer, do que, entre outras ex
Foz, A Fonsagrada ... sen que se plicacións escoitaron a de "sí, 
fixese nada"' para continuar de- teño_ que botarlle un ha man a 
-nunciando que '.:tal como está o ese rapaz", polo que comenta
Plafl de Emprego Xuvenil, os · ban os sindicalistas que non sa-

- máis perxudicados serán os bian se seria "unha man ao pes-
. _ próprios mo~os". cozq" 

Os sindicatos denuncian que A NOSA TERRA tratou -de en-
persoas que, ben vía política, trevistarse por este motivo co 
sindical ou funcionarial, están na Director Provinciál do .INEM, Co
órbita do PSOE, manobrall en tanda Bu~mo, que recusou facer 
beneficio próprio. _ declaracións, remitíndonos ao 

Está pendente a decisión -xu- Director Porovincial de Traballo, 
dicial sobre un fraude cometído . ainda que, sen perder baza e 
por un funcionário do INEM que . supliQándonos que non lle gra

. se eleva a varios millóns de pe- varamos, manifestaría que pa-
setas. saba por encima da demagoxia 

. Comisións Obreiras denúncia dese señor e .dese sindicato. 
que· desde a Direción Provincial "Se teñeÍl algo que dic_er que 
de Traballo "non se actuou tan nos leven aos ·tribunats a Varela 

_ rápido· e pontual como o asunto Flores, a Ramón Felix Blaneo e 
requeria''.; ainda máis se ternos a mín". ,, · -

_ en canta que tal per~oa é reinci- Esa mesma tarde do día 1 de 
deñte, . pois xa estivo implica~fo Xµño, o Director 'Provincial de 
nonhas supostas cooperativas Traballo enviaba unha carta ao 
de Cospeito das que só Jixeron · Secretário Xeral" da INTG na que 
as naves e acolléronse· ·a múlti- indicaba qu~ "os .carteis que po
p les-su.vencións. ñen n.o edificio cedido por esta 

No INEM están agora repre- organizac.ión, adoecen dos máis 
sentados UGT con dous mem- mínimos ' requerimentos de ín-
bros e CC.00. con un, asi como dole estética". . . 
tres membros da Administración . Fernando Xavier Blanco, Se- , 

cretário de Zona da INTG;·· res
e 3 empresários, · polo que a . p· ostaballe que defi'nira o .de "mí-· · 
INTG acusa a Comisións de 
"pasividade", · p~ro esta central nimos requerrmeritos de índole 
deféndese · afirmando que "as . estética" anunciandolle que es-

. competéncias fundamentais non taban dispóstos a cambiar os 
son de carácter decisório e exe- carteis cantas veces quixese 
cí..rtivo. Periodicarríente tacemos sempre e cando os gastos co- -
propostas -pero non ternos moi- rresen da sua conta. - o 
tos avance$". ' FRANCISCO ARRIZADO/LUGO . 

· Sociólogo· fundador da experléncia "SolidcHidac 
nos .baitros. maíxinais da. metrópoli americ a · 

,Oino Pácio, un galega e . Ne 
'Érl1e d~fícil entender que fenómenos co o .. ¡ 
da loi~a · co~tra o Vietnam foron unha séri de 
que nori _·conseguiron mudar a~ estrutura' 
Barruza a modiño en Ximil, na 
Pastoriza, e é tarde; Nen Dino' 

~Pacio nen eu ternos hoxe · 
moito 'tempo para falar. El 
parte mañá · p(ira o seu outro 
tempo, o alto tempo gris de 
Nova York, e é, talvez por iso, 
que as paiabras e as causas 
todas, o seL;J xesto e as caras 
dos seus, teñen o xeado · 
siléncio da despediqa. Asi 
que, deixamos á sua xente na 

_ cociña da casa de Amado, 
celebrando o 85 cumpreanos 
do señor Toño, e subirnos 
para un cuartiño pequeno. 
Unha saudade incerta parece 
rondamos lentamente e 
presjnto que agranda, pouco 
a pouco, o desasosego que 
xurde deste gran camiñante 
en pausa. Non sei que dá velo 
sentado nesta esquina, tan 
lonxe, en ~pariénciá, dese 
·bulir constante que é a sua 
vida desde que dei)'.(ara Ximil, 
a comezos dos 60, para 
profundar no -estudo da 
socioloxia, primeiro, e para 
~1evar a cabo, despois, 
teimosamente, aquel soño do 
68, debuxado en París entre 
tantos soños, e que dicia "sé 
realista, pede o imposíbel" ... 
A ese soño el chamoulle 
''Solidaridad Humana" e, para 
facelo posíbel, loita sen 
acougo este home, 
reclamando desde os 
arrabaldos de Nova York, os 
direitos máis elementais dos 
habitantes da miséria, esa 
enorme cara escura da gran 
América. 

. -Quen , é entón Dino Pacio, 
Dino? Quen é ese home graRde 
que pasea a Corda luguesa cada 
dous anos ... ? 

-Lévasme ás raíces ... Paréce
me que a miña resposta empeza 
onde empezou a miña vjda e, polo 
tanto ,. teño que referirme a Ximil... 
Sempre que falo de Ximil emprego 
a palabra comuna, porque lembro 

' que; cando éu era pícaro, a xente 
facía a maior parte dos traballos en 
montes comunais e en campos 
abertos... Creo que para min foi 

Darwin, unha intensa xeografia hu
mana e nada de ideoloxias fascis
tas nen relixiosas. Para min foi 
un ha experiéncia tremenda ... 

-Todas esas vivéncias con
trastarian fortemente coa educa
ción eclesiástica que recebe des-
pois. · 

-Moito, claro. É máis, hoxe 
considero todo ese tempo, dos 12 
aos 31 , moi pouco positivo na miña 
vida, tanto cultural como humana
mente. Foron uns anos tremenda
mente escurantistas, terribelmente 
limitados que, dalgunha maneira, 
condicionáronme sempre, ·precisa
mente por ese contraste tan gran
de cos doce primeiros anos. E , 
realidade, servíu de estímulo para 
decidirme a marchar, xa que sentía 

. unha intensa necesidade de libera
ción. 

Primeira 
viaxe aos EEUU 
-E como para os EE.UU., Dino, 
un home de tras da Corda coma 
vostede? 

-Pois, en realidade, decidin ir 
aos EE.UU. ,' Nova York, dunha for
ma curiosa, porque, entre o ano 61 
e o ano 66, o meu interese estaba 
sempre na Fráncia e na Alemaña. 
Coñecia ben o idioma francés e o 
alemán, e interesábanme os soció
logos franceses e ruemáns... Ade
mais, daquela traballaba moito, 
tanto nun sítio coma noutro, con 
emigrantes españois e italianos, e 
tamén con estudantes galegas que 
eu levaba comigo. .. Pero pasou 
algo curioso... A comezos do 66, 
pouco antes de irme, caiu nas mi
ñas mans a tradución dun libro de 
Martín Lutero King que se chama
ría en galego "Por que non pode
mos agardar". Ese libro impresio
noume moito, sentin que habia al i 
algo parecido ao que eu quería fa
cer, aoque, dalgunha maneira, es
taba intentando facer .... 

'INTERESABAME A 
LOITA CONTRA A 
GUERRA DO VIETNAM, 
A LOITA DA MOCIDADE 
NEGRA POLOS SEUS 
DIREITOS CIVIS E 
ESPECIALMENTE A 
MOCIDADE 
LATINOAMERICANA' 

moi importante esa primeira expe- Vaise no 66 e está un ano na 
riéncia humana, tan intensamente Universidade de Harvard e outro 
comuná~ e campesiña. Aquí, nesta máis na de Colúmbia ... Que signi
terra húmida, · neste camiños que ficouu aquel prim'éiro contacto 
ando sempre, cada vez que veño, coa América, do despertar rebel 
está a orixe do que eú son, así que, de dun sector da sua mocida-
tal vez aqui se atope tamén a res- de ... ? · 
·posta á. tua pregunta... · -Pensa que eu viña dunha cul-

-Supoño que neses primeiros tura anti-xoven, dunha cultura ve
al)os da sua vida deixaria unha lla, e que, de súpeto, entro er:i con
marca ben fonda a escola de Ca- tacto con todo aquel movimento· 
davedo... · de mozos, con . aquel a música ... 

-Por _ su.posta. Foi moi impor- todo aquilo 1ªvoume a· estudar a 
tante nese tempo o feíto de que. eu socioloxia .desdé o ponto de vista 
puidese facer tres anos de primária .• da xuventude, da participación ... 

. na que se chamaba Escala Libre lnteresábame moito o que estaba 
de Cada.vedo... Así .que, desde o facendo. a mocidade negra polos 
ano 44 ao..4 7' eu asistin aquí, perta direitos civis, interesábame moití~i 
de Xfmil, a unha escala que era mo a loita contra a guerra do Viet
anti:.tranquista e arrelixiosa ... Era a nam, pero o que me interesaba es
escola. dun mestre republicano, e · pecialemente era o mundo da mo
nela había un ambiente ·intensa- . cidade latino'."americ;:ana, sobreto
mente aberto. Ali estaban presen- do a partir do que estaba pasando 
tes, por exemplo, conceitos de · · en Cuba, do que estaba facendo. o - . 
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Che Guevara ... Nesa época, o meu 
interese por todo aquilo era máis 
ben teórico, pero xa daquela com
prendin que se podia desenrolar ali 
unha capacidade de traballo levan-

, do aos latino-americanos á loita 
polos direitos civis, ' por exemplo, 
que Martin Lutero King empezara 
cos negros ... 

-Sen embargo, non queda aló 
ainda ... 

-A verdade é que por aquela 
época eu non estat:5a interesado en 
quedarme ... Asi que regreso a Ma
drid en Setembro do 68. Tiña xa 
material suficiente para escreber 
un libro, e tamén para preparar a 
tese doutoral ... O libro escrebino, e 
o resultado foi "Juventud Radical". 
Sen embargo, tanto o libro como a 
tese foron duas experiéncias terri
b~lmente negativas ... 

"Juventud Radical" 
-Acláreme iso, pero antes dí

game como valora, hoxe, "Juven
tud Radical", no que analisaba, 
entre outras cousas, a esperanza 
de tranformación social que pare
cian representar entón os movi
mentos xuvenís de médio mun
do ... 

-Eu penso que ese libro é, fun
damentalmente, unha testemuña 
persoal. Non creo que teña moita 
importáncia sociolóxica, xa que· 
non está escrito desde o ponto de 
vista da socioloxia dos feítos, da 
scrcioloxia obxectiva. É unha teste
muña, a miña, a do meu encontro 
cun mundo distinto, coa filosofía 
que encerra a poesía rock, · por 
exemplo, en contraste cunha cultu
ra vella por natureza, por definición 
e por semántica... Sen embargo, 
dicíache antes que tanto o libro 
como a tese, na que insistía sobre 
o mesmo tema, resultaron naque! 
momento duas experiéncias nega
tivas, xa que, por unha parte, o 'Mi
nisterio de Información y Turismo' 
proíbe, no 69, a publicación de 
"Juventud Radical'', que foí editado 
xusto dez anos despois... E, por 
outra, o tema da miña tese foi con
siderado inaceitábel. A palabra que 
usou o tribunal foi "anarquista" ... 
Enfín, a cuestión é que no 69 xa 
me din canta de que eu non tiña 
nada que facer aqui, e pensei que 
debia aceitar ofertas que xa tivera 
de ensinar en universidades ameri
canas... Eu tiña na mente, xa moi 
claro, o conceito de solidariedade 
humana como conceito sociolóxi
co, como conceito filosófico e 
como conceito poi ítiéo · e educati
vo ... e aqui, obviamente, non podia 
facer nada, nen tampouco lograr o 
tipo de liberación persoal que eu 
'quería lograr, asi que ... houbo que 
irse. 

-Desta vez vaise case exilia
do ... _ 

-Vomue defraudado. No ano 70 
aceito ensinar na universidade de 
Fischer e creo unha sección nova 
na facul.dade de Sociolóxia ... 

Era fascinante para min meterm~ 
a ensinar matérias tan novas Qomo 
Socioloxia. da Xuventude, . por 
exemplo... Por esa mesma época , 
empecei a profundar no problema 
dos latioo-americanos e,a o ano de 
volta, tomei a decisión de non se
guir ensinando, pensei que· debia 
dedicar as ·mi.ñas enerxias á xuven
tude latina en Nova York e, concre
tamentei á xuventude que estaba 

· afectada polo problema da .droga ... · 

moito máiSr o aspecto técnico do 
·programa, e tamén entenderse cos 
políticos que están no poder, que 
son conservadores ... pero, sen em
bargo, son latino-americanos ... 

Ao . pfimeiro, nos anos 70, a or
ganización ~iña unha vertente cul-· 

· tural da que carece hoxe. Non sei. .. 
penso que a partir do 78-79, a or
ganización leva unha tendéncia · 
moito máis académica, máís con~
servadora, pero, fíxate, ainda ?.$Í, 
no momento en que é eleito Rea-

- gan empeza a estenderse pala ci
dade, e un pouco polo país, que 
"Solidaridad Humana" é un niño de 
comunistas, que é a causa pior da 
que te poden acusar ·nos EE.UU., 
prímeiro porqu~ te poden linchár 
coa meirande facilidade do mundo, 
que é un dos métodos de librarse 
da xente aló, e segundo porque o 
mundo da cultura hispana, oficial
mente, está controlado polos emi
grantes cabanos, que'son xente da 

_ extrema direita, da C.l.A. ... 
-Que deixase a organización 

de Nova York .non significa que o 
conceito de solidariedade huma
na e a loita polos direitos huma
nos deixasen de .ser_ obxectivos 
básicos da sua actividade profi
sional. En que se concreta .hoxe o 
seu traballo? 

-Nestemomento o meu traballo . 
- ten duas vertentes, .digamos que 

agora ando interesado, fundamen
talmente, en duas causas: unha é 
tratar de que "Solidaridad Huma- \ 
na" naza noutros sítíos e, de mo
mento, parece· que pode ir ben en 
Porto Ric-o; intentámolo tamén no -
Sindicato Textil dos EE.UU., un 
dos sindicatos máis progresistas· 
qüe hai no país, e no Hipódromo 
de "Nova York, no que hai 6.000 
persoas coidando de -1.000 caba
las nas condicións humanas e la· . 
borais máis absurdas que poden 
existir ... De momento isto non re
sultou, xa que está completamente 
controlado pola Máfia e empezaron 
as ameazas moi aXíña ... 

A outra cqusa .á que me . dedico 
$ a ensinar sócio-lingüística na' 
Umversidade de Nova York ... Des

Custou 20 millóns 

¡.A lVG non 
instalou o rádio

. enlace móbil 
coa Coruña 
O canal da Televisión de Galicía 
na Coruña segue a verse éon 
ínterferéncias e escasa defini
ción. O problema subsiste de
bido á non instalación do rádío 
enlace móbil provisional entre 
Santiago e Bailadora. A povoa
ción afectada póde considerar
se do orde duns 800 mil habi
tantes, abarcando as zonas de 
Coruña, Cedei:ra, Ferrol etc. 

Dase a circunstáncia de que 
a fíns do año anteíior a Direc
ción Xeral de Medios invertiu 20 

. millóns de. pesetas na compra 
dun rádio enlace móbil que ser
vise para resolver o problema 
provisionalmente. A instalación 
deste rádio enlace suporia un 
cu~to do arde das 300 mil pe
setas, - non levándose a _cabo, 
segundo as fontes consultadas, 
por incapacidade técnica·· da 
compañia. · Os rádio enlaces 
moviles de intempérie poden 
ser utilizados provisionalmente 
como fixos con absolutas ga
rantías. 

A instalación da rede de rádio 
-enlaces fixos da TVG, .que po
deria prestar outros servícios á · 
comunidade,. como a axuda na 
loita contra os incéndios por 
exemplo, deu lugar á ·aproba
ción dun informe técnico elexi
do entre os apresentados por 
tres empresas nunha eleición 
polémica, segundo diversos ex
pertos ·na matéria cercanos á 
empresa. o 

asi que, cun grupo de cinco ou seis 
estudantes que decidíron vir comi
go, marchamos ao ghetto, a· unha 
das zonas máís deprimidas da ci
dade e, nalgun sentido, do mundo, 
chea de pobreza, de míséria .. : 

criar formas novas de educación, 
por exemplo o conceito de educa
ción global desenrolouse en "Soli
daridad Humana"; conseguimos, 
tamén criar formas de alfabetiza
ción de aduitos en español, que se 
estenderon a todo o país ... En "So-

Solidariedade Humana lidaridad Humana" .defendemos 

de aí intento ·conseguir que entren · '-----~--------.... 
máis latinos na universidade e, ta-

-O conceito de solidarledade hu- sempre, durante anos, que o espa
mana que viña guiando desde ha- ñol é un idioma nativo dos EE.UU .. , 
bía tempo, ~orna entón forma e e afirmar iso aló é ir contra o siste
nasce "Solidaridad Humana". ma... Foi tamén importante dentro 
Como se foi consolidando na prá- d~ organización a loita pola libera
tica aquela idea? . c1on, da muller, e,. enfin, logramos 

-Traballando moito... Fíxate a tamen unha maneira nova de fun
partir do 71 enterre1me no Baixo cionar, de xeit? 9ue e.n "Soli~arie
Manhattan un bairro terribelmente dade Humana rnnguen pod1a ga
deprimido,' terribelmente oesfeito. ñar o ~obre de ningu~n ... Sou cou
Tíña un plan moi claro: a nível dos sas, s1, causas que f1xeron .que_ no 
adictos á droga Griar novas formas ano 80 houbese 17 centros 1nsp1ra
de reabilitación, e a nível dos emi- dos .en "Solidaridad Humana" ... _ 
grantes recentes do Caribe, sobre- Sen e;:mbargo, e volvo ao _de ~~tes, 
todo de Porto Rico e da República todo 1~t'?, ~o fondo,_ n?~ e ma1~ c~ 
Dominicana, criar oportunidades un ep1sod10, un ep1sod10 f~nt~st1-
educatívas para eles en Nova co, outra testem~n':i. Nun sistema 
York ... lntentei que lograsen, pri- brutalm~nt~ ?ap1tahst~. probabel
meiro conservar e desenrolar a mente e utop1co... ma1s realmente, 
sua p;ópria cultura e, segundo, que a níve_I d.e. estrut~~as, todo aquilo 
entendesen a cultura do país . no non . ~1~rnf1cou ma1s que grandes 
que estab~n. Tratábase de evitar, sacnf1c10.s ... 
no posíbel, un conflito cutural que . _No ano 84, .~s pers~~s gue _fun
é devastador ... De todo iso naceu daramos a cnaram9s Sohdandad 
"Solidaridad Humana", á que dedl- Humana" estábamos .esgotados ... 

, quei intensamente trece anos . da P~~ outra ~arte, apesar. de que 
rniña vida... Hoxe un empeza a ma1s. do. 95 ~~ da xen~e integr~da 
pensar no significado de todo aqui-... na orgarnz~c1on era latmo-amenca
lo a resúltame difícil de entender na, en reahd_ade os q1,.1e a levaba
c~mo todo aquel fenómeno que · mos _ ou procedíamos do. Estado 
estaba encarnado en Martín Lutero - espanol ou dos_ EE.UU., e 1so, para 
King e na loita contra a guerra do min, ~ra absolutament~. inaceitábel. 
Vietnam, como todo aquilo, en rea- Tamen. estaba a cue~t1on d~ "!1uller 
lidade non foi máis ca uhha suce- que, amda. que hab1a ma1ona de 
sión d~ episódios, de rebelións q1,1e m~lle_res na equipa · dir~ctiva, n~ 
non conséguiron cambiar as estru-· p~a.ct1ca os que estabamos, por as1 
turas... d1c1lo, no cu me, eramos homes' ... 

-Sen embargo, Dino, eu sei asi que, para min era importante, 
que "Solidaridad Humana" conse- cando ménos, deixar iso a9erto 
guiu unha serie de causas segura- para que houbese un cámbio ... 
mente . impensábeis sen a sua -:-E que cambiou, a partir do 84, 
existéncia... . en "Solidaridad Humana"? 

-Si, algunha cousa, por exem- -Digamos que "Solidaridad Hu-
. plo que estudasen dez mil persoas mana" continua, ' pero con outro 
que, probabelmente; nunca estu- grupo de xente ao que parece non · 
darian, ·que .duas ou tres mil fosen interesarlle loitar p·or cousas polas 
á universidade... . Conseguimos. que nós loitámos.'.. lnterésalles 

mén,-que se recoñezan os estudos 
que a xente fixo fóra do país ... Tra-· 
to sempre de empllxar un ensino 
bilíngüe, xa que penso que a língúa 
primeira debe ser primeira tamén 
no ensíno.:: Esta é unha batalla 
constante, de pequen os pasos ... 

-Supoño que algunha vez se 
lle ócorreria comparar a situación 
lingüística· na que vostede se de
senvolve .hoxe coa situación na 
que se. encontra acó a sua, a nosa 
língua ... 

.:_Esa é, sen dúbida, unha expe-
riéncia curiosa na miña vida per
soal... Certamente; o idioma espa
ñol é un idioma asoballado nos 
EE.UU. e_ é un idioma asoballante 
na Galiza... Eu creo que a impre
sión que dá Galiza ca,ra o· exterior 
é a dun país marxinado no mun
do ... A min, candó me escoitan ta
lar, pergúntanmé se sen arxentino 
ou español, e eu. digo "pois· nen 
unha ~ousa nen a outra, son gale
go" :-: . A min preocúpame a imaxe 

· que teñen· os galegos de si mes
. mas, quizá que ternos .. , e tamén a 
· imaxe que ten o mundo da Galiza, . 

unha imaxe fondamente negativa. 
Penso que somos moi . masoquis
tas e que o proceso de liberación 
ten ainda moito que andar ... De to
dos os xeitos, vense causas intere
santes aqui, moi interesantes, pero 
tampouco dispoño ~u de moitos 
dados, así que non sei , até que 
ponto as ' estruturas están cam
biando. 

Dino Pacio Lindín olla a parede 
e cala. Tan a· cara triste e parece 
que leva o sono deitado nela: é a 
sua maneiia de repasar a vida. · 

Estamos aterecidos. Aínda non 
parou de barruzar e o aire berra na 
Corda a última resposta. O 

LUZ GALOCHA SEIVANE 

Chamamento 
de Alfonsin á 
unidade 'dos 

~~:?.~!esidente a~en-
. tino, visitou oficialmel']te Galiza 
e fixo un chamamento a todos 
os galegos para que se ·unisen 
en traballar a pral <;ja sua pátria;· 
Este discurso, ademáis de ser 
unha afirmaCión da galeguida
de que algunhas veces lle rezu
ma ao. mandatário pampero, 
ven dado, segundo alguns, pa
las continuas diatribas que se 
trouxeron os mandatários-gale
gos durante a sua estadía nas 
nosas terras, con '.'fallos" no 
protocolo esquecendo a socia
listas ou populares segundo . 
fose o signo da institución que 
visitaba. 

Alfonsín flxo tamén referéncia 
· ao tratado firmado co Governo 
español no cai se inclue unha 
cláus_ula . de cooperación en 
matéíia pesqueira, podendo ir a 
pescar os· barcos galegos aos 
caladeiros deste· país, ainda 
que, agora será a CEE quen de-
cida. · 

_ Pala sua banda Miguel Lores, 
concellal do B-NG en Ponteve
dra fíxolle entrega dunha carta 
durante a sua visita á "Boa 
Vila", na que lle daba as grácias 
polo seu discurso galeguista 
que adoíta a empregar algun
has veces. O 

\' \ 
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Barreiro Xil apres·entará unha iniciativa en favor do ·catalán. 

A Asociación de Funcionários reclama aos senadores socialistas 
unha moción de normalización 
_A Asociación . de Funcionáios . 
para a NormalizaCión Lingüística 
propón ao portavoz do Grupo 

_ Socialista no Senado, o galego 
Xaime Barreiro XII, a apresenta
ción dunha moción dirixida ao 
Governo central sobre medidas 
para a normalización da- língua 
galega. · · 

Decreto 117 4/87 do 18 de Se
. tembro, as entidades locais po
den aprobar un baremo de méri
tos específicos que se terán en 
canta na resolución de concur
sos. Estes méritos poden acadar 
ate ur:i máximo de 7 .5 pontos ~o
bre un totaJ-de 30. 

A . Asociación retírese na sua 
carta á n-:ioción número -37, apre
sentada polo Grupo Socialista 
par:a a normalización da da lín
gua catalana. "Como Asociación 
profisional· especializada na cola
boración e impulsó do proceso · 
normalizador nas administra
cións públicas -indica a .carta 
asinada por Xqsé González-, Numérosas iniciativas van logrando avances para o noso idioma, agora recoñecido como mérito nas 
témonos que congratular en pri- oposicións. Ná imax~ a 11 Carreira da Língua, en Vigo no 1985, con Mendez ferrjn e Francisco Carballo 

A Resoh:Jción citada reférese 
expresamentre ao coñecimento 
da língua própria da comunidade 
autónoma•. "Coidamos que é 
unha boa oportunidade para dar 
un paso adiante no proceso de 
normalización -sinala a Asocia
ción de Funcionários nunha carta 
dirixida aos concellos- nas ad
ministracións públicas munici
pais e provinciais no que o co
lectivo de funcionários debe xo
gar un poapel de relevo" meiro lugar pala oportunidade . á frente. · 

desta moción e, . en segundo lu- - Asi reza Uri refrán popular que . 
gar, porque ~quena presenta é un vostede coñecerá ainda que só 
senador galega" A posibilidade sexa polo ·achegamento que tivo 
de que esta atitude do Grupo á cultura popular galega, na sua 
Socialista ·sexa en· boa lóxica ex- época, moza de cantante .. " 
·tensiva á Galiza, é acollida con .O proceso de normalización · 
ledícia pola Asociación. ''.Esta- lingu,;;stica seguido pola adminis
mos ilusionados "e témolo que fe- ·tración periférica do estado, é 
licitar. A sua moción (a do Grupo calificado denulona carta dá 
S.ocialista no Senado) é un respi- Asociación. "Nén o pr_óprio dele
ro para . unha ~aliza que última- gado do Governo, ainda que- só 
mente, por mor das desafortuna- fose por deformación cultural, foi 
das declaracións dalgunhas altas- qu~n de orientar as actuacións 
autoridades, vive nunha atmósfe- . dos governos civís.( ... ) Nas comi
ra. contaminada e contaminante. sarías, xulgados e demais órga
Do dita ao feito hai un gran treito. nos desta administración perité- _-

rica , séguese a ignorar que exis
te un idioma cooficial. Pero do 
que se trata non é de situar o 
tema no eidó da defensa dos di
reitos, senón dos actos de impul
so institucional, que son os que 
recolle a sua moción". 

pria língua nestes pastos clave 
da admini_stración local, pode 
servir ao proceso de normaliza
ción. 

Para a proposta de acordo no 
pleno da Corporación, a Asocia
ción de Funcionários recomenda 
un baremo de méritos especifi
cas con 1 ponto para o nivel de 
iniciación, 1,50 para o de aperfei
zoamento e 2 para o de especia
lización. Estes níveis pódense 
acreditar cos correspondentes 
títulos expedidos pala Dirección 
Xeral de Política Lingüística da 
Con sellaría de Educación. Os 
concursantes que acrediten o 
desenvolvimento de actividades 
científicas ou publicacións pode
rán recebar até 1 ponto. O 

Baremo de galega para 
funcionários 

·Os concellos poden avaliar o 
coñecimento do galego nos con
cursos de traslado para secretá- . 
rios e interventores- tesoureiros, 
segundo. unha resolución qo Mi
nistério das Administracións Pú-. 
blicas (BOE do 11 de Marzo de 
1988). A adopción dan baremo 
para premiar o domínio da pró-

Segundo explica unha circular 
enviada pala Asociación de Fun
cionários para a Normálización 
Lingu ·; stica a todos os concellos 
galegas, en cur:nprimento do que 
dispón o artiículo99 da lei 7 /85 
do 2 de Abril, reguladora das Ba
ses de Réxime Local e do Real 
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FOLGA DO ENSINO· E CACHONDEO SINDICAL 
B. LOUREN~O FONDEVILA 

"19· dias de folga intermitente e 2 de in- é que o realmente ventilado nesta con
definida". "Cachondeo=fírmase o acor- frontación é a carreira docente (quer 
do e prodúcese a folga, convócase inde- dicer a xerarquización militar do 
finida e reanúdase as clases" .. A quen re- profesoradof como obxectivo do Go
presentan os sir:idicatos oficialmente verno. Ou alomenos de Maravall, que din 
maioritários? pergúntase moita xente, que estudou na G~ Bretaña, e viu por ali 
que non pergunta, en troques, "a quen causas que aquí inda non ternos. Natu
representa o governo?",. Porque sabe· ralmente pola sua progresista-europeís
que nese caso a· pergunta correcta é ta-psoecialista cabeza non pasa que a 
"que representa?", e a contestación: a . conquista dun carpo único, ,alomenos no 
inexisténcia dunha oferta ele,itoral mellar, eido da E.X.B ... sexa algo que no A.U: 
·e máis nada. inda non -teñen. De·todos os xeitos cóm-

o que a xente non-sabe é que o mes- jJre subliñé~r que para un partido ·a mili
mo exactamente sucede cos represen- · táncia do cal depende ecoriomicamente 
tantes s·indicais do "Ensino Estatal, que del (vía administración) na meirande par
foron eleitos como se fosen deputados, te, é moi interesante unha xerarquización -
mediante escrutínio proporcional de lis- que produciría sen dúbida incremento 
tas pechadas e bloqueadas, por provín- . da afiliación e dá "inqueorantável" unani
cias. O decreto das eleicións non foi midade. 
·contestado, nese aspecto totalmente · Ate. agora 0 proxecto de _carreira do
anómalo, por moitos sindicalistas .que cente "topou coa · oposición decidida da 
critican o eleitoralismo dos políticos, maioria dos ensinantes. A U .X.T. e os 
pero ·que · caen no m~smo cando son sindicatos corporativistas apoiabanno. 
eles os beneficiários dunha íexislación Nas eleicións sindicais do pasado ano, 
criadora de protagonismos artificiais. os sindicatos nacionalistas galegas in-

0 governo produto do voto .ao mal sistían na oposición á carreira docente, 
menor ten a mesma forza legal e coacti- e os favorábeis eludiron o tema. lsto, 
va que o que fose expresión dunha au- xunto á mecánica do escrutínio, permitiu 
téntica vontade popular. Mas os repre- un eqailíbrio eleitoral. 
sentantes· sindicais carecen de forza 
executiva. En caso de conflito teñen que Pero o conxunto "mairoitário" necesi-. 
recorrer á base, qúe -non se sinte vénce- taba revalidar 'a sua ficticia maioria con · 
liada por un voto emitido só por exclu- mobilizacións que fixesen esquecer o 
sión. Ademais, nas pasadas eleicións os seu papel no- tema da carreira docente. 
sindicatos protagonistas deste cachan- Nada mais axeitado que a "homologa
deo agacharon habilmente a cuestión de ción retributiva", que fose utilizada polo 
fondo desta folga. . Ministério como instrumento de presión, 

Porque o que a xente tampouco sabe · a favor da xerarquización (homologa- · 

ción=xerarquización). Partindo a dife
réncia pola metade os "maioritários" 
revalidflba:nse, e ao Ministerio ficáballe 
marxe para vencellar, en mellar ocasión, 
a xerarquización e novas concesións sa
laríais . . Mas para ese paripé necesitaban 
a cooperación de CC.00., interesada en 
consolidar o protagonismo centralizado 
dos supostos "maioritários" nos que se 
inclue, mas .non en axudar a Maravall. 

Asi víronse entre dous fagos: a sua 
simpatía oú ambigüídade pala carreira 
docente, por unha banda, e o medo a 
que ficase patente a sua verdadeira re
presentatividade. . E collidos entre os 
dous fagos, empezaron o baile do ca
chondeo. 

GALEGO FOI CO -
FORMALISMO POR 

DIANTE' 
E cal foi o rol dos sindicatos naciona

listas, se como estamos a dicer son os· 
que mellar sintonizan coa sensibilidade 
maioritária do· prÓfesorado na cuestión 
de 'fondo? Foron quen, alomenos, de fa-

. cer sair á superficie ese fondo? En abso-
luto. Por que? Porque son tan burocráti

. co-rutinários como os outros, tan insen
síveis ás exixéncias da loita de masas. 
Só que no seu casq o burocratismo non 
nasce, da integración no sistema, nen do 
sectarismo que pensan alguns, senón do 
pesimismo revolucionário. 

Naqueles "tempos do cuplé" nos que 
unha onda revolucionária facia tremer 
Europa, dicia Lenin que "os revoluciona
rios alemáns antes de ocuparen unha es
tación sacan billete de andén". Eu nunca 
fun leninista, pero temo que no sindica
lismo galega do Ensino haxa moitos que 
sempre sacan billete de andén. 

Sacar primeiro billete de andén ~ignifi
ca ir- co formalismo por diante. E ir co 
formalismo por diante, a saber, o de "a 
miña opción sindical é asi e punto" (cita 
literal dun honesto, eficiente e aborrido 
burócrata), se se pon ao mesmo nívei un 
tema como a carreira docente, mobiliza
dor da masa de ensinantes (xa sei que 
"masa" non é expresión de moda) e a 
normalización do galega, que nen é sen
tida pala maioría nen é unha demanda 
propriamente sindical, senón política e 
pedag(>xica (e neste caso compre mati
zala, explicala e desenvolvela). Ir co for
malismo por diante, ou deixar pasar a 
oportunidade revolucionária palas pró
prias narices e nen cheirala. 

Más para ver todo o que esta atitude 
agacha compriría repasar vellos concei
tos, como loita de masas, a sua relación 
ca desenvolvimento da conciéncia 'políti
ca, que ten un sindicato de organización 
de masas e que e aparato ideolo~ica
mente vertebrado ... que, ademais de non 
estaren de moda, non caben na exten
sión deste artigo. E que, como tais con
ceitos, non serven de remédio ao pesi
mismo. O 

Basilio Louren\:C) Fondevlla é profesor de E.X.a. 

tenda _material foJográfico ' 
estudo . reproducións 
diapositivas de textos 
revelaxe . cibachrome, 

r.t_coruña -19baixo telf.9861233-105 vigo 

Regale, unha suscripción. de• ROSA 'TE~, 
Todos aqueles suscriptores que queran agasallar a un amigo ou . 
familiar que esté fóra da Qaliza (só .no estado español). Custaralle o _ 
50% do prédo da asinatrura no primeiro ano. · 
Escreber. ou chamar ao teléfono (986) 43 36 24. · -A BOBA TBBBA 
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Reunión en Milán das tribos americanas 

Por que os homes brancas non . 
se comportan · como seres humanos? 
Estamos ao pé dos Alpes, nunha fria pero soleada mañá. 
Un home alto, consistent~; guegellas negras, olios 
profundos, poderoso nariz e rostro arado polo tempo, 
golpea un tambor mentres pronúncia unha xerga 
inintelixíbel que lle sai de dentro, de moi dentro, e que vai ' 
lamber a impávida estrutura da catedral de"ll Duomo". 
Poderia ser un personaxe dun filme de John Ford, pero 
era "tan só" un dos participantes no ehcontro de tribos 
fndias das tres Américas que daquela tiña lugar ·no 
"Palazzo delle Stelline" de Milán, baixo un título suxestivo: 
"Uribi", palabra dos índios lanomani (Amazonia) que 
significa1 terra, cultura, Ciéncia, sociedade e tradiciór:t. 

Foi unha reunión de estudo, persoas, pero entre estes están 
pero tamén de denúncia da Ion- probabelmente aqueles que te
ga traxédia sofrida polos pavos ñen sangue índio mesturado co 
que viviron a violéncia e a humi- branca. En países como o 
Ilación da conquista do Novo Ecuador, Bolívia, Peru e México 
Mundo. "Se grácias á forza da as persoas con ascendente ín
tecnoloxia -dixo un dos orga- dio oscilan entre o 30 e o 40 
nizadores italianos- e ao po- por cento. O que resulta case 
der militar, a nosa civilización imposíbel sab~r con exactitude 
chegase a anularás outras, res- é cantos son os que permane
tando a única no planeta; entón cen fóra da grande "avalancha" 
poderemos deixar de chamala da integración. 
civilización, para considerala Lorraine Canoe, unha muller 
barbárie". Mohawk de 55 anos, chegou á 

A xuntanza de Milán foi un in- ltália con pasaporte do seu 
tento de reafirmación por parte pavo, "non é un pasaporte dos 
dos indios americanos da sua USA". Vive nunha comunidade 
loita tenaz e desesperada para a 83 quilómetros ao Norte de 
conservar unha identidade étni- Nova lorque, en contacto co 
ca, social, eultural, relixiosa, de mundo das "maravillas tecnoló
frente a un mundo que nunca xicas", pero ela e o seu povo 
qui?<O aceitala, nen comprende- non recoñecen aos Estados 
la. Indios das grandes pradeiras Unidos da América e teiman 
de América talaron durante tres nas suas reivindicacións territo
días sobre os aspectos deseo- riais co goberno de. Washing
ñecidos das suas respectivas ton. 
culturas que permaneceran _ Jorge Valiente Quilpidor, pre
"agachados, pero vivos" mes- sidente do Centro Kolla da Ar
mo baixo os dtsparos das ar- xentina di que "só un artículq 
mas de fogo, da organización da Constitución menciona a 
social e da tecnoloxia dos "ho- nosa existéncia. Gostaríame 
mes brancos chegados polo lembrar que non somos selva-
mar". xes". 

Dos Mohawk (na fronteira en- Nas primeiras inJervencións 

poster norte-americano editado 
· no 1971 coa imaxe de Xeróni- . 
· mo -o último dos grandes 
guerreiros Apache--, terman.do 
da paipa da paz e cun texto 
que dicía: -

"Why can't white meri' act like 
humam beings?" 

A sua tradución dá título a 
esta crónica. D 

A. AVENDAÑO 

·os·SIOUX.ELEXEN XEFE 
A. AVENDAÑO 

Había un século ·que os Sioux estaban sen "gran xefe", pero 
agora Philip Stevem~. 59 anos, descendente do gran xefe guerrei- . 
ro "Urso-que-está-en-pé" é o novo guia_ d;:i. máis irredutíbel tribo 
dos índios americanos. A sua misión será conseguir do governo 
a restitucion uas sagradas "Colinas Negras" en Dakofa do Sul 
ou ben unha satisfacción en diñeiro para ó seu povo. "Urso-que
está-en pé" deixará a presidéncia da millonária facenda .california 
da sua propriedade- para se dedicar a tempo_ pleno a seu novo 
labor. · · . 

• 'As condicións · de vida 
no Brasil aparecen na :enquisa 
que :.realizóu a propria adminis
tración entre Setembro dci 85 e 
o mesmo mes do ano seguinte 
sobre un total de 87 mil domicí
lios de todos os estados do país. 
A mostrá considéra~e significati
va dos 135,6 millóns que tiña o 
pafs naquela altura (hoxe ten xa 
14·1 millóns). No ano 1950 a mei- . 
rande parte da pov_oación vivía 
no campo pero os resultados da .. 
·enquisa indiqrn que o Brasil ten -
maioria (99 millóns) de povoa-

·- ción urbán, frente só 36,8 millóns 
· que viven no ruraj. 

A enquisa certifica a existéncia 
de 30,4 miilóns de ana~fabetos 
totais (que non poden nin asinar). 
Esta povoación duplica case á 
'dos alfabetizados na franxa de 
idades de 5 a 9 anos o que signi
fica que o drama mantense nas 
novas xeracións. A metade dos 
asalariados non · dispoñen de tal 
cousa coma unha carta c;ie traba
llo nen poden acollerse ás garan
tías legais de proteción do em
prego: · O 

• A Lei Simpson-Rodino, · 
sobre a xestión da poboación in
migrante nos Estados Unidos, 
que rexe desde o ano pasado 
despois de ser sancionada no 
Capitólio, iniciou unha etapa de 

- terror para os máis de seis_ mi
llóns Lie latino-americanos que 
constituen a maioría dos irregu- · 
lares. Estes son maiormente me
xicanos que cruzan o Río Grande 
en dirección a Texas, aterra rou-· 
bada polo governos dos Estados 
Unidos a México en 1841. Cami
ñár deica Nuevo Laredo, Harlin- · 
guen, San Benito ou Bronsville 
?Upón desafiar as patrullas fron-
1eirizas que .traballan con cans 
adestrados, helicópteros e 
avións de recoñecemento noc
turno con sensores de calor. 
Aqueles que chegan a se _i!'lstalar 
nalgunha das cidades gringas 
comezan unha vida de semi
clandestinidade, subemprego e 
marxinación. 

... , 

tre os USA e o Canadá) aos que tiveron lugar nesta peculiar 
Cree, ao povo Kuna de Colóm- xuntanza dos índjos das tres 
bia e do Panamá, aos Aguarana Américas, máis dun orador su
do Peru, aos lanomani da Ama- bliñou a difícil situación na que 
zonia, aos Kolla da Arxentina. É viven estes povos: a mortalida
un outro universo humano que de infantil é moi superior á. mé
a cultura ocidental semella que- dia ·dos paises nos que viven, 
rer borrar da história, relegán- os servicios sociais son de ínfi
doos ás páxinas traseiras, á le- ma calidade, cando existen; as 
tra pequena da crónica dos de- escandalosas condicións de 
rrotados e dos humillados. marxinación están á vista de to-

o violento trauma da Con- dos. 
quista e da Colonización foi tal , Escoitando dados e anédo
que hoxe é difícil saber cantos tas, rodeado de persoas que 
superviventes existen nas tres querían ser . protagonistas ·,dun 
Américas. O antropólogo Anta- filme nunca máis de "vaquei
nto Calajani fai un ha estima ros", entre .o drama vivo do 
aproximada de 20 millóns de "Descubrimento", lembrei aquel 

"Desde a batalla de Little Big Horn as várias tribos Sioux non 
se unían para elexer xefe de guerra", di Oliver "Red ·Cloud" (Nube 
Vermella), dirixente dos· Oglala Sioux. "Pedimos unha xusta re
compensa pola confiscación ilegal das nosas terras sagradas, 
executáda por man do governo USA hai 11 O anos". 

Os Sioux derrotaron e exterminaron ao xeneral George Custer 
e os seus 200 homes na batalla de Little Big Horn, no 1876, 
atacándoo con forzas superiores. Dous anos antes unha expedi
ción guiada por Custer descobrira ouro na~ Colinas Negras pro
vocando sucesivas invasións, masacres e a dispersión final 1 dos 
índios. . . _ 

"Se os Estados Unidos poden-firmar un acordo c9a Unión So
viética sobre a eliminación .de Euromisis, certo que tamén poden 
resolver un ha das máis grandes inxustíci<:;ls da sua história devol- · 
véridolle aos Sioux aquilo que lles pertence", diso "Urso-que
está-e~ pé". D 

A operación Amnistía que lan
zou a administración Reagan na 
véspera da aplicación da Simp·
son-Rodino, foi un ·gran negócio 
da.Administración qµe obrigou a 
pagar 185 dólares a ·cada solici
tante de residéncia, amáis dos • 
gastos de avogqdos e procura
dores. Esta operación de espolio 
recebe u do fiscal xeral de Texas 

BARCOS DE VELA 
POLOS MARES DO SUL 

Viaxe de 14 días que inclue· 7 días de nave
gación en bergantins pola costa da· Holanda;_ 
3 días en Amsterdam e· 1 en París. Précio: 

~~~~~~- ~-~-~~ 58.000 Pts. Salidas: todos os Xoves desde o 
· " · - 30 de Xuño ao 1 de Setembro. E tamén, 17 

días, con 10 días navegando. Précio: ·68.000 
Ptas. 

ESTADOS UNIDOS 
2 rotas de '1 mes cada unha. Costa-Costa, 
desde Nova Jorque a San ~Francis.co, visitan
do Bost9n, Chic:ago e os máis ferrnosos par~ 
que~ naturais: Précio: 229.000 Pts. ·Saidas:,. ,,; 
Xullo, Agosto e Setembro Costa Leste-Sur, 
de· Nova Iorql!e, ~ N<:)Va Orleans. J>récio: 
178.000 Ptas. Saidas: Agosto e Seteml;lro'. E,. 
ad~mais, Trekkipg polos Parques Na~io11ais 
do Leste, Alaska e Baixa California. 

ÍNDlA 
~-- 2' rbtas ·de· i eada unha. Índia Central e Ne- ·· 

pal, visitando Delhi, Rajasthan, Agra, Bena
rh Bqmhau.JíethWE?ndi'i ~ gpkhprn rrgsio-

196.000 Pts. Saidas: todos os meses ·desde 
.Xullo a Novembro. Índia do Sul, Bombay, 
Cuevas de Ajanta e !;llora, Madurai, Madras, 
Cochín e Goa. Précio: 196.000 Ptas. Saidas: 
Setembro .e Outubro.-

· EXIPTO-XORDÁNIA . 
1 mes en autocaravana acondicionada, visi
tando .Cairo, .Aswan, Luxor, 2 días en falúa 
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra e Amman. 
Précio: 175.0ÓO Ptas. Saidas: Todos os me
ses desde Xullo a De.cembro. 

·o calificativo dunha "próspera in
dústria da estafa" na que in.clué 
a continua criación de estamen
tos intermediários para -os trámi
tes de legalización de residéncia. 

D 

PERU-BOLÍVIA 
1 mes recorrendo Lima, Iquitos, Huaraz, 
Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca e a Paz. Pré
cio: ·234.000 Pts: Saidas: Xullo, Agosto e 

· Setembro. .-, 
· 1:;,, ademais, Cabo Norte, Islándia, URSS, Yu
goslávia,, Grécia, Turquía, Marrocos, Alxéria, 
:r únez, Africa Occidental: Senegal-Malí, Ké
nia, Paquistán, T ailándia, Indonésia, Austrá
lia, Cuba, Nicarágua, Brasil. T re.kkings polos 
/\lpes, Annapumas, Patagónia e· Aconcágua. 
E billetes aereos económicos a calquer punto 
do mundo. 

affislUz ' -¡. 

... 
CtUB DE VIAJEROS· 
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Ronda de Sant Per~, l l. 6° Ja.· 08010-Barcelona :m.: 302 50 Bl 
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CARTAS 

MULLERES NACIONALISTAS 
Se pretendésemos facer untia -
reflexión .sobre o que foi, .e o que 
é ·agora mesmo Mulleres Nacio-. 
ríaHstas Galegas, non podería
mos ocultar desde unha pos!ción 
honrada que vimos. atravesando 
momentos dif íceis - desde a 
Asámblea · Constituinte hai esca- . 
samente ano e médio. As cons- · 
tarites revisi_Óns sobre os pró
prios princípios organizativos e 
programáticos de. MNG,, conver
teuse co tempo n!Jn m_adurar 
contínuo que· na-e.tapa que está.:. 
mos ·vivendo sL.ip.ón un salto cua
litativo, tanto' para a conciéncia 
feminista das mulleres que for
mamos MNG, como palas reper
cusións ·que no M.F .. na · Galiza 
podan derivarse da nosa prática 
dat¡ui en diante. · · · . ./ 

Podemos dicer que o contínuo · 
debate interno xirou · arredor de 
dous eixos fund;;imenta_is, _ Por. _ 
unha banda a experiéricia-e .. trá=' .,,.. - .. 
balló diário víñannos ensinando 
que MNG debia desprenderse 

LMACff-0 J. 

·canto antes do la.stre que supuña _ria, podemos ocupar .o lugar que 
o nascer integrada nuhha organi- nos corresponde na. · criación 
zación política, o BNG, que ne- dunha sociedade de persoas li
.gaba na prática o carácter inde- bres. Porque a nosa non é só 
pendente e soberano .que debe unha revolución que cámbie á 
caracterizar a calquer organiza- propi"iedade dos meios de pro
ción feminista. Só a nós toca de- duéión, é sobretodo a revolución 
cidir sobre como queremos en- dos sentimentos, dos pensa
carar o proceso da nosa libera- · mentas, da atitude da metade da 
ción, asumindo· errbs e acertos, sociedade frente á obltra metade, 
aprendendo a camiña~ ~en pater- sustentados· nunha . división se
nalismo nen sumisión, quer di- xual do traballo, o vello Sistema 
cer: impondo e disfrutando, den- Patriarcal que q~eremos derru
de xa, da soberanía que 'reivinc;ji- bar. 

- camos para o futUro. Pero ade- O outro eixo da discusión pó- · 
mi3,is estamos certas de que só demolo dividir en duas partes: 
desde esa ihdependéncia organi- por unha banda q construción .da 
zativa é comO p0demos incidir solidariedade entre r;i~lleres, _o 
nos cámbios sociais do país ao ocup~r as ruas do pa1s para non 
que pertencemos. Só sen estar sentirnos soas., o pasar da de
supeditadas a tácticas alleas, -· tensa ao ataql!e contl."a os. ~~sos 
onde os nasos intereses quedan_ - opresores. O . encarar dec1d1da
relegados, "coma sempre", ·a un_ . mente unha prá~icé! J?ública no 
segundQ plano, . e desde o con- conven~iment? ~1alec~1cp de. que 
vencimento de que a loita femi.,. so teona e praqt1ca poden av_an-

. nis~a é abertamente revolucioná- zar xuntas, 

AMPLI 

Doutro lado está a análise 
obrigatória .da situ-ación que pa
deced o povo ao que· pertence-

- r.nos, e o comprqmiso e interese 
qµe ternos as mulleres no proce
so de liberación nacional. Na Ga
liza Q feminismo debe atacar tan
to a explotación capitalista como 
a dominación colonial que sofre 

. a nasa T erra, porque a análise do 
patriarcado e a sua ad·aptación 
perfecta ao sistema caoitalista e 
impetialista que padecemos, da
nos a visión ·global dasituación 
qµe padecemos as mulleres · na 
Gali~a e cales son os nasos inte-
reses. ... 

Chegadas a este ponto xa te
rnos trazadas as liñas fundamen
tais que deben guiar a nosa ac
tuación, os intereses que nos 
unen a ·outros sectores do noso · 
povo -e , as metas que persegui-
mos. . 

Sabemos que ·outras mulleres 
coma nós comparten no país os 

CAPITAL 
I 

As novas accións emitidas. serán oferecidas aos 
actuais sócios no e:mcíeio do séu direito de 
suscrición preferente polo seu valor nominal, 

Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da 
Compañia Mercantil Promocións Culturais Galegas 
S.A., celebrada en Vigo o pasado dia 20, acordouse· 
unha ampliación do ·capital Social na cifra · de 
10.635.(XX) Pta.(dei millóns seisceQtas trinta e cinco 
mil), correspondentes a 2.127 accións cun valor · 
nominal de 5.000 Pta. cada unha. e nas seguintes 
condicións: · 

Na medida na que o direito de suscrición 
preferente non cubra a totalidáde das accióñs 
emitidas, queda facultado o Consello de · 
Administración para. oferecelas a persoas alleas á 
sociedade cunha prima equiv~lente á metade do 
valor nominal, sendo pois o précio de 7 .5~ rta· 
por acción. 

o desembolso ·da totalidade do valor nominal 
das accións susc.1itas re~atará o 31 de de Decembro 
do 1988. 

. Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe 
ingre~ar o diñeiro na conta que para tal fin terá aberta 
no Banco Atlántico, Oficina· J:>fulcipal de Vigo, co . 

· ñº 126906600053, especifica~do "Ampliación 
Capital Social Piomodóns Culturais Galeg_as S.A. 
211988". Contra o ingreso emitirase resguardo . 
provi~óriq até a entrega . po~ títulos: 

Pode recabar máis infonnai¡ión no·teléfono 
(986) 43 36 24 ou ben nas oficinas de A ROSA 
TBBllA, sitas na Rua Pontevedra 4-5~, de Vigo. 

Vigo, a 20 de Febreiro do 1988 

mesmos ·intereses pero con dis
tintas estratéxias. O achegamen-
· to {lUe se ten acadado nos .~!ti
mos tempos COIJ .outra orgarnza
cións feministas débese cqnsoli
dar e ampliar, porque diso saire
mos beneficiadas todas as mu-

- lleres deste povo, cami'ñando 
cara a unidade do movimento·fe
minista, pero as mulleres galegas· 
contamos polo de pronto cunha 
organización própria, este é un 
paso histórico, · debernos aforta
lalo coa nasa prática, coa nosa 
entrega. 

Adiante M.N.G.!! o 
LUPE CES 

Membro da Dirección 
Nacional da M.N.G. 

(Ferrol) 

O SR. PADÍN E PONT~EDRA 
As autoridades da Consellaria de 
Sanidade, o Conselleiro Sr. Pa
dín e o Director Xeral de Saúde 
Pública, Rafael Juané, surprén
dennos con sendas declaracións 
nas que afirman dede a suposta 
autoridade que lle dan os seus 
respectivos cargos que o impac
to da contaminación de ENCE
ELNOSA sobre a saúde pública 
non é preocupante. A quen que
ren convencer? Por se non che
gase a-constatación que os habi
tantes de~ta sofrida zona ternos 
en carne própria dos perxuícios 

· p·ara a nosa saúde que orixina a 
coñtaminación; por se non che
gase a opinión (poucas veces 
expresada publicamente por te
mor ás represálias) dos profesio
nais da medicina que exercen en 
Pontevedra; Vdes. mesmos tiñan 
declarado poucó tempo antes 
que si é preocupante a situación 
é que o ,control que se exerce e 
praticamente nulo. 

A sua conduta é francamente 
preocupante: cando non estaba 
sobre o tapete de forma sobre
saínte a cuestión das enfermída
des provocadas directa ou indi
rectamente pola contaminación, 
son Vdes. mesmos os que per
miten afirmar que hai que tomar 
cartas no asunto e at~car este 
problema; unha . vez que un mé
dico ten a ousadia de, apoiando
se nos próprios dados da sua 
Consellaria, facer públicas as 
consecuéncias negativas para a 
nosa saúde da preséncia do 
complexo contaminante, saltan 
Vdes. imediatamente a descalifi
car o seu ·informe aínda que, de 
paso, teñen que descalificar os 
dados da Consellaria e, por que 
negá-lo, .- descalificar-se Vdes. 
mesmos nos cargos qt1e ocupan. 

Tivemos aceso ao informe do 
Dr. Fernández Lores e o único 
que podemos _. afirmar é a ,sua 
mesura, limitando.:.se a recoller 

· cifras oficiais da Consellaria e a 
divulgar un feito que é de domí--· 
nio público entre a poyoación e 
entre· os profisionais da medici
na: hai certos tipos de enfermi
dades qúe se · sofren m~is en 
Pontevedra a causa -da contami
nación: E. non nos· veñan coso
bado argumento de que.secare
cen de dados científicos e sérios 
sobre estas perxuícios para a 
saúde; unha vez que hai este da-· 
dos na Consellaria que Vdes. re
xentan, son .capaces de· descali ... 

. fica-los Vdes ... mesmos. Que é u 
que pretenden? "Tranquilizar
nos" despois de que xa levemos _ 
moitos anos sopo~ando · estes _ 
perxuícios, senda conscientes 
da situación; enganar-nos sobre . 

algo que ternos ber:i contrastado 
na prática; ou... convencer-nos 
da bondade da preséncia de 
ENCE-ELNOSA en Ponteyedra. 
Nengunha das razóns seria váli
da, pero moito n,os tememos que 
a sua intención sexa a de defen
der ao complexo industrial, ou 
sexa, estE,;ixan Vdes. exercendo 

· calquer causa menos de respon
sábeis da Sanidade Pública 
preocupados polas condicións 
de salubridade. Será porque non 
teñen· ainda competencias sobre 
o INSALUD? Resultaría fácil fa
cer un chiste sobre a relación en
tre a falta de competéncias e a 
sua incompeténcia; a desgrácia 
é que este asunto trata da nosa 
saúde e iso non se pode tomar a 
broma por máis que teñamos sé
rias dúbidas sobre a sua capaci
dade. 

A Asociación pola Defensa da 
Ria convida-os a Vdes. a partici
par nun debate sobre este tema 
e deixamos nas suas mans a de
cisión sobre o lugar e data, ere
mos que o tema ten a suficiente 
gravidade como para necesitar 
unha aclaración mediante debate 
público. Supomos que a Conse
llaria terá argumentos máis sé
rios que oferecer que os que até 
agora ternos visto nos meios de 
comunicación , os qu~. en resu
mo, se limitan a descalificacións 
e declaracións de princípio sen 
argumentar. En caso contrário 

-teríamos que chegar ao conven
cimento de que a a saúde públi
ca garega está en mans de per
soas máis preocupadas por ou
tros temas que pola nasa saúde. 

o 
ASOCIACIÓN POLA DEFENSA DA RIA 

(Pontevedra) 

AUSTRÁLIA: CELEBRACIÓN, 
NON GRÁCIAS 

Mil novecentos oitenta e oito é o 
bicentenário da chegada dos pri
meiros colonos á Austrália. Du
rante os dous séculas pasados, 
os aboríxenes sofriron unha das 
colonizacións máis rápidas e im
placábeis da historia. 

As masacres xa remataron, 
pero o expólio e a discrminación 
continúan. A incidéncia de certas 
enfermidades pódese comparar 
coas dos países do Terceiro 
Mundo e o desemprego entre os 
aboríxenes é seis veces meiran
de ca entre os blancos. O espan
toso número de martes de aborí
xenes nas mans da policia con
duciu á constitución dunha comi
sión investigadora especial. Os 
direito dos aboríxenes á Terr.a to
davía non lles están recoñecidos. 

As organización de f.boríxenes 
declaráronlle o boicót a tódas as 
celebracións pficiais . previstas 
para este bicentenário. 

Non hai nada que celebrar no 
88! 

Supervivéncia Internacional, 
unha organización q4e traballa 

· polos direitos das sociedatjes tr!
. bais ameazadas, ªRPia as reivin
dicacións dos aboríxenes e a sua 
loita para conseguir . un Tratado · 
co Governos austral.iano, · o seu 
direito a sobrevivir, a autodeter.
minacióJl e a posuir as terras -ori
xinais. 

Interesados no probiema con
tactade con: lnternational Secr.e
tariat of Survival lnternational, 
31.0 Edgware Road, l.oridon W21 
.1 DY. Inglaterra. 

MANUEL ANTONIO 
FEJINÁNDEZ 

0

DOM(NGÜEZ 
(Santiago) 
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Luis Mariñó fala do seu 
proxecto. de ·xerais 
'Un e~tor vive todos os días a contradición · cwtUra~ rentapilictade' 
Unha nota do grupo editoriai Ana ya anunciaba hai- dias 
o cese de Luís Mariño ,. que difixia Edicións Xerais 
desde hai sete anos. O anúncio non tiña .liña sen · 
gabaríza para o labor· dun director que renovou o :rnundó 
editorial gal'ego. O leitor vese na. abriga de concluir: 
perplexo que Mariño foi cesado por ser excesivamente 
bon no seu traballo coma editor. Nes'ta conversa, o' ex 
director de Xerais fala para A NOSA TERRA do · 
protagonismo deste selo libreiro no mundo da cultura , 
así como do seu proxecto editorial, interrompido por 
decisión da empresa.· ' · 

-Xerais introduce novi
dades que van marcar deci
sivamente o mundo da edi
ción en galego, como a aten
ción á literatura xuvenil. 

-Iniciámos algo que eu non 
inventei e que non se limíta só 
á colección de literatura xuvenil, 
a colección Xabarín . Na colec
ción de narrativa introducimos 
libros europeus. títulos de Anne 
Philipe, de Camus e de Sartre. 
Por que meter isto nunha colec
ción de narrativa galega? Por
que eu entendo que estes auto
res poden formar parte da litera
tura en galego, que pode ser de 
produción própria ou allea. A 
tradución normaliza e a presén
cia de autores de fóra estabele
ce referéncias que son benéft
ciosas para toda a literaturá que 
se produce en galego. 

Escritores sen papeleira 

-Cómpren esta8 referén
cias exteriores? 

-Si, porque aqui vale todo. O 
escritor galego non sabe romper 
fólios . E o que se escribe nunha 
noite hai que lelo ao clia seguin
te , traballalo . Os escritores gale
gas non teñen papeleira. A pre
séncig. doutras literaturas non só 
é boá para estimular temáticas 
clistintas senón para meclir for
zas e abrigar a todos a facelo 
mellor. Á continuidade desta 
liña se De dá o valor que com
pria darlle , porque antes había 
tradución esporádica pero agora 
sai cun fio condutor . Está no 
prelo a Teolox1a de Calvino , 
Danni, campeón do Mundo, de 
Roald Dahl. e O Demo nos Cú
mios, de Pavese, t(aducido por 
Baixeras. A Pavese acabóuselle 
a sana e hqi que reivindicalo . 
De Camus hai que reivindicar A 
Caída, de Sartre a narrativa cur
ta , a de O Muro, e de Joyce ta
mén o relato breve, o de D ubli
neses. Precisamente este título, 
e non O Relato do Artista Ado
lescente, que ahi anos está na 
literatura de quiosque . Está de 
moda o Dirty Realism. a pincela
da s uxa e curta . Pois estes auto
res fan pincela das pe ro -de cali
dade. 

-Como foron estes sete 
anos de relación diária cos 
escritores galegos? . 

- .Unha editorial publica 60 li
bros ao· ano. -Pero recebe 300. 
Así que o editor ten 69 amigos 
e '240 inimigos. 

· --O critério pode produéir 
conflito cos escritores pero · 
tamén cos intereses da em..: 
presa editorial. 

-Barral está expulsado neste 
momento do mundo editorial. A 
min dixéronme que tiña síndro

. me de Carlos Barral. que é o me
llar editÓr, o que nos abriu .os 

. ollas a todos . Rematou demos
tr:aildo quE'. a sua xestión non 

era economicarnente rendábel 
aínda que o~ país necesite de 
moitos Barral. Por certo que 
agora volve o momento da pe
quena eclitorial, que nos tempos 
de Barral fora absorbida polos 
holding. Ese xénero de editorial 
pequena volve ser viábel. 

O dilema do editor 

~orno é desde a direción 
dunha editorial ·ese Síndrome 
Barral? 

-Explicao moi ben Daniel 
Bell no seu libro As .contradi
cións culturais do -Capitalismo. 
Un eclitor vese todos os clias da 
sua vida na contraclición cultura 
versus rentabi)idade e ten que 
reconciliar eses dous tertnos . 
Por iso n o che b ai tantos eclito
res. É u,nha prnfisión eminente
mente difícil . 

--Oue se complica nunha 
situación non normalizada. 

- Aqui_ esas dificuldades 
multiplican.Se por todo. Moitos 
pensaron que pasabarnos da cli
glósia brutal ao bilingüísmo ci
vilizado. Pero seguirnos nun sis
tema de· diglósia. Light, desca
feinada ou como queiran cha
mala, pero CÍiglósia. Ese direito 
a discrepar dunha asociación de 
país de alunos aqui e un grupo 
de residentes non galegas alá , 
multiplicado, dá unha situación 
de cliglósia. 

- Pode pensarse que al- . 
gunhas desas dificuldades 
de edición se poderian supe
rar coa criación dunha edito
rial nacional. 

-A administración ten que 
apoiar a eclición, nunca substi
tuila . En calquer caso eu nunca 
me neguei á idea dunha editora 
nacional, pero sempre que fose 
paliativa. non substitutiva, por
que o Estado non pode ter ése 
intervencionismo. No · senso 
contrário hai departame ntos de 
publicacións de universidades 
que se converten en privados, 
como pasa co selo da Oxford 
University Press ou como fixo o 
p róprio holding Anaya ab priva- -
tizar EUDEMA. o· servicio de 
publicacións da· C?:mplutensé".- . 

Précio político .. 

-Compre falar tamén da · 
liña Xerais para libros de 
texto. . 

--0 qúe procuíamos foi facer 
libros ' sinxelos, cunha opción · 
pedagó~ica distinta . Procurá- . 
mos nqn ser repetitivos e apos
tar polo prngreso e o futuro . Asi 
sairon textos que facian traba-

=' .l~ar máis ao profesor e que .esi
._ xian máis dos nenos. Sairon tex- · 
tos que tifüm máis páxinas e re
sultab1;m máis caros, asi que 
houberon de porse précios polí
ticos á costa da reritaoilidaGie . 
·Ao libro gal~g_o . habia que non 

s1doa _zon-1sn1:>gns ;.16i::::sutie, ~ ; -, 

facerlle pagar ·peaxe, pero Gomo 
tiña máis páxinas compria polo 
a un précio político . O mundo · 
do ensino non soubo recoller isa 
a fondo_ e buscou, ~n xeral ~ o ca
miño máis fácil . De todo isto se 
pode deducir unha má xestión 
e un, cese. 

-Que solidariedades rece
be Luís _Mariño despois des
tes anos ·á frente de Xerais? 

-O que podo dicer é que as 
solidariedades efectivas se pro
duciFon .en Madrid . . Chegaron 
de xente que non tiña unfia vin
culación especial pero que ofe
receron · a sua solidariedade. 
Dóeme' que únhá- solidariedade 
semellante non se producise 
aqui, porque eu soño .cun· país 
onde todo obxecto de · sofrimen-

- tó ~eña direito a ser ci~atrizado, 

como· di Louis Aragón . Por aí ti
ñamos que empezar . 

-interésanos a sua · opi~ 
nión sobre a situación políti:· 
ca. 

-Penso que coa nasa irres
ponsabilidade estarnos abrtndo 
a porta aos bárbaros, coma di 
Kavafis no seu poema Esperan- -
do aos Bárbaros. Parece como 

. se todos estívesernos de acordo 
para lle faciJitar o camiño a Ma-

- miel Fraga. Estamos · na obriga -
de sentármonos e pornos dacor-" 
do para · impedir que se sente . 
Fraga . Despois xa nos pelexare
mos todos outra vez; pero ago
ra, irnos procurar ese , mínimo 
comun denominador para evitar 
que ·cheguen ós bárbaros. o . 

.G.L.T. 

N°345 

·• O grupo galego de
música folk "Luar Na Lu· 
bre-~' da Coruña ven de gravar 
nuns estúdios da .m~sma cidade 
o que · será o seu prírnel.:ro i. P. 
que estará ña t:ua a ·meados do 
vindeiro mes de Xuño co :título 
xenércio de "O son -do ar" , no 
clisco estan r~~ollidos 9 temas 
traclicionais e , de composición 
própria- claramente ef1:traigados 
cos _somi atlántico-celtas. O dis
co (tamén disponíbel en casset
te) será clistribuido por EDIG.AL 
(eclitorial discográfica galega) e 
através do ·mesmo o grupo pre-· 
tende dar a canecer un sorr 
novo dentro da música galega. 

Os · instrumentos que "Luar 
Na Lubre" enipregou para a gr~
vación deste LP. son os seguin
tes: Gaitas galegas, flautas tra
veseiras , soprario e irlandesas , 
baixo eléctrico, mru:idolina, gui
tarras a9ústicas , bodhran, tarra
ñolas , tamboril , pandeiro , pan-. 
deireta , acordeón diatónico , 
ponteiros, teclados e voz . O .-

• Ciclo Kubdck. Coma 
unha act ividade máis das "Xor
nadas de Cine _e Vídeo en Gali
za", XOCIVIGA 88, que terán a 
sua sede na vila ourensán de O 
Carballfüo, e que na vindeira 
eclición estenderase ademais a 

· outras capitáis galegas dlli:ant~ 
a pri.rneira semana de Agosto, o 
Cine Clube "Carballiño", un dos 
máis. veteranos ·e activos 'na Ga
liza, organizara durante os me
ses de Xuño, Xullo e Agosto un . 
amplo ciclo · dedicado ao coñecí
do reaizador norteamericano 
Stanley Kubrick, considerado 
como un dos mellares cineastas 
da actualidade. 

Só-tres das suas doce pelícu
las non se puideron programar . 
polo feito de que non se atopan 
na· actualidade en clistribucióri 
no Estado español . Trát.ase do 
seu prirneiro filrÍle "Fear a_nd de

sire" (1953), da .superprodución 
"Espartaco" (1960), e de ''.Ores
plandor'' (1980) , .ainda que des
tas últimas existe cópia en for-
mato _vídeo. ~ . . 

Kubrick,. nado· en Nova Iorque -
E?D ) 928, pero afincado en Ingla
terra desde a filmación de "Loli
ta" en 1962, está considera~o o 
prototipo de autor mode;mo, que 

- conxuga d~ forma xenial as-fa
cet as de direc;:tor e produtor, e 
qúe prepara _ a . conciéncia cada 

· u hha das suas novas ·realÍZa
cións , convertindoas dese xeito 
-~.Ó. grandes obras de arte . O 

• · Cincocentos an~s de 
resisténcia indfa, é o nome 
da campaña iniciada pola Con 
federación de Nacionalidades 
Iridígenas del Ecuador, para res- . 
postar ás celebracións do V · 
Centenário ·preparadas por Es
pañá coa participación dalgúns 
governos do continente. A Con
f~deración considera que a co
memoracjón non é- outra cousa. 
que un intento de xustificar co
·1onialismo .. e 'neo-colonialismo. 
Os indixeñistas teñen coma ob
xectivo "dar a coñecer o verda~ 

deiro significado da conquista e 
da 9olonización españolas, da 

~ dominación inglesa e de manei- -
·réf ésp eciar as r!OJspostas das na
cionalidade~ íhdíxenas e dos 
PQVOS mestífos : e afro-ecuato
guineanos ás cliferentes formas· · 
de opresión" . A confederación 
agrupa . nove étnias aborixenes: 
sionas, secoias, cofans, huanra
nis, xuars , qi.lichuas, awas, xa
chilas e chachis. O 
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·M·elloran as relacións 
' -

entre teatro , e administración 
~ . ~ . - .. -~ ' ~~~{ :~%\.%?\~ 

1 Enéontro do teatro no Ferro· · .. ' 

. A notí.cia da existéncia 
dunpa Comision A valiadora 

" :que ten ,ultimado un plán' 
de reparto de subv,encións , 
provocou protestas dos 
participgmtes no I 
Encentro do Teatro 
ProfisionaJ celebrado no · 
Ferrol 9 pasado fin· de :: 

· semana. O debate sobre as 
cantidades que a 
Administración reserva 
para subvencionar o Teatro · 
e os critérios de 
distribución de a.Xudas, 
fo ron custión .cen tra1'· da 

~ as·amblea. 

A diste:qsión· con que decorre
. ron os tempos re~ervados para 
tratar de problemas estéticos e 
técnicos -e os ·da condición so
cial do feit~ teatral, contra~~aría 

. cos momentos en que tbcou de- -
· batir á pqlítica teatral da Admi

nistración. A denuncia dunha 
descoñ.ecida Comisión A valia
dora, da que formaría parte un 
funcionario da Consellería de . 
Cultura relacionado - coa prÓfi
sión t.eatral e presuntamente 
apuntado coma beneficiário á 
parte da subvención máis voiu
~osa deste exercício, provocou 
a indignación dunha parte da . 
Asamblea. A explicación do · 
sub-director xeral de Cultura, 
Antói:i Louro, de que se trataba 
dunha simples proposta deitada 
so·bre a me.sa do Conselleiro en 

·espera de firma, -non evitaría a 
reap?J,ri.ción intermitente desta 
custión central até o final dos 
Ene.antros. · Unha das ~onse
cuéncias desta denúncia· sería a 
composición acordada\en asam
blea dunha Comisión Coordena- · 
dora de Seguimento dos acor
'ctos da reunión, da que formarán 
parte un representante dos pro
gramadores culturais, un repre
sentante da Asociación de Tití- . 
riteiros, dous dos grupos iñde
pendentes e tres da Asociación 
de Actores .' Directores e Téc;u-

. cds. A representatividacle. da 

.... ·• "--':;.;." -----------' 
De esquerda a direita, Ánxel Marco, direct9r do progral'.'la de Artes 
Cénicas de Radio . 3, . 9 ex-:director do Centro. Dramátic;o Galego; 
Eduardo Alonso .e_ o vocal de Teatro do Ateneo Ferrolán, Xaime'Ca
xiao, que actuou de moderador dos I Eni:ontros de Teatro Profisio- . 
na/ · · 

pro.fisión t:eatral perante a Ad
ministración quedab~ así con
sensuacfa- rp.entres se .solicÍtaba 
a disoluc;:ión .do Consello Asesor · 
do Centro . Drarriá~ico · Ji-alego, 
que non pode cu'.m_prir a sua' 
,función. por estrita con.tradición 

. coas normas de funcionamíento 
da instítuc.ión. 

A ádministración 
·dá á cag1 ' 
Co~stitúe unha novidade· a pre~ 
sénCia de representantes da Ad: · 
ministración nunhá.-. asamblea 
do mundo do Teatro. M9itos dos 
presentes valoraban positiva-. 
mente a preséncia do sub-direc
tor xeral de Cultura que contri-

. buia con cada .explicación pun-
' tual q borrar os ar¡.técedente$ de 

.siléndo· e desprécio da adminis
tración autonómica cara ao Tea
tro. Mais esta presénc-ia nos ~a
tio días dé ·congreso no · Ferrot 
rion cqnseguiría explicar cum- ' 
pridamente o misterioso caso da 
subs'titución do director do CDG 
ao . que se calilica coma dGJente ~ 
crónico. O sub-director' de Cul
tura- faloµ dunha especial sensi
bilidade da Xunta ' polo teatro 

· pero non daría .,explicada a cau-
sa do recorte da ·programación 
do CDG, despois . da auséncia 
por enferrpidade · do' seu direc
tor. Antón Lauro remitiu áo vello 
proxecto de c_iiación do Inst,itµto 1 

de Artes Escemcas e da Musica" 
(IGAEM) ·-"orga'nistno autóno- • 

rno · que dará maior .flex;ibilidade 
e ·rp.pidez .ás iniciativas artísti
cas"~ .a solucióp des_te e outros 
problemas administrativos mar
cados p<;>IB:__ provisionalidade. 

Dun _temp.o e dun país 

De entre as ponéncias pre. 
sentadas destaca a firmada' :i:>or 
Manuel Guede Oliva co título 
Histoiia dun desencontro. Para 
o' autor ourensáh, o teatro gale
ga actual non está conformado 
polo q8 senórr polos acontece
me:µtqs do 72 (Ferrál, Vigo). 
Hoxe estarnos a vivir ·uñha si
tuación parella, · ·na situación de 
crise de amplos sectores da po- . 
voación. Pero é o caso que o 72 

· -ainda non tivo plasmación na 
ériación teatral. "É que todos 
mentíamos -=--pregunta o po
rient~ cando · -declidirhos en
:¡narcar a nosa actividade te&tral 
n.a estratexia dunha Galicia cei-

_- be e soc~alista? '.' Guede recoñe
ce a declaración de Amilcar Ca
bral que identifica a loita de li
·beración nacional coma un acto 
'de· cultura. 

Outras propostas do. congreso 
de Ferrol, atinxen á definición 
dos termós. da criación cénica, 
á programación teatral. á fun
ción ·dos· meios de comunica
ción social, ao Centro Dramático 
e á función dos concellos na 
constrµcióri teatral de Galiza. 

· XERAI~ LE 
NOVELA/NARRATIVA 
Catro nov~las·sentimentais~ 

. de. Ramíro' Ponte . _ 
O misterio dó ba~co perdii;lo, :. 
de Carlos G. Reigosa 
O tempo dun salaio,, 
de Anné Philipe 
(Traducción de Xosé ~anuel Beiras) 

CLÁSICOS GALEGO$ 
Pe das Burgas, .• 
de Francisco A. de Nóvoa 
(Edición de Valentín Arias· 
prólogo d~XL Méndez Ferrín) _ 

POESÍA 
Pasa un segredo, 
de Ramiro Fonte 

TEATRO 
Os lib,fos do Centro 
Dramático 
Gal ego 
Xogos de damas, 
de Anxo R. Ballesteros . "' 

ColecFión XABARÍN 
O gran Meaulnes, 
de Alain-Fourn.ier . / 
(Traducción' de Camino Noia) 

Serie MITOLOXÍAS 
Reís, deuses e espíritos da 
mitoloxía africana, . 
de Jan Knappert 
(Traducción de M. Monteagudo 
e Gudrun Pestke) 

XERAIS UNIVERSITARIA 
. : A mentalidade-xusticieira 

dos irmandiños, 
de Carlos Barros 
Galicia na IP República 
é baixo o franquismo, 
de Bernardo Máiz 

GUÍAS 
Galicia Enteira 11 
O Ribeiro- Te~a de Trives, Valdeorras 
e O Bolo; · 
de Xosé Luis ~redo Verdejo 

m EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA 

·· urna ·paixao .íntensa ,pelo teatro 
de · exprnSsao ibérica · 
Fit~i ~Porto 

"Fitei-. pra9a das pra9as. ·Ho
mens de tantas e ·tantas comu
nidades .quase sempre vao a 
e$sa grande foira democrática. 
Oferecem, troc~ 'ideia$, abas
.tecem-se de dúvidas'. Pra9é fes
tiva. E a maioria pretere entre
ter-se discutindo o tema de 
sempre: os caminhos e desca
¡ninhos do Hornero"~ . 

Assirn termina a ·mensagem 
· ao Fitei:Festival , Jnternacional 
de Teatro de Expressao Ibérica, 
escrita estp.. ano· por . Arítunes 
Filho, um dos mais prestigiados 
directores brasilefros de teatro. 

· A decorrer na cidade do Porto 
até o próximo día 12, o Fitei as- , 
sur:ne-se como a festa de. urna 
paixao -intensa por un teatro que 
apresenta, como tra90 cómurn 
mínimo, urna raíz lingüística ge-

. rada na Península Ibérica. A 
partir daí cruzam-se diferencia
dos caminhos estéticos e éticos, 
numa comunhao de ritos cuja 
fonte inspiradora é sempre o 
teatro. 

Participam no festival 21 
agruparnentos teatrais, oriundos . 
do Brasil, Valencia, Madrid, Ga
liza, Venezuela, Angola, Mo-
9ambique e Portugal. Como nos 
dizia José Cáyolla, um dos 
mernbros da organizac;ao do Fi-

, tei, dois factos se destacam 
nesta XII encentro anual dos 
grupos de expressao ibérica, o 
reeneontro como teatro da Gali
za e a confirma9ao de urna nova 
expressao artística que, por 
conveniencia de· linguagem, se 
poderia chamar de dan9a/tea
tro. 

"Com efeito --c4z José Cayo
lla-'- .foi com bastante tristeza 
que, nos últimos anos e por ra
z6es que nuncha chegamos a 
compreender muito ben, se 
asistiu a urna progressiva dirni
nui9ao ·da presenc;a dos grupos 
teatrciis oriundos da Galiza; com 
os quais, de resto, · tínhamos 
urna rela9a6 privilegiada. Este · 
ano a situa9ao al.temu-se e já 
podemos contar éom a presen9a 
de duas companhias" . 
Co~ actua96es previstas para 

quarta, quinta e sexta-feira, es
tarao · presentes no Porto a 
"Companhia de Teatro Medu
sa" , corn a peya "Mullieribus", 
de Doroteia Barcena, e o "Teatro 
do Atlantico", com a pe~a 
"Ouartet" , de Heiner Muller. 

A grande novidade do Festi
val, para lá do natural destaque 
dado a urna presenya brasileira 
corn seis grupos, é o espa90 re
servado "a urn novo movimento 
internacional de exjJressao tea
tral-dan9a/teatro" , refere José 
Cayolla . 

Nao terá sido por acaso que 
a organizac;ao reservou para o 
espectáculo de abertura a ac
tua9ao do Grupo Brasiliense de 
Ballet, que aquí surgiu com urna 
versa.o un tanto invulgar da 
"Casa de Bernarda Alba", de Fe
derico García Lorca. A dan9a é 
ainda o meio de expressao pre-

. ferido pelos grupos "Di Giorne", 
de Valencia, e "Yauzkari Danza 

- Contemporanea" , de Pamplona, 
"Grupo Teatral do Centro Portu
gués", de Caracas. Venezuela, e 
dos colectivos "Prenda" e "Ma
rirnbeiros e Bailarines", ambos 
de Angola. 

Esta nova concep9ao estética 
poderá ser o tema de mais urn 
dos intensos debates em que o 
Fitei tem sido fértil ao longo dos 
anos, nomeadamente porque 
com relativa frequéncia se ve · 
acusado de ser o festival do 
chamado "teatro poore" . no sen
tido ern que tem rnantido urna 
invulgar capacidade para trazer 
ao Porto os grupos que se movi
rnentan fora dos grandes cen
tros. 

Apesar dessa postura, o festi
val tem conseguido colocar, ao 
lado de um teatro de caracterís
ticas iminentemente urbanas, 
vindo de Lisboa, de Sao Paulo 
du de ·Madrid, um outro teatro, 
eventualemnte mais pobre ern 
artificios cénicos, mas respon
sável ·por alguns dos rnelhÓres 
momentos do certame . Nao 

. apenas _pelas propostas estéti
cas avan9adas, -como pela su 

. prenden.te capacidade de inter
pretar os anseios inerentes as 

. rnovirnenta96es sociais e cultu
rais existentes nos respectivos . 
paí_ses de origem. . . , 

E esse confronto qu~ vai _con
tinuar patente até o próximo dia 
12, domingo, · altura · de cerrar 
cortinas, depoís de polos palcos 
da · cidade ter flerido um teatro 
as vezes com carácter de urgen
cia? outras vezes dominado ape
.nas por essa paixao irnensa e . 
inaudita · de repr;esentar o real· 
coma fantasía do faz de canta.O . 

VALDE~A.R CRUZ/PORTO _ 

1' 



A Familia 
O xa veterano Ettora Scola 
está resultando nos últimos 
tempos un .dos autores europeus 
máis interesantes. Hai quen di 
que por ser o torta no país dos 
cegos, pero as últimas obras 
(corno a recente Macarroni) 
parécennos de bastante máis ri
queza que as dun Bertolucci ou 
outros nomes tan encumiados 
como estéreis . 

A familia é un percorrido po
los avatares dunha unidade ra
miliar. que cobre os oitenta 
anos que van do bautizo dun 
neno que congrega á parentela 
nunha foto, até que o narrador 
é o centro doutra es tampa re
cordatória do seu cumpreanos. 
Polo medio. e através das diver
sas etapas vitais do protagonis
ta, separadas por un travelling 
cara adiante polo corredor dq 
casa. coñecemos a unha moi 
ampla galeria de persoaxes , 
desde o patriarcal avó que se 
pergunta que será o seu neto 
(un xénio ou un idiota) , até os 
máis novos mernbros da última 
xerac1on , á que Scola pinta 
(mesmo fisicamente) como bas
tante menos atractiva que a pri
meira. 

Aparte da habilidade narrati
va necesária para pór orde entre 
tanto persoaxe (mesmo para sol
ventar a irosamente os proble
mas técnicos e de "casting" de
rivados da evolución daqueles) , 
o que director e guionis tas po
ñen en xogo é unha incisiva ca
pacidade de observación para 
retratar pe rsoaxes a través dun 
acontecer dramá tico bastante 
nimio en apariéncia . Definindo 
esta série de caracteres ben re
presentativos dunha familia ita
liana dunha época ampla pero 
concreta. Scola consegue ao 
mesmo tempo tender unha sub
til e complexa ollada sobre o 
denso tecido de relacións huma
nas producidas no ámbito de 
calquer familia . Figuras como as 
das tres irmás solteironas que 
disputan por calquer eventuali
dade doméstica. ou ao tia das 
periódicas visitas, ou a criada fi
nalmente integrada no carpo fa
miliar constituen, por pór algun 
.exemplo, auténticos arquetipos 
que calquer espectador, no grau 
.corres.pondente , pode identifi
car como cercanos. 

Cun tratamen~o intimista e á 
vez na · mellar tradición, da co
média italiana, a tita consegue 
aceder ás frebas emotivas do 
espectatjor ao t?mpo que diver
tilo considerabelmente. Máis 
que no que conta, o valor da ·pe
lícula estriba no que suxire. Sen 
pretender demostrar nada, o fil
me concede unha ampla marxe · 
para que o público ·encha de 

· ~ificado os .múltiples vericue
tos que ofrece a relación entre 

os persoaxes, entre estes e a fa
milia en conxunto, e coa mesma 
casa, espácio ·único da acción 
inda que só nos decatemos dis~ 
ao acenderse as luces da sala. O 

G. VILAS 
A Familia (La famiglia) Director: Et· 
tore Scola. Guión: Scola , Ruggero Mac· 
cari e Furia Scarpelli. Fotografía: Ricar· 
do Arnoviteh . Música: Armándo Tor· 
va1oh . Intérpretes: Vittorio Gassman 
Andrea Occhipinti, Stefania Sandrelli

0 

Fanny Ardant. Ottavia Piccolo e Philipp~ 
~mret !talla-Francia, 1987. 

:il. 1ili§'.ill!jll•1i!!li1f ij¡j:¡¡ 
Un epílogo a obra 
de Xavier R. 
Baixera8 
Escrever un artigo crítico sobre 
unha obra supón un modo tar
dio de a epilogar. Hai ben pouco 
que apareceu, no noso mercado 
editorial, un livro recapitulador : 
Anos de viaxe, cuxo autor é 
Xavier R. Baixeras e que contéñ 
unha das mais sólidas aporta
cións a poesia galega de todos 
os tempos . O acontecimento foi 
entre nós , silencioso. Estas no
tas pretenden reparar, sequer 
brevemente, esta fundamental 
inxustiza. . 

Quera indicar, desde xa, que 
a poesía intensifica o mundo. · 
Os seusJilétodos operan por én
fase . Non se trata de amplificar 
gratuitamente unha sentimen
talidaqe, trata-se de transmitir a 
emoción através de artificios 
verbais . Da ferida do poeta deve 
brotar sangue, ser extremar po
derosamente incurável para que 
débeis pingas do seu doloroso 
empeño cheguen a un leitor 
sensitivo. O pranto do poeta 
non deve ser confesional, son as 
lágrimas as que se deven trans
mutar en letras, rnetamodosear 
en fráxeis palavras que exP.,ri
man sempre debilmente o que 
realmente doi, o que realmente 
somos . A dor e o amor sempre 
aniñan no vigoroso anonimato 
dds versos de Baixeras. 

Parte da poesía galega actual 
valora con excesiva unCión o 

Guiei~Q 
CULTURAL . 

confesionalismo do "quero~te", 
da exposición recta do senti
mento sen metáforas, unha poe
sia viciosamente amorosa. A ex
presión nítida, o sentimento fá
cil. Non ama, ou non .quer 9-mar, 
a poesía secretamente· pasional, 
isto é, . a poesia que oculta, por 
mero pudor, a verdadeira ansie
dade do poeta. Baixeras é un 
poeta pudoroso, non ostenta as 
suas emocións esenciais nesa 
opaca nitidez dos poetas sen 
ofíc~o. O seu labor é oculto e, 
por isc;i mesmo, perduráv.el. 
· A obra que agora comenta

mos consta de catro· poemários. 
Os dous primeiros xa estavan 
éditos anteriormente. Trata-se 
de Fentos no mar, que é un 
livro de versos estremecedores 
como os que segue:q: · 

Non quixeras que un di?. como en Ga· 
les, · 
o naso sangue fose sÚbterráneo. 

Onde se viSlurnbra a vivéncia 
_mais errática e profunda dun 
home en transición viaxeira. Re
mito ao leitor para o excelente · 
prólogo que Manuel Forcadela 
realiza sobre o senso da viaxe e 
os· seus comprovados símbolos . 
O segundo livro édito é Lem
branza do areal, que transco-:.. 
rre polo caudaloso soneto, sem
pre pedeito , sempre distinto coa 
anovadora ensamblaxe que o 
noso artífice procura e conse
gue. Brillan. dentro ci.este con
xunto deslumbrante, sonetos 
como "Aquel xogo''. "Outra pri
maveira", "Horas de partir sen 
voz". "Ant6n Bruckner" e "'Nave
gando", do cal extraimos este 
levísimo intuito de Pessoa: 

e xa non acertamos a saber 
se amar era dormir paras perder-nos 
no que.soñamos. 

Semellante beleza poucas ve
ces é alcanzada ~n poesia. 

O poemário terceiro, Os ce
lestes faiados 'esta.va, até ag_o
ra, inédito . Sulcan o livro versos 
de equilibrada ansiedade e de 
fulgores que punxen. - Qs sone
tos conviven co mal chamado 
verso livre (como se a estrita ca-

. déncié;l fose un cárcere Óu un 
qbstáculo) .- Outra vez os temas 
de Baixeras son as cidades que ~ 
habitou ou os lugares de tránsi
to infinito, as lembranzas da né
voa da infáncia, os obxectos 
inermes que povoan a vida,' as 
vivéncias mais mínimas e re
cónditas, a contemplada espu
ma do pasado ch,eio de praias e 
de sois confusos. Todo ese ám
bito interior que culmina cando 
se resolve en poema, en visión 
verbal do sucedido oü do pade
cido. Tamén convive o claustro 
cos lugares ab.ertos do universo , 
os mares e as alcovas, e no con
traditório crepúsculo en que se 
aprende a soñar coas palavras. 
É totalmente do meu gasto o so
neto .que comeza como segue : 

Avenidas sen fin, sórdidas flores . 
As pombas mal revoan, as gaivotas. 
Presinto un .mar maís branco, esg9ta
dores 
labirfutos, desesperadas rotas. 
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. Aqui ·a enum~ración procura en limpo do concerto este. S~m-
reproducir o dysamparo do que · pre matinei que estas maxi-ac-
se viveu acedamente entre as tuacións son piores, en soñ e 
cidades, polos rumos da rloite imaxe, qúe calquera vídeo ou 
en extravio. concerto televisado. Pero teñen 

O último livro inédito A gán-:.. o aquilo de "salsa do directo" · 
dara da noite contén un prólo- do ''.ambiente erÍ vivo". Agarda~ 
go lúcido de Pepe Cáccamo. En- ba ver (ou adiviñar) a un Sting 
centraremos nel o xúizo acerta- subido a un · estrado, alá a cua-
do para guiarme-nos neste es- renta metros; algo mais perto 
pesísimo bosque verbal que Bai- nas pantallas xigantes que po-
xeras fabricou con minúcio de ñen nestes casos. Esperaba es-
ourives. O volume está dividido coitar música viva, forte; coñe-
·err dez mutiladas sombras do cer algun bo teloneiro. En fin. 
pasado · que se resgatan qon Esas'cousas que se poden agar-

, afectQ e desesperación. A mais dar deste tipo de concertos. 
surpreenoente, eremos, é a séti- Maís .. . nen cheguei a isa! 
ma, intitulada "A sombra deser-
ta". Ne§ta ocasión Baixeras·pra- 40.000 persoas nfu. Casa de 
tica un tipo de poesia narrativa. Campo, no seu auditório ao ar 
Sen entrarmos. en 1disquisicións libre. Tres horas de pé sop~rtan- · 
sobre este subxénero, podemos do cont:í,nuos rempuxóns e pisa-
afirmar que, polo menos riesa das, pó e polen que acentuaba 
sétima .parte, está contida unha a miña alerxia primaveiral. Pero 

. das maiorés proezas poéticas- iso non foi o · pior. 
dos nasos coetános. Baste este Non houbo teloneiro, non 
ex~mplo: houbo bon son, faltou a vida e 
"V non había pantallas xi·gantes·. 

i':'1rei doutra rñaneira, 
sepultado en artesas, case afeito Sting (porque supoño que serí;:i. 

. eJ dada -a distáncia) estaba afó
aos formen tos antigos". E quen sabe 
como· van poboar este deserta.·· nico ; 0 día anterior suspendera 

actuación en Valéncia. Dividiu o 
O colóquio dos moradores do concerto ' en duas partes, con 

pasado in~rusta-se na palavra .descanso que enrabexou aos 
· presente, nun discurso de som- asistentes. A segunda entrega 
bras ·coerentes que se decifra foi cáseque rítmica. Ao remate 
con paufatina certeza. E sempre tentou salvar a noite recorrendo · 
achamos o asombro en cada a temas de T~e Police. 
verso, a suÍpresa que- produz a 
inesperada beleza. Supoño que a falta de voz 

Quereria agregar unha mácu- obrigouno a apresentar un con- "' 
la ao último traba1lo de Baixeras . certo ·. cunha segunda · metade 
É sabido que 0 noso autor é u~ apoiada, ou baseada fundamen-
dos resgatadores dos vocábulos talmente no seu bon grupo, que 
arcaicos ou rexionais· da nosa traballou a eito _para tapalo a el. 
língua. 'O .tema é espiñento e . Pero foi lenta, descompensada a 
inoportuno-, mas quero deixar respeito da prirneira, e aborrida. 
constáncia aquí, suscitamente~ · O son tecnicamente era mao 
de certos abusos na ·busca dun- escaso e unidireccional, en.fiad~ 
ha smgularidade lingüística que car~ o centro do auditório . 
por veces resulta desalentadora. Os mecheiros do público, 
En ocasións é difícil precisar poucos, semellaban chisqueiros 
onde acaba a língua e comeza húmidos. 
a arqueoloxia . Unha ·mínima Un fracaso, vaia! O único que 
par:te da obra de Baixeras-, por· non faltou foi a noite e os incon-
veces. suscita este problema de .dicionais de Sting diante do pal-
limites. co ._ Eu non sei se chegaron a co-

0 mundo actual noso, desde riectar realmente ou só se mo-
fins do século pasado, abando- vian polo coloque que se adoita 
nou. os praceres compiexos . . o a levar cando se 'está nesa parte 
exercício 'poético, na nos.a épo- do auditorio. 
ca, conv-erteu-se nunha mescru- Antes de que rematase o con-
tável complexidade e , portanto, certo, a cuarta parte da xente xa 
nunha actividade en vias de ex- saía . .Falaban, cára as copas da 
tinción. A poesía, porén, para · _ noite, da boa presentación, do 
_que perdure, deve ser un gozo vestuario do "aguillón", do que 
diñcil. Esta dificuldade ha ser bulia polo cenário. 
inicial ,' non accesível. Finalmen: Saín silencioso, calado.· Ti-
te o del~i!e estético da, literatura ven, por unha vez, a delicadeza. 
_é un ·dos mais perenes. Os ver- ~ d~ non lle perguñtar á miña 
sos de BaiXeras, aseguro-vos, · Gompañeira como fora· G conto. 
pertencen a ~sta última catego-~ . · -Preferín aquilo de "correr -~ es
ria.. · o tupido velo" e mercamos un 

poster do protagonista da xoma-
ROMÁN RAÑA LAMA da. . 

::::11.mm:i=Mtt:ttt:m 
Sting decepcionou 
en Madrid 
Non soo .un fo~ofo seguidor do 
xa carroza e cantante de Tbe 
Police. Pero sabía da paixón da . 
m}ña compañeira polo aposto 
mozo das melenas lo iras, e mes~ 

, mo me .atrevin a. provocar unha 
· escapada no Talgo á capital, na 
fin de Bemama . . Despois de todo 
non era caso de facer "un feo" 
aos ídolos da tua parella , e tarn
pouco se trataba de ver (perdm1 
pola comparanza) á Lola, ou a 
~stes merdiñas cte· agora que 
din que cantan, pero que a min 
non me. chegan coa sua "músí
ca" ; · e nón por causa de inter>fe
réncia. 

Aoque í~os. Stirm é audíbel 
e alá nos tomos . Reserva de en
tradas por aquilo de que se es- -
gotaran en Barcelona; roupa 
axeitada para un concerto, nen 
demasiado fina, nen escesiva-
mente progra. ' 

Non pensaba eu sacar moito 

~"9 
;canreeirrie -, superlativamente 

cando lin os . xomais no dia. se
-g\ünte. Non houbo tal éxito, nen 
tal _contento do .público. Houbó, 
iso si, · que sacar proveito ás 
1.5QO calas me-pdas no negócio. 
Pero Sting?... . que mo dean en 
vi-deo, .disc;:o stéreo ou cassete! ! 
Eu a este9 maxiconcertos non 
volvo! E menos en Madrid! 

O pró~imo será o de Pink 
Floyd, en Xulto. Volverei picar?[] 

X. DETEO 
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CENTRO SOCIAL EN FENE. 
.· XOSÉ PÉREZ FRANCO/AFONSO DÍAZ REVlLLA -

XOSÉ 
PÉREZ FRANCO -. 

MEMO~IA 

Proxecto 1985 .. 

Nace en 1959 en Vilagarcia de~Arou
sa. Obtén o título en 1982 na Escola 
de Arquitectura da Coruña: 

Trátase dun pequeno edifício empra- .to desenfado e un grande espíritu lú
zado_a carón dun castro nunha zona : dico. 

· Traballou ·na equipa de redación de 
. Obradoíro (revista do Coléxio de Ar
quitectos de Galicia) . Obtuvo o pri
meiro prémio no· concurso p~ra a 

. construción da porta do Campus da . 

. onde as arquitecturas circundantes · A . prepoténcia da descomunal -
rion teñen o máis mínimo. valor. Foi-. grua-pórticQ de ASTAN~ fito case 
esta unha· as primeiras obras dos seus 
autores que reflexa claramente un cer-

Universidade de Santiago, actualmen- · 
t~ en execución. · 

Traballa na ria de Arousa. · 

1 
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· Alzado Leste 
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P. Terceira 

que on:mipresente en Fene~ é carica
turizada cun descomunal pórtico, que 
non sostén nada. A utiliz~Ción da cor, 
tanto eri exteriores como ·en interiores 
contribue. a facer xoven un edifício 
destinado ós vellos. 

¡ 

! ! 
· ! _ __j 
, ·¡ 

P. primeira 

~· Cuberta 

AFONSO 
DIAZ REVILLA 
Nace eh 1958 ~n Lugo. 

Titúlase en 1983 na Escola de Ar
quitectura da Coruña, prévio paso 
pola de Barcelona . 

Gañou vários concursos entre eles 
o convocado pola COTOP sobre 
"Problemática do Meio Rural". Obtu
vo un segundo prémio no ·concurso 
para a Dársena das Curuxeiras-Ferrol 
(ver ANT nº 334). Traballa na Coru~ 
ña. 

1 
1 

' 1 
. 1 

1 

- ! 
1 
! 

Sotárrego 
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ACTOS · 

• Ciclo Kubrick 
Carballiño 

Xuño: 
3/4: Atraco perfecto 
10/11 '.· Senderos de G1oria . 
17/18~ ¿,Telefono Rojo? Vola-

mos hacia Moscu . 
24125: 2001 : Una odise¡:¡ en el 

espacio. 
Xullo: 
1/2 : Lolita. 
7/8 : Barry Lindon. 
15/16: La chaqueta metalica. 
22/23: La Naranja mecanica. 
Agosto: · . 
12113: El beso del asesino. 
As ses1óns serán os \remes ás 

11 da noite no Cine Rivas e os 
sábados ás 8 da tarde na Casa 
da Cultura. A edición dun cartel 
e un folleto monográfico comple
tan este monográfico. "Stanley 
Kubdck". o máis completo orgai
zado por un cine-clube do Esta
do Español a este autor. ao qué 

só o Festival de San Sebastián 
de .1980 P\.lido orgaizar unha re
trospectiva case íntegra. 

Non se rexeita· a posibilidade 
de que o Ciclo sexa ofrecido to
tal ou parcialmente a outros cine 
clubes ao traversa da sua Fede
ración en Galicia. 

ANUNCIOS DE BALDE "' 

"Interesado en formar un co
lectivo de formas alternativas de 
soc1edade, defensa de marxma
dos e oprimidos, con fines eco
pacúistas, revoluc1onarios e pu
ramente teóncos" Dírnmse a Mi
guel A Leira Aptdo . correos 
418 27080 Colectivo Pacifista 

Vendo cámara retlex Yash1c< 
. FX-1 Tfno (981) 26 24 87 Per
gumar por Luis 

A todos aqueles que servuon no 
Isabel a Católica da quinta 
do 52 na Coruña. O cabo Cau
to daquela época, convócaos a 
facer unha xuntanza cle Irman
dade Todos aqueles que lem
bredes aquela época e' queuades 
xuntarvos un d1a a vonvir, pode
des parvos en contacto com1go. 
O meu enderezo é · Xosé L01s 
Ve1ga Couto. Rua Mallorca 7 , SI 
Auco 43001 TARRAGONA. 
Tlfno. 21 47 67 

A soc1edade ecoloxista ERV A e 
a Asoc1ac1ón para a Defensa 
Ecolóxica da Gabza (ADEGA) 
están levando ad.Iante unha ini
ciativa cultural , ecolóxica e pe
dagóxica coilSlstente na cons-

O CARCERE E A 
REINSERCIÓN 
NO 
PENSAMENTO 
ANTI 
TERRORISTA 
(ve da páxina 20) 
A prática penitenciária do 

Estado español, como an
tes se dixo, seguiu de feíto 
o princípio da reinserción
captación. lso non obsta 
para que se teña intentado 
tamén pór en pé, ainda le
galmente, a primeira figura 
da reinserción-arrepenti
mento (a delación); en tal 
sentido, o artículo sexto da 
lei Orgánica do 26 de De
cembro do 1984 contra 
"actuación de bandas ar
madas e elementos terro-

truc1ón dun Arboreto Munici
pal que veña a mellorar a situa
ción actual de degradación do . 
Parque de Castrelos en Vigo. 

Actualmente estase divulgan
do esta imciativa entre todo tipo 
de sociedades do· concello. Ain
da que se conta xá con ade~ións 
para este proxecto, topdas aque
las persoas ou asoc1acións que 
desexen ap01ar ou aportar ideas 
para a construc1ón do Arboret'o 
Municipal- pregámoslle que nos 
escreban a 
ADEGA-V1go . Apartado 920 -
36208 VIGO 

Para incluir inforrna
cións na AXENDA cha
me ao teléfono 
(986) 43 38 86 

ristas", criou a figura xurídi
ca do arrepentimento, cu
xos dous requisitos serian 
a apresentación do suxeto 
ás autoridades e o ter im
pedido o dano ou obtido 
probas contra os autores 
do mesmo; o prémio con
sistiria na rebaixa das pe
nas nun ou dous graus ou 
ainda na remisión total des
ta. Porén, o rexeitamento 
das forzas políticas que 
apoian a segunda figura, a 
da reinserción-captacíón, 
ao "arrepentimento" pro
priamente dito, e as reti
céncias de todo tipo dos 
reclus9s e procesados a 
dar este paso, converteu 
esta figura xurídica en algo 
carente de contido' r~al, 
téndose c9nseguido a prá
tica totalidade das reinser
cións consistentes nas saí
das dos cárceres dos re
clusos· a meio de negocia
cións · dos representantes 

AxendA 
AcuLTURAL~ 

LIBROS 

• Romanceiro 
da terra marta 

Intitula-se Romanceiro da Terra 
Marta o novo libro de José Viale 
Moutinho. Sairá dentro de dias 

. na C.olecc;:ao O Campo da Pala
vra, da Editorial Caminho. Tra
ta-se· de um conjunto de cantos 
e novelas, na sua maioria de am
biencia rural, tendo como cená
rios privilegiados aldeias perdi
das do Norte. Sempre presente 

. o pciís portugués em "tianforma
c;:ao. 

José Viale Moutinho vive no 
Porto e estreou-se em 1966. com 
21 · anos, na novela Natureza 
Morta Iluminada. Tem no prelo 
a traduc;:ao espanhola do seu li
vro No País das Lágrirri'as e ou -
tro texto -de fic<;ao A Torre de 
Menagem, ilustrado com seis li
tografías de- José Ernidio, numa 
tiragem. limitáda de 130 exem
plares, editada pela Coop Árvo
re . 

Obras suas de poesia, . ficc;:ao 
e ensaio, foram publicadas ero 
russo, búlgaro, catalao, castelha
no, húngaro, galega, alemao e 

· italiano. 

• Contra a 
escuridade 

"Contra a escuridade" é o título 
de Eugenio de Andrade, que 
acaba de aparecer nunha ben 
acabada edición da editorial Pa
miela. O autor da Beira Baixá 
conta o nacemento deste libro 
breve (dez poemas), coma o re
sultado dunha reflexión de vés
peras sobre a entrega qe Branca 
no branca. "Pareceume longo. 
Tinha sessenta poemas, · dormi 
mal, e as cinco da manha, ainda 
deitado, peguei no original e fui 
assinalando aquilo que me pare
ceu por unha razao ou outra ser 
de afastar" Os poemas deste vo
lume son o resultado confesado 
de non ter forza para desi:ruir o 
resultado daquela escolrna. Pos
teriormente traballados , os poe: 
mas que forman este conxunto 
de Contra a Obscuridade forman 
unha aportación fundamental do 
gran poeta portugués. O 

de determinadas forzas po
líticas bascas co Governo 
español. 
Outra das consecuénGias 

desta prática penitenciária, 
nada da nova mentalidade 
anti-terrorista, é a extrema 
rotación dos reclusos polos 
centros penitenciários da 
xeografia do ·Estado, que 

CONVOCATORIAS 

• Os meios de 
· comunicación 
públicos nas 
autonomias 

Cúrso de Verán 18 ao 22 de Xu" 
. llo de 1988 
Santiago de Compostela. 

-18 de Xullo. 
-A televisión 'rexional na 

CEE. 
Giuseppe Richeri, Director de 

Magnun Media de Milán. Ex
profesor da Universidade de Bo
lonia. Realizou diversas investi- · 
gacións para o_ Consello de Euro
pa, a UNESCO, a RAL. Autor de 
múltiples obras sobre os media. 

-19 de Xullo. 
_:As televisións públicas das· 

- comunidades autonómicas: in
trodución a un debate. 

Abilio Bemaldo de Ouirós, Di
rector Xeral da CRTVG. 
. - As Radios e as televisións 

autonómicas . 
·Moderador· 
Luis Celeiro Álvarez, periodis

ta. 
Ponentes : 
J. Ortuondo, Dircetor Xeral da 

Compañía de RAdio-Televisión 
Vasca. 

Juán Granados. Director Xeral 
da Compañia de Radio Televi
sión de Cataluña. 

Ab,ilio Bemaldo de Ouirós, Di
rector Xeral da Compañia de Ra-. 
dio - Televisión de Galicia . 

Javier García Femández, Di
- rector da Compañia de Radfo 
Televisión de Madrid. 

Amadeo Fabregat, Director 
Xeral da Compañía de Radio Te
levisión de Valencia.• 

-20 de Xullo. 
~Posibilidades Técnicas dos 

servicios de radio-televisión no 
entorno autonómico. 

Xavier Alcalá, Enxeñeiro de 
Telecomunicacións . Delegado 
en Galicia de Sintel. · 

- A dependencia do entorno 
- nos medios de comunicación. · 

José Pérez Vilariño, Catedráti
co de Socioloxía . Director do De
partamento de Socioloxía e 
Ciencia Politica da Univesidade 
Galega. -

-21 de Xullo. 
-A influencia dos medios au-

introduce un dos máis gra
ves factores de sofrimento 
para quen dentro da léxica 
penal 'do Estado non debe
ría sofrer nengun castigo, 
pqr ser inocente . de todo 
cargo: os parentes e ache
gados dos r~.clusos. E máis 
unha vez Ferracutti, quen 
proporciona unha pista 

.divisuais no mundo ·da· cultura 
da política. 

. Miguel Cortizo Nieto, Asesor 
executivo do Ministro de Educa
ción e Ciencia. 

-Os audiovisuais públicos na 
era do tránsnacional. 
- José Maria Calviño, ex-Direc
tor Xeral de RTVE. 

-22 de Xullo. 
-A televisión pÓr <liante e 

por <letras. 
Femanc,io Gárcia Tola. Direc

tor e presentador do programa 
"Querido Piruli". -

O futuro da Radiodifusión e da 
televisión. 

Javier N adal .Ariño, Director 
Xeral de Telecorriunicacións do 
Ministerio de Transportes, Tu
rismo e Comunicacións. 

Irúotmación e ·iscrición: 
Vicerrectorado de Actividades 

Culturais e Servicios Estudian
tís. 

Rectorado da Universidade. 
Praza do Obradoiro. Telf.: 981-

- 58 20 13. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

• V Festa dos -
Muiños 

. PROGRAMA 

· Di~ 10 Venres en Lampaza. 
As 8,00 
:-Inauguración do Restauro 

dóFomo. ·-
-Documental Os Muiños de 

Fráncisco Vidal-.Novas. 

para descobr:er as razÓns 
de tal procedimento. Ferra
cutti comenta, referíndose 
á situación da ltália; que "a 
maioria dos terroristas son 
fillos do 68 {isto é, aqueles 
que tiñan neste ano entre 
16 e 30 anos) ... A xeración 
imediata a esta, polo fraca
so do 68, caracterízase 
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-Seleción Diapositivas de 
Guisande. 

-Coloóuio entre os asisten
tes. · 

Dia 11 Sábado, en Lampaza
Reiriz da Veiga. 

As 9,00 
-Pasacorredoiras a carr'?go 

de Paseniño. 
Ás ·11,00 
-Concentración na Faxonca. 
-Excursións a elexir. 
b Muiño da Poula con agasa

llo de Fariña. 
O Muiño da boca con agasallo 

de Fariña. 
O Forno Comunal. 
A Forxa de Benito dci Blasina. 
A Carbala da Sainza. 
O Mosteiro de Trandeiras. 
Os Castelos de Sta. Ana e 

Pena. 
-Xogos pros rapaces . 
Ás 13,00 
-Concerto pola _Banda de 

Música de Xinzo de Lirnia. 
Ás 14,00 
- Xantar nos Castiñeiras da 

Farixoca . 
Ás 15,00 
- Tribún ceibe pra- quen Ele

~ sexe, e a continuación folión a 
rachar con: 

- - Ricardo Portela-Gaiteiro de 
V.iascón. 

- Paseríiño de Lavadores -
Vigo . _ 

- Trazantes de Tenorio. 
Poetas Populares . 
- Xosé Fraga Iglesias. 
Manolo Sio. 
Purificación García Vila. 
Ás 1:7,00 
- Entrega , dos Prémios do 

Concurso de Redacción sobre os 
· Qenefícios· do aproveitamento de 

ríos, r~gatos ~presas de rego, o
cbidar a fauna que neles hai, asi 

1 

.como tainén a vexetación, os 
. muiños, pequenas represas , la

gos, brañ~iras , etc .. 
- Entrega de Pergameus a,os 

Artes·ans do Povo. · 
Grupos Folk. 
-Ouenlla, o esprito do Pobo 

Ceibe. 
-Armeguin, o esprito do 

Pobo Celta. 
Acordonista : 
--Orlando de Castro - Mon- · 

- (;a.o. Portugal. 
-Actuaciones improvisadas. 

póla sua insensibilidade 
política ... De feito o que 
nós 1emos máis é a indou
trinación carcelária, pois o 
recrutamento- de terroristas 
xóvenes;·é mínimo". 
Este temor de Ferracutti á 

"indoutrinación carceiária" 
é o que, traducido á situa
ción do Estado español, -
e especificamente á bas
ca- explica duas práticsas 
que veñen seguíndose des
de o ano 1968: a da con
ceritra~ión destes presos 
en estabeleciinentos de 
"máxima seguridade"; e o 
da sua rotación por distin-
tos centros pentenciários 
da Península a fin de impe
dir que esta concentración 
xere situacións que favore
zan a "indoutrinación car
celária". 
Estamos, pois, cad~ vez 

máis .lonxe dos principios 
libarais do estado de Direi
t~ - o 

Café _DE.CATRO A-CATRO 

Dr. L. M. CRUCES PRADO 
' Especialista en Anestésia Reanimación e Dor 

Consultor DA UNIDADE .DA OOR R.S.A. VIERNA 
MEMBRO t>A SOCIEQADE AMERICANA PARA O ESTUDO DA DOR 

• ~EUAÁLXIA DO HERPES e DOR DE CANCRO 

• DORES ÓSEOS • ENFERMEDADE VASCULAR PERIFÉRICA 

• LUMSÁLXIAS • CAUSÁLXIAS _ 

e 'LOQUEOS NERVIOSOS - DIAGNÓSTICOS E TERAPÉUTICOS 
CATÉTERES EPIDÜLARES - RESERVÓRIOS INTRADULARES 

' 1 
SANATORIO CON.CHEIRO - Avda. Madrid, 6 

Coneult.: .PREVIA C'TA. Te~ .. 415882 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola, nosa · 
es pecializacióri 
en libros 
gal egos 
e ponugueses 

República 
Praza do Libro de El Salvador, 9 
Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORÚÑA SANTIAGO 

Rua Gfrona, ~ 
VIGO 

\. 



A-
O CÁRCERE E A REINSE-RCIÓN 
N·o PENSAMENTO. ANTI-TERRORISTA 

. - . , I . ' 

FRANCl!!_CO LETAMENDIA 

A teoria . e a prática penitenciárias con
temporáneas · non tiñan coincidido 
nunca no mundo ocidental; a primei

ra asignaba· á permanéncia do preso nos es
tabelecimentos penitenciários a finalidade de 
permitir a este a emenda das suas activida
des delictivas que pudese á sua vez posibili
tar que a sua r~inserción social unha vez 
compriao o período ·de condena. (Esta teoria 
fica a anos-luz da prática penitenciária; can- : 
tos estudosos se acercaron a examinala1sen 
ánimo ·de defender o sistema, non dubidaron 
en calificar os estabelecimentos penitenciá-
rios de "escola de delincuentes"). Mais a 
meados dos anos 70, e coincidindo co avan-
ce do pensamento anti-terrorista nos países 
ocidentais, prodúcese unha modificación da 
teoria penitenpiária que expresa. máis cínica-
mente a yerdadeira finalidade dás práticas 
carcelárias, e que se acompaña, á_ sua vez, 
dwn grande endurecimento da situación pe-

. nitenciári¡;i para colectivos específicos de 
presos. 

Alessandro Baratta descrebe asi .esta mo-
dificación :'Até~ ;;ino 75, tod~s ;;is leis de re- de primeiro grau-, de _cará~~er· excepc_i,ona.1, 
fo~ma perntenctana, com~ ;;i 1taha~a e a .. ale,:- : aplicariase aos penados caltf1cados de pen
m.a. est~~an v~ncelladas a 1deolox1a do tra- · gosidade e:>,<trema". Bueno Arús estabelece 
tamento ; o carcere como marco no cal ten ----a ecuaci6n de identidade "penado de pen
que ~e producir a ;e.inserción ~o condenado. gosidade extrema".:.. "interno terrorista" nos 
O carcere de n:iax1ma seg.ur1_dade ne~aba seguintes termos: "A prática ven d~mostran
declaradamente 1so ... lsto s·erv1u para por de do que moitos "dos internos terroristas (pero 
manifesto a finalidade do cárcere en xe,ral, non todos) apresentan a perigosid~de extre
cu_xé! función principal seria ª. cust~9ia, a ma que fai aplicábel o réxime pechado, e 
max1n:!a segundade, . non a re11-:iserc1?~ .9? que é difícil que no.s mesmos se poda~ dar 
preso . Pero os presos que por def1rnc1on caracteres de correxibilidade e confianza 
non son susceptíbeis de ser reinsertados no- que caracterizán o -réxime aberto ... En con-

. tipo de sociedade que produce a orde peni-. secuéncia debe situarse, en primeiro plano 
tenciária, os presos pois que han ser en ce- a finalidad

0

e de retención e custódia ... Se ob-
rrados nos cárceres de máxima seguridade, servan. boa conduta póderán estar en réxi-
son xustamente os "terroristas políticos": me ordinário e se ~anifestan -perig.osidade · 
J?hn Vervael~ descre_be asi as experiéncias- extrema ou i~adaptación, en réxime pecha-
p1loto deste ,t.1po_ de carceres no Estad? e~ro- do.~ . A separación dos internos !erroristas d? 
peu que mats, e~fase . puxera .nos pnme1r~s resto da povoación reclusa sera · unh~ medi-
anos 70 na ~ox1ca ant1-te~rpnsta, Ale~ana da prudente ... En España tense p~at1cado ?. 
Federal~ os carceres de max1ma segundade réxime de concentración dos terroristas pen-
"consrster:' e~ c~ldas silen~iosa~ dentrc;> das gosos". . · , , 
cales, ? d1ferenc1a de· Espana, so se aplicaba Esta situación peniter:iciária, notabelmente. 
a tortura branca. ~n que consiste. a ~~rtu~a máis cruel que a dos tempos franquistas, e 
branca? En que .ha1 lus pe;manente, s1lenc10 que resulta dubidosarnente compatíbel cos 
absolute, un control continuo, muros com- princ.ípios de legalidade, n9n liquida o antigo 
pletamente. branc.os, ~t_c:··"· _ princípio de reinserción; pero este esgázase 

Esta teona perntenc1ana, acampanada da? da práctica penitenciária e adquire unha for-
práticas que xera, chegan ao ~stado español ma que, ao mesmo tempo que empiora, po-
durante o ano 197?, antes a1nda de que· se , los arbitrários desequilíbrios que xera,. a si-
decida d modificación da l.ei Penitenciária e tuación psíquica dos que· seguen a quedar. 
-se lexisle o correspondente Regulamento - recluídos vulnera desta volta de. maneira 

· o que terá lugar, respectivamente, nos anos definitiva.' os fundamentos de todo -Estado 
H~79 e 1981--=- procédese desde fins do cita- de direit~. ' 
do ano ?? 1 ~78 a traslados masivos de pre- A reins~rción deixa ·de consistir na suposta 
sos poh!1cos, case .. to?<?s eles b~scos.,, aos "acción emendadora" do cárcere -para· se 
noves carceres de max1ma ~egundade . transformar pura e simplesmente na saída · 

O catedrático español Francisco Bueno dela; pero esta saída subordínase á atitude 
· Arús teoriza, na exposición apresentada ao do preso, co que o direito. penal convértese 
cursiño sobre "Terrorismo Internacional" en nun direito "premia!'', dir:eito de prémios e 
Xuño do 1982, o cámbio de perspectiva. Em- castig.os. Nalguns Estados, como a Alemaña 
peza descrebendo a reximes cjue contem-· e a ltália, onde o apoió social ao recluso po
plan a lei .e o regularñento penitenciários:' o lítico 1é moi es9aso ou inexistente, ·implán~a
réxime . aberto -de terceiro grau..'.- debe se o tandem reinserción-delación (prémiase 
aplicarse aos reclusós nos que se den os ca- coa saída do cárcere ao procesado ou reclu- -
racteres de correxibilidade e confianza; -0 ré- so que delata aos seus compañeiros); ·nou
xime xeral -o de segundo grau- é o que tras estados, como o español, onde., sobre- 
ten carácter de norma; o réxime pech?dO -:-- todo en Euskadi. a configuración social faria 

. BANDA .DESEÑADA . 

inviflbel a delacion,· o tandem que se impón 
é o da reinserción-captación (tandem distin
to do da reinserción-delación, que constitue 
traxicamente a figura do "arrepentimento", 
ainda que unha certa prática da linguaxe 
teña asimilado indebidamente as duas mo
dalidades, nesta segunda, para obter a saída 
do cárcere, non se esixe a delación, senón a 
"captación" do recluso: isto é, a promesa 
dunha prática acorde coa orde sócial impe
rante, que se concreta de feitq en dous pon
tos: renúncia ao uso da violéncia e acata
ménto da Constitución. (O teórico italiano 
Ferracutti, un dos membros .da Comisión de 
Expertos cuxos servícios foron contratados 
polo Governo basco, define nestes termos a 
captación: "Ao meu XL!ício, a captación é a 
única maneira de sair do terrorismo político. 

, Non hai outra; todas as demars frácasaron 
ou transformaron o país nunha ditadura de 
direitas, e isto é o .que a história nos. ensina. 
Por outra parte, xentes coa enerxia e o em
puxe moral dalguns terroristas representan 
unha forza que nengun país pode permitirse . 
desperdiciar; o problema é reconducila". Fe
rr.acutti recoñece en todo caso que "cando 
hai · un elemento étnico, racial ou relixioso a 
captació_n é moito máis difícil". 

Alessandro Baratta descrebe deste xeito 
as modificacións que estes pri,ncípios intro
ducen no direito penal: "Cando se introduce 
no marco 'do Estado do Direito un princípio 
tan nefasto como o princípio de delación 
que pasa por un arrepentimento do cal non 
fica garantida a verdade; cando se converte 

' O direito penal nun direito premia! e se per
mete a inxustícia de ver persoas acusadas e 
procesadas por feitos semellantes, algunhas 
das cales son postas en liberdade e outras 
encarceradas; eu _penso que son custos moi 
graves" (Hai que dicer que, se ben Baretta 
como italiano que é, se retire ao primeiro 
tandem, o de inserción:..delación, o seu califi
cativo desta situación como transformadora 
do direito penal ñun direito de prémios e 
castígos, .é aplicábel ás. duas modalidades). 
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GONZALO 

.AMOR .DEN 
MANUEL RIVAS 

' E stou tarta de doblar ás pre-
. sentadoras dos teledJ.?rios'. 

¿Quen é que asi fala? Non é 
ningunha actriz nin ningunha _humo
rista. A profesional de tan informati
va doblaxe é unha prostituta, que 
confesa nunha revista os curiosos 
xeitos de desafogue sexual dos seus 
clientes. Hai quen lle pide tamén que 

·faga números coa pose de artistas 
coñecidas, pero isa resulta menos 
sorprendente na hora das fantasias 
sexuais. O ralmente chamativo é esa 
preferencia polos bustos chamativos 
que interfiren no ámbito doméstico 
non para seducirnos coa fascinación 
do cine senón coa crónica da enési
ma viaxe de Shultz ó Oriente próxi
mo ou cun accidente de tráfico en 
Benavente. Que encontrarán os ho
mes nas presentadoras do Teledia
rio, voces frias e lonxanas nunha 

·pantalla neutra? 

. Esta extraña atracción tamén é vi
vida potas mulleres: Nun libro sobre 
a súa experiencia televisiva, o xorna
lista Manuel Campo, aquel do b igote 
turco que presentou durante anos 
un telediario, contaba que a inmensa 
maioria de cartas que lle foron en
viadas a televisión eran declaracións 
de amor. E algunhas delas non era 
cousa platónica senón invitacións, 
con enderezo e teléfono, para desfa
cer xuntos a cama. 

Mostro a miña extrañeza por tal 
magnetismo, xa que os presentado
res e presentadoras de informativos 
son todo o contrario do que enten
demos por estrelas e símbolos se
xuais. Pero quizais niso mesmo, pa
radoxicamente, radica o seu éxito. A 
súa apariencia extremadamente nor
mal é o que fai soñar ás xentes nora
mais, senda como é a normalidade 
unha máscara humana. Mostro ex
trañeza e non sei porque. Algunha 
vez teño soñado con Rosa Maria 
Mateo, pero fastidiáronme poñén
doa a facer anuncios. · O 

VOLVER AO REGO 

A cada que se concentran 
máis de duas parellas de au
toridades autonómicas, ao 

cabo dunha fita inaugural coas te
souras na man, aparecen coma tro
pa artúrica, cruzando o cóbado de 
esguello par~ sairen de primeiros na 
foto,. os do Central. As dinidades au
tonómicas xa poden ir chapadas 
con nomes d rareas maias como 
Presiden ~k-IOr. ~-dente ou Con-
selleiro, nori teñe nada que fa-
cer pe11 e o _ :fuflciólJ r¡ios de no me 
napol ico e admini~- 1lrativo, como 
Gover ae.tor w u De e ado. Estes 

. manda garaa pre\ . riana e a inda 
que non ~~ ~ fi>rumas respiran 
a autorida ' ' en se sabe xefe 
da canoa, amo do int~rcomunicador 
qué manda vir o avión ou desemba
razar as vias públiq1s: disó!vanse 
que · ven un tillo ilustre de galegas e 
catro funcionários. D 




