
Galiza P~edora · 
ha cime1ra , 
hispano-

... portuguesa . 
de asumir a Nas vésperas CEE Felipe 

presidénci~ ~a u Li;boa en busca 
González v1s1to A desigualdade 
de solidariedade. or cento a fa~or 
comercial dun 6~ti dificulta m?1tos 
do Estado esp~ Galiza, mar_s. dos concretos. c·1da malla acor · esque • 
unha vez •. es;~~~rrente nas tre~n 
ao anunc'?· . ,, de que se' 
últimas "c1me1ras ~tes sobre o 

. construir duas P~o de abertura da 
M" -o e do acor d Abaixo ao fr~~t~ira de Feces e (Páx. 7) 
tránsito pesado. 

lago de Balanzó: 
os xuíces non 
están contra o 
catalán 

claro retraso na Galiza leva_ ~n r güística na . 
normalizacron_, in on Euskadi e_ 
X stícia relac1on c , a Generahtat u - Nese pars, 

~~ct~~n~~i catro anoss~nS~ catalán 1rn _ rol do u . 
campana a P profisiona1s e 
por ~a~e . do~a xustícia, con 
f ncionanos . . ainda que r~ultados pos1bv~~do declara lago 
insuficient~s·~~tor Xeral de 
de Bal.anzo,nha entrevist~ . 
Xustíc1~. nu te semanario. 11) 
concedida a es (Páx. 10 e 

Lugo revive ~ 
Asamble~ 
Nacionahsta do 
1918 

. pode ser 
A semana vinde~~za. Vaino ser 
histórica para ~ade de Lugo ~nha 

osto que na_91 rá bon motivo ~onmemorac1ono;~unha mesa, se 
para que, ~rr~~s pollticas que se 
xunten as ~acionalistas. . e as 
proclaman O nos desde qu 
Cúmprense 7 ~ala se reuni~an en l
rmandades da bl a Nazonallsta, 

1 Asam e 't· Lugo na . lación poh ica 
primeira art1cu . nalismo galego. li) 
definida do nac10 (Páx. 

Bu le-Bu le 
·para os 
máis 
p.equenos 
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Nos· estados ·unidos 
. traballadores en paro 

desprazándose; de costa a 
costa, viaxando como 

polizóns en trens de 
mercancias, pois que non 

. poden costearse outros 
meios de desprazamento. 

O modelo Qolítico norte-ameri~o._oferece clarC?S síntomas ~e agotarnento 

A democrácia ·do: dólar 
A neces.idade dunha reforma nas viás-de participación política .faise cad~ vez máis patente, 

ante a mediocrid?de e monolitismo ideolóxico.dun sistema maniatado polo poder económico, de costas 
- á sociedade e ao que a metade dos cidadáns non presta xa atención. -No pasado proceso eleitoral, 

¿ - o nível de abstención foi o·máis·alto dos últimos 40 anos. 

eleitóral o ·candidato da alternati
va ao reE;lgánísmo subliñaba os 
conceitos de crecimento econ·ó
mico e competitividade da indús
·tria. A proposta de solución dos 
graves problemas da sociedade 

· nordeamericaná e do capitalismo 
é identica á de Bush: medrar ain
da máis ·para poder repartir be~ 
nefícios e reducir como conse..: 
éuéncia previsíbel o número de 

. necesitados e parados. Un. cO:-

Coa abstención máis 
grande dos últip'1os corenta 
anos, os .Estados Unidos · 
elixen entre dous · 
candidatos previamente 
selecionados polo· centro do 
interés financieiro. Para o 
descontento e a 
desiguardade crecentes, o 
escaparate do sistema 
capitalis~a recomenda 
aumentar a forza de 
coerción do Estado, incluir 

~~~~}I~~~~¿g;~: · ·. ::1:1: 
extranxeiro que chega aos . 

G. LUCA-M~ VEIGA 

mentário . rec~nte do Washington 
Post denunciaba que un cinco 
por cen dos cidadáns con renda 
máis alta está a percibir máis ca 
o 40 cqrenta por cen máis pobre. 
0 ·1 por cen acumula máis rique
za ca o 90 por cen. 

Trunfalismo económico e 
.pobreza 
O ·razonamento .do novo presi
dente Bush en matéria económi-

ca é perfeitamente trunfalista, en 
coeréncia co monetarismo que 
defendera noo governo ultra de 

· Ronald Reagan durante estes 
anos. O control da inflación figu
ra no primeiro plano, seguido do 
mantenemento de taxas de inte
rés altas e da limitación dos in
gresos da facenda. Pouco im
portan o custe social e económi
co desta política que o escritor 
William · Greider, autor de Secret 

of the Temple (1988) califica de 
guerra colonial interior. O précio 

Os MEMBRos oo 
CONGRESO 
DEPENDEN 
AMPLAMENTE, PARA 
SEREN ELEXID,OS, DO 
PODER BANCARIO 

DEMOCRÁCIA RESTRINXIDA 
bancos norte-americanos Non se trata ~omente de que a metade de dólares é libre de ·fundár un periódico. nunha perda de credibilidade do sistema 
atraído polos _altos tipos de aproximada da po..voación non participe - O clube de candidatos e·leitorais é ainda· eleitoral, tanto no interior.(véxanse os ín-
interés. Desde o partido nos procesos eleitorais (mesmo que un máis selecto e só un império .petrolífero dices de abstención), corño no exterior, 
vencedor das elecións. alto número· de cidadáns nen sequer se ás costas ou unha compañia de comer- nese mundo no que os Estados Unidos 
asegúrase que ainda non in'scriba nas oficinas eleitorais, condición cialización de cacauetes dan posibilida- pretenden apresentarse como modelo 
son tempos dun New Deal, · necesária pára votar), nen tampouco que des no circuito. _ de liberdades. 
d t · 1 1 existan amplas.· minonas marxinadas e Un sistema eleitoral caduco, indirecto Polo que respeita á nova política a de-
re~nu:~~ ~:~sfó~~c~~ que - {f(:({f vários millóns ·de norte-americanos per.- e maióritário, laminador de minorías ou senrolar polo elefante republicano e ex-

desig~aldades porque a l!lil:l·iil::::::¡¡ ' -~:n;~~:1ef~º(~:~~ó~~sn~~~~~s d~~~~!~ . ~~~:l~~~P~~te~~:t~~ane~e:~~en~~i~u~u: ~~feg~~~~:~ ~:rg:x~:~· s~~~sa: ~~~ 
ocasión c{ese pacto será ·:·:<·<<T·:·:·:·:·: cié;ida polos meios de comunicación, me- impedir calquer continxéncia: O sistema práctica futura, en todo caso ten ante si , 

. E1~~;!~~!~~?!~:¡:: flll · ~~~~tp~~v!;~~~~~:~:~:: E~~E:i~~ife~;0:E~~ ~~~i~~ .~:~~~: ~;~~~º~~~~!~,:\~~~~ 
a,.des.igualdade de fortünas en .. .. :T.. ... . fai experimental" a moitos en própriá pel ción de tal reafidade é sen dúbida a dico- excesiva capacidade producti_va e a fe-

. ~i;€:~~€:~~~:!;~~ . 111,J11 :~!~~~~;;;.:;;;:;;~:~~;; ~L~if ~::ri~t.=~;ir~;:~~~ ~~~J;~1&i~iTI~~:~~!i~ª1 
~~~:~ ddee ~~~ed~m~~~:n~f¡ ~~ .\.1 -jll~jj! ~~~~taad~n~~d~~n~~~ti~~º:1~~~r~r ~~~ . de~~afiS~~a~c~~:f~ g~~g~::::a~~ ~~~= ~i~~t~~::~~i~=~~. ~~1~!~~~~~e~~fo~eJ~~ 

~::~~~:~~~~E~~¡~~:~; ~¡¡¡;1 .. ~í1!:ii;~~l~i~ii~:;~~~i . ~~~r~;t;~;~1;~~~~~~ . ~\g~t~~~~1Wi}~~;g~~~ . 
mero de pobres. No seu-disCL:Jl'so 



Non é sinxelo resumir a história da corru
pución eleitoral americana en duas fo- . 
llas .. Mas e~e é o encargo e o propósito. 
Para cando · se le~n este_parágrafos, a 
minoría ilustrada e a1 maioria ignorante 
americanas xa terán · elexido a George 
Bush como o . cuadraxésimq presidente 
dos E.U.A. A outra maioria e a outra mi
noría queda-lles lamentar o glorioso pa
sado Demócrata. Ainda, a uns poucos 
lles queda verdadeirame.nte, sen hipér
boles nen fácil retórica, temer o porvir. A 
min, case sempre extranxeiro nun país 
sen raízes, queda-me ademais por con
fesar un feíto entre surpreendente e alar
mante que só un triste pragmatismo xus
tifica: como é posível que un ex-comu
nista de carné se alegraría tanto do triun
fo hipotético de Oukakis. 

O tema principal desta campaña elei
toral foi esta campaña eleitoral. A meta
política instala-se no aparato publicitário 
ocidental dunha maneira definitiva, non 
xa como a continxéncia pasaxeira que 
costumava a ser antes. Hai vinte anos, o 
entón intacto Richard Nixon bromeava 
inxenuamente nun mitin: "Fulano de tal 
xamais poderá gañar as eleizóns: non é 
guapo e non sai ben pola tele". Aquel día 
a audiéncia rira o chiste. Hoxe esta paté
tica realidade cobra a magnitude do in
sulto. Un insulto, por exemplo, a 40 mi
llóns de mulleres votantes, cando a 
prensa suxere que Bush elexiu ao guapi
ño e inepto Dan Quayle como candidato 
a vicepresidéncia para atraer o voto fe
minino. Un insulto cando Bush declara 
enfaticamente nas entrevistas televisa
das: .. Grácias aos meios de comunica
zón , o povo está comezando a se deca
tar da miña verdadeira estatura política" . 
A estratéxia retórica de Bush pode pasar 
desapercibida para os ,que descoñecen 
un deses datos estadísticos dos que 
tanto gosta: segundo un _curioso "Indice" 
da revista Harper's do leste americano, 
onde a intellegentsia xudea ainda non 
sucumbiu de todo ao maniqueísmo de
mocrático, en 8 das 1 O últimas eleizóns 

METAPOLÍTICA OCCIDENTAL 
CELSO ÁLVAREZ CÁCCAMO 

presidenciais gañou o candidato mais 
alto. 

, A metapolítica é a teonoloxia das. en
quisas. A prensa cría cifras, porcentax:es 
con demasiados decimais, minuciosas 
gráficas que para o cansado currante 
que deglute a súa cervexa Miller mirando 
o béisbol reflexan o suposto biorritmo 
político do país e, portanto, determinan 
o voto individual. Non a inversa. Porque 
nos E. U .A. un ha das rr'laiores vergoñas 
públicas é non ser. da maioria. Durante 
os primeiros·anos da Era Burcicrática_do 
Estado. español; cux.as orixes os cronis
tas estabelecen no 1982, as enqu~sas 
derrotistas do PSOE en realidade criaron 
voto para o suposto per~dor, manipula
ron nos votantes o Medo a Direita. Esa é 
outra das eficazes estratéxias metapolíti
cas. Porén, nos E.U.A. o efeito das en
quisas é muí outro: o de xerar voto . a 
maioria. · 

Porque a metapol ítica é a arte de ga
ñar. De gañar o que sexa. De demostrar 
simplesmente, que se pode gañar. Amé
rica vai elexir a Bush porque non ve 
cómo Dukakis, que non soubo fazer 
frente as mentiras de Bush con todas as 
supostas armas da virilidade que un ma
cho verdadeiro manufactura no epidídi
mo, seria quen de dar-lle cara a un Gor
bachev que ten os· testículos cheos de 
cadáveres afganos. Por iso non preocu
pa que Bush fora tamén pirector 'da KGB 
americana, nen que, segundo documen- · 
tais minoritários, en Outubro de 1980 ne
gociara obscuramente con o -lunático 
Khomeini para aprazar a liberazón dos 
52 reféns e asi impedir a reeleizón de 
Carter, nen que durante anos mantivera 
unha fraternidade comó de internos pijos 
de Coléxio maior con o verme de Norie
ga. Despois do Watérgate, ao povo ame
ricane xa ncin lle ·preocupa nada. Porque 
Watergate foi a vacina colectiva contra a 
corrupción: Watergate foi ·só tm xogo de 
detectives, un mero ensaio para o verda
deiro horror da Metapolítica. 

A ~etapol ítica consiste en ler as acu-

sazóns· de corrupción nó Corícelho c;te 
Vigo e pasalas por _alto como quen le 
con divertimento unha trama de Agatha 
Christie . .A Metapolítica consiste en dís
tinguir erradamente entre a ·chamada 
máfia do xogo e o chamado xogo da po
.lítica, e asi ignorar qúe case todas as · 
máfias sen a mesma. A Metapolítica ba
sea-se primordialmente na corrupción 
negociada dos significados. O documea
tário Cover up denúncia que entre "os 
plans de Oliver North se contava o "con
xelamento" da Constitución federal eo · · 
caso .de "emerxencia política" xeraL Isa 
nos nosos países chamaria-se conspira
zón para o gqlpe de estado. A TV ameri- -
cana informa que Dukakis por fin "admi
ti.u" ser un !iberal: Dukakis responde que 
si; que el é un- liberal "na tradizón de 
John Kennedy", esa. espécie de Castelao 
americano qué todo o mundo reivindica. · 
Mentres, a prensa sensacionalista revela 
que Kennedy foi asesinado pola máfia e 
polo comunismo, que Marilyn por fin tora 
amante de Kem1edy, e que Jack o Des
trip·ador talvez fose un neto da raiña de 
Inglaterra. Son coincidéncias, ou . son 
efeitos seGundários da. droga Metapolíti
c1] 

Eu teño medo. Non necesariamente 
do abuso corporal, do encarceramento 
súpeto de todos os pensantes ou das 
hordas fascistas percorrendo · outra vez 
as ruas do Ocidente. Teño medo da · 
ideoloxia e as suas palavras. Dun presi-

.,EN MENOS DE TRINTA 
ANOS O PARTIDO 
DEMÓCRATA E.O 

REPUBLICANO ESTARÁN 
FUSIONADOS NUN SÓ

GRUPO Ql)E, A FA,LTA DE · 
NOME MAIS XENERICO, 
SE CHAMARÁ PARTIDO-

. POLÍTICO AMERICANO' 

dente que apoia a pena dé morte e quer 
declarar o aborto ilegal porque "atenta 
contra a santidade da vida". Ou dunha 
España que non executa oficialmente 
mas condena a morrer en vida a mulleres 
carregadas de filias non buscados. Teño 
medo dos países que salvan a vida de 
duas baleas mentres electrocutan a se
res humanos. Eu teño medo das pala
vras dos neno_s que xa crescen. con 
medo das palavras. Non, non é fácil retó
rica: a miña compañeira Catarina con
toume unha anécdota preocupante da 
escota onde dá clases de, inglés e espa
ñol a tillos de· imigrantes. No curso. dun
ha lición, Catarina deu en mencionar a 
palavra drugstore, drogaría. Un dos cati- -_ 
vos reaccionou relixiosamente: "Eeen, ' 

_ dixeste droga! lso e feo! É mellor. dizer 
pharmacy, farmacia"". 

Mas eu non temo só a Bush e 4 sua 
-guerra suxa contra drogas e palavras: eu 
temo a unha metapolíti_ca que invade to
dos os instantes. ·En menos de trinta 

- anos, o partido D~mócrata e o Republi-· 
cano estarán fusionados nun só grupo 
que, a falta de nome mais xenérico, cha-· 
mara-se Partido Político Americano. Dos 
antigos Demócratas terá-se . estir:idido 
unha reduzida facción negra, continua.:. 

·dora da retórica de Jackson, que, xunto 
con os desfarrapados dos ghettos, volta
rán ás ruas como aquelas Panteras Pre
tas e ali serán igualmente reprimidos con 
violéncia. Os latinoamericanos invasores 
irán perdendo de vagar a cor da pel, e o_ 
SfDA seguirá a ser.artificialmente manti- · 

. do como doenza marxinal. de marxinais 
para xerar a necesária minoria heterodo
xa. Os anos de Reagan-Bush lembraran'" 
se como os da Segunda Revoluzón 
Americana. O golf será asignatura obri
gatória nas escolas. 

Se para cando se lean estas liñas mila
grosamente gañou Dukakis, ·non impor
ta. As profecias rebasan a estatura das 
persoas. o 
Celso Álvarez Cáccamo reside en CalifÓmia (USA) · 

que os Estados Unidos están a 
pagar dentro do país son a rece
sión, un número crecente de pa
rados e miles de crebas de em
presas amais da bancam>ta dun
ha parte considerabel da agricul
tura. O funcionamento do mone
tarismo esixe que os máis pa
guen para que a acumulacLón se 
poda dar nunha minoría e para 
que seitores de pregonada im
portáncia económica sexah sa
crificados en benefício dos mo
nopólios. A prensa ecoraómica 
calificara repetidamente estes 
anos a política económica de 
Reagan coma un mal necesário 
por facilitar a acumulación de ca
pital e inducir deste xeito un es
perado benestar económico. 

co desde 1981. En Detroit," du
rante moitos anos a capital mun
dial da indústria do automóbil, o 
número de cidadáns sen teito 
aumentou un cincuenta por cen 
desde ese mesmo ano. E Nova 
lorque, escaparate e paradigma 
do modelo capitalista, ten máis 
de corenta mil veciños sen teito. 
Asemade, desde 1984, esta políL 
tica cambiou aos Estados Uni
dos de principal acreedor ínter-

nacional a primeiro debedor, in
crementou até níveis insoportá
beis o déficit orzamentário e co
mercial e outorgou ao país un 
novo estatus de importador de 
maquinária e tecnoloxiá. 

A Casa Branca está no 
sistema financeiro 
O ·sistema financieiro público in
tervén decisivamente na elabora
ción deste modelo de funciona
mento económico. "O povo e di
rixentes de todo o mundo -:<Ji o 
comentarista Jacques Decornoy, 
de o diario Le Monde- conside
ran que o centr.o do poder está 
na Casa . Branca e mesmo no 
Pentágono . Acaso esquecen 
que sendo Paul Volcker presi
dente da Reserva Federal impu
xo a SU? lei a ·Jimmy Carter; es.
quecen que os membros . do 

Congreso dependen am_plamen
te para seren elexidos c;1o poder 

· bancário; esquecen que un carto 
do elexidos está direitamente re
lacionado con este poder; es
quecen que a reserva federal, 
que representa de feíto os intere- . 
ses das máis importantes institu
cións financieiras privadas, non 
está sometida a control demo
crático nengun. Despois de ser 
Nomeado por Carter, Volcker 
lanzou a Reserva Federal e por 
tanto a economia · USA e a toda 
economla de mercado por exten
sión pola via monetarista. Así, 
xogou contra o candidato Carter. 
e abriu o cainiño ªº monetarista 
e ultra Reagan". 

gra o póder absoluto dos. ban
queiros e dos monopólios en de
trimento do mundo do traballo; 
dos granxeiros e.· dos pequenos 
empresários". na análise de. cla
ses deste mesmo autor, o 2 por 
cen das famílias dos Estados 
Unidos controlan o 309 por cen 
dos haberes líquidos, o 50 por 
cen das . accións que posuen as 
persoas privadas, o 39 por cen 
das obrigácións das empresas e 
do govemo e o 20 por cen do 
bens inmóbeis. O 1 O por cen das 
famílias ten o 86 por cen dos ac
tivos financeiros netos. Na outra 
extrema, o 55 por cen das fami
lias non posue nada ou están en
debedadas. Só o 1 O por cen da 
capa superior interésalle a Wall 
Street". No entanto, a Oficina Federal 

de Censos indica que o quince 
por cen da povoación dos Esta
dos Unidos (34,4 millóns de per
soas) vive por baixo do chamado 
límite oficial. Para o Partido Re
publicano, o déficit federal máis 
alto da historia, non está causa
do polo xigantesco presuposto 
de armamento ou a pouca tribu
tación dos máis beneficiados 
polo sistema senón pola seguri-

, dade social, fortemente recorta
da por Reagan. Edwin Neese, 
chegou a pór en dúbida en públi
co que existise marxinación eco
nómica nos Estados Unidos e 

-aproveitou para criticar pública
mente aos que se beneficían da 
caridade guvernamental. 

Non pensan igual que el o~ 
20.000 cidadáns que acuden 
diariamente en Washington aos 
comedores de caridade· ou aos 
qoince mil que en Filadelfia rece
ben comida e hospedaxe de ·ins-
titucións de axuda privadas. A al
ca.ldia desta cidade recoñeceú 
hai-pouco que o número de ne
cesitados multiplicouse poJ cin-, 

0 SISTEMA 
FINANCEIRO 
PÚBLICO MARCA OS 
LÍMITES 
PERMANENTES DA 
DEMOCRÁCIA 
NORTE-AMERICANA 

Para William Greider, o siste
ma financeiro público marca os 
límites permanentes da demo
crácía norte-americana. "Cansa-

A abstención 
sLiperou o 50°/o .. 

Ano . Abstención 
1960 .................. ....... . ; ..... 37'2% 

1964 ................ : .................. 38"0/o 

1968 .............................. ..... 39°/o 
0

1972 .................... ........... .. .. 44 o/o 

.1976 .. ..... ; ........ ~ .··•••••••••oo••••• 48°/o 

1980 ................. .'.: ............... 47°/o 

1984 . ........ : ................... ....... 46% 

, 1986(1exislativas) ............. 62,7% 

1.988 ..... : ...................... ~ ...... 51 % 

O primeiro de Febreiro deste ano 
Ñewsweek afirmaba que "as eleicións 
presidenciais están en . crise", enga
dindo que nos primeiros tempos vota
ba riláis do 80% da povoación eleitoral 
e, tratando de encontrar unha explica
ción ao que hoxe sucede, sinalaba que . 
"os actuais procesos, non importa o 
intencionados que sexan, dun tempo . 
para aqui son cerrados ·ou pouco de
mocráticos". 

As suciedades· 
da campaña · 
Para qt,Je estes condicionamen
tos podan operar con eficada, é 
preciso que · os candidatos non 
apresenten diferéncias críticas. 
Q prograr;na de Dukakis, apre
sentado como o IT!áis avanzado, 
está centrado en, fórmulas de op
tim.ización do funcionamento da 
máquina capitalista con todos os 
tópicos sobre desenvolvimento 
como fin en si mesmo, oportuni
dades, competitividade. Mentres · 
Bush exalta o crecimento da má
quina industrial militar e de pro
veer urxe_ntemente un fondo para 

SoN M0.1Tos os 
INDICATIVOS DE QUE 
A DESIGUALDADE DE 
FORTUNAS EN USA 
ESTÁ A 
APROXIMARSE A UN 
MÁXIMO. HISTÓRICO 

/ 

/ 
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o FUNCIONAMENTO 
DO MONETARISMO . 
ESIXE QUE OS MÁ-¡s
PAGUEN PARA QUE 
A ACUMULACIÓN SE 
PODA DAR NUNHA 
MI NORIA 
avanzar no sistema de defensa -
espacial ou Guerra das Galáxias, · 
Dukakis fala de moderar as in-_ 
versións por ese conceito. Pe
rante .a falta dunha oposición 
verdadeira capaz de se enfrentar· 
cos problemas r.eais que vive o 
país, o desinterés prendeu de 
maneira espectacular entre o 
eleitorado. A única fórmula · que 
se puido atopar para atraer de 
novo a atención dos votantes, 
seria o que os diários chamaron , 
a campaña da merda. Activistas 
do partido republicano repartían 
en lllinois panfletos nos qúe acu
saban a Dukakis de ter concedi
do liberdade provisional a delin
cuentes que aprqv_eitaran a oca
sión para delinquir. Axentes da 
campaña de Dukakis repartían 
panfletos coa foto de · BiJsh e o 
clásico encabezamento de se 
busca por ter entregado armas 
aos iranianos ou servir de interlo
cutor a Noriega. Os insultos e as 
acusaCións mútuas adiantában-
se deste xeito ªº primeíro plano 
da campaña para agachar a po
breza real de propostas e de al
ternativas. Un comentarista do 
New York Times chegaba a dicer 
que a custión p~incipal debatida 

-na campaña eré! e a própria cam
paña. 

Candidatos de oLiro 
Só a forza dos meios de comuni
qación que seguerí a alimenta~ ·a 
mito de que calquera persoa ori
xinária do país pode chegar a 
presiderite~ dá explicación ao 
mantenemento dun ritmo apa
rentemente activo na campaña, 
que despois vai contrastar coa 
abstención masiva. Pero non é 
de extrañar que esta ficción de 
campaña xunto cun diagnóstico 
económico agravado polo mone-

Aarismo apartase a moitos votan
tes das urnas. · Pouco máis da 
metade · dos norte-americanos 
vota · nas eleció_ns presidencias 
com.o consecuéncia do que Grei
der chama "o estado de des
composición da democráia ". No 
eleitorado activo distíngüensé os 
norte-americános máis instrui
dos e máis favorecidos económi
camente. Qont9do e serén maio
ría, os endebedados cantan me-

. nos nos períodos eleitorais. Esta 
seria a: explicación de por que 
nas camp,añas se tala sempre . 
tan pouco dos menos afortuna
dos ein se abordan· as implica
.cións da débeda fiscal ou· das ta
xas de interés. Nas oficinas elec
torais saben que ·de talar ·en 

· nome dos endebedados (o seitor 
tradicional dos abstencionistas) 
os candidatos ·corren o risco de 
entrar en contradición cos acree
dores, que sí votan . . · 

A importáncia decisiva dos in
tereses financeiros na definición 
dos !imites do xogo político, tra
dúcense nunha preséncia omino
sa do diñeiro nas campañas. 
Fóra dos dous grandes partidos 
que · polarizan a atención dos 
meios, non existen vías. O caso · 
de Jess~ Jackson, serve de 
exemplo. En Xaneiro; nos come-

.. zos da campaña, gastou 2,7 mi
llóns de dól(!res en propaganda, 
menos da carta parte dos 11 ·mi
llóns investidos . por Dukakis. " 
Nunha pre-campaña na que os 
voluntários se empregaron a fon
do, Jack$on recadou cen mil dó
lares para anúncios de televisión. 
Os seus adversários, sinalados 
previamente para o trunfo, tiñan 
un presuposto que multipliéaba 
esa cifra por trinta. o 

Eleicións por ordenador 
Seria parvo pensar qt:Je- a infor
mática, como calquer. outra téc
nica, pos'ue un valor en si mes
ma, pero non hai dúbida de que 
pode servir de boa contribución 

·-a determinadas actividades. lsto 
é o que comezou. a acorrer nos 
Estados Unidos a. partir das elei
cióris que levaron por primeira 
vez ao poder a Ronald Reagan, 
no 1980. 
. Nesa data, .e logo nas eleicións 
de 1984, o morrnón Richard 
Wirthlin e a sua sociedade, Deci
sión Marking lnforination, ao ser
vício do ex-actor, adquiriron, 
mediante a reatización de múlti
ples . sondeos, a maioria deles 
secretos, máis información sobre 
os habitantes dos Estados Uni
dos: que quizá, nengunha outra 
organización do país. . 

Probabelmetíte a maquinária 
asi montada ·non fose tan decisi
va n~ eleiciÓn de Reagan como 
Roland .Perry, na sua obra "Elei
ci9ns'· por ordenador", nos_ trata 
de apresentar e .que o induciu a 
soster que "no 1980 Honald Rea
gan converte~e no primeiro polí
tico programado _para gañar", fe
nómeno que se repetiría lago en 

cada campaña, até a mesma ca
rreira pola presidéncia que ven 
de rematar. Sen embargo, non_ 
hai dúbida de que os procesos 
eleitorais, p0lo menos · en deter
minadas situacións, comezaban 
a entrar por camiños no transita
dos até agora. 

Un ha. mensaxe para cada 
público e para cada 
momento 

· Se a equipa de Wirthlin · quería 
coñecer todo sobre os seus po
síbeis eleitores -e todo quería 
dicer: ideas políticas, gostos so
ciais, créncias. relixiosas, e mes- · 
mo ·os matices máis aparente
mente insignificantes era porque 
necesitaba . programar ao seu 

· candidato da forma máis eficaz 
-e tamén en·ganosa- posíbel. 
Había que coñecer, palabra por , 
palabra, o que conviña dicer ante 
un público de brancas de clase 
média, de hispanos, . de negros 
ou de mulleres ... 

Darlle a cada un .o que proba
belmente quixer ouvir --sen que 
a contradición entre o dito ante 
11n e outro público se percebese 

demasiado. Por outra parte con
vi~a estar atento a calquer clima 
de opinión, para reconducilo 
cara o programa e a ideoloxia 
previamente deseñada polo can
didato. Por exemplo, un eleitora
do gastoso dunha Norteamerica 
forte, pe~o temeroso dunha gue
rra; incHnab~ aos asesores da 
campaña a aconsellar a Reagan 
que debía talar de "paz, median
te o crecimento do -potencial r:ni
litar"., repetindo a palabra "paz" 
moitas veces nos seus discur
sos. Entre 1982 e 1983 e ante .a 
presión social dunha povoación 
rriáis consciente _do perigo nu
clear que nos anos 50, Reagan 
alineábase, polo menos de pala
bra, con ideais absolutamente 
pacíficos, ainda que o Pentágo
no en nengun momento se tivese 
plantexado seriamente o deter a 
construción dun enorme arsenal 
nuclear. 

Os adestradores de concién
cias, agora convertidos tamén en 
campeóns da informática, conta
ron sempre con que a maioria da 
xente non se decataba de que a 
propaganda alcanzaba e influía 
nela de forma selectiva, xa fose 

SIMPLIFICACIÓN 
o·o SISTEMA DEMOCRÁTICO 

O 8 de Novembro non se elexiu ao sucesor de-Ro-
. nald Reagan. Este papel corresponderalle a 538 
"eleitores", quen emitirán o seu voto semanas des
pois, exactamente o 17 de_Decembro. ·o 20 de Xa-
neiro do 1989 coñecerase o resultado. : 

Estes eleitores foron á sua vez seleccionados de 
entre unha lista de votantes nas .convenciáns · na
cionais que realizou cada partido para nominar aos ·. 
seus respeitivos candidatos á presidéncia e vice-
presidéncia da nación. . 

Os eleitores compoñen o Coléxio Eleitoral, orga
nismo cuxa e~isténcia e· única función -eleición do 
presidente e o seu · vic~ están avaliadas pala 
Constitución do 1787. · · . . 
- O Coléxio Eleitoré;ll surxiu ·como unha simplica-

, ción do proceso -democrático nas orixens mesmas 
dos Estados Unidos, a finais do século XVIII. A idea _ 

· dos Pais Fundadóres da Nación . era -que, delegan
do nos representantes. de cada estado a eleición 
presidencial críábase un firme baluarte contra o ris
co d~ confiar unha tarefa tan delicada á "pasión 
popular". · 

COMPLEXO MECANISMO 

A característica principal do mecanismo comicial 
estadounidense é que será presidente aquel que 
obteña como mínimo 270 "votos eleitorais". 

Votos eleitorais son os que dispón cada estado · 

da· Unión en igual número que de senadores e re
presentantes á Cámara. O estado con máis votos 

· (eleitores) é Califórnia· (47) e séguelle Nova lorque 
-(36). Washington, a capital federal, ainda que care
ce de representación ante o Congreso, ten tres 
eleitores, segundo unha emenda constitucional do 
1961. 

A votación dos eleitor-es realizase en cada esta
do, desde o domicílio de cada quen e por correo 
certificado.. Algo "sui generis"' nisto: o candidato 
que -0bteña máis votos eleitorais gaña todos os do 
estado en cuestión. Ademais os eleitores non están . 
abrigados por lei algunha a gardar fidelidade ao 
partido que os escolleu pa·ra integrar o Coléxio Elei
toral e, polo tanto, poden votar polo candidato con
trário. 

. Velaí porque o aspirante á presipéncia que gañe 
os votos eleitorais de Califórnia, Nova lorque, Te
xas ou Pennsylvánia, por exemplo, terá o seu trunfo 
asegurado en grado maior, ainqa que o seu contrin
cante obtivese superior número de sufráxios popu
lares. 

No caso de que algo falle ·está previsto que se 
nengun dos dous candidatos -republicano ou de- · 
mócrata- obten os 270 votos eleitorais previstos, 
a eleición a. decide por maioria simple a Cámara de 
Representantes, que votará por número de estados 
(50) e non-por lexisladores. · · D 

verdade, verdade a médias· ou 
mentira descarada, ·como o mes
mo RQland Perry sinala. 

Todo. este , aparata· axexante 
dos indivíduos non ~ra utilizado 
só en fase eleitoral, senón tamén 
durante o mandato presidencial. 
Esta seria unha das razóns que 
explicasen o feíto de que no 
caso de Ronald Reagan, e por 
primeira vez, un presidente fose 
capai: de manter as súas cotas 
de popularidade permanente
mente nun bon lugar. 

Especialistas en sondeos per
·nianecian sempre atentos a 
aconsellar as directrices apro
priadas para cobrir as áreas máis 
febles e no momento máis ade
cuado. 'Na sua campaña frente a 
Carter, por exemplo, e ante un
has duras palabras do seu opo
nente, Reagan foi adestrado para 
non oferecer unha resposta vio
lenta e si un rostro compasivo e 
triste, pero non de ódio, causa 

- que como actor que era conse
guiu doadamente. 

A análise dos debates televisa
dos por outra parte, ofereceu a 
conclusión de que o máis impor
tante non era o acorrido no de
bate en si, "senón o que se tiña 
que facer despois para conven
cer aos meios de comunicación 
de que o candidato previsto tora 
o mellar. Para convencer aos 
meios era preciso unha planifica
ción antecipada, rapidez e bons 
contactos proporcionados por 
unha enorme capacidade de pre
sión. 

Quen comezou isto? 
Certamente os métodos depara
dos pola explosión informática ti
ñan os seus bons antecedentes: 
o liberal e demócrata, Jonh Ken
nedy, fartárase nas eleicións de 
1960, de acusar aos republica
nos de ter construido unha "de
fensa barata e de segunda fila", 
esquecendo que entre 1955 e 
1960 a poténcia en megatóns do 
arsenal americano tíñase multi
plicado por vinte. Detalle ao pa
recer. sen importáncia dada a 
imaxe do home duro, competen
te e elegante que Kennedy .ofere
cia e que era moi ben recebida 
polo público. 

O centrar a atención sobre o 
envase e non sobre o contido 
conducira lago a Carter a apre
sentarse como un bonachón, 
cultivador de manises, cando en 
realidade era un home de negó
cios, encarregado de comerciali
zar os mesmos. Reagan que nas 
películas sempre facia de bon, o 
que resultou moi positivo para a 
sua imaxe presidencial, adoitaba 
a lembrar que ia a reunións do . 
sindicato de actores cun revolver 
Smith and Wesson do 32 "para 
protexerse dos esquerdistas", e 
a censura dos seus programado
res chegou a proibir o fotograma 
onde aparecia apontando cunha 
pistola a James Dean, quizá por 
aquilo .das "meigas". 

Sondeo tras sondeo, estado 
por estado, cuantificando as rea
cións do eleitorado ante· cada 
proposta, asi como os efeitos e 
as tácticas subseguintes dos de
mais candidatos, ps ordenadores 
fixeron que os presidenciábeis 
se preocupasen menos de per
correr cidades ou aterecerse en 
longos discursos ante grandes 
concentracións humanas. O "cir
co" alcanzou rango "científico", 
onde cada paso era previamente 
estudado, definidos os argumen
tos a utilizar, normalmente sim
ples até o extremo, coa esperan
za de que resultasen máis facil
mente asimilábeis, tonos de voz 
e acenos ,número e ·momento 

· das aparicións en televisión deci
d íronse asi nunha simbiose· de 
políticos e xefes como Wirthlin, 
a cargo dos sondeos. A política 
americana comezou a ser unha 
liña azul trasladándose por unha 

· pantalla. . . · o 
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NOIA -
Carra8co Uceda viña de ter unha sentéricia favorábel da Audiéncia 

O secretário será expedientado de novo 
por 'falsificación de documento' 
No concello de Noia 
_producíronse nos últimos 
dias importantes novas. A 
primeira ~ volta do 
Secretário e dun funcionário 
expedientados ao traballo, 
por orden da Audiéncia; a 
segunda a apertura dun 
novo expediente a Carrasco 
Uceda por presunta 
falsificación de firmas; por 
último unha asamblea 
popular que congregou a 
máis de 2 mil p~rsoas. 

·esa -orde emprazando aos do~s - Apoio· popular 
funcionarios a r~iriéorp~rarse Ainda asi, o alcalde noiés afirma -
ao~ -,seus pastos, amd~ q~e se- ·- que vai seguir as actuacións até 
gu1r,a o ~u. curso o_pnmeiro ex- . "sanear o concello totalmente . 
pediente '"?º~d~. . pois do que se trata ~ de asentar 

Pero a s1tuac1_on, apresentada 0 futuro de Noia", en palabras 
com~ .u~ .gran ~nunfo pol~s dous pronunciadas ·nunha asamblea á 
fun<(•onanos! v1rou. ~o cone~er~~ . · que concorreron máis -de 2.000 
a presunta 1rregulanda~e n? .11r- viciños, sendo considerada po
ma de,. docu~entos po1s d1f1r~n los corresponsais dos diversos 
entre _s1 ~ smaturas do ~nte~or diários como "a demostración da 
alcalde, D1az Fornas,_ c:on~1deran- capacidade de convocatória de 
dos~ ~n fontes murnc1pa1s que ~ Pastor Alonso". 
. patem1dade _de algunha a e las e Precisamente 0 apoio popular· 
de Carrasco Uceda: . que está .a ter o alcalde, asi 

~sta P!~un_ta , 1rregulan~a~e como as-novas revelacións están 
sena tamen a~nbu1bel ~o pro~~10 a facer que. alguns médios, tradi
alcalde . ~n~:nor por de1xac1on - cionalmente hostís contra o BNG 
de fuAcions · · . de Noia, esteñan cambiando ó 

Mentres, o Xulgado de lnstru- signo da suá información. 

O axuntamento de Noia abriu un 
novo expediente ao Secretário 
Titular, Carrasco Uceda. por pre
sunta falsificación de firmas do · 
anterior alcalde, Diaz tomas, en 
dictámes urbanísticos, certifica
cións e outros documentos ofi
ciais. 

As tres rúbricas de Diaz Fornas das que se pon en cuestión a sua 
auto ria 

ción de Noia remitíulle á Audien- A esta asamblea acudiron dis
cia os autos correspondentes ao tintos alcaldes do Bloque Nácio
"sumário d_as areeiras" no ·que nalista Galego, asi como o mem- · 
está implicado o alcalde Pastor bro .do Consello Nacional do 
Alonso, quen. o considera como . BNG,- Franci~co Rodríguez, que Con este hovo expediente Ca

rrasco Uceda será apartado, ou
travolta, do seu cárrego -afir
mándose no Barbanza que está 

a procurarr o traslado para outro 
concello-, despois de que a Au
diéncia dictara unha arde esti
mando inábil a suspensión de 

funcións que pesaba sobre o Se
cretário e sobre o fupcionário X. 
M. ·Femández Vázquez. · . -. 

O govemo municip~I acatou 

· "sospeitosa urxéncia que se foi apresentado pólo- alcalde 
agrava máis can.to mais-corrup- como "un funcionário honrado' o 
ción se dese.obre no concello". A.E. 

Coincidindo ca 25 aniversário da sua fundación 

A UPG celeb.rará o seu VI Congreso en Xaneiro 
Baixo o lema de "VI 
Congreso, 25 anos ao 
servício da Galiza" a Unión 
do Povo Galega (UPG) vai 
celebrar o seu congreso os 
dias 21 e 22 de Xaneiro con 
dous eixos fundamentais a 
debater: a consolidación do 
movimento de masas e da 
política frentista. 

As pnnc1pais ponéncias ofi
ciais son as de "análises da si
tuación política"; "cuestión sindi
cal"; "política cultural": "porrtica 
do BNG"; "feminismo" e "agro~ 
que están a ser discutidas nas 
distintas zonas despois de ser 
aprobadas polo Comité Central. 
A UPG, que tivo un papel decisi
vo no movimento nacionalista da 
postguerra, na formación dos 
movimentos de masas, sindica
tos, asociacionismo cultural etc., 

intentará neste · seu . congreso, 
que coincide co seu -25 aniversá
Tio, sentar as bases programáti
cas para consolidar a política de 
frente, que representa·o.BNG, na 
sua actual configuración e estra
téxia, xa esbozada, por outra 

ción~ campesiñas. . analisará o papel das distintas 
f orzas políticas galegas, contem
plándose a sua colaboración con 

T.RIBUNA 

Os galegas, ternos, perante a corrup
zom, unha dúvida metódica, descartiana, 
entre amores e ódios. Por unha parte ja 
ves, por outra que queres que che diga, 
que refleja a sua indeterminación ou in-
seguridade. . 

Por unha parte a corrup:zom é inmoral, 
deve ser perseguida e castigada, critica
do e juzgado o corrupto e caiga a leí 
contra o nepotismo, o favoritismo e todo 
o poi ítico ou empresário que no seu be
neficio, se sirva da corrupzón. 

Por outra parte, a justiza é injustamen
te lenta e ineficaz, a crítica non chega 
ao público; cómpranse, úsanse e abúsa
se dos médios, as denúncias non son, 
as mais das veces, demostráveis e os 
corruptos emergen como triunfadores, 
con cattos ao final, e sem que nenguem 
seja capaz de castigalos. E o povo ten 
tendéncia a arrimarse ao triunfador, ao 
que po9e dar algo, ou seja, a estes indi
víduos que usan e abusan destas· in
fluéncias e métodos. 

· Ternos a ·impresión, de que, cando se · 
denúncia unha corrupzón, cáese na cari~ 
catura de Castelao, que decfa "Que malo 
era o cacique: .. " e o 01,.1tro respostábalhe 
. " ... pero qu~ listo". Ou seja que ha verá . 
nioitos que miran esa feitura como unha 
maldade, pero outros arrimaránse. ao 
triunfador, · ao cacique, para mirar de 

"elas. · 

parte, no seu V Congreso. · 

En canto ao sindicalismo ope
rário tarase unha revisión do pro
ceso de 1985 que levou á ruptu
ra da INTG, ao tempo que se·in
tentará marcar a guia para con
seguir unha central única galega. 

Tamén se discutirá a situación 
dos diferentes movimentos de 
masas, intentando configurar uns 
guieiros de actuación que leve á 
consolidación das organi~acións 
xa existentes, ao tempo que se 

No aspeCto máis ideolóxico ta
rase unha ampla análise do colo
nialismo que sofre Galiza~ estu
dando a situación no momento 
presente (entrada do Estado -es
pañol no Merca<;jo Comun ), asi 
como o papel que xoga a propa
ganda dos meios. de comunica
ción. O 

Pretende tamén realizar un re
lanzamento do· sindicalismo 
agrário como ·instrumento im
prescindíbel na actual situc;ición 
de reestruturación das explota-

, - ., 
A SEDUZOM. DA CORRUPZOM 

JO~E POSADA 

conseguir algumha comisión, 
. trava!ho, ou favor. 

posta de vel. Aqui esiste unha desviaZom do juizo, 

E esa dúvida Hamletiana de afrontar o 
mal fazéndolhe frente, acabar con ele, ou 
deixar pasar ... é típico galega. Como tá
mén galego seria o refrán "if you can 
beat them, hoin them" ou seja, senom 
podes combatelo mal, faite amigo do 
diabo. 

Isa é precisamente a tes~ do conto de 
Camus, "O sal", no que un predicador 
religioso é sequestrado por unha tnbo 
nos montes do Atlas. E é domado de tal 
jeito que só pens,a em favorecer aos 
seus novos amos. Nesto invade a aldeia 
unha forza maior, e iste novo servo, mais 
papista que o papa, mata a un dos no
vas conquistadores, pensando em _fa
zerlhes un favor aos seus amos. lstes 
castíganlhe cortandolhe a língua, quan
do ele pensava em recever urna recom
pensa. 

lste relato poderia servir de párábola 
ao nosso povo com a corrupzom. Está 
colonizado, domado, e pensa mais en 
servir aos novós caciques económicos e 
beneficiarse tamén ele, que em acabar 
com a corrupzom. Ja, na sua deforma
zón, pensa que ésfa é normal, lógica, 
nunha tergiversazón da moral e o juício. 
Para Kant a ausén·Cia de juicto era a ·es
tupidez, e ista, unha enf'er'midade incurá-

e portante unha enfermidade, que se alía 
e justifica o mal. 

Ternos asi una' retroalimentazón efec
to-causa, de que somos subdesenvolv1- _,,, 
dos, logo ·votamos nas eleccións assim, 
o que nos dicem. Mas tamén votamos 
assim, porque-somos ~ubdesenvolvidos, 
e non saimos do círculo, sempre com o 
efecto· final de que ternos o que merece
mos, resultado claro. 

Este aliarse com o diabo, ou f~zerse 
· um deles, esta indeterminazón ou .inse
guridade do colonizado, ven producida 
por unha chea de centos de -anos, no_s 
quais, cada vez que o povo, ou algun 
dos seus líderes, tentou levantar a cabe
za, foi ,aplastado, e non só por forzas fo~ 
ráneas, ' senón tamén as c:Jos seus pro-

_,0 NOSSO POVO-ESTA 
COLONIZADO, DOMADO, 

E .PENSA MAIS EN SERVIR 
AOS NOVOS CACIQUES E 

BENEFICl.ARSE TAMÉN 
ELE, QUE EM ACAeAR 
COM k CORRUPZOM' 

píos coterráneos. Dice nioi ben Diaz Par
do que un dos graves problemas da Ga
liz?. é a abundancia de Cipayos "apatro
·nados1', en linguagem sudamericana, ou 
seja indivíduos locais, vendidos a, epa
gados por, foráneos. Galiza cani_balizou 
os· seus melhores homes, desde Roí Xor
do até Castelao, e non é ningunha frase 
casual "GALIZA GANIBAL'!: · 

O·,povo perdéu ·a ilusión, e só pensa 
·que non existe mais dono .que o diabo, 
que o. mundo é-só unha pequena aldea 
do Atlas; nun recuncho de aldea de Sal: 
Só quando sae da Galiza, danse conta 
de que hai outros moitos deuses e dia
bos, que non hai que rezarlhes obrigaria
mente, nen hai caciques universais. Que 

· non hai sempre que tolerar a injustiza 
nem a corrüptón, se se quee viver nun . 
país digno. · 
· E ternos que ser .obrigatoriamente op
timistas para o futuro. Que O-nosso voto 
seja mais pensado e concienciado, bus
cando gente melhor que non só reparta 
prebendas para unhos quantos senón 
justiza para todos. Non votar só porque 
ponham o autobus, e ternos que acredi-
· tar no nosso futuro, e travalhar para me
recelo. Acreditar que o do nossos filhos 
será muito melhor. a pessar da corrup-

. zóm, do sal e da injustiza que vemos no 
presente. · O 



. 6 ANOSATEBBA ·GALIZA E MUNDO 
__ N_º_36_2_-_1o_D_E _NO_V......;.EM_B_Ro_oo_1_98_8 ______ --;-_...,.--__ i-----i---------_;__;'-------,-----_;_ 

NACIONALISMO HISTÓRICO 

Actos- de coriiemoración do aniversárici .· 

A proxección da J:\samblea Naciona~ista _de Lugo 
setenta anos· despois . 
A semana· vindeira pode ser histórica para Galiia._Vaino ser 
posto que _na cidade de Lug~ unha conmemoración será 

· bon motivo para que, arredor dunha mesa, se xµriten as 
forzas pollticas que se proclaman nacionalislas'-. Non vai s~r 
unha xuntanza secreta senón que vai ter moitos testigos 
escoitando e talando. De seguro que m;m ha ser como no · 
remedo teatral do Ferrjn e Artello, "9eltas sen filtro", no que 
só se deixaban ver unhas mans, enfundad_as ~n luvas,, 
facendo acenos sobre .o tapete, méntres, unha voz en off, 
la dicindo os estereotipos daquel momento .. Desta volta, 
inda que para os "contras", distanciados, disidentes ou 

' mesmo "metidos" ·na política do País, os razonamentos que 
se escoiten _podan facer rir, non ha ser cousa chocalleira. 
Refírofne á Mesa Redonda, "O 
Nacionalismo · _hoxe",, na que o 
BNG, CG, PSG-EG, FPG, lnde
pendentes de Lugo ·e PNG-EG 
débaterán os seu~ presupostos. 

Será o día 18 ás 8 da tárde, 
nó Salón Réxio do "Círculo das 
Artes" . de Lugo. · Nun imaxinário 
decorado, móbil, para acair co 
que en ·Gada momento se vaia 
discutindo, aparecerán reflexa.
das cen~s de pesca, agro, indús
·tria · e ·cultura; misturadas con 
qanaas sonoras das películas 
"Acta. Unica Europea", "OTAN" e 
"Mercado Comun Europeo". 

Oebate necesario 
Cada

1 
ano, coincidindo co San 

Froilán, faise en Lu_go unh~ . xun
tanza de escritores, coa Alcadia, 
para falar da problemática t:ultu
r~. . 

Coas duas Mesas Redondas 
mencionadas e as ap.ortacións 
-do público asistente, estarán,.. en
fiados é contrapostos, dous mo
mentos da hisfüria..galega. Cómo · . 
decia Lois Diéguez, na apresen
tación dos _actos, "o naso. País, 
entre outros defeitos, ·ten o de 
borrar da sua mém'ória coüsas e 
feitos históricos que determina.:. 
ron . moitísimo a sua realidade e 
a sua situación mesmo aqtual. 
Non -digo que sexa por culpa ob
xectiva deste País 'senón por ou
tros feítos alleos. Potenciando, 
tamén, polo pr:óprio Poder, asi en 
abstracto· está a falla de . análise 
que hai en todo o mundo: Empe
zando polos de arriba e rematan
do polos de abaixo. Hai que criar 

· revulsivos, que empuxen a deba
ter, como se· facía no 1975. Se 

, non se · debate estamos mortos". 

A mocidade protagonista 
Como contribución ao debate, 
Claudia Rodríguez Fer, fixo unha 

ranza hai· que tela de principio". 
Na parede do Hotel Méndez, 

lembrando a Asambleia do ano 
18, vaise colocar unha pla~a. 

As artes ao 
servício da idea 
O dia 18, a maiores das verbas 
sobre "70 anos despois" coas 
que, desde o balcón do Concello 
abrir os actos o Alcalde da cida
de, a Banda Municipal, na Praza 
Maior, interpretará o "Marcha dd 
Antergo Reino de Galiza", "Him
no Galega ' e mais un Concerto 
de Música Galega. Pola tarde, 
dispois da Mesa Redonda "O na
cionalismo hoxe" haberá un reci
tal de clausura, polo grupo "A 
Quenlla" , coa estrea dunha peza 
sobre o Manifesto, con letra de 
Darío Xohao Cabana e música 
de Xosé Lois Rivas Cruz. 

e curréncia 
e Diverxéncia. 
"Nós programamos .moi libre
mente. Cada quen espuxo as 
opinións ao respeito e, inmedia
tamente, coincidimos. Era un 
pensamento c6mun de contex
tualizar 1918 ou, comparativa
mente, co momento actual". 
Esto comentábamos Lois Die
guez. O cronista oficial de Lugo, 
Sr. Trapero Pardo, apontaba: 

O que se foi acordando que
dou en papel mollado: Non así 
este ano. Froito desta terceira · 
xuntanza é a conmemoración 
"Lugo. 70 anos de nacionalismo 
galego". Traerase; á memória de· 
hoxe,· o "Manifesto da Asar:nblea 
Nazonalista de Lugo" resultante 
da Asambleia Magna celebrada 
(días 17 e 18 de Novembro de 
1918) no, hoxe desparecido, 
"Lugo Salón", da rua Bispo Agui
rre, e mais nos Salóns do Hotel 

· le~ión, que xunto con outros es
critos vaise re·partir nos centros 
de ensino do Cbncello, pois, 
como dixo na apresentación, "o .. 
·que se conmemora, rieste con-
xunto de actos, é un feíto históri- -
co -enormemente relevante, o 
paso .das tase rexionalista á pro
piamente nacionalista". 

Ao fondo, á direita; Vese o Caté Español, anexo ao Hotel Méndez Núñez, no que se 
faCian as tertúlias de intelectuais e artistas. 

"Convén eso. Que se vaian xun
tand.o os que sintan a galeguida
de. E dicer que poden ser de cal
quera tendéncia e tal, pero que 
teñan como norma a galeguida-· 
de. Aquí dáse o caso, cando se 
xuntaron na Semana Galeguista 
de Santiago, que había xente tan 
dispar como Peña Novo, e Váz
quez Mella; como Losada Dié
guez e Osorio Gallardo. E todos 
ían buscando a cousa da gale
guidade. E istoé o que hai que 
lograr agora. Pode servimos de 
moito coñecer o que se fixo no 
1918 e as tendéncias que había 
e procuraremos, entre todos, 
que todos sexamos galegos. 
Que é o que nos interesa, gale
ga! Co que siñifica ser galega, 
eh!? Que non é ser galego asi .. . 
corrente e molente, senon com
prometido coas cousas de Gali
cia". O 

Méndez Núñez. _ · 
Aquela sociedade ga~ega, de 

comenzos de século, será anali
sada (día 17) . nunha Mesa Re
donda, moderada por X osé T ra
pe ro Pardo, Cronista Oficial da 
Cidáde de Lugo, coa presén_cia, 
dos historiadores: Xosé Ramón 
Barreiro, Xusto Beramendi e Aa
mon Villares Paz. o título será "O 
Nacionalismo ante". 

9 repárto dunha edición facsí
mil do Manifesto de 1918, cunha 
tirada .de 25.000 _exemplares, fa
ráse na mañán do 17; por grupos 

Lugo: pedra e corazón 
Collo prestado o poético título 
para referirme á cidade como 
marco do acto e arranque da 
idea que se comemora. Vicente 
Quiroga, alcalde lugués referín
dose ao proxecto dixo: "impor
tante é o feito de que, ano tras 
ano, os escritores lugueses acei
ten a ñosa . invitación e veñan 
aquí. Máis importante inda que 
este ano chegáramos a esa .posi
bilidade que penso vai ser xa un 

feito real. Que eles, dalgun xeito, 
dirixan, orienten e axuden no la
bor cµltural que o Concello ten 
que facer". 

Perguntado se a "conmemora
ción" vai quedar niso ou algo po
líticamente, respostóu: "Se non 
pensáramos no fondo que, so
. bretodo, da mesa redonda cos 
partidos, poda sair algo prático e 
•algo que, en certa medida, supo
ña un revulsivo, estaríamos pen
sando mal. Lóxicamente, a espe-

··de alumnos dos Colexios de 
E.X. B. da capital. T amén .en ditos 
centros, do 14 ao 17, inclusive, 
haberá Onha ~'Lección Especial" 
sobre o Manifesto Galeguista e o 
Nacionalismo Galega. FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

ASAMBLEA NACIONALISTA. LUGQ 1918 . . ... 

As lrmandades de Fala nacen o 17 de 
Maio do 1916 ha Coruna p'or impulso de 
Antón Vilar Ponte. O dia 28 constitúense 
en Santiago de Compostela á sombra do 
catedrático Porteiro Garea. Cbnseguen ra
pidamente unha exter::isión ampla por-toda 
Galiza e o exterior; 

As lrmandades insistían no uso do idio
ma galego -que empezaba a sofrir perda · 
de faíantes nas camada~ populares das 
cidades e vilas. Para estes "irmáns'! era 
preciso deter e darlle a volta a este proce
so dec"adente, pero a situación internacioo
nal, estatal e nacional era difícil~ precisa
b~n novas soluéións. ·Gal~za atopábase 
nunha encrucillada económica e cultural. · 
Internacionalmente · estábanse a estabele
cer novas formas de convivéncia para a 

// -- paz, pero Versalles non respondeu a estás 
· . esperan~as. O. Estado español lograra me

lloras. económicas grácias á neutralidade; 
a crise do 17, coas grandes reivindica-
· Cións -o~reiras tora resolta provisoriamen
te. Na Galiza os movimentos agrários re
novaban as suas reivindicacións ao esixir 
a aholición dos foros. As lrmandades 
deciden cbnvoc.ar a 1 Asamblea Nazonalis
ta en Lugo_ para os días 17 e 18 de No-

FRANCISCO CARBALLO , 

vembro do 1918. O fracaso dos candida- . partes de· contido doctrinal, social e políti
tos das lrmandades nas eleicións anterio- . co e parte de expansións literárias: "Pro
ras e a morte de Porteiro Garea no mes clamamos a soberania estética da nación 
de Outubro flotaban sobre esa Asamblea, . galega" di no capítulo VII. 
pero o pensar:nento de aquel ia ~tar pre- _ Articúlase o progp~ma en sete capítulos, 

· sente. Os asambleistas era~ moi- cons-· ·proclamándose · ''.nacionalistas galegos"e 
cientes da importáncia do aqto, que vian entre a problemática específica constan 
como unha Jéplica política que traspasaba os s"eguintes: 
as asambleas agrárias de Monforte e su- Problema constituinte: ·federación e 
cesivas. Estes ~sambleistas da lrmaridade -acciaentalidade da forma de governo. Au-
procedian de todas as capitais -das pro- tonomia municipal e persoalidade xurídica 
víncias e das grandes cidades (Vigo, Fe- da parróquia rural. . · 
rrol, Compostela) ou vilas maiores de Gali- Problemas eleitorai$. lgualdade de 
za e habia alguns do exterior. A Nosa Te- dir'eitos para a , muller. Representación 
rra, órgano das lrmandades da Fala no prqporcional na$ eleicións. Supresión das 
1916, nq número 73-74 transcrebe o ma.., Deputacións provinciais. 

Faculdades do poder galego. Todas 
as administrativas. Rexime tributário sen 
.intervención do poder central. Total pºotes
tade docente,etc ... E outras tan concretas 
como o artigo se~o . do capítulo V que di: 
"as terras dos pequenos proprietários que 
as laboreen consideraranse instrumento 
de traballo para os efeitos do embargo". 

Ademais de asinar este manifesto das. 
lrmandades da Fala, fixérono 67 Socieda
des, 5 Federacións Agrárias, 11 concellos 
e 5 centros culturais. 

Programa manifesto ur.iitário que nunca, 
máis tarde, foi' superadú xa qµe nas mes
mas, irmandades da Fala habia correntes 
moi plurais. Manitesto que conta na evolu
ción política da Galiza ao pé dos emitidos · nifesto na sua 1 totalidade e expresa sen 

matizacións unha magna alegria polos 
debates e conclusións de.sta Asambleá 
ceJebrada en Lugo. . 

_, F no século XIX, ao pé do programa do Par-
01 UN PROGRAMA tido Galeguis~a dos anos 31-36,"ao pé dos 

Risco escrebiá así: "Unha irrupción de 
mocidade, - de pensamento novo e de 
qüentura vital crebou un instante o ritmo 
do vivir calado da vella vila de Lugo... e ' 
tivemos. unha causa que nunca houbera 
en España, a do saber escoitarnos". 

O manifesto-programa da , 1 Asamblea 
Nazonali~tfl' das lrmandades da Fala ten 

MANIFESTO QUE NUNCA proclamados por Castelao no "Sempre en 
- · · Galiza", ao pé das "Bases" do Consello 

MÁIS TARDE FOI · -· de· Forzas Políticas Galegas, ao pé dos 
~~~~~__.;;;.~.,----'-~=-:...._:::::...:..~~~ 

SU PERAOO E QUE E DE proxectos de Estatutos, etc ... 

GRAN 1 M PORTA, NCIA NA O nacional.ismo de hoxe non pode es-
quecer esta Asamblea e tampouco pode 

EVOLUCIÓN POLÍTICA DA lembrala' como horizonte, senón como un 
. GALIZA' dos pontos de partidá criadores d~ exis--

téncia da nación galega. O 
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REUNIÓN _CAVACO-GONZÁLEZ EN LISBOA 

En LJsboa critícase o optimismo español post-encontro 

· Galiza, a gran perxudicada pelo cúmio portugués-español 
- , ' .... . 

Nas vésperas de asumir a presidéncia da CEE, Felipe 
González visitou Lisboa en busca de solidariedade. A 
desigualdade· comercial dun 66 por cento a favor do Estado 
español dificulta moitos acordes concretos. Galiza, máis 
unha vez, estivo esquecida, mália ao anúncio, recorrente 
nas tres últimas "cimeiras", de que se ian construir duas 
pontes sobre o Miño, e do acorde de abertura da fronteira 
de Feces de Abaixo ao tránsito pesado. Pola contra quedou 
claro que as comunicacións co resto dos países da Europa, 
ben sexa en tren ou por autovías, se realizarán através da 
meseta española. A liberalización dos texteis perxudicará 
sensibelmente á Galiza 

taxa de cobertura das importa
cións polas exportacións que, 
neste mor:nento, atinxe ao 66 por 
cento. --

Aií en Portugal ·resaltábase · a 
"Jiberalización total do comércio 
de texteis" entre ambos estados; · 
permitindo así ''aos industriais 
portugueses o aceso a un mer
cado con capacidade de absor
ción ainda -disponível". Para a 
maioria dos comentaristas do 
estado viciño, este foi o gran lo
gro do cúmio. 

lntercámbio de 
experiéncias na 
privatización -
Neste -mesmo terreo económico.
Felipe González pretendia que o 
estado viciño permitise a instala
ción de bancos españois en Por
tugal, país que .xa ten unha enti- . 
dade financeira a operar aquí: o 
Portugués do Atántico; Re.ro a 
banca portuguesa considerou 
que seria perxudicial, "debido á 
falta de ' .condicións existentes 
neste momento para absprber 

Se un observador lese as notí
cias de prensa que os rotativos 
portugueses e españois editaron 
da "cimeira" Felipe Gonzalez
Cavaco Silva en Lisboa, poderia 
ter a sensación que uns e outros 
asistiron a duas reunións total
mente distintas. O optimismo 
desbordante proclamado pola 
prensa española, acusada mes
mo polo "Diário de Noticias" de 
"optimista e triunfalista",. ao con
siderar que o mercado único, ao 
estilo Benelu do Sul, o cresci
mento do comércio e do investi
mento, e a unificación de crité
rios entre Portugal e o Estado 
Español, están praticamente de
cididos, non se contempla nos 
seus colegas portugueses. 

O primeiro que resaltan os xor
nais da pátria de Pessoa son as 
coincidéncias políticas entre os 
líderes do PSD e do PSOE, para 
logo conluir que, "agás. o merca
do ibérico único, nas comunica
cións, comércio e CEE" Cavaco 
e González, entedéronse ben, 
"quase como irmaos", en pala
bras do semanário "O lndepen
dente". ' 

Felipe González levaba unha 
proposta que ·non era exacta- ' 
mente a 'do "Mercado Ibérico 
Unico" como se informou aqui, 
senón unha proposta de elimina
ción glot?al de "barreiras técni
cas", polo que Lisboa decidí u 
analisar, caso por caso, as posi
bilidades de ex"ecución da pro
posta española. 

Nas conversas, en tanto roza-

ban o terreo económico, apare
cía a principal reivindicación por
tuguesa: a redución do déficit 
comercial. En Lisboa dise que 
Madrid "reacionou de forma 
inesperadamente positiva á posi
ción do governo Cavaco Silva, 
para quen é esencial au.mentar a 

Pero para a Galiza, este acor-
, do vai traer nefastos resultados, 

sofrendo as consecuéncias moi
tas pequenas empresas e cope
rativas, no só coa entrada dos 
produtos, senón porque as ca
sas de moda vailles ser máis ba
rato fabricar en Portugal, algo 
que xa algunhas están a facer. 

máis bancos extranxeiros". . 
Ainda asi, ao fín, acordouse o 

estabelecimento en Portugal 
dt:Jnha sucursal do Banco Exte
rior de España, así como a insta
lación de máis un banco portu
gués aqui; o "Fomento nacional". 

Recorda nestes aspectos de 

MARXINADOS 
NAS COMUNICACIÓNS CON PORTUGAL 

Hai estradas ou pistas na Galiza cuxa construción; 
como xeito de gañar votos, é anunciada cada vez 
que se cmnvocan eleicións. Algo parecido lle acorre 
as pontes sobre o Miño; entre Galiza e Portugal. A 
nova da ~ua construción é reflexada en Ululares · 
cada vez que hai un contacto entre os governantes 
dun e doutro país, dun e doutro estado. Xúntense 
presidente da Xunta con Soares, con Cavaco, cos 
governadores do Norte portugués, ou fágao Felipe 
González, Guerra ou Fernández Ordoñez cos seus 
homónimos viciños, sempre os encontros rematan 
co anúncio da construción' da ponte sobre o Miño. 
Parece ser ela a que salva os encontros de cara á 
opinión pública dun e do outro lado da raia. Asi 
pasou despois dos cúmios dos últimos tres arios. 

E na cimeira Cavaco-González voltou estar pre
sente o anúncio, ainda que, segun9o o acordo 
subscrito· hai un ano, as obras xa debían de estar 
comezadas. Agora dise que nos próximos cinco 
meses serán adxudicadas. . 

T amén a ponte de Salvate.rra foi .anunciada por 
enésima vez, ainda que as suas obras se fian para 

· máis longo: un ano 'é o seu · prazo d~ comezo, co 
que ainda podará ser utilizada outravolta ha próxi- . 
ma xunt~m~a. · . 

·· Polo demáis no encontro de Lisboa tomouse o· 
positivo acordo de abrir ·a fronteira .de Feces de 
Abaixo, . entre, Verin e .Vila Verde ao tránsito de ca-

mións "Tir". Era esta unha reivindicación da CEG 
galega e da Associa9ao Industrial Portuense, ainda 

. que dé pouco vai servir se non se realizan· as obras 
de adecuación d~s estradas portuguesas para que 
podan circular estes ·transportes. 

Toda parece indicar, · despois da reunión, que as 
vias do norte de Portugal e as da_ Galiza v.an quedar · 
relegadas polos. respecti,vos governos centra~s. 

Asi, segundo pudo saber A NOSA TERRA por un 
observador próximo o cúm.io, Felipe González ex- . 
puxo cal ia ser o plan español de comunicacións 
con "Europa". As comunicaciór:is que se prioriza
rán, tanto en tren como en ·autovías, son as qµe 
unen Madrid con Lisboa, quer dicer; o ferrocarril 
que entra por Extremadura e a N-V,. asi como a N-
620, por Salamanca. Galiza e "O Norte" non queda
rán asi conectados coa rede de transportes ferro
-viários europeus a través dos. trens rápidos. -

Tampouco a rede de gas natural europea de Por
tugal se conectará no entronque da Galiza. 
. Segundo un Ministro portugués "no capítul.o de 
com1.micacións, os españois, nao podían ter sido 

, máis simpáticos". 
Máis unha vez, voltaron acordar a criación dunha 

cor:nisión mixta para a mellar explotación da foz do 
Miño, asi como· de outra que estudará a optimiza
ción dos recu,rsos hidráulicos conxuntos, quq na 
Galiza, agás no Miño, están en mans-portuguesas 
por acordos anteriores. O 

oousas que a Caixa Galicia fir
mou un convénio de colabora
ción coa Caixa Geral de Depósi
tos, que comprende a utilización 
conxunta dos recursos materiais 
das -duas entidades, como as
pecto máis importante. 

_ Entre os acordos a que chega
ron ambas delegacións conside
rouse o troque de experiéncias e 
informacións sobre ·os procesos 
de privatización, fusións bancá
rias, control de inflación, etc. o 
que un membro da delegación 
portuguesa calificou como "a ex
portación de un pouco de Cá.dl
he e a importación de un pouco 
de Solchaga". . . 

Pero sobretodo, o Presidente 
español .ia buscando solidarieda
de cara a sua presidéncia da 
CEE. Cavaco, que está a conse
guir mellar trato para as conser
vas · do seu país do · que temas 
nós, rechazou a criación dtin 
"bloca ibérico. no ·Mercado Co
mun", ainda que si acordaron to
mar posicións comuns relativas a 

' unha serie de cuestións máis ou 
menos importantes: acordes téx
teis con ,China e Turquía: oposi
ción as. liñas de crédito que lle 
están a abrir a URSS;· apoio ao· 
"miniplano Marshall para Ango- . 
la", así como a entrada na UEO. 
dos dous país~s. 

Como se pqde apreciar, os 
acordos non foron o triunfalistas 
que reflexou a prensa española, 
pero, como afirmaba Fernando 
Barciela, no "Diário de Notícias" 
"habitualmente a Comunicación 
Social e$pañola dernostra un 
certo descoñecimento . da reali-

. dade portuguesa .. Os xorrialistas 
españois só teñen unha fonte de 
información sobre Portugal, a 
oficial" (algo que é totalmente re
versíbel, . engadimos nós). "As 
fontes guvernamentais en Ma
drid", segue·a dicer," son, xeral
mente, bastante triunfalistas en 
todo· o que se refire á poi ítica ex
terna que para ele~ é un dom ínio 
que, ~al glória e- poder de Espa
ña, ·se ma11ifesta de forma cre
cente". O 

A. EYRÉ/A. MASCATO 
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Noraboa porque por · 
primeira vez en Galiza se 
produce Dnha axenda 
galega coas informacións 
.necesarias para 
movermonos por este País. · 
Co esquema apropiado para 
anotar, recordar, planificar; 

.-

Cos recordatorios ·das 
onomásticas e das fases 
.luares. Con grande 
cantidadé de datos culturais. 
C~nha esp~cia. I atención ó 
de"seño 'e ós materiais. 
C',mha elegante e ·segura . 
encadernación eh símil-pe!. 

·, 

·cun tamaño de 24 X 16,5 cm. -
e máis de 150 páxinas, a un 
prezo que a convirte en 
barata. E por supo_sto en 
ga:tegc;>: - · -

·Desde primeiros de 
, Decembro á venda~ . - , 

1 
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FER ROL 
·A crise, . caldo de cultivo da. corrupción / 

Aparecen en empresas públicas da comarca 
indíCios claros dun funcionamentoJrregular-
Distintas irregularidades de 
funcionamento foron 
detectadas nas últimas 
semanas en · diferentes 
empresas públicas da 
comarca do Ferrol. Un 
exquisito e discreto trato 
nos meios informativos 
provocou que os dous 
casos dos que irnos a falar 
permanecesen praticamente 
na incógnita. 
Despois de que a finais do ano 
84 e comezos do 85 os trabaUa
dores de Astano levaran unha 
prolongada loita contra a recon
versión naval, e tras o seu ingre
so nos Fondos de Promoción de 
Emprego, a Administración deu 
en artellar diferentes e múltiples 
organismos que, a bombo e pra
tillo , se anunciaban como pro
motores da re-industrialización 
da comarca. Asi, ademais dos xa 
coñecidos F.P.E. e Zona Urxente 
de Reindustrilización, criouse a 
Oficina de Promoción Industrial 
(do Instituto Nacional de lndús
tria), o comité Ferrol-futuro (entre 
diferentes organismos) e o Con
cello e o Ministério de lndústria 
contribuiron a fundar EMPIDEFE
SA (Empresa Municipal de Pro
moción Industrial de Ferrol, So
ciedade Anónima) . 

A nova empresa de pomposo 
nome foi criada· cun 80% de ca
pital do Ministério de lndústria e 
un 20% do Concello de Ferrol, 
ca obexectivo de tramitar as 
axudas da Zona Urxente de 
Reindustrialización. Até o mo
mento descoñécese se EMPIDE-

FESA canalizou ·algunha axuda 
da ZUR a novas empresas, pero 
o que si parece é que canalizou 
boa parte do. seu orzamento cara 
a mans privadas relacionadas co 
partido que entón governaba o 
Concello de Ferrol, o Partido So
cialista Obreiro Español. Nun in
forme redactado polo servício de · 
Intervención municipal ferrolán 

·afírmase que nas contas da em
presa, se reflexa o cargo de can
tidades periódicas e constantes 
a persoal non incluído na nómina 
de Empidefesa, sen que fosen 
saldadas nen ao finalizar a sua 
actividade nen ao rematar o 
exercício económico. 

Liquidación e auditoria 
Un dos beneficiados por estas 
contas non aclaradas é Xosé 
Luís Lagares, irmán do actual al
calde de Betanzos, que entón 
desempeñaba o cargo de xeren
te da área de Ferrol da Zona de 
Urxente Reindustrialización, e 
que hoxe ostenta a dirección xe
neral do Plan Económico e de 
Coordenación de lnvestimentos 
dentro da Consellaria de Econo
mía e Facenda. 

Outras das irregularidades de
tectadas, segundo o informe de 
intervención, sinalan pagos por 
limpeza dos locais, sen que exis
ta constáncia de relación con
tractual algunha, ou gastos por 
desprazamento con motivacións 
escuras. 

Ante tamaños destinos o Pleno 
do Concello de Ferro! por unani
midade decidiu a finais do pasa
do mes liquidar a empresa e rea
lizar unha auditoria ao detectar 

A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA > 

indícios das irregularidades que · 
mencionábamos. Entre as cifras 
máis sorpresivas das contas de 
Empidefesa, sin alamas as 
_ 150.000 pesetas que se pagaba 
ao mes polo aluguer dunha ofici
na; máis 30.000 pesetas de gas
tos de comunidade, ou o salário 
.dunha administrativa que acada-
ba os 2.340.000 pesetas anuais. 
Tampoucq son "'peccata minuta" 
o 1.800.000 pesetas que se gas
taron nun trimestre en viaxes sen 
xustificar, · ou o ·-1.200.000 en 
nove meses de teléfono. 

A empresa pública 
na picota 
Diferentes economistas teñen 
criticado acedamente a xestión 
das empre~as públicas, durante_ 
o franquismo, unha penosa xes
tión que provocou ·a desprestíxio 
xeneralizado dun modelo empre
sarial que inevitabelmente ligase 
na mente dos cidadáns con con
ceitos como ineficácia, lentitude, 
ou incluso corrupción. 

O rumbo desta empresa non 
parece mellor:ase excesivamente 
coa administración socialista 
apesar das pomposas cifras de 
redución de benefícios. coas que 
nos amolan día si e dia tamén. 
Asi por exemplo, a Empresa Na
cional Bazán, cunha das suas 
factorias na cidade de Ferrol en
tregou -no pasado mes de Maio 
á Armada o portaavioóns "Prínci
pe de Asturias", proclamado bu
que-insígnia da Mariña de gue
rra Os traballadores da · Bazán 
ven con asombro como antes de 
finalizar o presente ano o mesmo 

Con 70 sócios fuQdadores, representantes de todos os concellos 

portavións, por defectos de pla
nificación, terá de ser sometido 
a reparacións que rondán un im
porte ·aproximado de dous mil. 
millóns de pesetas. 

"Agora ternos que cambiarlle a 
gasolina por gas-oil'' comenta 
con ironía un traballador da Ba
zán citando a reparación que an:_ 
te$ de final de ano terá que aco
meterse no '.'Príncipe de Astu
rias" dado que agora os mandos 
da Armada descobriron que o 
cornbustíbel utilizado ·polo por
taavións é demasiado caro, e es
timan necesario' realizarlle un 
cámbio en todo o sistema de 
propulsión. 

Pésie a iso os directivos da 
Bazán e dÓ Instituto Nacional de 
lndústria ·proclaman con orgullo 
que este ano a empresa non terá 

. déficit, xa que acabará o período 

. con setecentos millóns de pese
tas de superávit, fr~nte aos dous 
mil millóns de perdas do exercí
cio anterior. o que calan son as 
xugosas cantidades qae agora 
ten que aportar ·o Ministério de 
Traballo para pagar os salários 
dos traballadores que sairon pr:e
~ubilados, cuxas nóminas cam-
biaron de departamdnto. - · 

"Se a situación da empresa vai 
tan ben o que non comprende
mos é como estamos padecen
do o pior. convénio colectivo dos 
últimos anos, é ainda o queren 
_rebaixar para o ano que entra" -
comenta un sindicalista surpren
dido palas deplaracións dos di-· 
rectivos a diferentes nieios infor
mativos. O 
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Constituída a 'Mesa pra a defensa del galego en Asturias' 
Setenta sócios fundadores cons
tituiron en Grandas de Salime a 
"Mesa para Defensa del Galega 
en Asturias", representando aos 
25 concellos da zona. Entre eles 
encontrábrinse Antón Santamari
na, Celso Fernández Martínez, 
Paco Fernández Rey ou Milio 
Vázquez Valladares, Director do 
Museo de Bellas Artes de Astu
ries, así como os alcaldes de No
gueira de Muñiz e Santirso de 
Abres, pertencentes ambos ao 
PSOE. Os seus comapañeiros de 
Boal e Taramundi, deputados 
autonómicos asturianos polo 
PSOE, comunicaron tamén o seu 

apoio a esta iniciativa, ainda que 
non se integraron na "Mesa" por 
considerar que o seu cargo ng 
parlamento astur podia entrar en 
contradicióñ cos princípios fun
dacionais da organización, por 
máis que se comprometeseri a 
apresentar e apoiar na cámara as 
iniciativas promovidas pola 
MDGA. Precisamente a primeira 
delas vai ser unha emenda a Lei 
de Protección do Bable. 

Nesta asamblea consituinte foi 
eleito Presidente Benigno Ferná
dez Brañas, medico de Eilao; 
Vice-presidente primeiro Xosé 
Naveiras, "Pepe Ferreiro", Direc-

'tor do Museu-de Grandas; Vice
presidente segundo, Xosé Antón 
Ron, da Agrnpación Cultural. An
tola· de lbias; Vicepresidente ter
ceiro, Xosé Máximo Fernández, 
director da revista "El Mentidei
ro", · de Castropol; Secretário, 
Xosé Antón Fernández Riego; 
Tesoureiro, Pedro Vázquez Na
veiras, así como ,12 vogais entre 
os que se ericóntra o coñeqido 
filólogo ~a zona Pepín G~rcía. 

O ideário 
A MDGA reclama o mesmo trato 
oficial que ten o. bable no ensino 
e o uso do "galega de Asturras 

nas· escalas .do seu ámbito terri
torial, así como o recoñecimento 
oficial por parte das autoridades 

· da comunidade autonómica de 
que neses concellos se tala o ga
lego. 

Defenderán tamén o patrimó
nio etnográfico da zona, con 
mención de apoio especial ao 
museu de Grandas, -asi como o 
meio· ambiente, intentando pro
mover, ao mesmo tempo, o de
senrolo equilibrado dunha zona 
deprimida economicamente". 

A MDGA traballará en estreito 
contacto coa "Mesa pala de Nor
malización Lingüística". - D 

~ travesas xa non 
valen para Madrid-_ 
Barcelona-Sevilla 

Reanudaranse ás 
obras no 
ferrocarril 
Compostela
Ourense . 
O Ministério de Transportes 
deu a arde de qt.¡e comenza
sen, outravolta,· as obras da 
via férrea entre Cómpostela e 
Ourense~ paralisadas no verán 
por mor de que as travesas 
facian falta para o arranxo das 
vías de Madrid a Barcelona e 

. S~villa. · 
1 

Despois das . últimas reu
·nións entre os responsábeis 
do Governo en matéria de co
municación e obras públicas, 
·decidiron paralisar o Plan Fe
rroviário mentres non se 
adopte unha decisión sobre o 
ancho da vía. Así, as travesas 
construidas van ser emprega
das, outravolta, na Galiza, 
para non perdelas. Hai que ter 
en cónta que cada kilómetro 
de vía leva 1.500 travesas, 
cun coste de 5.000 pesetas 
cada unha. 

Agora terán que readmitir 
aos 200 traballadores despe
didos, dando a orde xa de 
que fosen chamados . · 

Esta decisión parece mos
trar · claramente que a Gal iza 
·quedará relegada no futuro 
· plan ferr.oviário, tanto se se 
trata de trens de alta velocida
de como de cambiar o ancho 
de via, pois estes arranxos, 
paralisados en Andalucia e 
Madrid, non van permitir estas 
mellaras na . nasa rede ferro
viária. o 

CELULOSAS 
E PROGRESO 

Un libro editado por ADEGA e 
promovido polo Concello de Fene, 
que aclara un tema polémico cando _ 
_ máis o precisamos. 
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' HIPERMERCADOS 

promovido por Pryca pero financiándose cunha espe<?ulaqión imobiliána. - • En Ponteareas ven de 
ser fechada a primeira, ex
periéncia galega de emi-

O centro comercial do Pajonal pode supor 
a ruina . dun 30o/o do · comércio compostelano 

. sora de video por cabo.Por 
_ 'orde do Governador de Ponteve;-

' . . ' . 

. dra, horne próximo ao ex-minis
tro ponteareano Abel Caballero, · 
foron clausuradas e incautadas 
as intalaoións, equipa~ e apare
llexe co que durante uhha serna· 
na emitíra a empresa Televídeo 
Comunicación da que é Presi
dente o alto cargo aliancista na 
deputación pontevedresa Martí
nez Herrera. No fondo da deci
sión de clausura poderia estar a 
rivalidade política de Abel Caba
ller-o e o alcalde Xose Castro, por 
mais ·que ex~sta ainda a "curiosi
dade" da preséncia dunha emi
sora de· vídeo "ilegal" no conce
llo do ministro que promovera a 
Leí de Ordenamento das T eleco
minicacións, na que expresa
mente é proibida a emisora que 
faga cableado alén dos límites 
da mazán na que ista sexa insta
lada 

A só-construcióh ·das 1,70 vivencias, de luxo, que leva o 
proxecto, 'pode ·costear a tan famosa iniciativa _ CENTRO 
SAR, un centro cívico-comercia_I que a multinacional · 
francesa PRYCA promove na finca do Pajonal ·en Santiago. 
Un proxecto que vai significanmha transformación total . · 
para as zonas do Castiñeiriño e a Pon_tepedriña . · 
compostelás, que ao remate serán as menos beneficiadas 
do asunto. Para levalo a ·cabo haberá mesmo que facer 
cad.rar- o PXOU ·e acometer un Plan Parcial que suporá un 
agrávió comparativo para os viciños. E dado que o 80% da -
supe-rrície do complexo será dedicada a centro comerc_iaf, 
as repercusións m~iore$ poden estar para o pequeno 
comércio da capital galega. · · 

Desde o Concello insístese en 
que hai feito un esti..rdo que amo
sa a pouca influéncia no comér-

' cio local, pero· os viciños non 
eren na existéncia dese estudo. 
.Q certo é que na Coruña o esta
b~le~imento de grandes áreas . 
comerciais súpuxo a ruina p.ara 
un 20% oü 30% do pequeno co
mércio. · 

Pero hai que talar · dunha forte 
incidéncia na zona onde· se- fai 
instalar Centrosar, cunha mínima 
.contrapartida para os viciños 
afectados. Cun 60% dos terreas 
necesários a empresa promotora 
deberá mercar o · 40% restante. 
Para iso ampliou o seu capital 
social até 750 millóns de pta., 
aporta garantias por 78 millóns e 
un aval bancário por outros 
1.300 milións máis. . · 

Con estas partidas o proxecto· 
debe estar rematado en tres 
anos despois de ter a licéncia 
correspondente. Algo ,doado por 
canto o Concello compostelán 
está moi disposto a 'beneficiar no 
posíbel ao proxecto. 

Será un centro cívico comer
cial no que se incluen ademais 
do próprio comércio unha série 
de •vivencias de alto custe, un 
centro de EXB e outras prestá- . 
cióons sociais como polideporti
vos e viais que non teñen empra
zamento decidido. · 

A oposición unánime 

A oposici_ón tanto viciñal como 
política ao proxecto apoia.do po
los socialistas, é unánime. 

-Desde AP ao BNG, amosanse 
contrários a un proxecto que din 
que supón unha clara operación · 
especulativa. , 

Para os viciños ·hai abundáncia 
de agrávios· comparativos. Men
tres_ que Centrosar poderá cons

. truir- con 23, 1 metros de altura, 
con baixo e 5 andares sen esp~

. cificar a tipoloxia e9ificatória, os 

vicmos da zona colindante só 
·poderan chegar aos 12,45 me
tros, cor:i bafxo e tres pisos, es-

. pecificando a tipoloxia edificativa 
e a altura de cada planta. · · 

Mentres que os viciños levan 
20 anos reclaman~o un plan ·par
cial para a Zona, a Centrosar 
bastoulle un tempo de dous anos· 
para meter o seu proxecto no 
PXOU como sexa. 

Problemas tamén para as me-
, lloras ao bairro. Se a respéito do 
primeiro proxecto se perde- unha 
pisCina, agora o polideportivo 
previsto non ten decidido o seu 
emprazamento e- é cáseque se
guro que se vái a outra zona. As _ 
melloras que se insta1arán . en 
Centrosar serán a minoria dos 
equipamentos previstos. En 'can
to ás das ruas, serán só para fa
vorecer os acésos áo futuro cen
tro. 

Fálase insistentemente das 
seis vi as poi a. entrada do Casti.,. 
ñeiriño. De pouco . servirán se 
logo se tapona a saída cara Ou
rense ou A Estrada. A empresa, 
me.ntres, pretende un novo-ace
so .cara o etxo Pontevedra-Noia. 

Opinións dos viciños, nas que 
coincide o BNG, que fai fincapé 
no aspecto tia operación urba
nística que se esconde ao trans.,.
formarse unha Zona verde resi
dencial en solo urbanizábel é con . 
grandes alturas. Ademais dubí
dase· do beneficio que a gran 
área comercial suporia para : o 
consumidor . . O Bloque considera 
que o Concello subordiQa os in-· 
tereses de Santiago no tema do 
comércio aos. rntereses da espe
~ulación i~,Q!;?lliária e grandes 

. ·oomércios. . . . 
Pola sua parte mesmo desde 

AP hai contestación a este pro.: 
xecto aprobado polo PSOE. Os _ 
populares consideran a -opera
ción como "especulacjón pura e 
simples". 

AlfOSA!IBBA 

·:-·.:·~ ...... . . 

----·-
. ·i · :· .. ·-----.. 

Croquis das futuras in~talacións de Centrosar no Pajonal 

AP está contenta porque o 
PSOE local se puxese a carón do 
capitalismo puro e duro e da es
peculación, con Xerardo Estévez 
·capitaneando a operación. 

Pero hai máis. O proxecto 
CENTROSAR, arrodeado de mis
tério e falta de información e 
transparencia, parece ser. se)lle
llante ao .que no seu dia propu- -
xera AP pero con -170 vivendas 
que irán destiñadas á clase alta, 
~conomicamente talando. 

Presas para levar a cabo 
.· o proxecto . 
A que responde este repentino 
·interese socialista por este 
- "magno proxecto" salvador de 
·_ todos os problemas da capital 
· galega? Onde está o estudo sé
rio sobre a repercusión deste 
gran centro comercial sobre o 
comércio local? · 

Comerciantes e viciños serán 
_os . mais afectados por un pro
xecto que reportará uns benefi
cios aos seus promotores supe
riores en -cantidades astronómi- , 
cas ás contra-prestacións que 
presta ao vecindário. Todo isa 
mália que o 40 dos terreos neée
sários non son propriedade da 
empresa · e haberá que chegar a 

expropriacións forzosas. 
Mália ·é! oposición viciñal e do 

comércio textil e alimentación , 
sobretodo, Centrosar vai adian
te. En pouco máis dun mes o 
concello deberá referendar a do
cumentación que apresente nes-

- tes dias a en:ipresa promotora. 
En dous meses máis acometerse 
a reforma do PXOU,.do plan par
cial e -o proxecto de urbaniza
ción. 

Concello e empresa teñen pre
sa. Queren axilizar ·a proceso de 
cara o seµ remate no próximo 
verán. Despois qe concederse a 
licéncia ·municipal Centrosar ten 
para tres anos. 

Polo de agora hai interese es
pecial en silenciar o tema; deixa
lo correr paseniño cara o seu 
asentamento. 

Co beneprácito dos socialis
tas, grupo municipal ma1oritário, 
·o centro .é xa un feito. 

Poderíase entón pensar en 
contrapartidas sérias: ... "impos
tas en función dos beneficios en 
troques de ºser potas ubicacións; 
postos de traballo no centro co
mercial para os viciños; regula
mentación axeitada dos horários 

. e xeitos de solventar -os prexuí-
cios ao comércio local".. . O 

XAN DOCAMPO/COMPOSTELA 

No concello do Tea baralla-se 
a hipótese de que o coñecido al
calde de simpatias falanxistas 
aproveitará o "affaire" para des
gastar a imaxe do PSOE facendo 
unha oferta de compra á empre
sa das instalacións incautadas e 
facelas municipais para comezar 
outravolta a emitir. Na curta 
plantilla de colaboradores da 
emisora unha filla de Castro era 
apresentadora e o seu xenro 
coordenador, só un contratado 
para catro horas diárias de emi
sión nun sistema de comunica-

,., c ióri que ia comezar a emitir re
clamos de public idade. O •A Frente Popular Galega 
(FPG) iniciará nos próxi
mos dias unha campaña 
para reivindicar o direito de auto
determinación de Galiza. Esta 
campaña terá como acto culmi
nante unha manifestación a cele
brar en Compostela o 11 de De
cembro próximo. 
_ Para a FPG o .governo do 
PSOE debe negociar a alternati
va KAS con ET A, pero de xeito 
que un hipotético acordo inclua 
unha solución global para os 
problemas nacionais de todos os 
povos do Estado. 

Por outra banda, os dirixentes 
da FPG amasaron a sua solidari
dade cos detidos en relación co 
Ejército Guerrilheiro, reclamando 
a liberación de aqueles que non 
recoñecen a sua pertenéncia ao 
"Ejército" e actuacións inmedia
tas para intervenir cirurxicamente 
a Arias Curto, en situación de in
validez parcial desde a sua de
tención. 

Mariano Abalo denunciou a 
estratéxia "parapolicial" de Inte
rior, tal e como o demostra o se
cuestro do concelleiro de HB en 
Hondarríbia. O 
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do mundo. . .. na. Aparta o 
: b) P. ara o resto , río adxunto. A 'SQU. 'fla---·o cneque banc::a na\ a nome de 

" . )(.ira \nternac10 

.• 
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Xodo de resolvelo: 
Averiguar as palabras que se piden e ao final lendo as letras 2ª e 4ª de cada palabra, de arriba abaixo, 
pri11eir1:1 a coiunma da esque rda e despois a da dereita, aparecerá. un coMecido refrán que comenza -Polo San 
/'futi~o. ,, e que fai reterencia a un ~:ogo de rapaces, O númeM de ra1as coincide co númel'O de letras da 
palabra que se pide , 

Planta umbelífera comestible ....•. 1 ••.•• : •• ,,,,,, , ,.,,,,,,,,.l t .LO 
É necesario, é mester ,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,.,,,, ,,;,,,,,,,,, _ .Q. _ - _ - . 
Sac') para levar a carga os animais ,,,,;,,, , , ,,_,,,,,, -,, ,,,, ,_ .!:-.. ____ _ 
Chuv1a n\iúda,,,,, ,.,,,,,, .,,,,,,,,,,,. ,,.,,,,,,,,,.,, ,,,. ,-, ·- Q. ...:.. - ·· - · -
Den1ostrativo,O Que está aquí, ............... ; .... , .. - , .. ,,,,.,_ .i. __ 
llue non é verdadeiro, , .... ..... ............... ,, .. ,, ...... · .. _ A. __ , - · 
Monumento m ei~ alit ico tamén ~Qf\ecidl) por dolmen ,,,, ,, · .~ ..... ~. -..!! __ · 
Co,.po que atrae c1?rt1:1~ n1eta4s ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,, ,,,, ·,,,,,, _ !::!. __ 
M1..1ller fan.U.stica con poderes niáxicos, , ,;,,,,,,,,,,, .\, , ,,,, _A. __ 
Perfume, recendo, fragancia, ol•,r .. ,, .. : .............. . ~' .. ,,.._ !:.- __ 
Arrimar ao peirán unha eo1barcaci6n ,.,, ,·,,,,,,,,,,,,,,, .·.·,,, ·- !.. - _ - -
Certo tiViO de nube •Je ci:>r b1•anca ........... · ............ .... - .L ___ . 
Ao revés, n1oi sQa , con matiz afectivo, ,,,,,,,, , ,, , ,,,,,,,,,, _ ll _. __ 
Aza1·, f o:>rtuna, ventura,, ,-, , , , , , , , , . , , , , . , , , , , . , , , . , ·, , , , ,·· , .. , ; _ .Q. - - - -
Jre'l'ter de frío, ,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,, ·,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,, , ,·,, .. __ ...;. , ____ _ 
Mecanisn10 que ·~etén ou dirninúe o move~1el'1tc ,fonhamaquina ,, , , __ -.,.-
Lugar onde habitan as abi:llas ,,,,,,,,,,,,, , ,,, , ,,, ,, ,,, ; ., .. , __ ...:.. __ _ 
Oso anchQ da ?a1·te posterio·r d•:> i::>n1bro,.,,,,,, .. ·,, .......... ,,, ___ '- ___ :....... 
Dirixir a proa 1jun navi1::> a un lugar d.etermir1a1fo,, , ,,, , ,,,,, ·- ____ _ 

,...-801•r as do vino, , ,,,,,,,, ,! ,, ,, , ,,,,, ,, ,,,,,,.,,,, , , .:, . . . _,,,,, _____ .i · 

L 1 n1 o ar , 1 , , • 1 , , 1 ~, , , , , , 1 , , , , , , • , • , 1 , , • , , , • : , , , , s 1 , • , •• , , , , , , , , t.:.. - _ ~ ..._ -
Parte i 11 terna d1:is f ro i tos , , , , , , , , . , , , , , ·, , , . , , , , , ,", , •.. , , , , , , _ - __ - _ 
Exercir.io de aprendizaxe niusical_, , ,. ,·,,, 1.; ,,, ,,, . .. , , , , . , ,',. ,_ -_;_ _.:::; __ 
Esdarec~n1ento, e:<. plicación., , ,,,, .. '·,,,,. , .,.' , , ., ~ · .. ,, ,, .. ~ . , ~,.;... _ ·- ______ _ 
~nred1:i 1 c1:infus16!1, embrull1::i,," ! '· .. ,, .. ,· .. <·, .. , .. , ........ ,,-_ ~ ~ ___ _ 
01.lstentan1ent1::i, s~p1::irte i pr1::iiecc~on" .. , .... L ,

1 
... _ .. ,, , ; · ,· ,,,, " ' ' · '--: - · - · __ - / 

Lu9ar ou :<:unt anza par~ f Lar ,, 
1
,,,, ,,,,,,, •• ~ ,,, , , ,.,,, , .-. , • · - - ___ - - • 

Ai:i revés, pequeno cro10,,,,,,, ,·,,,,, , , , , ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _____ _ 

( 

Ponlle · o pe a est~ 
debuxo de' Castelao tendo 
en canta que a cada 
número corresponde sempre 
a mesma letra. Para 
facilitarche a soluci?n 
damos r ·esol ta · unha 
palabra: 

11 21 --1 31 41 51 21 11 21 61 21 iF~=!-7T a 1 91 21 3·f.'1012T -·- 1 11 l 121 111 
1 1--1 1 1 ·¡ ¡ , 1 ·¡ 1 1 t.--1 CI Ai LI ,Ei' · TI }ll El--1 . 1 1 1 

1--1 51121_ 11--11.;31 41 81101 41 81 61 21 11--1 61 2 '1--1141151 21111--1 
1 --1 1 1 1 --1 l . 1 1 1 1 1 1 1 _l -- i ¡ 1 1. 1--l 1 1--'I 

1 51121 11--1 21111 71161 21--1 61 21--1 71121111 41 -61 81 
L 1 1 1--1 l 1 l 1 1--1 1 . 1-...:1 1 l l _ ____L_ 1 1 
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·NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NA XUSTÍCIA 

Profisionais da xustícia de 
todo o Estado participaron 
durante dous dias en 
Santiago, nas "Xornadas de 
Língua e Xústícia", 
organizadas pala 
Asociación de Fuocionários 
para a Normalización 
Lingüística na Galiza. Uns 
encc;>ntros cos que ese. 
pretende sensibilizará clase 
xudicial para que respet~ e 
poténcie o uso das línguas 
próprias das nacionalidades 
históricas, dentro do 
proceso global de . 
normalización llngüística. 
Neste campo apenas se 
avanzou no naso país e 
Xoaquin Monteagudo, 
presidente do colectivo 
organizador das Xornadas, 
considera que para que "o 
proceso teña éxito é o 
próprio Estado o que ten - · 
que adoptar medidas 
positivas a pral do idioma 
galego, se ternos en conta 
que o proceso de 
arredamento do galega na 
Administración da Xustícia 
foi levado a cabo, 
precisamente, polo Estado 
e os seus funcionários". 
Galiza lev::l un claro retraso. 
no tema en relación con ' 
Euskadi e Cataluña. Nese 
país, a Generalitat iniciou 
hai catro anos unha 
campaña a prol do uso do 
catalán por parte dos 
profisionais e funcionários 
da xustícia, con resultados 
positivos ainda que 
insuficientes, segundo 
declara lago de Balanzó, 
Director Xeral de Xustícia, 
nunha entrevista concedida 
a este semanário. 

• CARMEN G. ARES 

O proceso de normalización lin
güística no terreo da xustícia 
está practicamente empezando. 
Cataluña, porén, ·teva avantaxe 
respeito á Galiza e Euskadi. Qué 
avances se produciron no seu 
país nesta cuestión? 
O que se está facendo é dunha 
forma insuficiente, xa que todo o 
que se real ice neste eido, des
pois de tantos anos de non terse 
feíto nada sempre resulta esca
so. Isa non quere dicer que non 
teñamos conqu.erido unha série 
de resultados bastante alentado
res, que permiten indicarnos que 
éste é o camiño que debemos 
seguir. Iniciamos unha série de 
intervencións que foron positi
vas. Amais da cantidade de ac
tuacións que xa levamos a cabo, 
temas prevista unha gran cam
paña de normalización lingüística 
do catalán na xustícia, cun alto 
custe, que inclue desde interven
cións na TV, pasando pro cam
pañas de normalización. aos ci
dadáns, de publicacións de asis
téncia a maxistrados e xuíces ... 
En definitiva, ·seguir na liña que 
xa comezamos, pero ampliando 
o degrau de eficácia. 

Os obxectivos específicos da 
campaña serian aumentar o co
ñecemento e q uso do catalán; 
potenciar e- conseguir que todos 
os profisionais teñan presente o 
marco lega~ que regulamenta a 
'Utilización do catalán nos asun
tos xudiciais e conseguir que o 
profesiona.I teña no seu poder, 
ós instrumentos lingüísticos ne
cesários, como cursos, traducto
res, léxicos, documentación es.:. 
p~ci~lizada, formulários ... · 

Finalmente, un ponto mo1 · im
portante:' conseguir que o cida
dán non só_ coñeza os seus direi-

'EN CATALUÑA O 
XUIZ NON SÓ 
_ADMITE, Á.....;;;S~V-E ___ C_E ___ S_ 
ESTIMULA O USO DO. 
CATALÁN' 

Para paliar os posíbeis retra
sos na tradución o depártamento 
de xustícia que di_rixo montou, 
desde hai catro anos, un gabine
te de traducións do catalán ao 
castelán ou viceversa. 
Tamén para os .cidadáns, t~ste- ~ 
muñas ou acusados nuñ xuício, 
existen tradutores? · 
Si. Tamén neses casos. De feíto 
fíxose unha lista de intérpretes 
que está a disposición de todos 
os xulgados desde hai tres anos. 
Ainda que á hora da verdade, fí
xose innecesário o seu einprego . 
porque eu penso que o problema 
non existe, .xa que o xuiz non só 
tolera ou admite que se fale en 
catalán, senón.que ás veces pro
píciao, cando ve que un cidadán 
chega coñ dificultades de expre
sión,.. para qué porlle máis? . 
Qué papel adoptan no tema o 
governo central e o Consello 
X eral do· Poder Xudicial? 
Digamos que o_ governo central 
xa sabemos que sempre, é algo 
histórico, tivo dificultades para 
aceitar a normalización lingüísti
ca, cóstalle aceitar esa plüralida
de de línguas, ise feito reai de ri
queza cultural que supón para 
unha nación ter duas línguas en 
lugar. dunha só. Pero vencendo 
as resisténcias . e reticénéias do 

_ governo estatal, fóronse conse-
guindo. moitas causas. 

En canto aó Consello Xeral ~ 
Poder Xudicial, a sua atitude alo-

- menos é de hon pór trabas. lsto 

lago de Balanzó, _ . 
Director Xeral de Xustícia da Generatitat -

é importante. O seu papel .foi . . 
digno, porque·foi respeitoso, e a 
dignidade e o respeito van xun
tos. Os xuices en Cataluña foron 
até o momento, elementos a_cti: 
vos na normalización lingüística. 
Por .parte do Consello deuse o 
recoñecimento dos nosos direi
tós lingüísticos. 

- . 
'os xuíces non poñen obstáculos ao uso qo catalán' 

Na Galiza déronse casos nos 
que un xuiz non admitiu decla
racións en galega, como· pasou . 

'HAI QUE-
CONSEGUIR QUE O 
CIDADÁN COÑEZA 
OS SEUS DIREITOS 
LINGÜÍSTICOS E QUE 
OS EXERZA. TAMEN 
·ANTE OS TRIBUNAIS' 

tos lingüísticos senón que amais 
se poida estimular a exercelos. 
Cál é o principal atranco co que 
se encontra a Generalitat á hora 
de acadar todos eses obxecti
vos? 
O principal atranco que encon
tramos é o impulso que entendo 
deben ter os avogados e procu
radores aq apresentar os escri
tos en catalán. lsto xa se está fa
cendo pero dun xeito insuficien-

. te. O que esperamos é que estes 
profisionais_ se decaten .do pulo' 
que eles poden dar ao início das 
suas actuacións. Despois xa s~ 
es'tá indica.ndo a liña a seQuir. E 
dicer, se se apresenta un escrito 
en catalán, estase dando a en
tender ao que o recibe, neste 
caso o xulgado, cal é -o interese 
das · partes con relación ao uso 
da língua na administración de 

· xustícia. lso é básico. 
Os xuices non acostuman a 

pór nengunha clase de trabas no 
emprego, tanto escrito como 
oral, do catalán. O outro proble
ma seria o coñécimento do idio
ma por parte do persoal da ad- · 
ministración de xustícia, que a 

no xuício contra un. empregado 
miudo domina perfeitamente, rense á realidade sociál, senórí do porto da Coruña, que foi 
pero non sabe escrebelo coas para decatárense de que nesa suspendido durante anQ e mé
suficientes garantías de que o realidade soCial imperante, que é dio por esa razón. Danse en Ca-
escrito resulte redactado en ca- unha -iealidade lingüística, o ca- taluña casos asi? ~ 
talán correcto. · talán é o veículo comun ·de co- Pois non-. ·o que acorre é que :¡j. 

. lsto débese, entre outras cou- municación _entre a xente que · · 11 f ~ 
, . . . - t' , vive en CataluAa. De feito, non se qu1za1s a me or orma. para supe- -

sas, a 1tmeranc1a ou con muo ralos sexa xustamerite non dar-
cámbio de persoal, ·que hoxe pr9duciron problemas no ámbito 11 • • . 

, , - . .' da adminis.tra.cio' n- de xust'1c1··a, es importancia por que como se 
esta nun sitio e mana noutro, e saen do término _medio, como a 
tamén á sensibilidade que se ten problemas lingüísticos. A cues:... ·normalidade é o contrário, facer 
acerca da língua. A xente, enes- tión está en que avogados e pro- d · d 1. · t 

- . . curadores usen máis o catala' n e emas1a o incape nes es casos te caso por fortuna, ten tenden- . extremos é darlle xa importáncia. 
cía a esixirse un pouco antes de . por outra ·parte, preparar ao per- · Do caso que me tala, se acorre 
escreber mal, procura evitaF to- soa! para que poda tomar as de- asi, realmente é inexplic~bel e en 
mar declaracións en catalán, ain- claracións nesta língua. calquer caso, difícil de tolerar. 
da que saiba o idioma por temor A nue· ere· que se deve que os · 

..., - Como ve vostede a situación a veees a non faceto suficiente- avogados ou o persoal de xustí- . G. ? 
mente ben. cia non fagan máis ·uso do cata- aqui na · aliza · 

lán? Non quixera, en primeiro lugar, 
Que medidas adopta a Genera- falar do que igrioro ou non coñe-
litat para apaliar estes probl~- · Porque exists o temor-a utilízalo · zo suficientemente: Pero parece 
mas de coñecimento da língua? despois de tantos anos de non ser que hai, polo que vin nestas 
O esforzo da Corisellaria, e con- faceto. Un temor, un tanto irra- xomadas e tras falar do Director 
cretamente da miña Dirección cional pero qt.ie ten ª sua lóxica, Xeral de Xustlcia da Xunta · un ,.... 
Xeral de Xustícia~ foi programar ª expresars.e nunha terminoloxia gran interese, un espartar no . 

· h · · d. xurídica catalana que entrou E 
e organizar un a sene ·e cursos bastante en desuso nos últimos tema. po'lo que vin nos organi-
de lingua catalana para o persoal anos. Non estudar esta matéria zadores, un gran desexo de 
da administración de xustícia exercer un esforzo considerábel. 
.desde ha·i catro a·nós, e xa pasa- que este ano_ empezamosª pre- _ Penso que n_a · Galiza estase 
ron palas aulas máis de dous mil parar cuns cursos específicos abrindo paso, comezando algo 
alumnos·. p~ra universitários de .introdución que nós non tivemos . máis qúe 

. á linguaxe xurídica, cria un certo iniciar hai catro anos. 
A Generalitat parectl ter moi temor nos avogados. 
claro ese proceso de normaliza- Tamén hai algun que pensa Queda moito por facer ainda no 
ción lingüística na xustícia. que apresentar os -escritos en proceso de normalización lin- ' 
Cómo responden _os xuices no · catalán ou exercer a defensa güística na xustícia? 
tema? nete idiorria, 'p'ode perxudicar ao Queda case todo p'or facer, pero 
Eu pensb que hai unanimidadé, seu cliente: Este ·temor é irracio- iso non quere dicer que .non se- ~ 

1 

porque non se cria --problema nal, porque en calquer caso nun- x~mos optimistas. Son optimista-. 
onde non o hai. E _considero que ca vai ser motivo de -dilación nen · . con reservas, pois queda un ton-
os xuices e os profisionais da ·motivo de que_ o xuiz .interprete go camiño. E todo.o que falta vai 
xustícia son o suficientemente · como algo negativo, a apresen- custar, porque pen·so que a d~
intelixentes non só para amoldá- tación do escrito en catalán. ' . mocrácia non é barata. · O 
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~ \ P.ERSEGUIDO POR TRES ESTADOS 

A policía francesa -co~ccionouno para converteio ~n confidente . . 
Duas -detencións prévias cor::1 . torturaS,-e ameazas causan un novo · 
encarceramen~o do anarquista catalán Inés Torres en Helsinki _ · ' 
Aos seus trinta e catro anos, 
o.·catalán Mario Inés Torres 
volve ser, por terceira vez 

_ preso político, por mor da 
imprescriptibilidade das 
fichas policiais ·e da 
actuación· brutal e arbitrária 

,,~ das maquinárias anti
terroristas. Os méritos deste 
anarquista catalán para ser 
sistemáticamente. · 
perseguido e detido en . . ·. 
España, Francia e Finlandia 
son os de ter formado parte 
do Grupo de Ación 
Revolucionaria 
Internacionalista (GAHI) que 
no ano 1968 atacou 
intereses españois en .·. 
território francés. 

o 14 de Setembro de 197 4, a 
, policla fr.ances9 detén ao militan.:.. 

te anarquista Mario Inés Torres, 
refuxiado político, ~n Caramán 
(perto de Toulou~e). Despois de 
seis dias de coofinamento con 

· maos tratos, polos que apresen-
-tária denuúcia, foi ·procesado da- · 
·cordo coa lei anti-terrorista pe
rante o tribunal especia1 francés 
e condenado a 32 meses por· 
atentar con explosivos cóntra 
propriedades. No tempo da con
dena, Mário Inés reafiza tres fol
gas de fame. As torturas e o pro
ceso de· encarcerame'1to prodfr
cenlle graves dificuldades .de co-

-..:imunicación, mesmo co seu avo
gado. Pécha~e nun inquedante 
mutismo do que ninguén logra 
sacalo. En 1976, o seu expedien
te pasa da Cour de S,urete de 
l'Etat (equivalente á Audiéncía 
Nar;ioria~ á xurisdición ordinaria 
a( Cour d'Assises, equivalenté á 
Audiéncia Territorial). Coñecida a 
motivación políticc;¡ dos feitos p_o
los que foi condenado, e despois 
de se facer públic~ a amnistía 

EUSKADI 

trala morte de Franco, os acusa
dos do GARI reciben un conside
rábel apoio popular. En Maio de 
1977, despois da demi.sión do 
ministro do Interior, conde Po
niatowski, decretan a ' liberdade 

. dos derradeiros_ encarcerados do 
GARI: Jean-Marc Rouillan, Mi-

chel Camilleri e Mario lnes To
rres. 
Ainda baixo control xudicial se
manal, Mario lnes arrenda unha 

·, granxa no departamento do Alto 
Garom~ para se adicar á cria de 
cabalas. Xusto a partir desta de
cisión, a policía de T oulouse · a 

.. _Segúndo un inquérit9 ,_encargado polo Govemo-Autór:iomo 

medio de" rexistros, detencións e 
coacións diretas procura inte
rromper o retiro de .Mario. A co
mezós de ;setembro de 1977, 
cando saía de, ter cúmprido cun 
control xudicial rÚil xefatura de 
policía de Toulouse, foi tiroteado 
pola policía de uniforme: con ba-

' las de fogueo, no Boulevard de 
Strasbourg. Marcado ainda polo 
trance da prisión, o anarquista 
catalán encérrase de novo nun · 
profundo mutismo. O seu com
portamento produce inquedanza 
aos que o coñecen. Recebe tra
tamento pun psiquiatra que 
aconsella devolverlle aos poucos 
a confianza con atitudes tranqui
lizadoras. Como consecuéncia 

. deste empeoramento do seu es
tado, deixa de cumprir co control 
xudicial e a policía francesa dicta 
orde de captura contra el. 

Entre vivir -na Glandestinidade 
na Franza ou pasar os Pirineus-e 
refacer a sua vida na nova situa
ción polít_ica criada despois da 
morte do Ditador, Mario escolle 
o segundo. En Xullo de 1980 
aséntase na Alta Navarra, onde 
arrenda unha pequena explota
ción ·agrícola. No ano 84 a Garda 
Civil trasládao a Vitoria o donde 

. lle aplican a leí antiterrorista. Bai
xo tortura gdemite que ten unha 
partida de armas no Quai des 
Orfevres de París (direción da 
xefatura de policía da capital 
francesa) e outro no Rempart de 
Saint-Etienne de Toulouse (dire
ción da comisaría de policía}, 
xunto con outros delitos que non 
cometera. O avogado Fernando 
Safas, que se encarga da sua de
fesa_· en Madrid, conta que Inés 
perdera a noción do tempo e da 
realidade neste novo proceso de 
torturas. O xuiz só ademite unha 
denúncia por torturas que non 
chega a seguer curso. Os seus 
interrogadores amenázano en 
nome do GAL e asegúranlle que 

O 80o/o da povoación de Bascongadas 
· favorábel á negociación 

O 80% da povoación da 
Comunidade Autónoma de 
Vascongadas (non incluie 
Navarra) é favorabel á · 
negociación con ET A, 
seg.undo se recolfe no 
último éstudo sociolóxico 
elaborado polo Gabinete 
Técnico da Secretaria de· 

· Presidéncia do Governo 
autónomo correspondente 

. ao mes de Abril do presente 
ano. 

Os dados .do presente estudo 
son moi similares aes recollidos 

~ .en Outubro do 1987. A intencio
nalidade do~ autores do inquéri
to era comprobar .se "a reanuda
cii>ri da atividade armada (se
.cue~tro de Revi.lla e accións pos
teriores} das últimas datas influi
ra no estado de opinión da po
voación da Comunidade Autóno
ma. Os resultados deste último · 
inquérito non- só corroboran os 
corresponqentes a9 mes de Ou
tubro último, senón que mesmo 
se ven incrementados sensibel ... · 
mente os partidários da Amnistía 
total e os favorabeis á saida da, 
Garda Civil e Policia Nacional. 

Abandonar as . armas 
· Ademais dos aspectos" a nego
ciar (yer reqadro), o Jnquérito in
terrogaba aos cidadáns sobre o 
grado de aceptación da seguinte 
afirmación: "o mellor para . todos 
seria e que ETA deix'ase as ar
mas". As respostas que se reco- . 
llen son as seguintes: 719% total
mente de acorde,' 9% parcial
mente de acorde, .5% nen de 
acorde nen en desacorde, 2% 
parcialmente en desacorde, 3% 
totalmente en desabordo e o 2% 
restante non sabe ou non con
testa. lnclúense ademais as res
postas que a esta cuestión dan 
os votantes de HB (nada se di 'do 
comportamento neste sentido . 

Aspectos_ é! negoc_iar , ' SI 

dos votantes do resto das for-
. zas). Asi, o 35% dos votantes de 
HB di estar'totalmente· de acorde 
coa anterior · afirmación, outro 
35% di estar parcialmente de 
ácordo, un 11 % nen acorde nen 
desacordo, un 4% parcialmente 
en desacorde, ún 15% totalmen
t(3 en desacorde e ·un ·1 % non 
sabe ~on contesta. 
·estatuto e paro 

A resp~ito do grado de satisfa
ción · co Estatuto de Autonomía, 
un 17% declarase satisfeito, sa- · 
tisfeito no caso de que se com:... 
plete, un 28%, pouco ,..s_atisfeitos 
querendo reformalo Lm 27%, re
xeitano por insuficiente o 8%, re
xéitano porque foi demasiado lo-

NON - NS 

Out.87 Abr.88 Out.87 Abr.88 · Out.87 Abr.88 
. ' 

Amnistia pan~ todos os -
' presos de _ETA 52%. 58% 40% 34% 8% 8% 

Saida da Garda Civil 

e Policia Naéional' 
,, 

52% 6Ó% 39% 30% 9% 10% 
Integración-de Navarra 

na C. A. Vasca. 58% 57% 31% 31% 10% 12%. -
Referendo de 

autodeterminación ·66% 64% 24% - 9% 9% 

nxe un 6% e non clasificabais ou 
· carecen de opinión o 15%. 

No apartado dos principais 
problemas sentidos pota povoa
ción ,- segue a ser o paro o que 
encabeza a lista cun 8,8 pontos 
sobre un total de 1 O, seguido da 
droga cun 8,4 e da violéncia cun 
8, 1. Os últim0s lugares ocúpa
nos a represión policial con 6 
pontos, seguidos do desenvolvi
mento do estatuto cun 5,8 e da 
unión de Navarra cun 5, 1. 

En relación ao optimismo ou 
pesimismo co que a · povo,ación 
encara a situación da Comunida-. 
de · Autónoma, o estudo cámbia 
de· signo a respeito do mes de 
Outubro do 87, sendo de novo 
algo ·superiores os pesimistas, 
ainda que o grupo predominante 
segue a sem dos "continuistas", 
r:nentres que só un 28% estima 
que a s,ituación vai mellorando. · 

A opinión d~ povoación en re
lación ao pacto de governo PNV
PSOE, o 27% mostra a swa 
aceptación1 mentres que o 28% 
o rexeita e o 33% considerao·re-
gular~ · 

Por último, cabe sinalar que os 
dous tércios da povoación mós
transe descontentos co governo 
centraL 

unha vez livre terá -qué escollar 
entre converterse en confidente 
ou viver pendente de répresálias. 
Encarcerado en Carabanchel en 
Abril de 1984 por esta acusa
ción, volve cair· riun novo mutis
mo. As secuelas da tortura ·son 
evidentes, e en Xuño dese ano 
un membro de. Amnistía Interna
cional elabora un informe sobre 
o seu caso. 

Asilo en Finl'ándia 
Cando obtén a liberdade re.gresa 
a Muret, no Alto Garona. En Fe
breiro de 1987, sofre un secues
tro da policía francesa quen o 
coaciona por que reanude o acti
vismo político como confidente. 
Por denunciar este novo caso de 
abuso policial padece todo xéne
ro de amenazas e coacións. O 
seu caso recibe publicidade e o 
ministerio do Interior oferécelle 
un carné de residente privilexia
do a cámbio de retirar a denún
cia contra a policía. Non transixe 
e ante as coacións subseguintes 
elixe refuxiarse en Finlandia 
como asilado político. O 7 de no
vembro de 1987 a policía finesa 
deteno a 200 kilómetros de Hel
sinki. Unha nova xeira de interro
gatórios culmina no cárcere. A 
razón aducida pala pol icía da
quel país son os procesos de 
Francia e España, Desde madrid 
solicitan a sua extradición por 
unha _das · declaración obtidas 
por tortura. 

Os amigos de Mario Inés de
nuncian ante organizacións de 
dereitos humáns e perante a opi
nión pública do país, que o seu 
novo encarceramente ten agra
vado dramáticamente a sua si
tuación física. O seu estado de
presivo e o cansáncio moral des
ta longa persecusión fai t~mer 
que as consecuéncias deste 
novo trámite podan ser irrecupe
rábeis. o 

• Citroen, unha gran fa
mma • .Coa intención de que os 
familiares perciban "as positivas 
condicións de traballo do persoal 
de Citroen", a mencionada em
presa ben de iniciar unha cam
paña de visitas entre os familia
res máis directos dos traballado
res da factoria. 

As opinións dos obreiros, al 
guns dos cales declararon sentir
se como nun zoolóxico, non pa
sarían da anécdota de non ser a 
multinacional francesa unha das 
empresas "estrela" en represión 
dos traballadores. O 

• Galiza quedará exclui
da da primeira fase da 
rede de gas natural, segun
do anunciou Fernando Maravall, 
SecretiÍrio Xeral de Enerxia, res
pondendo a unha pregunta f9r
mulada no Congreso polo depu- · 
tado Moldes Fontán. 

Maravall · afirmou que a exten-
- sión da rede a Galiza. depende 

das posibilid&des que, existan de 
recuperar a inversión pola previ
síbel demanda de gas e que as 
obras sexan financiadas pola 
CEE. 
-. Asimesmo manifestou o Se
cretário de Enerxia que o plan 
aprobado polo Governo no· mes / 
de· Xuño inclua a alternativa Pa
lencia-León-Ovieu como a máis 
conveniente nestes momentos, 
quedando pendente a Galiza dos 
resultados obtidos nas conyer-:-

. sas cos portugueses. O 

ª ' 
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• ·A · · prensa occidental . 
venderase· libremente na 
URSS. Por primeira vez desde 
-a década dos 20 nos quiosques 

. ·de periódicos de M_oscú e tamén 
das capitais das repúolicas fede
radas da URSS moitos xornais 
occidentais venderanse libre
mente. 

• 

A.·pavoación está a sofrer o uso de armas químicas_-

Con anterioridade níoi poucos 
exemplares de alguns periódicos. 
véndianse só· en hoteis destina- -
dos ·ao turismo extranxeiro. A 
partrr do pasado" 1 de Outubr9, . 
medraron os pedidos de ''The In- ,,.. ' 
ternational Herald Tribune", "The 
Times" británico, e "Nyheter" da
nés. T 0dos os días venderanse 
,;Die Zeif' xermanooocidental é o 
"Guardian" . británico· a .un précio 
entre 80 kopeks e ·un rublo 40 
kopeks (1,5-2 dólares USA). e 
sair ben a venda s~ra estudada _ 

··a p-osiblidade de aumentar .os 
pedidos. O Nova fase na longa guerra 

entre curdos e iraquies 
território curdo na Turquía, e so
bre uns 50.000 ficaron atrapa:.. 
dos nas montañas, mentres que 
xa se calcul~m en vários miles as 
martes de civis. 

hima. Só na cidade de Halabja 
houbo máis de cinco mil mortos. 
A diferenza do Xapón é que aqui 
~ guerra segue e seguirá. _ 

Para compensar a publiéida
de adversa xerada pola utiliza
ción de armas químicas contra 
civis, Saddam Hussain ofere
ceu-lles. unha amnistía aos cur
dos pero mentres dicia isto . se
guia atacando e invita a perio
distas· ocidentais a visitar -certas 
áreas do Curdistan. Unha xorna
lista inglesa dicia que mentres 
os paseahan en helipcotero mili- _ 
tar ~obre uns campos queima-

miles .e, _ polo tanto, a loita ten. 
que levarse a cabo doutra for-
ma, "hai que golpear onde lle 

. doa a Saddam Hussain", dicia
me un curdo-sirio exiliado en In
glaterra, "e diso pode-se facer 
hoxe no Curdist~n, só. hai que· 
convencer a Barzani". · 

Pero mentres no Curdistan to
ron arrasadas unhas 4.000 vilas, 
deportados miles de Gurdos !i 
campos de concentración no 
Sul do país, miles viven en no
vas vilas perfeitamente vixiladas 
e miles tiveron que escapar. No 
Curdistán xa non quedan ~nomes 

· curdos, todo e~ta arabizado ou 

•A Alemania ., federal de
se:i:a . agradar ao. coronel 
Gadhaffi e funcionar como a 
porta de Libia para o Ocidente e, 
en particular, como aceso á CEE, 

-segundo fontes árabes en Bon_n: 
. As fontes, que preferiron non 

· ser identificadas, comentaron a 
decisión do Governo · de Bonn, 
anunciada o 30 de Setembro, de 
elevar ao n ível de embaixada a 
sua misrón diplomática en Trípo
li. Alérí diso, -observan ·con S<;ltis
fación o feito ,de a República Fe
deral ter ignorado as persisten
tes reservas dos Estados Unidos 
en relación a Líbia. 

A teoría da "porta . _ aberta", 
contado, non é compartida por 
fontes oficiais en Bonn,. ainda 
que un portavoz do Ministério de -
_Negócios Estranxeiros teña ex-

O mesmo día que Javier 
Pérez de Cuéllar anunciaba 
o armistício entre Irán· e 
lraque, os curdos 
denunciaban 
indiscriminados 
bombardeos por parte da · 
aviación lraqui sobre o 
Curdistán. Nese mesmo 
dia, as tropas de élite 
iraquies, livres do inimigo 
irano, moven-se 
rapidamente cara o 
Curdistán. Comezaba unha 
nova fase na longa guerra 
entre curdos e iraquies. 
Nesta última fase, o 
exército iraqui vai combinar ~ 
a máis feroz de todas as 
brutalidades, destruindo 
vilas inteiras, con técnicas 
máis sofisticadas, como 
pode ser o uso das armas 
químicas contra a 
povoación civil. 

Mentres Amnistia Internacio
nal acusaba ao !raque de levar 
a cabo unha sistemática política · 
para aniquilar aos curdos, en 
Ocidente ninguén facia nada 
para axudalos. Todo o contrário, 
médicos ingleses que levan axu
dando aos curdos desde o mes 
de Marzo de como curarse ou 
prevenirse de futuros ataques 
denunciaron como o governo in
glés negava-lles todo tipo de 
axuda, incluso os materiais para 
construir unha sinxela mascari
lla. 

Mais esta non foi a primeira 
vez que Saddam Hussein utiliza 
armas químicas contra os cur-· 
dos. A primeira foi xa en Abril do 
1978, cando toda a povoación 
de Sheik Wasan morreu como 
consecuéncia dun bombardeo 
con armas químicas. Logo du:.. 
rante o mes de Marzo último, e 
mentres as tropas iranias pene
traban en territorio iraqui pisan
do chan curdo, a aviación iraqui 
bombardeou durante vários dias 
vilas e cidades do Curdistán. O 
resultado foi daquela: 21 mil 
martas imediatos, 20 mil afecta
dos fatalmente e entre 300 e· 
500 calculaba-se que estaba, 
entón, morrendo · diariamente. 
Unha boa parte da vexetación 
destas montañas foi arrasada. 

·- dos, que segundo a versión ofi
cial que os acompañaba era o 
resulta.do da quelma do ~estro
llo, ·non tivo a oportunidade de 
ver a nengun .ser viviente. lsto é · 
porque os iraquies están mo-

· destr-uído. E como ben dixo oú
tro dos seus líderes: "se a opi
nión mundial non pode deter 
aos iraquies· de segui~ esta gue
rra de xenocídio contra os cur- . 
<;tos, para o 1990 non haberá 
curaos no Curdistan iraqui". 

- presado a esperanza de que o 
comnel Gadhaffi continua aberto ,.: 
ao c;liálógo político. D 

Ante este feroz ataque os cur
dos teñen que retirarse cara a 
fronteira turca a cal atopan, pri
meiramente, fechada, como era 
de esperar de parte dun gover
no que leva unha sistemática 
política de aniquilar, tamén, aos 
curdos. Pero logo, nunha deci
sión atípica, ou non tan atípica, 
os turcos permiten que os cur
dos acampen dentro das suas 
fronteiras. Calcula-se que entre 
finais de Agosto e a primeira 
metade de Setembro, cen mil 
curdos iraquies escaparon cara 

Armas químicas 
contra civis 
Os curdos xa teñen a sua Hiros-

. · vendo á povoación curda desde 
as suas aldeas cara novos com
plexos situados cerca das máis 
importantes vias de comunica
ción, onde os teñen perfeita
mente controlados e illados do 
seu contexto social. 

Durante a guerra irano-iraqui, 
os curdos pasar.on de ter unha 
das suas· máximas oportunida
des en toda a sua ·história, ao 
máximo perigo. Mentres, grupos 
de curdos no exilio critican as 
tácticas levadas adiante polo 
seu máximo líder Barzani de clá
sicas e que só serven para que 
o exército inimigo. se ensañe
coa povoación_civ11. Se no 1975, 
ano no que outra gran oportuni
dade foi perdida, tiñan máis de 
20 mil peshmergas ou guerrillei- _ 
ros, hoxe só teñen uns pocos 

Unha vez rematada esta cola
boración os · curdos veñen de 
denunciar novos ataques da 

. aviación [raqui, .os dias 11 e 14 
de Outubro, sobre · obxectivos 
civis na área de Kirkuf, a zona 
petrolífera do · Curdistárl iraqui. 
Ataques que haberá que enten
der como un total desafio dos 
iraquis á opinión rriun.qial. Máxi
me cando un grupo de médicos 
americanos, · pertencentes a 

, unha entidade hu_manitária, ve
ñen de confirmar; apesar das 
moitas trabas que os turcos lle 
puxeron na sua investigación, o 
uso das armas químicas polos 

' ir:aquies qontra a povoación cur
_ da !D 

MANUEL VILAR/LONDRES 

•A economia soviética vi
rará cara o consumo. A ca
racterística fundamental do ano 
que ven _radica na viraxe radical 
que a economía da URSS está a · 
dar na esfera social: Segundo o 
previsto polo plan, o ingrerñento -
dos produtos do grupo "A" (ma- · 
qu_if)ária para producir meiso bá
sicos de produción) e do grupo 
"B" (produción de_ artículos de 
consumo) terán a seguinte pro-

· porción: 2,5. e 6,7 por cento. lsto 
. significa que a produción de art¡-
· culos de amplo consumo medra
rá nun 150 por cento máis que 
dos meios de produción~ · 

Outra das características im
portantes do próximo ano radi_ca 
en que se reducirá a parte co-. 
rrespond~nte ao pedido estatal 
nos pláns dos sectores económi
cos. o 

,,,,,,~,,,,,,::'.d'''''cce'''''''':;::~~~=:~::::,,,,,,,,,,,,~,,,~,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,?~~=:1,,~~:~z=~;~r;~:!~~,,,,,,,,:::::,:~~!'::'f~~~W!~ 
_ · ,,,,. • _/ _. Recorrido polo Parque ~e Doñana, Ma~smas Xanerro. ~ DE NOVA IORQUE A FLORIDA · · r-
~~ ~ de Odiel, Val de, ~oqueira, Serra de Grazale- SÍRIA E XORDÁNIA Un viaxe -de 12 dias· en autobus acondidoriado .. _ . J _ ma, Granada. Préao. 37 .000 pts. Datas: 28 de d 

•

VJ _ ."- _.,, .; -~ Decembro a 6 de Xaneiro. · 14 .dias para . visitar Aroman, o Mar Morto, con literas, desde Nova lorque até a ponta e 
~ , Petra, Krak de .Chevaliers, Dar:nasco~ Palmira, Florida,- visitando o Parq_ue Nadonal de Ever-

MARROCos· · en autocaravana. Précio: 114.000 .ptas. Datas: glades,,as praias de Key West. Précio: 113.000 · .r 

Marrocos Kasbahs, en autocaravana reco-· 25 de Decembro ao 7 de Xáneiro. · pts. Datas: 26 de· Decembio ··ao 6 de Xaneiro. 
rrendo Chauen, .Fez, Merzouga, Gargantas do , · IN' DIA CENTRAL E RAJASTHAN E, tamén un percorrido a pé ·por a Serta de 
Todra, Marrakech; Rabat e Asilah. -Ptécio: Cáruz _e pola Serrania de Ronda, e un ciTcuito 
Sq.000 pts. ·Datas: 25 ·de Decembro ao· 7 de 2 semanas · de p.ercorrido en autobus e \loteis a Cuba. E, para os que gostedes de viaxar pola 
Xaneiro. Marrocos Nomadak: en autobus e ·ha- visitando Delhi, Agra, Benarés e no Rajasthan·, vosa conta, billetes económicos e consellos so-

. teis económicos por Chauen, Fez, Marrakech, · Jaipur, Pushkar, Jaisalmer. Précio: l!IB.000 bre rotas a seguir. 
Rabat e Asilah. Précio: 30.000 ptas. Datas: 25 ffc 
de Decembro ao 6 de Xaneiro; 27 de Decem-. · 
.bro ao 8 de Xaneiro. Marrocos en Bici: desde · a· os u z 
Tánxer a Ca~blanca,.~tapas de 50 km. aproxi- , . _ . _ . _ 
ma~amente; vekulo de apoio, aloxamento en 
hpteis con pensión completa. Prédo: 47.000 CLUB DE.VIAJEROS 

.. 
pts. Datas: 26 _de D~~embro ao 3 de Xaneiro. · . 
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-CARTAS' 

ATENTADOS 
Mirei non isento de perplexidade 
o epígrafe· da auto ria da redac
ción do seu semanário a respeito 
da vaga de de explosión re-invin- . 
dicada polo Exército Guerrilleiro, 
de contado voltei á ·cabezeira 'do. 
periódico, non, non se producira 
a traiduria dos meus olios, tiña 
nas mans A NOSA T~RRA. 

. Lonxe . de procurar un detido 
estúdio que nos pudese levar a 
xuntar . contidos · semánticos 
como para encher u!J!l.a tese de 
doutoramento -cum laude-. 
fago-lle ,no meu nome próprio e 
coido que ·no de moitos leitores 
e leitoras, ó prego de que os arti-:. 
culistas . desboten dunha vez 
.unha terminoloxia adecuada ·á 
exploración burguesa, deixando 
de· intitular co calificati~o "aten
tados'-~ calquer ·referéncia ás ac
cións do E}3PGC. Na bibliografía 
que consultei nun arrauto des
poii::; de ler o encabezamento que 
suxiren vdes. subliñan-se os se
guintes trazos .definitórios da pa
lavra que poñemos en cuestión, 
eis os mesmos: 

1. Intento "criminal" (as comi
ñas son próprias) · contra a vida 
dunha persoa xeralmente · por 
motivos políticos. 2. Acción ."cri
minal" contrá o sistema estabe- . 
lecidó. (Dicionário Xerais da Lín-
gua). 1 

· . 

A. Procedimento abusivo de 
calquer· autoridade. a: Delito 
contldo no Código Penal espa-:
ñol, comprende qiversos supos
tos de agresión, emprego "de for
za, intimidación, resisténcia, des
bedéncia ... , que o reo comete 
escontra das leis do estado, etc. 
C. Ataque ilexítimo contra a vida, 
a integridade física, o honor, os 
bens-ou os direitos dunha persoa 
ou institución. D. Acción contFá-
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ria a un princípi_o oi.J arde estabe
lecida que as leis preveñen. (en
ciclopédia . P. e J., dicionário de 
Argos Vergara). . ~-

Nen-sequer. o último pronun
cíamento pode agachar-a inten- -
, ciohalidade de "delito" que reco
lle a palavra "aténtado". Pola 
contra, para calquer . das mulle
res .e homes que habitamos coas 
c~madás populares, pot 2Cénese 
ou por solidariedade, atentado 
ven ser sinónimo . das selvaxes e 
vioíentas agres1ons contra o 

' naso pavo que se concretan na 
desfeita dos sectores produtivos, 
no industrialismo-irracional e ter
·ceiro-mundistí;i, que se nos pre
tende impar ·ria protagonismo de 
coló'nia que hipoteca ó naso fu
turo irnediato, na represión do 
idioma e do sindicalismo nacio..:. 
nalista e de clase, na -descober
tura das e dos sen emprego .. f, e 
n.01,.1tras inumer_áveis eivas nacio-

.nais que seria longo e sobexo re-
latar polo miµdo. · 

Máis nada poló de hoxe, sr. di
rector, estou certo" de que saberá 
correxir, por honestidade, de 
agora en adiante a subxectivida
de antesdita mudando-a na ob
xectiva. contemplación e ·análise 
daquelas realidades que ocprren 
na nósa nación por máis que non 
concorde na forma con elas. 

Sempre ao seu dispar. D 
MIRO VllLAR (A Coruña) 

SOLIDARIEDADE 

Por que molesta tanto a uns e 
outros o chamamento que o 
BNG fixo ás f9rzas políticas con 
'ámbito galega? 

Tanto os non convidados es
pañolistas como os que din ser 
compañeiros de viaxe comeza

-ron a despotricar contra o BNG 
alcumándoo de direitista, etc. Os 
.primeiros é. r:iorma que se alpori-

cen ao ver qu~ a proposta pode 
facer xurdir no pavo unha verda- . 
deira conciéncia galega que, por 
antonomásia, está en contra dos 
intereses dos grandes monopó
lios da CEE e do Estado imperia
lista español. Oporse a estes é 
abriga do BNG como Frente in
terclasista, que defende os inte
reses das clases populares gale
gas. A entrada no MGE leva á 
ruiné!. a diversos sectores da 
nasa ·socieda~e; labregos, mari
ñeiros e obreiros, pero iso non lle 
importa aos ·políticos da metró
pole, o que si lles molesta é que 
unha:c9lónia como Gallza poda . 
ter voz própria nese gran altavoz 
para denunciar os atropellos que 
lle .fan. . · 
Non daga o nacionalismo gafe-

? ' go . . 
Txema Montero estivo ano e pico 
no parlamento eúropeu e non 
deu mostras de levar ali nen os 
problemas pontuais como "Side
gasa", "Astano".. "Heerema", 
etc.,_ nen Carlos Garikoetxea tivo 
tempo para iso. Euskadi ten, ta
níén, os seus problemas que 
compreñdo e comparto, pero 
que evidentemente nada teñen a · 
ver cos galegas. O máis que fixo 
Txema Montero foi dar unha xira 
por onde tiña células de apoio 
paré! informarlles de que Euskadi 
é a ponta de lanza e a negocia
ción con ETA é q solución para 
todos. A Galiza non lle tocou 
máis qúe un artigo no "EGIN" ti
tulado ''25 horas en Ga/iza" no 
que se queixaba das nosas es
tradas, o mesmo trato (hora máis 
h_ora menos) qu~ o recibidÓ por 
Astúries, Madrid ou calquer outra 
província de fóra da metrópole 
euskadiana. A -solidariedade, 
digo eu, debia ser recíproca e 
non en base á superioridade en 
armas ou en. votos. O desprécio 

' ~-
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é tillo da superioridade e da arra-
. gáncia, parentes próximos da 
prepoténcia mitificadora que nos 
fai .sentir aos demais auto-ódio e 
complexo de inferioridade. 

Este chamamento do BNG 
des1T1ascarou tamén o falso galé
guismo dalguns partidos cuxo7 
intereses non deben de estar na 
Gal iza senón en que. se escoite 
o · Txistu en Estrasburgo. Aí si 
que coinciden nacionalistas de 
direitas e de esquerdas. Eu, que 
levo vinte anos de solidariedade 
e traballo, codo con codo, coa 
esquerda abertzale en Euskadi 

. añoro unhá alborada de gaita ga
lega que non teña cornplexos de 
inferioridade para que a Galiza se 
dé a respeitar, sexa solidária 
pero non servil nen aduladora de 
naide por moito anxo s,alvador 
que se autoproclame. E máis, 
debemos ser belixerantes con 
aqueles que nos queiran suplan
tar tanto se son españois como 
se non. Galiza non debe ser coto 
privado de votos máis que para 
as forzas galegs, e se alguén 
pensa o contrário non é máis nen 
menos que un autocolonizado e 
vendepátrias. , 

A liberación da Galiza non está 
nas mans de naide máis que das 
clases populares galegas que 
loiten por ela e a solidariedade 
desinteresada que nos mostren 
outros países amigos e que sem
pre será correspondida. Polo 
tanto podo afirmar que non está 
nas mans deses nacionalistas 
que ven nesta Euskadi idolatrada 
a curazón de todos os males que 
sofremos. Pouca confianza po
demos depositar neles cando 
non confían na forza do noso 
povo e néganlle a soberanía. Até 
eles cos seus mitos. n 

M.S. {Blzkala) 

por escreber 
1953-1975 

• 



A NOSATERRA 

Alfonso Álvá~ei . 
Cáccamo ven de · gañar 
C? prémio de novela 
curta que ·convoca, co 

· mesmo no me, o cafe 
vigués "De catro a 
catro". "Peito de 
Vímbio" é unha novéla 
co trasunto da vida dun 
hermafrodita no 
contexto da sociedade 
franquista dos anos · 
sesenta, "que é unha 
época dunha grande 
dureza e que, 
particularmente, é na 
que quero situar incluso 
a próxima novela que 
teño en mente". 

• XAN CARBALLA 

Filio de Xosé Mª Álvarez Bláz
quez, Alfonso A. Cáccamo per
tence a unha familia de impor
tante tradición cultural e literá
na 11a Gahza . Ainda que a cues
tión sexa r ¡terat1va é abrigado 
evocar a importáncia desa tradi
ción familiar no labor dun cria
dor, "é unha influéncia inevitá
bel porque se vive nun ambien
te asi desde pequeno, non só 
pota- famíha senón pola xente 
que viña pela casa. Pero, con
tranamente ao que se poda su
pór polo ambiente, non éramos 

· uns rapaces repipis porque meu 
pai non era un home de elite, e 
tiña unha at1tude do máis nor
mal e cotidiana, ademáis de que 
pasaba apretos económicos e 
mesmo aos 50 anos tivo que 
trasladarse a Oviedo". Ao per
guntar pela outra gran marca da 
rnorte do seu abó -neste nú
mero de ANT, na páxina 18, pu
blicase un artigo . lembrando 
aqueles crueles sucesos- fusi
lado en Tui no 1936 cóntanos: 
"era azafüsta, e rnatárono non 
por razóns políticas senón por 
rencillas persoas e ódios de vila. 
Daquela viñéronse todos para 
Vigo nunha situación de penú
ria e iso uniu moito á familia 
Por iso que se se quer falar de 
saga ou clan debe ser no senso 
májs positivo posibel de solida
riedade" 

Libro iniciático 
É un utor prácticamente inédito 
"só tiña alguns prémios dos cer
tames de "O Fecho" de literatu
ra infantil pero esta é a primeira 
novela. Taño alguns artigas na 
prensa pero son moi poucas 
cousas ." 

O argumento da novela xira 
arredor dun home hermafrodita, 
"pero non no senso clínico do 
termo. É roáis ben dunha rnuller 
porque ainda que ten caracte
rísticas fisiolóxicas masculinas 
a sua psicoloxia é dunha rnuller . 
Nun conte~o familiar no que só 
at<?Pª o acougo d9 nai, o pai é 
confidente da policia franquista, 
vaise ollando corno se comporta 
o arribiente social de Vigo con 
ela. Aspira a cumprir os roles 
asignados ás mulleres , quer ca
sar, traballar nunha tenda, ... 
pero non lle é posíbel ~ Mais o 
que se persegue na obra é dar 
unhá idea da intrasixéncia·. so
bretodo a dunha sociedade de
terminada como a franquista. O 
desenrolo da obra xira arredor 
de todas as relacións afectivas 

. da.protagonista : a soed.ade indi
vidual , a .marxinación e a con
dena social na que vivía son, en 
definitiva, as liñas maestras.que 
eñlevan o libro" . . , 

Álvarez Cáccarho recolle na 
narración as suas próprias.)errr-

G
-· .. o~ 
u1e1r · .. 
CULTURAL . · 

1-z 
< 

'Penso que aillda non nos vingamo$ abando 
das misérias do franquisino' , 

Alfonso Alvarez Cáccamo 
Ven de gañar o De carro a carro de narracións curtas 

branzas "porque recrio un Vigo , 
ainda que podia ser en calquer 
outra cidade galega do tempo, 
coas lembranzas que teño do 
que ·· vivin . Os seiscentos , os 
guárdias dando paso. os biscoo
ters. os ulidos das noites das 
borracheiras --o aJcool era bara
tísimo e unha maneira fácil de 
evadirse--, os tranvías ... e ta
mén as procesións , cando saca: . 
ban a un preso do cárcere enca
rapuchado; os esmoleiros , as 

_ ruas.,.". 

'NA NOSA FAMILIA 
SE SE QUER F ALAR 
DE SAGA É NO 
SENSO DA 
SOLIDARIEDADE 
ANTE AS 
DIFICUL])ADES' 
Non é extraño que haxa tan 
poucas novslas galegas ac
tuais que aborden aquela 
época? 
Pq¡a rnin é un tempo entrañá
bel, porque xa tiña unha capaci
dade crítica para entender pero 
limitada á visión dun neno. Era 
a época na que nos maravillába
mos coa chegada da primeira 
neveira eléctrica ou dun transi
tar ou do último modelo dun co
che. Son os anos 60 . 

Pero hoxe elabóroo coa penei
ra da miña formación política. 
Non é que a novela sexa política 
pero sei o que eran aquelas mi
séria e sei criticar a opresión es
pantosa na que se vivía. Era 
adernaís un tempo de moita fal-
sedade . . 

Inierésame esa época porque 
ademáis penso que é preciso 
criticaJa e denunciar a situación 
política · e _ social que se vivia .. 
Nós .ainda non nos vingamos 
abando do que foron aqueles 
anos terríbeis e castran tes da , 
posguerra. E non se debe 1 es
quecer por unha cuestión ~irn
plesmente pedagóxica e didác
tica. A xeneración dos meus 
próprios alumnos, á hora de ex- , 
_plicarlles que somos consecuén
cias de aquela . guerra, como 
condiciónou · o noso desenro-

lo ,. ... e non queren entendelo, 
parécelles un conto de fadas. E 
está o risco de que se repitan 
espirito militarista que prec·e- · 
deu á guerra do 36. 
E por qué esa auséncia na 
nosa literatura? . 
Supoño que porque é un tema 
escabroso é no tempo imediato 
noh a deixaban publicar. Ouen 
podia publicar en galega nos 
anos 50 senón era poesía· trova
doresca e descomprometida'.? E 
isa literatura evasiva criou esca
la e tardouse moito en chegar a 
unha literatura normali:cada, 
que aborde estes temas que 
quedaron sen cobrir. 
En definitiva, é partidário 
,Punha literatura realista? -
Fundamentalmente ten que ha
ber respeito ao leitor que vai 
gastar os cartas no ac'to trascen
dente de mercar un libro. Sen 
estar por unha novela lineal, 
penso que hai que facer un pro
ducto que cante unha história 
que prenda, que teña un desen
lace , que poda vivila. o . leitor 
corno algo próximo, que el ta
mén relaciona como seu. 
Concebe a literatura, as suas 
obras, con moita planifica
ción? 
Penso que . debé habela. Para 
unha obra de só 88 fólios rompin 
moito e nun momento dado , 
que non me gastaba nada do 
que estaba facendo , cheguei a 
destruir todo o xq_ escrito. 

"Peito de Vímbio" tivo- un 
tempo de elaboración relativa
mente curto, uns sete meses . 
pero a idea dunha segunda rio
vela que me ronda vai demorar 
ainda uns anos . 1 

Apurei máis cando quixen 
apresentarme · ao concurso do 
"Catro" . Canto máis apu.rei máis 
tiven que romper e estaba moi
tas horas diárias trabailando . 
Traballa cun guión prévio? 
Claro. e rnoi sistematizado. ·Pero 
durante a própria escrita trans
formei o final. 

Vo)vendO" ao anterior $Í que se 
precisa tempo para· escreber: 
Garcia Márquez pasou · cinco_ 
anos para elaborar "Cien- años 
de soledad" e un lé a noverla e 
.a flt¿.idez na leitura pode dar 

idea dunha ~scrita fácil, pern 
trátase dun enorme esforzo o 
. que hai detrás . 
Cáccamo fala· dos seus autores 
favoritos con entusiasmo 
"Eduardo Blanco Amor é insu
perábel, é Q grande autor e o 
mellar , no meu entender, da li
teratura galega que se fixo até 
hoxe. Houbo un tempo que me 
gostou moito Cortazar. e unha 
novela recente que me impre
sionou moito --e iso . que ·ten 
unhas críticas furibundas- é 
"O perfume" de Suskind, qlie 
me maravilla ¡!>olo esaxerada 

· que é . O esaxerado atráeme 
porque serve para esperpentizar 
a realidade . Cunqueiro é outro 
gran mestre e no próprio' IUialis
mo. e na linguaxe fluida, éoÁn
xel Fole. Pero son só alguns dos 
autores que me veñen á memó-

, ria agora ." 

É partid(lrio dos préinios 
como. manéira de promc;>
ción? 

Por suposto, e máis cando~ 
como no "De catro a Catro" , ás 
bases incluen un compromiso 
de publicación . . Sobretodo para 
al:?ri~me a un campo no que 
nu:nca . estivera . Especialmente · 
paréceme positivo neste caso 
que "Un café escolla para promo
cionarse un certame literário. 
GaJiza está necesitada deles 
porque o apoio oficial non exis
te, apesar de que o Conselleira, 
ao ser escritor, abriu en alguén 
boas expectativas. Entón as íni
Giativas privad.as, corn9 por 
exemplo as de "O Facho", que 
levan 20 anos co concurso de 
narración demostta que é viábel 
tarnén o concurso literário como 
·maneira de propaganda. A pena 
é que , como lle sucéde .a rnoitas 
revistas, só haxa un número -o · 
ou unha prirrleira edición. D 

, 'SENON HAI 
LITERATURA SOBRE 
A POSGUERRA É-
pORQUE SE , 
CONSIDERABA UN 
TEMA ESCABROSO' 
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• "Faro de Vigo", xor
nal decano da prensa es
tatal, que ven de cumplir 
135 anos coa, publicación dun 
suplemento especial de 120 pá-

. xinas no que colaboraban desta
cados escritores e políticos· gale
gas, vai ·regalar agora, conxun
tamente co ·periódico do proxi
mo sá,bado 12 de Novembro, un 

.libro que reune unha selección 
de artigas dos colaboradores da 
publicación durante á. sua longa 
vida. 

Baixo o tíduo de "Faro de ·. 
· Vigo 135 anos" (Antoloxia de ar
tículos) , recolle en 160 páxinas 
trabaJlos publicados por impor
tantes escritores españois e os 
máis cualificados gaJegos. 

Así, poderanse encontrar tra
ballos de Blasco Ibañez,-Galdós, 
Borges, Ramón y Cajal, Pardo 
Bazán, Valle Inclán, Femández 
Flórei. Cela, Torrente. Murgia, 
Curros, Dieste, Otei:_Q. Pedrayo, 
Cunqueiro, Celso Emilio .. . 

Precede a antoloxia, que in
duie unha ampla referéncia bio
gráfü:.:a dos autores, unha apre
sentación do editor de Faro de 
Vigo, F. J. Molle un prólogo de 
García Sabell. D 

• O dia 12 fállase o 
~rémio Xerais" de nove
la e o "Merlin'.' de narra
cións · infantís ao que se te
ñen. apresentado un total· de 43 
orixinais : Nos xurados encarga
dos de emitir o seu fallo procu
rouse que estiveran presentes 
persoas ligadas aos certames 
pala sua afeizón á leitura dando 
realidade ao lema escollido este 
ano para a celebración éia trdi
cional cea do fallo. "A forza dos 
leitores" engadirá dous novas tí
tulos e autores · á nómina dos 
prérnios da editorial Xerais .1 D 

• Nova directiva da Fe- · 
deración de Asoc;:iacións 
Culturais. Na sua última reu
rnón onde a oirectiva sainte 
apresentou un informe exausti
vo tanto sobre a sitUación cUltu-· 

· ral do país como ·sobre asocia
cionismo cultural .. Ü nQ'{O presi
dente é Francisco Salinas Portu
gal;· vice-presidente, Hernán 
Naval ;. secretário , · Antón Cruz; 
vice-secretário , Carmen P. San
julián; Tesoweira, Mª Xesus 
Diéguez Rojo; e vogais , Cosme 
Eladio pornbo, Xosé Salvadores, . 
Xan Hermida, Xavier-Rodríguez , 
Xoan carios Garrido, Flor Macei
ras, Xosé Pérez Dadin, Xosé M. 
Seoane, Antón Priet,o e Alexan
dre Sánchez. D 

• O poema Alicia de Car-
1 los Oroza ven de ser edi
tado por Edicións Cuévano de 
Madríd, acompañado de seis .se
rigrafias de Enrique Gran. Trá
tase dunha edición moi coidada 
tle versos en castellano e cunha 
tirada limita.da de 200 exempla
res destinados por igual a subs
critores e venda. 

A obra, en palabras do seu 
autor, "denúncia o urbanismo 
ac~uaJ. ·e homenaxea a Le Corbu
s1er. facendo a proposta dunha 
cidade de cristal qu!? aJívie a 
neuro~e". · 

O libro está previsto que sexa 
apr:esentado en Madrid neste 
mes de 'Novembro. D 
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·Once conxuntos e un total 
aproximado de setenta 
músicos, dos cales 
unicamente doce 
penÍlanecen actualmente 
en activo, participarán no 
"Reencontro 88 de música 
dos 60". Cento. cincuenta 
mil .wátios de luz e -8 mil 
de son: acompañarán esta 
gran festa a celebrar o 23 
de Decernbro no Pavillón 
Municipal de Deportes de 
Vigo. Os once grupos 
tocaban nesta cidade hai 
duas décadas e pretenden 
sobretodo "recriar o 
du~nde que existía nas 
actuacións daqu~les. anos, 
que non coincide . 
exactamente con 
algunhas versións que se 
dan agora daquela 
música, moito máis 
horteras e vulgares do que 

- eran en realidad e. 

Un dos participantes define o 
acontecimento como o "reecon
tro . musical da xente que está
bamos con guitarra a costas nos 
anos sesenta, ·cando os Beatles 
chegaron a España" . 

.Zue"cos, . Santos, El Clan, · 
Cuervos, Temples, Vampiros,. 
Wátios, Círios, Golpes, · Her
mañ 's e Stags son as denomina
cións das formacións q'ue ·van 
agora polos tres mes·es de en
saio para pór . a ponto os temas 
que interpretarán no Festival, 
moi probabelmente ante as cá
maras de TVG. Sen embargo to
dos os participantes teñen moi 
clara a prioridade de non _deixar
se comer polos meios de comu
nicación, anceiantes de progra-

, mar este tipo de "revivals" tan 
rendábeis ultimamente, e colo
car todas as miras no éxito da 
festa en directo. 
·'. Otµzá unha das característi
cas principais deste reencontro 
sexa precisamente a confrater
·nización e o qompañeirismo, 
presente .xa nas reunións prepa
ratórias, plantexando ó pracer 
de. tocar e facelo xuntos de novo 

' sobre calquer outra circunstán- · 
cia. 

Esta rememoración da m(J.s!-

Once conxurttos participárán no 
reencontro de . música ·dos sesenta 
·Pretenden recriar o cimbiente da época ·"que non era tan 
hortera como agora aigunS o apresentan" 
ca dos seserita .en realidade a 
segunda- que se fai, posta que 
no 1978 xa .se celebrara UB festi
val semellante co gallo do trans
curso da prirnejra década. Na 
intención de todos está, dada· a 

· boa aceitación da idea entre os 
participantes e coñecidos, es
tender a celebración, a partir de 
agora, a todos os anos e que po
deria ser, por exemplo, un dia 
de verán no Párque de Casfre-
los. · · -

.A autenticidade da música 
. parece sei unha das claves da 

comemoración, para iso hai qlie _ 
ter. en canta "que todos os parti
cipantes eran. os mesmos que 
tocaban naquela época e as au
séncias que haxa por. traslado _ 
de cidade ou . calquer outra ra~ 
zón supriranse con I?úsicos gos 

outros grupos". "De todos mo
dos, -agora trataremos de estar 
todos, mesmo alguns que · ·non 
se puderon avisar hai dez anos" , 
/sinala uii dos organizadores. 

Noches de blanco satén · 
· e pototitos 

Cada grupo participará no festi
val con catro cancións e no re
pertório terá un lugar preferente 
os temaá dos Beatles, pop espa
ñol daqueles anos, soul e rock. 
Ese dia sonarán sen -dúbida no 
Pavillón dos Deportes: Yester- · 
day, .Pototitos, Con su Blanca 
Palidez, Twist and Shout, No
ches de Blanco Satén ou can
cións- de Adriano Celentano que 
interpretará El Clán. 

Perguntámos tamén pola vita-

lidade desa música hoxe, á ma
rxe do seu · valor nostálxico e a 
resposta clara : "á xente nova 
góstanlle esas cancións. ha.Í que .. 
ter en conta que gran parte do 
repertório pásaxe hoxe palas 
emisoras e moi usado pala pu
blicidade. Nas discotecas ac
tualmente escóitase Twist and 
Shout ou Noches de Blánco Sa
tén". Ao que caberia engadir a 
medición de exitos, mesmo 
atraves do cine como La Bamba 
ou Stand by me. "O que recoUeu 
A Decada Prodixiosa : indicemos, 
quizá a parte máis hortera e tri
llada, nós pretendemos h máis 
ás raíces, á música que en reali
dade era popúlar e plasmar o 
ambiente, o duende musical 
que se vivia na época. O 

M.V. 

O LIBRO DE NADAL XOSÉ CID CABIDO 

O CAMIÑO DE 
MIDDELHARNIS 

VIII ceiit~nario 
. ~ ---

SERAFIN MORALEJO 

O PÓRTICO 
.DA GlORl.A 
CONTADO A.MOZOS 

ENENOS 

A explicación, a narración das 
partes, das súas figuras, os de
buxos dos símbolos PARA AGA- · 
SALLA-LO NADAL 88 coN·o1-
TOCENTOS ANOS DE HISTO
RIA 

JOSE ·v1ALE. MOUTINi-lo 

EN EL PAÍS DF LAS , . 
LAGRIMAS 
Quince" historias no fío do ha
bitante desgaxado. ·Do por
tugués ó castel~n como obser
vador irónico e sutil da socie
dade entramada. 

·Q9 edicións · xeráis de galicia 

Destelos, secuencias, pezas de 
puzzle sen imaxe. Momentos 
nos que se textualiza un perco
rrido múltiple, 'anónimo e gla
cial. 

. En realidade eu x~ ll~ villa dan
do voltas ao téma desde hai al
gun tempo. Isa levou-me a co
mezar un pacente traballo de 
leitura de vários xomais dia 
tras dia , sempre coa tesou~a na 
mañ . 

Non me resultou nada difícil 
encher a carpeta de "Manipula
ción_ Informativa" e iso que eu 
só rec.ortaba os artigas máis 
descaradamt:mte apestosos. 

o que me levou a tomar-me 
tantas molestias, recordo-o ben 
.fot un titular dun xomal vigué~ 
que rezaba : "O Celta xogou 
un bon· partido .no Nou 
Camp, mais non poido frear 
o Barcelona". Lernbro que 
continuei lendo e que un subti
tulo . insistía en que " .•• os vi
gueses chegaron a arrico
narlos na sua area ... " (aos 
barcelonistas. entende-se). E 
por moito que eu teirnei en sa
ber o resultado do partido. en 
toda a prirneira plana non me foi 
posíbel saber se o Celta gañara 
ou , se cadra, empatara. 

Mais. mira ti por onde. resul
tou que o Celta perdera e sem
pre que perdia acontécia o mes
mo, sempre os titulares do refe
rido xom al desprendian unha 
brétema triunfalista que confun
dia e tendia a que os leitores 
imaxinásémos un clamoroso 
éxito do clube vj.gués. 

Infelizmente, ise mesmo dia , 
9-11-87, nun xomal madrileño 
podíamos ler, a propósito do 
mesmo partido: "priineira vic
toria do B~ no Nou Camp 
no que va de liga" . Levaban 
non sei cantisimos partidos xo
gados sen gañar nen un até que 
se atopou· coas fráxeis filas cel
tarras ! 

Asi foi como. pouco a pouco. 
a carpeta de "Manipulación" foi
se multiplicando e xa me ocupa
ba unha estanteria inteira da 
casa. Resolvin que ou facia algo 
con todos aqueles recortes ou 
b otaba,-os ao llico e empregaba 
o estallte en algo máis funcio
nal, como gardar .. os meus libros 
de viaxes ou ns de piratas, que 
teño moitos. 

A oportunidade xurdiu-me 
azarosamente nun dÍa que o ter
mómetro-mural do Corte-Inglés 
lernbrou-me. desde un canto de 
Garcia Barbón, que estabamos a 
40 °C. O que menos me apete
cía era, abofé, meter-me na 
casa a cociñar, así que ... lar
guei-me a un deses deliciosos 
bares de Bouzas onde n'os dan 
de comer aos currantes por 450 
pelas. 

Mentras papeaba e cavilaba 
no . artigo sobre Música Popular 
·Brasileira que prometera escre
ver para A NOSA TERRA, pi
llou-me desprevenido, sen que 
eu poidese facer nada para irn
pedilo , o Telexom al das 3 da 
tarde: "Máxima alerta en todas 
as embaixadas dos EEUU do 
mundo en previsión de posíbeis 
aten~dos en represália polo de
rrubo dun avión irani como con
secuéncia do ataque da fragata 
norte-amerícana Vicennes" , in
formaba-nos unha locutora con 
ollada fria e voz metálica. 

· Entretanto , o electrodomésti
co proxectaba im:axes dun mo
goillón de policias rexistando 
coches e estabelecendo cordóns 
de seguridade arredor da em
baixada USA en Madrid. Logo ,. 
vian-se uns cadáveres boiando 
nas. augas dó Golfo Pérsico. 

Diste. xeito foi como me deron 
- a coñecer a noticia de ·que a ar

mada ianqui · derrubara "por 
error" un avión civil de pasaxei:
ros, matando a 290. 

Diante de tan monstruosa 
manipulación televisiva, ·resol

. vin ali mesmb, áinda coa faneca 
a meio comer. trocar o obxecto 
do' artigo para A. NOSA TERRA 

-
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VAMOS CONTAR MENTIRAS 
lle un f>icp a unha nena que ten 
en brazos, mentras lla entrega a 
unha nai aflita . 

ESCOLMA AZAROSA DE MANIPULACIÓNS Il\JFORMATIVAS 

e botar man, por fin, da carpeta
estanteria de marras. 

Cal era a notícia, segundo a 
versión da televisión privada de 
Pilar Miró? Pois . resulta que 
había uns pobre embaixadores 
americanos apouquiñados nas 
suas indefensas embaucadas, á 
mercé dos despiadados ataques 
duns perigosísimos "terroristas" 
islámicos. Ademais, morreron 
290 viaxeiros nun lamentábel 
erro. erro sobre o que o presi
dente Ronald Reagan foi o pri
meiro en mostrar o seu "profun
do pesar poi a · terríbel traxédia 
humán". 

Iste tratamento informativo 
da acción terrorista dos EEUU 
non era froito dun despiste do 
xefe de informativos pois coinci
día plenamente coa atitudo do 
governo do PSOE : "O Govemo 
español, ao tempo que lamenta 
o suceso, evitou a condena di
recta do mesmo, calificado polo 
Ministério de Exteriores como 
tráxjco erro" (El País 5-7-88) . 

Terrorismo vários 
Seguindo cos recortes de prensa 
armacenados -na miña carpeta, 
selecciono unha chea deles que 
van de "terrorismos" '(ário_p 
onde, ao igual que no caso do 
avión iraní, intenta-se-nos apre
~entar ás víctimas da n oticia 
como se fosen os "maus" da pe
lícula, para quen todo castigo, 

'mesmo a morte, é pouco. 
Di "El País" do 9-3-88 en pri

meira plana: "O coche con ex
plosivos do IRA, atopado en' 
Marbella". 

".La Voz de Galicia" do mes
mo dia anúncia en grandes titu
lares : "Localizado en Marbe
lla un coche do IRA cargado 
de explosivos". Logo, en letra 
máis. pequena, pode-se ler : · "A . 
dous dos terroristas acribillados 
en Xibraltar rematáro-nos no 
chan" . 

Resultbu que uñ domingo de 
Marzo as tropas especiais do 
~xército británico, unha espécie 

e GEO dali, .acribillaron a qúei
ma upa a tres persoas que an
daban olas ruas xibraltareñas, 
desarmadas e sen prévio aviso. 
Logo de abatidos a tiros, rema
taio-nos no chan co clásico mé
todo do-disparo na caluga. Mais- · 
como resultou que tr.es días des
pois ~pareceu en Marbella un 

XURXO ESTÉVEZ GANTES 

'0 TERRORISMO E 
UN TEMA 

RECURRENTE NAS 
1 MANIPULACIÓNS 

INFORMATIVAS ' 
coche con explosivos e que os 
tres mortos eran militantes do 
IRA ... xa está todo clarexado, 
para qué máis explicacións? 

Os titulares dos xornais non 
tiveron nengunha dúvida: o 
destacábel é que os tres eran 
"terroristas" . Totalmente anec
dótico resultaba, polo visto, que 
se asasiña-se friamente a tres 
persoas desarmadas que xa es
taban estreitamente controla
dqs, nunha operación conxunta 
coa policía ·de Barrionuevo. 

Allás. o tema do "terrorismo" 
é dos que rnáis alimentan a 
miña carpeta de "Manipula
cións" pois é obxecto de perma
nentes campañas de intoxica
ción dos Estados para dar co
bertura ideolóxica á sua act ivi
dade de represión sistemá tica 
sobre todo tipo de disidéncias . 
Gabriel García Márquez . tivo 
que exilar-se de Colórnbia du
rante unha época por sospeito
sos de "colaboración co terroris
mo". 

A loita contra o "terrorismo" 
foi argumento ~sgrimido por 
Reagan para . atacar a Libia co 
beneplácito de todos os seus co
legas europeus e ocidentais , Fe
lipistas incluidos . 

Non hai moitos dias , o mes
mísimo PSOE de Vigo puña o 
seu grao de ~rea "antiterrorista'' . 
acusando a algo tan descafeina
do e ignífugo como é Esquerda 
_Galega de "colaborar co terroris
mo" só porque os camilistas 

·apoiaron a reivindicación de 
que ·non se trasladase .. aos pre
sos do Exército Guerrilleiro fóra 
da Galiza. 

Portanto, é fundamental para 
o poder controlar a información 
sobre o que eles chaman "terro
ris~o" e que, en moitos casos. 
non é outra causa que a reac
ción á inxustiza secular que so
fren os pavos. 

Calqu:er manual de "Contrain
surxéncia" ; ao uso palas diver
sas Forzas Armadas do mundo:· 
.aCÍica grande parte ·do seu conti
do a descrever a importáncia 

'>et VRb. 
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dese control informativo. 
Callamos , por exemplo, o ·ma

nual de "Operacións de Guerri
llas e Contraguerrillas" do xene
ral Cassinello , actual xefe militar 
da Rexión Pirenaica (Euskadi) , o 
máis destacado ideólogo da loi
ta "anti-subversiva" do Estado 
español desde- hai bastantes 
anos. Lemas nas páxinas 263 e 
seguintes: "A acción psicQlóxi
ca ... corresponde á difusión das 
ideas e ao sementar emocións 
que fagan posíbel a conquista 
incruenta da masa". · 

Mais adiante. referindo-se ás 
ensinanzas da Escola de Guerra 
Especial do Exército dos EEUU, 
cita o segU.int_e texto : " ... o em
prego da propaganda· para in
flliir as emocións, opinións , acti
tudes e conductas dos grupos 
amigos , inimigos e neutrais , de 
t al forma que resulte en apoio 
do .logro das metas nacionais . O 
branca das accións psicolóxicas 
é o home". · 

Algo diso debe haber cando 
o CESEDEM (Centro Superior 
de Estudos de Defesa) organiza. 
de 'ca ndo en vez, seminários de 
formación cos· directores e al
guns xomalistas dos principais 
periódicos para estudar conxun
tarnen~e . entre outras causas, 
como abordar' as notíctas rela
ciónadas co "terrorismo" . 

Mortos de primeira 
e de segunda 
Continuando cos meus recortes 
e ainda dentro do mesmo mun
diño temático, a miña carpeta 
fornece -me unha auténtica 

_ "xoia" informativa· do xornal de 
maior tirada - a nivel estatal. 
O<;:upando máis da -ffietade da 
primeira plana, cunha tétrica 
foto de -dous indivíduos espatu
rrados, á noticia é o titular: 
11Unba bomba causa cinco 
mortos en Paris pese ao 
Plan Especial de Chirac". 

Máis abaixo, ainda na primei
ra plana. como todos os días, 
ven unha pequena coluna de 
breves titulares en letra peque- · 
na con outras noticias de inte
re~e . 'Ese día, is-9-86, perdido 
no meio da devandita coluniña, 

- poderr.:ios ler : "Gases .. t~xicos 
causaron 177 mortos nunha 
mina de ouro en Sudáfricc:( . 

Pois ben: ou o précio dél car
ne é' moi distinto,-asegun se tra-

te de músculos· e tendóns parisi
nos de 1 ª clase ou oe rniserábel 
carne de negro minero sudafri
cano ou non se entende esa de
sigualdade no tratamento infor-

. mativo · do referido xornal. Ah, 
-amigor Unha noticia produciu
se en Paris e foi resultado dunha 
acción "terrorista", en plena 
campaña dos EEUU acusatória 

· de Líbia como responsábel de 
canto atentado había no mundo.· 
A outra noticia viña da África e 
fni consecuéncia de algo .. "-nor
mal", dun desgraciado "aciden-

- te" deses que acorren en cal
quer mina .. Sic. 
. Falando Xa de outro asunto, 

examinemos a indignant e "in
formación " dada sobre- o asasi
ñato, en Decembro do 87, do 

.proprietário · dunha _ .·tenda de 
roupa da Coruña. 

Un dos xo_mais galego.s , por 
ex~rriplo , tala de que "o falecido 
frecuentaba distintos ambientes 
da cidade é, asegun quen o có
ñecian, o móbil do crti;ne pode
ria estar relacionado cun asunto 
de "ciúmes" , xa que era costu
me ver á víctima en ambientes 
frecuentados por homésexuais". 
Pedéito ! . O· asasiño era homose-

. xual , o que xa explica todo' Os 
homosexuais , xa se sabe, matan 
ou · morren frecuentemente por 
"ciúmes". ·oue lle irnos facer !? 

Non sastisfeitos con esta pri
meira hipótese sobre o ."móbil" 
do crime: tamén se adianta 
unha segunda · posibilidade: 
"Xosé tiña -relacións con persoas 
relacionadas co consumo de es
tupefacientes , ás que, ao pare
cer, tanién era adictp, polq que 
non se descarta que todo se ini
ciara por algun negócio de dro
_gas" 

En realidade o asasiñado era 
gay, drogadicto e , polo visto, ta
mén lle gastaba xogar-se os car
tos no Casino! A "información" 
xa conseguiu suxerir unha -cu
riosa inversión : o criÍninalizado 
aparece aos ollas dos sofridos 
leitores caseque coma un .. . -cri
minal-:- E qué crimes ¡Gay! ¡Dro
gata! só lle faltaba ser comunis-. 
ta! 

'QUE.FACER ANTE 
TANTO LIXO? 

VENDER A TELE? 
ALONXARSE CANDO 

SE ALBISCA UN 
OUIOSQUE DE 

PRENSA? 

E xa non sigo sacañdo barba
ridades da miña ca~peta porque 
me aborre e abórrete a ti que tés 
A NOSA TERRA na man. 

O bicá do p~llcia 
Só non me .resisto a obsequiar
vos cunha derradéira "pérola" ; 
talvez merecente do Osear á 
Manipillación Informativa. 

· Aconteceu en Vigo'. e · publicou
se o 5 d~ Xaneiro deste ano nun 
diário. lccal a propósito dunha . 
manifes·tacióri de traballadores ·e 
traballadoras do· comércio con
tra a apertura dominical dos 
grandes armacéns . Eu tamén 
estuven ali, manifestándo-me 
diante <Cio Córte Inglés con todo 
o mogollón de xente é Vin a mo
vida. 

A notícia mostra, no centro 
da primeira plana (o lugar máis 
preciado dun xornal, desde · 
lago), a foto dun policía dando-

A foto ilustra o seguinte tex
to : "Ternura . entre a ten-

. sión" : a foto recolle o momento 
no que ull'policia nacional dá-lle 
un bico a unha nería , que reco
llera no interior duns grandes 
armacéns de.Vigo, antes de en
tregala á sua nai,-no curso dun
ha manifestación... convocada 
polos' traballadores e pequenos 

-comerciantes" . 
Poderia-se desprender da in

formación que un xeneroso poli- ' 
cia resgatou . unha pobre ·nena 
de entre as gadoupas duns peri
gosos manifestantes e con.se~ 
guiu, finalmente , devolver-lla ·á 
desesperada nai, non sen antes , 
como fai sempre todo policía , 
dar-lle un agarimoso bico., (á 
nena, clar9 está ... ). 

O que realmente aconteceu. 
· ~vi-no eu , foi que nun descuido , -

a nena colou.-se dentro do Corte 
e o pai -correu a collela rnais , 

- como era un dos manifestantes , 
./ 

parouno a pasma na porta con 
moi maus modos. A nena estivo 

· retida no Cprte lin dez miE.utos 
e , en vista do tremendo batifún
dio que se a,rrnou fóra entre os 
que queríamos recuperalá, a 
poli tivo que sacala para fóra e 
devolvernbla. 

Tierno asunto. Logo a noticia 
"informa" que os. dous detidos 
da manifestacíóñ dese día "eran 
alléos a6 sedor". Tal vez algun 
despistado leitor chegaria a 
pensar que se trataba · de axita
dores a soldo a seryizo dalgunha 
poténcia extranxeira? O que 
estó vos ·escreve tampouco á do' 
sector e mais est~a 8.li; con ou
tras mil e pico persoas , porque 
criamos que era xusto o que pe
dían os traballadores do comér
cio: poder descansar· os domin
gos . Por certo , por .nengun lado 
a "informac~ón" informaba das 
reinvindicacións das traballado
res nen de que a Consellaria de 
Comércio e Indú st ria da Xunta 

.. da Galiza confirmara ofici~men
te que a apertura do Corte In
glés 'era ilegal , o que non itnpe
diu ,. aliás , · que as autoridades 
guvernativas enviasen a: sua po
licía non para . facer c umplir a 
lei, ou sexa, abrigar a pechar o 
Corte, senón para protexelo na 
sua ilegal apertura. 

Ainda a mesma "~nforma- - . 
·ción", talando dun dos detidos , 
di: "Denunciado pór un · dos 
axentes , ·ao que lle propinara 
unha ' pancada na man, sofreu 
lesións das que tivo que receber -

· · asisténcia médica nun centro -
de Vigo on'de- lle escaioiaron a 
man". Este parágrafo debe figu- · 
rar nas antoloxiqs da leitura con 
dupla · intención. Ouen foi ao 
hospital? O poliCia? Isa parece 
mais non .. . o ferido foi o mani
festante . "alleo ªº sector" men
tres a "ternura" a topaba un pe
queno oco no meio da "ténsión". 
Porque lle escaiolaron a iñan ·se 
foi el o que lle pegou un.ha pan
cada ao poli na extremidade do 
membro superior? Secadra se lle 

· dislocou o pulso ao propinar a 
pancada? Tajvez tropezou cun 
recanto na comisaria? Moi con
fuso todo isto. 

Qué facer ante tanto lixo? 
Vender a tele? Tira-la? Cruzar a 
beiravia se vemos que se nos 
aproxima un ql.Iiosque de pren
sa? 

Na próxirrÍa ANT darémoche 
unhas breves · instmció:Íls para 
cada caso . Breves? 

Mentres agardades , aquí dei
xei un exercício práctico: Escre
vede meio fólio sobre as refle
xións que vos suxire a ·famosa 
frase de Goebbels "Unha menti
.ra, repetida un.ha e mil veces, 
chéga a converter-se en verda
de". O 
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Manuel 
Herrnida Balado, 
croriista oficial 
da cidade 
dé Montarte 
A mediados de seternbro, á eda
de 'de oitentá e nove anos, ás 
mesmas portas dos noventa, fa
leceu en Monforte de. Lemos D. 
Manuel Hermida , Balado, - Cro~ 

· nista Oficial da cidade dende 
hai moitos anos. Popularmente 
era conocido como Manolo. Her
rnida. Daría Xoháil Cabana de-
cía, garirnosamente, que era a 
única persoa que el conocía que 
escrebía os seus dous apelidos 
con faltas de ortografía. As pala
bras galegas ermida e valado, 

· escrébense sen hache e sen b. 
Anécdotas aparte compre dicer 
que Herrnida Balado =-nós res
peitarnos a sua ortografía, a que 
el usaba- naceu, por casuali
dade, en Ourense. Aos poucos 
días trouxérono pra Monforte de 
Lemas. onde viviu a infancia e a 
adolescencia. Circunstancias da 
vida levárono a residir maior
mente en Madrid dende hai 
moitos anos. Pro el onde real-

!!lllllll:!!!i!filiíll~!]!!lí 
Eran moitos, 
mais 
ninguén fumaba 
Hai alguns anos chegou ás mi- · 
ñas mans unha cópia das sen
téncias do Consello de Guerra 
Ordinário contra uns relevantes 
tudens.es de .nación ou de adop
ción. Por mor dunha fidelidade, 
desde o cárcere, o meu avó Da
rio Álvarez Limeses, que só con
taba entón con 51 anos, no qlie 
perdoaba a()S' verdugos e --qui
zais temenqó novas represálias 
contra a familia- convidaba 
aos fillos, a viúva, aos achema
dos. a esquecer a atrocidad e e 
os nomes dos matárifes, non 
quixen durante tempo "remexer 
merda". entre oµtras razóns 
para non volver sentir o noxo da· 
leitura das- firmas dos executo
res. 

Sen embargo, · ao reler a bar
bárie <leste · fólio escrito palas 
duas caras, decidin envíalo a A 
NOSA TERRA para que se pu
blique com.o outro testemi:Iño 
históriq_o máis d9 que foi aquela 
brutalidaae, e coa arefa didácti
ca de que xamais se esqueza· 
para ,que xarnais se repita. 

mente estaba era en Monforte 
de Lemos. Conocia a sua cidade 
pedra a pedra, árbore a árbore, 
veciño a veciño o que .é moito 
afirmar. Cando chegaba de Ma
drid a disfroitar as vaciós do 
vrau -e nunca mellar emprega
Q.a a es:presión~ paseaba a ci
dade rincullo a rincullo e os seus 
ollas agarirnaban lugares e per
soas cunha infinda ·ternura. A 
sua figura humana, pra nós, for
maba parte da cidaqe monforti
na como o castelo, o pazo con
dal, a ponte vella ou o convento 
da Compañía. Era un home cun
ha longa esperiencia, dono dun
ha boa cultura, · poseedor dunha 
memoria competentísima, esce
lente conv:ersador e estraordina
ria per.soa. Con el morreu, . sen ·· 
dúbida, toda· unha época mon
fortina. Na sua xuventude fun
dou unha importante revista li
teraria e dirixiu o úriico diario 
que tivo a cidade : Alborada, 
no que colaboraron os escritores 
e xornalistas galegas máís im
portantes de aquel . intre. Perte
nece u ás Irmandades da Fala · 
e. xa en Madrid, fixo xestiós no 
Centro Gallego, según el con
taba, pra que deixaran xuntar 
nos seus locáis· ao grupo erais 
Pinto. Téñase en conta que, 
naqueles anos o Centro Galle
go de Madrid, füncionaba bai-

xo · o mando do xeneral Lobo 
Montero. 

Herrnida Balac;io erá galega ta
lante, escrebía sempre en caste
lán e estaba· bastante · ao día do 
que ·se iba publicando en gal e
go. Tivo sempre un grande inte
rés polos escritores novas. · Se
guía as publlcaciós, dun· xeito 
especial, dos cdmpoñentes do 
grupo erais Pinto. Ao de·rra
deiro aito que asistiu fói a pre~ 
sentación, na . monfortina casa 
da cultura, do libro ·suxos e de
sexados, do poeta Antonio R 
López. Escribía ben. Á sua fir
ma apareceu, con frecuencia, 
en xomais e revistas madrileñas 
e g8.legas. O seu labor máis im
portante como escritor é, sen 
dúbida, o seus libros e traballos 
sabor Monforte de Lemos ou en:
col de persoaxes monfortinos. 
Neste senso Hermida Bala1tlo era 
a memoria viva da cidade. Po
~:iemos afirmar qúe de Monforte 
de Lemos e das suas xentes sa
bía absolutamente todo canto 
unha persoa pode saber. Neste 
aspeito era asombroso. 

Da sua producción destacan o 
· · seu estudo sobar de Él euho 

Gallego.... do VII Conde Le
mos, as suas biografías dos VIl. 
Condes de Lemos -D. Pedro 
Femández de Castro e Dª Cata
lina de · la Cerda Sandoval-, 
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editad&s en volumes diferentes, 
a sua guía Monforte de Le
mos e, sóbor de todo, o seu· E¡s
traordinario libro Lemos. Fara 
da guía toda a sua obra está es-

,. gatada. 
Lemos é un IÍ);)ro mui volumi

noso. Esgotouse mui axiña. Non 
é unicamente unha historia da 
cidade e unha descrición de 
ruas e paisaxes: é, sabor de 
todo, unha intrahistoria~ Nes-

~ te libro están contados os suce
sos, feítos importantes e miu
dos, persoaxes e pen~oaxiños, ti- · 
pos populares, ditas, usos ecos
tumes que se perderon ... Todo 
narrado con gracia, sinxeleza, 
cun grande e fondo amor. Pou- · 
cas cidades de Galicia terán un 
libro destas caraiterísticas, un 
tesauro tan valioso. Cavilamos 
no ~rtafolio de Lugo, de Á.n
xel Fole e no libro de Donapetry 
sobar de Viveiro e podemos pe
char a conta. Trátase dun libro 

· indispensábel pra todo monfor
tirio e dun volume delicioso pra 
todo tipo de leente, valla a es
presión usada por Otero Pe
draio. 

Manuel · Hermida Balado de
sexaba morrer e ser enterrado 
en Monforte de Lemos. Este ano 
eiemorou máis a sua estadía na 
cidade, cecais empurrado por 
escuras e poderosos presentí-

mentes. {Iai tempo que lle tiñan 
otorgado o tiduo de Filio Pre
dileito. Ao non ser µn político 
nen · un horr:ie con influencias 
quedou sen. recibir esta honra 
que tanto o teria ilusionado. 
Como de,ixou escrito Ben-Cho
Sei no seu propio epitafio: 11as 
cousas fanse ao seu tempo 
ou non se fan". _ · 

A corporación municipal · 1 

monfortina semella que acordou 
reeditar, a sua custa, o libro Le
mos. A ver se é ·verdade. 

Con todo os monfortinos non 
se portaron mal en vida co seu 
Cronista Oficial, co home narno-· 
rado da sua cidade. Adicáronlle 
unha das ruas máis céntricas, 

' honra que non lle concederon 
aínda ao másimo historiador de 
Montarte de. Lemos, Xermán 
Vázquez, aínda felizmente vivo 
e aituante e que o sexa por moi
tos anos. 

Manuel Herrnida Balado -e 
coidamos que nunca mellar esti
vo empregada a espresión
deixou un oco nas letras e na 
vida da cidade de Monforte de 
Lemas case díficil de encher. A 
nós énos dificil conceber a Mon
tarte de Lemos sen a presencia, 
nas suas ruas, de Manuel Her
rnida Balado. O 

M. HORTAS VILANOVA 
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Iµiaxino a un escrebinte suo
roso, naquel verán de ulido a 
pólvora, a sangue e a vinganza, 
transcrebendo, cun dedo nas te
das da sórdida máquina, un olla 
no relóxio, e o mesquiño pensa
mento perdido no mfus cotián e 
banal dos desexos, 1,lnha resolu
ción dolorosamente tinxida de 
burocrácia asasina, corno qu.en 
remata unha instáncia ou un 
documento de embargo. 

Extrac(o da senténcia ~ondenatória de Darlo Álvarez Llmeses e outras persoas de Tui en Outubro do 1936 

Irnaxino -mellor · dito: sei
no-- que era escandalosamente 
analfabeto, burócrata de· comu
nión e de traxe escuro e domin- ' 
gueiro, capaz de verter bagoí
ñas vilegas na repetida crucifi
xión de Cristo na Semana San
ta. Véxoo, como vexo aos que 
firman e rubrican aquela selvaxe 
decii;;ión (" ... así por NUESTRA 
SENTENCIA, lo pronunciarnos, 
mandarnos y, firmamos ... ") esfie~ 
gando as mans pola satisfacción 
do remate dun santo traballo de 
pequeno exterrnínio, dixerindo, 
no nome dun Cristo .español, un 

E.ovo xeito de Comunión con in
vestimento en párcelas. dun Ceu 
que daquela dirooa Deus, o 
"Deus del Imperio ·1!-acia él". 

Nesta senténcia que transcre
be A NOSA TERRA houbo ~J
guns que ·foron condeadps a 
marte coa meiJande ·educación, 
co tratamento de Don porque 
eran . personaxes egréxios ' na 
vida tudense, aínda que foron 
escarmentados, é;Ultes da farsa 
xudicial, polas ruas da Vila, con 
berros, ·insultos e até excremen
tos lanzados desde as ventás 
polos que , infames e c·obardes, 
se declararan fieis amigos; agra
decidÓs papentes ou mellares 
clientes : os médicos Don Alejo 
Duz Jurado e Don Daría Álvarez · 

Limeses, o contratista de obras 
Don Serafín Femández Costas e 
o seufülo Xúlio, case adolescen
te, Don Manuel Domínguez 
León; home novo, esquerdista. 
recentemente chegado das 
Américas, foro[\ fusilados de 
Vostede; mais Xosé Felipe Mu
ñoz ,_ un m~drilejio que levaba 
dous anos en Tui empregado en 

,_ Telégrafos e alcumado "El éo
munistiña" co desprécio brutal 
que empreg9-ban os señoritos · 
fa:lanxistas cando. escurecian o 
Naso Idioma, e Felipe Alonso 
Madela, carteiro, que salvou a· 
vida porque os verdugos aceita
ron, ao final, ·que .repartir cartas 
non era un delito moi gÍav~. ·fo-

l"l ron . condeados sen tratamento 
de Vostede. 

Esta senténcia chama rebel
des aos f:{ue defendían á lexiti
midade ; afirma que os acusados 
"obstilizaron (!Y o Estado de 
Guerra (?)"; ·que non fixeron 
caso ao Governo Militar e ao 
Bando que declaraba o Estado 
de ·Sítio, e en dous días se fi,xe
ron donas. da vida pública "de 
la pobla9ión y sus comarcas" 
até o dia 26 de Xullo na que foi 
"reconquistada Tuy para la Cau~ 
sa. de España" . · -

Mais eles, ainda con esta ca
pacidade de poder e de domínio 
da · povoación e ·as su.as bisba
rras, na confusión da loita, non 
atopan ún mecheiro pata pren
der lume a uns supostos artefac
tos e, corno era tan poucos os 
da Frente Popular, e ninguén fu-

maba, tampouco conquemron 
un probe mixto' -cu un chisquei
ro portugués de alén da frontei
ra ... 

Deste xeito comezou a escre
berse a história desde o 36 até 
os nasos días: senténcias escri
tas nun idioma alleo ·que SE)guen 
senda igual de brutais e chaco
tei~as e que, ainda que non ma
tan, persoas, aniquil~ a perso
nalrdade . da Nosa Terra; son 
senténcias contra o Idioma ou a 
favor da construción de Fac.to
rias de Lixo, Fábricas de Noxo, 
Empresas Residuais para a Dis
tribución c:J.o Vómito Europeu, e 
todo por unha Galiza tinxida de 
cantareiros tempos mellares. O 

AL~ONSO ÁLVAREZ CÁCCAMO 



ANUNCIOS DE BALDE 

Danse clases de Matemáti
cas de BUP, FP e COU. Per- · 
guntar por Marina, palas tar
dés, na Rua Tauro 3-7º dereita 
(Compostela) . 

Busco piso en aluguer en 
Vigo. Tres dorrnitórios e cale

Cursiño básico de fotogra
fia. Todos os sábados de No
vembr0 de 10.30 a 12.30 da 
mañá. Inscrición o 5 de No
vembro na rua Hospital, nú
mero 8, de Cangas. Qrganiza 
Xítja . 

facción central. Teléfono 43- · Profesora de E.X.B., dá cla-
30-12. Só meiodia. ses. Grupos· reducidos. Zona 

Vendo furgoneta Avia, pre
parada para vivenda, en bon 
estado. Teléfono (988) 
41.70.03 . De 10 a 13 h . Per-~ 
guntar por. David. 

Em A Corunha curso inten
sivo de galego reintegrado 
(e-breve aproxima9om a cultu
ra-portuguesa). 14 de Novem
bro ·a 16 de Dezernbro (todos 
os dias}. Pelas 20.15 h. até as 
21.15. Instituto Salvador de 
Madariaga. lnscrip<;:om e ma
tricula : a) Livraria Terra, Prac;a 
do Conservatório. 2 (onde a 
Escala de Idiomas): b) Livraria 
Lume, Rua Femando Macias, 
3: c) Livraria Couceiro, Prac;a 
do Livro. 

Véndese coJUCelador Za
nussi. Vertical de 225 litros 
de capacidade. Teléfono (986) 
47 14 05. 

CONVOCATORIAS 

•Curso de 
Fotografia na 
Asocaición 
Cultural de Vigo 

O temário a impartir estará 
formado por catros grandes 
blocos temáticos: 

1° -A cámara e os seus di- · 
ferentes componentes. A pelí
cula. 

'2:'.- Composizón . formas e 
volumes, perspectiva. move
mento. etc. 

3°.- Revelado e positivado. 
Ampliadora. 

4°.- História da fotografia 
con explicación gráfica das di
ferentes correntes que a cons
tituen. 

Duración: 24 horas ; distri
buidas entre luns, mércores e 
venres de 8 a 10 da noite. 

Docente: Vítor Vaqueiro. 
Lugar: Laboratorio Tau, rua 

Coruña 19, baiJco 
Pllncip1os do cuÍso · 14 de 

Novernbro. Inscricións no 
Tfno 22- 27-'ól 

• Cursos de 
Capacitación da 
Consellaria de 
Pesca 

A Consellan a de Pesca , en co
laboración co Ins tituto Social 
da Manña de Vilagarc1a , leva-

Praza de Vigo. Telf. (981) 24 27 
59 - A Coruña . · 

Mestra dá clases particula
res de EXll Interesados diri
xirse, en Vigo, a Canadelo 
Baixo 4-5° p . 13 ou ao teléfono 
43 99 56. 

O grupo de Baile e Gaita 
"San Miguel de Marcón (Pon
tevedra) oferécese para actua
cións e festas. Os interesados 
poden dirixirse aos teléfonos· 
(986) 84 69 20 e ~4 77 15. _ 

Ampliación da matricula para 
clases de ruso, e dotación de 
novos profesores . na Delega
c1ón de Vigo da Asociación de 
Amizade España-URSS. Tfno. 
(986) 22 44 57. 

Vendo can de raza cazador, 
a toda proba. chamar durante 
a semana ao (981) 23 98 51 e 
durante a fin de semana ao 
(981) 61 82 73. 

rá a cabo ún total de 15 cur
sos, para a obtención de . titu
lacións menores. os· cursos 
irnpartiranse durante o primei
ro· semestre do próximo ano 
nos partos da Ria de ,Arousa. 
O Grove. 
Desde o 30 de Xaneiro, Patrón 
de Pesca Litoral 2ª erase. 
13 de Febreiro. Certificado de 
competéncia de mariñeiro. 
8 de Maio Mecáriiéo de lito
ral. 
Cambados 
31 de Xaneiro. Patrón de Pes
ca Litoral 2ª erase. 
13 de Febreiro. Certificado de 
Competéncia de Mariñeiro 
8 de Maio. Mecánico de Lito
ral 
1 de Marzo. radiotelefonista 
Naval Restrinxido. 
Ria.nxo -
1 de Febreiro. Patrón de Pesca
Litoral de 2ª erase. 
15 de Febreiro. Certificado de 
competéncia de mariñeiro. 
9 de Maio. Mecánico de Lito
ral . 
2 de Marzo. Radiotelefonista 
Naval Restrinxido. 
Vilagarcia 
14 de Febreiro. Certificado de 
cornpeténc1a de Mariñeiro. 
2 de Febreiro Mecánico de Li
toral 
Illa de Arousa 
31 de Xaneiro Patrón Pesca 
Litoral 2ª clase. 
Boiro 
9 de Maio: Certificado de 
Competéncia de Mariñeiro. 

ACTOS . 

•Futuro e 
· · Estrutura da 

Ecqnomia Gal~ga 
Para rematar un ciclo da Cá
mara Oficial de Comércio de 
Vilagarcia o 18 de Ncivembro, 
na Casa 'ele Cultura, talará Je
sus Sancho Rof, "Comunica
cións e estruttiras: unha nece
sidade para o desenrolo" . 

•Semana 
· Micolóxica 

O dia 11 comeza na Casa de -
Cultura de Vilagarcia a X Se
mana Micolóxica que conleva 
paralelamente o Il Congreso 
de · Macrornicoloxia Galaico
Luso. Haberá expoosicións de 
cerrotas vivas, plástica rnico
lóxica, plantas, bibliografia e 
filatélia. 

•Cine Club .de 
Pontevedra -

As sesións son- abertas e te
ñen iugar ás 10.30 da noite na 
Biblioteéa Pública Provincial. 
9 de Novernbro: "O raio verde''. 
de Eric Rohrner 
10 de Novembro : '!Home of 
the brave" 
16 de Novembro: "O amigq da , 
miña amiga" 

•Cine no CUVI de 
Vigo -

16 de Novembro. "O último''_ 
17 h. 

· 17 de Novernbro. "Metrópolis". 
16 h.· 
18 de Novembro. "A rua sen 
alegria" . 12 h. 
Todas as proxección reallza
ranse ño Salón de Actos do 
Coléxi.o Universitário de Vigo. 

• Ditea 
Cen.ificará "·As alegres coma
dres de Windsor" o xoves 10 
ás 9 da noite no salón de actos 
do Instituto "Alfredo Brañas" 
de Carballo. 

• CXTG de Lugo 
_O . Colectivo .da Mocidade da 
CXTG de Lugo, conxuntarnen
te con "Folerpa", Asociación 
XmÍenil Cultural, organizan· 
durante o mes de Novernbro 
un ciclo de conferéncias de 
ámbito cultural. Os actos te
rán lugar todos os vemes Cle 
dito mes no Instituto Femeni
no da cidade ás 8 da noite, 
baiJco o programa seguinte: 
Dia 11. Recital de Antón Rei
xa e charla de Méndez Fe
rrin sobre poesía na postgue
rra. 
Día 18. Charla de Camilo No
gueira sobre política econó
mica e de Alberto Xullo Ro
dríguez sobre laboralismo ga
lega. 
Día 25. Xo~é Manuel Beiras,. 
"Nacionalismo galega" é Al
fonso Eyré, "Prensa Naciona
lista" . 

EXPOSICIONS 

• Exposición "Otéro 
Pedrayo" 

Desde o xoves 3 de Novernbro ' 
-. na s·á de exposicións do Mu
seu 'do Pavo Galega está aber
ta unha exposición-organizada 
.pala Dirección de Política de 
Lingüísitca e a Conselleria de 
Educación. Trátase dunha 
mostra itinerante que anterior
mente xa estivo noutras cida" 
des galegas e que consiste 
nunha série de paneis organi
zados para poder seguir a sua 
biografía eronoloxicamente. A 
exposición está acompañada 
dun vídeo e gravacións mag
·netofónicas coa voz de. Otero. 

• . Outorio 
Fotográfico 

Durante todo o mes de· No
vembro cele-brarase en OUien
se o "Outono Fotográfico". or- . 
ganizado pala Casa da Xuven
tude e que extende as suas 
expqsicións segundo o progra
ma' que segue. 
Ateneo. Na ptimeira quince
na. Pablo González, Tomás 
Vega e Antonio Martinez. 
Na segunda Xosé V. Carun
cho. 
Na A. C. Auriense, XQSé Luis 
Suárez Canal - é · Manuel 
Sepdón. 
Na Casa da Xuventude, tres 
diferentes exposicións: amos
tia dos ptérnios do IV Certa
me Galego de Fotografia 
Xuvenil e da Mostra Itine
rante do Ministério de Cul
tura de Fotografia Xoven. 

· Exposicións de Aida Femán- · 
dez e Salvador Guinart. 
Na Escala de Maxistério, mos
tra dos alumnos da Escola 
Bemposta de In>.axe. 

Esperando 
aos. bárbaros 
(ven qa páxina 20) 

pera9om que muitos, ainda 
pertencendo a · familias conhe
cidas e tendo recebido urnha 
boa _educar;:om, viam-se abri
gados a buscar refúgio entre 
os inirnigos do pavo -romano · 
para nom ser vítimas de per
secur;:ons injustas_ Iaril. aos 
bárbaros a proc.ura da huma
nidade romana porque nom , 
podicim soportar entre os ro
manos a inhúmanidade bárba-

. ra. Ainda que erain extranhos 
por costumes e idioma aos 
bárbaros entre os que se refu
giavarn, ainda que !hes choca
va ·O seu baixo nível de vida, 
apésar de todo, resultava-lhes 
mais doado habituar-se aos 
costumes bárbaros que aturar 
a injusta crueldade dos roma
·nos . Punharn-se ao servizo dos 
godos ou dos l;iagaúdos e nom 
se arrepentiarn, pois preferiam 
viver livremente sob o nome 
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Na Galena Sargadelos, ria pri
meira quincena Eduardo -
Ochoa e na segunda Reme
seiro. 
No café Latino, "A liña da . 
sombra" de António Alonso. 
No . Liceo catro exposicións. 
Fotoxomalismo: Nieves Lo
per~na. Pili. Prol, Carlos 
Hervella e Tono Arias. 
No Museu ArqueolóJ:Cico 
"Imaxes dunha vida de 
Ben-Cho-Shey, · coordenada 
por Femando del Ria. 
No Museu Municipal e en co
laboración co Museu de Pori
tevedra, exposición ~obre pro
cedimentbs nobres de Bruch 
e retrosp"ectiva do mannense 
Gago. 
Na sá Studio 34 mostra de ca
tro fotógrafos da Agrupación 
de Fotógrafos de Braga. 
Paralelamente celébranse 9 
curso• de iniciación en co
laboración coas Asociacións · 

· de Pais, de Viciños, centros 
d.e ensino ·e a própria Casa da 
Xuventude, para un total de 
20 alumnos. 
Célebrararise 4 cursÓS-encon
tros. Son os .seguintes: "Esti
lo e ~ienté" de Manuel 
Madarnás (8,9 e ··10 de No
vernbro); "Teoria de Zo- -
nas", Xosé .V. Caruncho {19 
de Novembro) e "Recupera
ción da fotografia", X. E. 

de exclavos antes que ser ex
clavos mantendo o norile de 1i
VIel?. 

As rela<;ons de servidll!ie 
conseguirom unir numha !:¡Ó 

masa a todos os sectores 
oprimidos dp Império . Escla-· 
vos, colonos, trabalhadores e 
bárbaros éonstituem, por 
primeira -vez na História 
umha · Frente Unica de tra
baihadores e asobalhados. 
Todos estavarn opriinidos 
por igual, e por igU,al. todos 
odiavam ao explorador co
mun . 

A paciencia popular nom 
é umha artesa sem fundo. O 
mau por conhecer pode che
gar a ser preferíve1· ao bom 
conhecido, e o dilúvio a per
pefuagom de umha situa
gom ins"ustentável. 

Así o devia entender Ka
vafis que no· poema de tarn 
desafortunada referencia ex
presa, segundo os estudosos · 
da s:ia obra, a esperan9a dos 

Acuña (23 e 24 de Novem
bro). · O día 26 de .Novernbro 
celebrarase o 1 Encontro de 
Fotógrafos Galegos, con 
xentes vindas tamén de Braga 
(comprendidos entre· 20 · e 30 
anos). O debate finalizará cun 
stage dirixido pala· cicláde de 
Ourense, cos alumÍlos dos 
Cursos de Iniciación. 

• Carlos Puch 
Oleos e Debuxos na Sá de 
Arte da 'Caixavigo (Policéirpo 
Sanz, 24) 

• - Exfigalicia 
Até o día 12 está aberta 'ilnha 
exposición filatélica de ámbito 
galega no Museu Municipal 
de Omense. 

. • ·Laxeiro 
Exposición da etapa arxentina 
(1952-1970). No Ouiosque Al
fonso de A Coruña · 

~ Santiago N-olo e 
.Carrne Souso 

Na Casa de Cultura de Vila
garcia até o dia. 13. 

• Enma Chacón · 
Obras de pintura, escultura e 
cerámica, na sá de arte da De
legación de. Cultm:a de Ponte-
vedra. ~ 

• Libros do Ferrol 
Na Sá de Exposicións do Ate- '. 
neu ferrolano ábrese -desde o
dia_ 4 ünha mostra de libros 
editados na cidade en colaba- · 
ración coas Bibliotecas Muni
cipais e Biblioteca General de 
la Zona Marítima del Cantá
brico_ 

egípc1os numha invasom ~u
danesa, perante a ocupa9om 
británica: 

Por qué esa inquietude e ' de
sasosego · 
de súpeto? (quant:éi gravidade 
nos rostos) . 
Por qué vazia a multitude as 
mas .e pra9as, 
e sembria retoma ás moradas? 
Cai a noite e nom chegam os 
bárbaros. · 
E a gente que vem da frontei
ra -
afirma que ja nom hai bárba
ros. 
E que será de nos. agora, sem 
.os bárbaros. 
Ouizais eles foram, despois. de 
todo umha solu9om. 

Desde hai muito tempo, 
sabemos que os bárbaros 
nom chegarárn nunca e que 
s6 podemos confiar; nas pr6-
prias forga.S . Por ~o nom os 
agardamas. Unicamente os 
que abra9am a litrona do 
PSOE podem esperar. Espe-
rar por Godot. · O . 
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ESPERANDO ·AOS BÁRBAROS 

vidáde ~ ostenta9orn e o rnau gasto própios 
da humilde cond19orn do seu berce. -

Este parrulinho feio, por . causas que 'a 
Ge~ética ainda desconhece, asernelha-se 
rna1s a pega que ao ciño. Pero os seus ras
gos rnais característicos sorn a obsesorn por 
ocultar a sua canalhesca origern e a sevícia 
corn que trata aos seus parentes pobres. De 
aí, r;is conota9ons pejorativas que na actuali
dade tern urnha expressorn, inicialmente tarn 
inócua, corno '_'filho de puta". -

O PSOE é o filho bravo ·de urnha direita 
carente de vástagos presentáveis. Eis a ra
zorn do parecido corn AP quando, por firn, 
este Dr. Jekyll adquire a- ·sua verdadeira ·pe-
soalidade, a de Mr: Hydé. · 

O dramático charnarnento de L. Mariño a 
unidade dos anti- fascistas carece de desti
-natário. O PSOE tern criticado corno· cadu
cas as posturas frente-populistas dos _ que 
parecern ignQrar a chúvia caida desde 1936. 

-os-feltos darn-lhe a razorn: Nas últimas elei-
9o~s _va~cas, · os votantes de AP optar_orn, 
r:na1ontanarnente, po_lo PSOE. 

O proj~ct<? qye defende tem outros ini'mi
gos: Vela1 a pr?cl~ma dC? r~c~or Pajares, dig
n~ em~lo do com1co de 1dent1co apelido, nas 
tnnche1ras de Madrid: El abe~lismo no 
pasará. 

ocupado por_ outros dep~edadores melhor 
adaptados ao meio, mais que terror provoca 
compaixom polo animalinho. 

Manolom nom é mais que um tigre de pa
pel, um monstro de cartom pedra, a coarta
da de yuppies e pseudo-tecnócratas que 
a~ragar?m a causa do poder-quando tiverom 
<?P.ortu~1dade e no_s que a vestimenta da pro
f1s1onahdade e a 1ndependéncia n.om cubre 
as nádegas mercenárias. 

.Em todo caso, a preocupa9om nom deve
ra ser Fraga senom a frustagom dos secto
~es sociais que pode aglutin·ar. A responsabi
hdade de que ese apoio poida ser tam am- • 
plo, como par.ece indicar o temor que inspi
rc:i-. só é imputável aos qu_e gerarom a actual 
s1tua9om . 

. Sospeitp qu~ me afastei do propósito ini-
_ c1al de este art1g_o e que, como diria Humpty 
Dumpty de Lew1s Carroll, esta conversa foi 
depresa de mais e devemos voltar ao penúl
timo que dixemos ou comegar de novo. 

Identificar a Dom Manuel, · 1uz de Trento e 
n;artelo de h~rejes, com as hordas que aba
terom o Imperio romano comtitui umha infá
mia. 

0 - De nor:n ser_ pola referéncia ao poeta de 
§5 Alexandna, tena pensado que, na transcrip- _ 
~ gom das dec_laragons de L. Mariño, umha 
< errata convert1ra aos bávaros em bárbaros. 
fil Como queira que nom hai lugar a confu
~ S?m_, _cump're reparar semelhantes injustiga 

::;J_ h1stonca lembrando a descrip9om que das 
:e condigons sociais de aquela época fixo En
m gels: 
o A Administrai:;:om e o Direito romanos rompe

ram em todas partes os antigos agrupamentos 
e disolvéram os restos de independéncia local 
e nacional. A flamante cidadania romana, con
ferida a todos, nom aterecía compensai:;:om; 
non expresava nengumha naciona/ldade, se
nom que indicava tam só a carencia de nacio
nalidade. Em todas partes -existiam elementos 
das novas nar;ons: os dialectos latinos das pro
víncias forom-se diferenciando cada vez mais· 
as fronteiras naturais que determin-aram a exis~ 
tencia de territórios tndependentes de Italia, As 
Galias, Hispania e Africa, subsistiam e faziam
se sentir; pero em nengumha parte existía a 
menor pegada de capacidade para desenvol
ver-se, de energía para resistir, de forr;as criati
vas. .. O Estado Romano volvera-se umha má
quina gigantesca e complicada com o fim de 
explotar aos súbditos. lmpos_tos, prestai:;:ons 
pesoais ao Estado e censos de toda caste su
míam a masa traba/hadara numha probeza 
cada vez mais angustiosa. As exaci:;:ons dos 

, governantes, os recaudadores e os soldados 
refor9avam a opresom fazendo-a insustentável. 
Eis a situar;om a que conduzira o domínio do 
Estado Romano sobre o mundo: baseava-se o 
seu direito a existencia no mantimento do or
dem interno e na proter;om contra os bárbaros 
do Exterior; pero o seu ordem era mais perjudi
cial que o peor desordem e os bárbaros contra 
os quais pretendía proteger aos cidadans eram 
esperados por estes como salvadores. 

A unidade ' dos democrátas, nova versom 
em dialecto normativizado, da teoria do mal · 
~~nor e outras caralhadas como a governa
b1l1dade, a estabilidade ou o voto útil, só ser
ve para provocar umha falsa bipolariza9om 
em beneficio exclusivo do PSOE. . . · 

O avanze dos bárbaros, como acontecería 
mais tarde na conquista musulmana da Pe
nínsula Ibérica, contou com um inequívoco 
apoio popular, segundo a testemunha de 
Amia no . Marcef ino. Mais é out ro escritor ro
mano do século V, Salviano, querñ nos dei
xou o quadro mais vívido de aquel fenóme
no: A eventual vitória de Fraga na Galiza apre

sentada como o rapto da Bela pala Besta ja 
nom ~str~m~ce a ninguém. A resurre9om de 
um dinosaurio, quando o seu el3pa90 vital foi 

Os pobres, as viuvas e os orfos, despojados 
e oprimidos chegavam a tal extremo de deses

(pasa á páxlna 19) 

_ 'l'RES EN RAIA 

RIO-DE
o·URO 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

A in,d~ que poida parecer un ~pi
sod10 das fazañas de Francisco 
de Pizarra por se facer, con 

aquela persuasión de seu, co .control 
do banco central-do Perú, isto aconte
ceu no Rio de Ouro en Lugo. No muni
cipio de Fazouro, entre o Río de Ouro e 
o Sor, hai bolsadas de caolín q1Je se 
explotan desde tempos ._?ntergos. Des
pors da guerra contra o Fascismo, os 
grandes nomes da porcelana alemá 
que explotaban os caolins de. Setlitz 
quedaron a velas_ vir porque as minas 
ficaran na República Democrática. No 
mapa de Europa situaron logo a veta 
de Burela e por unha orde de 22 de 
Marzal de 1957, Planell, ministro de ln
dústria de Franco, entregaba os xace
mentos galegas aos alemáns. lsto eón-

. tao moi ben Isaac Diaz Pardo no seu 
livro testemuñal Galicia Hoy y el Resto 
del Mundo. A Diaz Pardo puxérono de 
terrorista para arriba por denunciar que 
aquel caolín tiña que servir indústrias 
galegas como as de Cabra! (Vigo) ou o 
Castro (Sacia) , ou recuperar a tradición 

- de Sargadelos. Os alemáns e os seus 
amigos do Ministério de lndústria en 
Madrid. contra-tacaron co cantar dos 
postas de traballo dunha fábrica de ce
rámica amais do da tecnoloxia extran-

- xeira _que xa daquela e~~ un argumento 
qüe igual que hoxe tina valor por si 
mesmo. O da fábrica era un engano e 
pechou ao pouco. O único que intere
saba a aquela xente era o expólio do 
cao~in que ~i~~a hoxe se segue a pro
ducir. Nun d1ano galega de 1-958 cónta
se a chegada do consello de adminis
tración de Caofíns de Burela a Mondo
ñedo onde o concello !les ten prepara
da unha cea como para unha .boda. 
Amenizó la cena la rondalla que dirige 
don Manuel Ledo y al final fue servida 
la tradicional tarta mindoniense , expli
ca o corresponsal. 

A empresa alemá que chega no 1988 
para instalar unha fábrica de pasta quí
mica en Fazouro escolleu o nome de
Rio de pro. Estes outros alemáns (el 
non seran os mesmos?) non chegan da 
man dun ministro de Franco. É o Go
vemo Autonómico quen os trae e a cea 
de agasallo déronllela en Compostela. 
Non veñen por caolin senón pola pasta 
dos eucaliptos que aqui poden tratar 
por un procedemento que ninguén quer 
na Alemaña, on_de a destrución dos rios 
polos verquidos químicos e aa Selva 
Negra_ pala chúvia ácida ten ao país 
adoec1do. As notas de sociedade des
tes outros (idénticos) Míster Marstia/I 
alemáns, falan de tecnoloxias moderní
simas e de pastos de traballo. Pero sei
ca esquéceron .pór o nome do director 
da rondalla. El non pagarían banda 
lago?. o 

- -
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A señora Thatcher, martéla dos 
- sindicatos británicos, aparé-

ceu retratada nos rotativos · 
mundiais co "sindicalista" Lech Wa
lesa, aoque lle mostrou o seu apoio. 
Ambos rían. · 

Os empresários españois, despois 
da entrevista co ministro de Traballo 
señor Chaves, tamén sairon sorrinte~ 
afirmando que tratándose de darlle 
un ·traballo aos xóvenés, eles son os 
primeiros. Hai sorrisos que matan. 
Non sei se me entenden. . A O 

~'\t.C1.1 1141, 
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