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CG, -PNG-PG E BNG DISPOSTOS A PACTAR- UNHA ESTRATEXIA CONXUNTA -CARA 
·. AO NOVO PARLAMENTO AUTONÓMICO -_ 

, . 

A DIGLOSIA· ELEITORAL 
Os galegos teñen un comportamento eleitoral ·quplo e inferioriz.ádo semellante 

· ao Ungüístico: ao poder diríxense_ en español e nas e'eicións xerais 
· votan, en maior medida, áforzas estatais. Cara ás autonómicas 
as forzas g~legas pretenden acada·r _un compromiso de ·actuación 

que poidera inclu'r a eleición do · President~ da X.unta. Por · outra_ p~rte-, 
nas eleicións pasadas, só de iren xuntas toqas as formacións n·acionalistas cons~guirian escano . 

. ·- -

Chichi Campos: 'O · Lula disputa_ 
que representa X.L. o tn.Jnfo 
Blanco é ·o contrário : nas eleiclóns -
do que represento eu~ _ do Brasil 
As· suas-experiéncias soñ moito 
máis longas que a sua idade. 
Aos 16 anos gañou a 
independéncia familiar -e qesd.e 
aquela tivo tempo para rex.entar , 
unha librária .e unha sá de 
exposicións, p~ra exercer de 
deseñador, debuxante, _ 
humorista, arti,culista e guionista 
de televisión. E un criador acedo" 
·con a~tas cotas logradas nes~ 
Jronia radical coa que descrebe . 
persoaxes. . (P~. 1 O e 11) 

O 15 de Novembro; 
'aproximadamente 82. millóns de 
brasileiros acudirán as urnas. A 
campaña pre-eleitoral· :iniciada 
hai meses; ten-se caracterizado 
pola omisión do discurso _ 
político. A candidatura de Lula, 
dirixente da coalición Frente 
Brasil popular, aparece -
disputando a segunda volta ao 
candidato oficial segundo os 
inquéritos e tamén ao 
socialdemócrata Leonel Brizola. 
A segunda volta ª "meados de 
ó_ecembro. (Páx. 13) 

Unha carta 
inédita de 
Celso Emílio 
no ,1936 ~-
Cando en 19·35 se subleva o 
éxército español contra a 
legalidade ~epublicana Galiza 
viña de. vivir acontecimentos de . 
grande trascendéncia ·política. 
Celso Em ílio Ferreiro, atopábase 
en Ourense, formando parte das 
Mocedades Gale-guistas. Un 
compañeiro seu daqueles anos · 
de militáncia, Bieito .Fernández, 
que formou parte da Sociedade 
Nacionalista Pondal, gardou 
durante máis de 50 anos este· 
documento de primeira man que . 
agora publicamos. · (Páx. 15) 

Demanda por· delito 
ecolóxico contra a · 
Celulosa de 
Pontevedra 
O Defensor do PÓvo admitiu a 
trámite unha denúncia por delito 
ecoló;><ic~ apresentada" pofa 
Asoc1ac_1on pola Defensa da-Ria . 
contra de' ENCE-ELNOSA, que 
recentemente aumentou de 
forma alarmante os seus 

· verquidos contaminantes desde 
a planta de Lourizán. No entanto 
p~osegue a sua cuarta campaña' 
da. Celulosa nos médios de 
c_omu_nicqción para anunciar que 
rematará· definitivamente coa. 
contaminación en Novembro de 
1992. . . (Páx. 9) 



.Partidos galegas e 'eStaÍais obteñeri idéntiCo número de votos en todas as eleicións xerais, 
· ·a¡rid? q~e repartidos _de xeito diferente · 

. . . 

Os campos :poUticOs ·non se moven 
A. EIRÉ-X. CARBALLA 

Os galeguistas deberian i.r todos .unidos· para conseguir escano en Madrid. 
· .- . A partilla de votos ·$ i9éntica, eleición tras elei~ió_n xeral, · _ 

· · . . en_tre os pa~ido~ galegas e os estata1s. . 
Só mudan qs partidos· destinatári.o.s, e as prazas onde os ~onse~uen: 

PSOE e AP Jntercámbiánse· o_ rural polo urbano. Onde ha1 confhtos 
· os .. alcaldes saen ·vapuleados. 

SENSIBILIDADE GALEGA.; 
~ · 'E - DE ESCl'UERDAS · . 

Surprendenternente mo.itos non votantes 
a partidos nacionalistas atrióuen aos · 

opcións plíticas actuais en só duas? A 
solución própria existía ?<ª no 1936 en ,. -

galegas falta de sensibilidade e . 
consciéncia nacional. Até o fai un 
candidato de CG que por razóns , 
puramente crematísticas e_ oportunistas .. 
se subiu .a carro desé particfo e perdeu. 

. . xérmolo: partidos de acordo coa realidade 
social <;fe clases, pero coaljgándo~e para 
efectos eleitorais cara ó exterior. Desa 
maneira si poderian lograrse 3 ou· máis · 

A realidad.e parece bastanté máis 
·· simple. · Hai na Galiza· unha moi alta . 
se·nsibilidade de identidad.e de pavo, histo 
non .somos superados :por outras _nacións. 
Pero hai unha histórica caréncia da -
necesidade de forzas próprias para 
resolver os nosos problemas. Só un 25%, . 
vota nacionalismó', -nunhas eleicións · 
autonómicas-, menfres en Euskadi sube 
aos 75 e na Cataluny~ queda no 38%. Os 
votos de Euskadi per:miten acceder a 
s·ruxelas'e Madrid a cándidatos das catro 

' formadóns naeionalistas. Na Gatalunya 
· · conc2ntransé en Convrgéncia i Unió; os 
· .galegos. ao divid.ilos e!lt~~ catro partidos, 

n.on logran cociente suf1c1e:ite . · . 
·.Que solución se pode aportar? Imitar a 

andaluces, aragoneses e semellantes con 
partidos afins ou de direitas? Fusionar·as 

· depu):ados, sen canta~ · co posíbel efecto 
de arrastre que podena oferec~r unha 
alternativa semellante: Ninguérl. de.beria 
descoñecer que os· votos aos partidos 
nacionalistas na Gáliza supera aos de · 
todas comunidades menos Euskadi e · 
Catalunya:·T,odo complexo de rareza p~ra 
os galegas é fruto de vetlos cantos e · 
:compl~xos de inferioridade xa 
inxustificábeis. 
· Hai moito mais que ver nestas eleicións 
recén celeoradas. A sociedad.e, tamén a 
galega, xira cara á esquerda ·lentamente 
pero sen pausa. No medre do PP e a 
caida do CDS tamén nos podemos ffxar: · 
cando este creceú, aquel niinguou. No . 
párlamento español próximo hai máis ~ 
esquerda que na anterior. composición e 
na Galiza anúnciase que haberá o mesmo . 
feriómeño. · · · 

. . 

A ·extrapolación destas eleicións ás 
autonómicas é interesada como o foron 
os sondeos que nen mencionaban ao 
BNG ou ao·PNG. Son pora propaganda. 
Unh~ extrapolación séria debe ter en 
conta o comportamento· social tan 
. diferente' segundo sexa a corivocatória 
municipal, para as xerais ou .ás 
autonómicas. Se engadimos tales 
mutacións de voto, teríamos unha 
extrapolación favorábel á. esquerda e ao 
nacionalismo. E>esa maneira poderiamos 
ter un parlam~nto galega de seguro 

· predomínio de esqu~rdas con pactos 
necesários dos nacionalistas e o PSOE. 

Finalmente, o crecimento sostido do 
8NG nas europeas e nas xerais acreditp . 
UQha señsibilidade ·~odal que yalora O$ 
esforzos· unitários. A vez valora a 
tendéntia á esquerda ainda que entend~ 
soamente que esquerda significa 
modernización, r:náis igualdad.e; máis 
libmdade. de. rriovimento e mais ética 
social. o 

ABOSADB.BA 
\ 

.·- / · 

Nengun partido galego foi 
capaz de conseguir 
representación 
parlamentária en Madrid, 
ainda que o número de 
votos obtidos no seu 
conxunto resultou 
semellante ao das 
eleicións do 86, só que 
agora baixan CG e PSG
EG e sube o BNG. O 
nacionalismo parece 
atoparse ·cun teito nas 
eleicións ':(erais que se 
situa perto do 160 mil 

· votos, mentres que os . 
partidos estatais .superan 
o millón . . Nas demais 

· nacións e ·autonomías, 
pola contra, medran o~ 
partidos nacionalistas e 
autonom.istas, mentres· 
X.M. Aznar consegue 
sobrepasar o teito de 
Fraga; Esquerda Unida, 
logm un verdadeiro 
avance; o CDS retro.cede 
e o PSOE consegue a 
maioria .aubóluta por 
menos de cen votos, a 

. esp:erá de que. o confirme 
a Xuntá Eleitoral· 9entral. 
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, RESULTADOS NO CASO DE COALICIÓNS NACIONALISTAS* 
~ 

RESULTADÓS.GLQBAIS DE GALIZA .. .;. 

A Coruña· Lugo Ourense Poritev. Galiza PSOE pp 1 CDS BNG · CG .. PSG-EG PNG-:PG EU FPG PTG/UC 
BNG-PSG-EG 

~ 

CG-PNG 1 -
BNG-PSG-PNG . 0-1 

- -
BNG-PSG - -,..,. 

(*) Cos votos obtidos nestas xerais . . 

' 

'NAS éLEICIONS 
XERAIS DO PASADO 
DIA 29 DE OUTUBRO · 
VOLTOU A 
REPETIRSE A 
DINÁMICA DE 
ANTERIORES 
COMÍCIOS Á ___ S __ _ 

CÁMARAS ESTATAIS' 

Os afeizoados galegos ao fútbol · 
adoitan ser hinchas dunha equi
pa en cada categoría: do Madrid 
ou do Barcelona, primeiramente; 
do Celta ou Deportivo, no segun
do lugar e da equif)a da sua vila 
en terceiro. Polo demais, apoian 
a un clube, en contraposición a 
outro e non en si mesmo. Algo 
semellante parece acorrer na so
cioloxia eleitoral: préstanlle o 
apoio aos partidos segundo de 
que eleicións se trate, xerais, au
tonómicas ou municipais e a sua 
perda de confianza demóstrana 
dándolle o seu voto ao máis en
carnizado rival. En moitos parti
dos entre o Celta-Madrid ou Cel
ta-Barcelona, podemos ollar a 
múltiples afeizoados galegas ani
mando e portando bandeiras dos 
clubes foráneos; apoio que ven 
dado, sobretodo, para que non 
perdan posición frente ao gran ri
val máis que por oposición á 
equipa galega. 

Nas eleicións xerais do pasado 
29 de Outubro voltouse a repetir 
a dinámica de anteriores comi
cios ás cámaras estatais: o elei
torado votou maioritáriamente 
polas opcións españolas até o 
ponto de que as opcións gale
guistas foron incapaces de con
seguir un escano. 

Esa era a meta proposta e non 
conseguida pois, consulta . xeral 
tras consulta xeral, os votos do 
eleitores galegas repártense en
tre partidos estais e galegas con 
idéntica proporción. O teito dos 
partidos galegas semella estar 
nesta caste de eleicións nos 150' 
mil votos. O BNG e o PS<S-EG 
obtiñan en 1986 perta de 72 mil 
votos entre ambas e CG uns 80 
mil. O pasado día 29 BNG, PSG
EG e FPG acadaban máis de 85 
mil, mentres que o PNG e CG su
peraban os 60 mil. 

Pola sua banda, as opcións 
españolas acadan tamén idénti
co número de votos, segundo 
varíe ou non a abstención. O PP 
sobre os soo·mil, o PSOE perta 

'O·auE MUDA 
DUNHA CONSULTA 
ESTATAL A OUTRA 
É A DISTRIBUCIÓ_N_ 
ENTRE OS 
DIFERENTES 
.PARTIDOS, SEN QUE . 
VARIEO· CONXUNTO 
ENTR.E OPCIÓNS 

·GALEGAS E 
ESPAÑ-=-0-=---LA-::--=S~' ------'-

-A Coruña 188.351 
139.963 votos(2-3) 

184.620 46.174 21.170 5.092 15.45~ .- .- 5.372 20.113 865 -- 2.269 
' 0-1 1 lugo 62.359 9t854 12.335 . 5.621 13:968 ' 2:523 - 1.006 . _3.953 151 333 

0-1 94.523 votos (0-2) . - Ourense 65.118 76.757 10.426 4.891 14.497 . 2.198 3.522 3.651 - 549 240 
·- - 84.545 votos(O) Póntev. ' 136.879 163.072 33.797 16.046 11.973 ~3.920 4;078 15.534 1.619 1.925 . 

Gal iza '. 

'total 452.707 . 516.~03 102.732 47.722 45.400 . 34.100 14.058 . 43.141 3.184 4.767 ·_ 

dos 400 mil e CDS e EU, tamén 
idénticos resultados. 

- , 

trocéde e CG baixa. O Bloque 
Nacionalista Galega, cunha polí
tica interclasista e propiciatória 

Que é o que muda lago dunha de alianzas entre os nacionalis-
consulta estatal a outra? Princi- tas consegue recuperarse até as 
palmente a distribución entre os posiCións acadadas antes dé! sua 
diferentes partidos. expulsión do parlamento aufonó

mic 
Podemos ollar asi que, ne.sta - Coalición Galega acusa, pola 

ocasión o BNG asenta a sua su- sua banda, tanto a configuraC:ión 
pr.emacia entre as forzas nacio- do PNG como o proceso a Ba-
nalistas, mentre.~ o PSG-EG rP.- rreiro Rivas, pero sobre todó a 

PORCENT AXE VOTOS 
ESTATAIS- NACIONAIS 

Estatais Nacionais 
Gal iza 
1989 89% 11% 
1985(t) 76% 24% 
Euzkadi 
198g('l) 49% 51% 

(80)% (20%) 
Cataluña 
1989131 62% 38% 

(1) Eleicións Autonómicas · 
(2) Entre paréntese porcentaxe para Navarra. 
(3) Nas nacionais, incluese CiU e ERC. Nas 
estatais PSC, IC-EU, PP. CDS e PCC. 

EVOLUCIÓN DO VOTO 

perda, neste tempo, da sua au- . 
reo/a de alternativa con posil3ili-
dades. · 

Do PSG-EG o máis ·preocu
pante é a sua caida eleitoral en 
Vigo, tradicion~I feudo de Camilo 
Nogueira, mentres o · PNG-PG 
parece esterilizarse nunha postu
ra unicamente testemuñal. 

A FPG con 3 mil votos, 700 

'Do PSG-EG o MA1s 
PREOCUPANTE É~ 
SUA CAIDA 
ELEITORAL EN VIGO, · 
TRADICIONAL FEUDO 
DE CAMILO 
NOGUEIRA' 

I 

1 

I 

1 ¡ _ 

•. 
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PEPE CARREIRO 

deles en Cangas, coñseguiu uns 
4 mil menos que HB nas euro-
peas. · 

Ten do en canta unicamente os 
resultados destas eleicións po- . 
-demos comprobar que · unica
mente de concorrer en coalición 
CG, PNG-PG, PSG-EG e BNG se 
acadaria representáción: catro 
deputados. -De ir xuntos PSG
EG, PNG e BNG, cpmo barallou 
esta última formación, precisa
rían que · funcionase dafgunha 
maneira· o arrastre de votos para 
conseguir representación, po-

. dendo lograr 2 deputados. A uni
dade eleitoral do PSG-EG e ·BNG 
non conseguiría nengun escano 
a non ser que o · arrastre eleit9ral 
fose considerábel. 

lntercámbio de votos -nos · 
partidos ~spañois 
Existe tamén un intercámbio de 
papeis e de ~olqs entre os parti
dos españois. ')' PP gaña ·en to~ 
das-as cidad'..;::>, agás ha Coruña, · 
por máis que o faraónVázquez 
superase por escasos votos a 
Romay Beccaria. En Ferrol nen o 
cámbio de alcalde, neo os 1.500 · 
millóns de investimentos púde
ron -frear o ascenso do PP. En 
Compostela, cidade que casti-

' . 
1977(x) . ' 1979(x) 1981(m) 1981(a) 1982(x) 1983(m) 1985(a) 1986(x) 1.987(eu) 1987(m) 1989(eu) 1989(x) 

AP 147.734 148.139 · W.834 300.897 488.348 437.947 '513.282 501.773 536.410 456.951 311.295 516.303 

PSOE 178.7,92 183.958 152.917 193.531 420.469 335.894 . 360.812 415.171 364.747 357.555 303.262 452.707 

CG· •162."304 80.903 28.290 45.440 

BNG 23.617 -63.440 78.346' 61.698 38.437 50.511 52.890 26.948 . 45.526 62.245 38.671 47.722 

PSG-EG ·' 33.343 22.192 19.165 71.~95 45.743 ·. 36.062 56.301 30.894 34.100 

CDS 40.468 109.322 .126.203 107:386 - 62.350 102.732 

PNG-PG 32.638 5.632 12.934 13.978 . 

UG · 58.391 52.247 -
Eu111 34.307 43.655 48.482 28.974 20.108 . 31.557 10.837 13.355 15:696 20.680 18.433 42.881 

UCD 606.720 519.545 388.879 275.231 

ABST-% 40,8 4~,5 48,7 53,6 . 38,5 42,3 41,8 41,1 42,86 37,94 41 
-

.. -
. (1) Antes do 1985 contabiiízanse os votos.do PCG . . · · 

~ 

Notá: (x) Xerais. (a) Autonóm_icas. (m) Municipais. (e) Europeas. 

. -
. 

.,T ENDO EN-CONTA 
OS RESULTADOS-

. DESTAS_ ELEICIÓ_N_S~. 
UNICAMENTE DE . 
CONCORRER EN 

. COAUCION. BNG, __ 
CG,PNG-PG e· PSG
·EG SE ACADARIA 
REPRESENTACIÓ_N_:_ .......,...., 

. CATRO DEPUTADOS' 

gou duramente a PNG e CG, su
cedeu algo semellante, conse
guindo o PP case o doble de su
fráxios que os socialistas. En 
Vigo o PSOE tamén segue a des
cender. Como se fosen mocións 
de censura 'populares os alcal
des das grandes vilas tiveron 
que ollar como perdian apoio 
pois ao sucedido aos alcaldes do 
PSOE hai que unirlle igua_I fer:ió- . 
meno cos de CG nos estrepito
sos fracasos de Rivas Fontán en 
Pontévedra e Vicente Quiroga en 
Lu~o. 

Os socialistas contrarrestaron 
o descenso nas grandes vilas co · 
aumento no rw~I, propenso 
sempre a votar ao poder, · sé~a a 
sigla que sexa a que o detente, 
e vista como se vista o cacique, 
;:mtes con zocos, agora con ga
rabata. Ainda asi a perda de se
nadores foi coosiderábel, conse
guindo só un en cada unha· das 
províncias, mentres o PP lograba 
os outros 12. , 

· · Esquerda Unida aumento u t;;l
mén considerabelmente nas ci
dades -a espensas, sobretodo, 
do PSOE e do PSG-EG, mentres 
que do descenso rexistado polo 
CDS beneficiouse o PP. 

Con todo, estes resultados 
non poden ser extrapólados cara 
ás eleicións autonómicas dado 
que o comportamento dos elei-

· tores difire susta·ncialmente dun
has a outras, (nas consultas au
tonómicas os partidos galegas 
consiguen o 24 por cento dos . 
votos) como puderrios compro
bar nos anteriores com ícios .áu
tonómicos: celebrados uns me
ses antes que as eleicións xerais 

-· o CDS non obtiña escano, con
. seguindo nas xerais 2 deputa

dos, e o PC tamén conseguía 
menos votos que para a cámara 
madrileña. · 

· Poi a sua banda· os partidos 
galegas conseguian moitos me
llares resultadós nos comicios 
autonómicos. · Ainda asi, estes 
dados mellaran OL.i empeoran a 

· posición de saida na viridéira 
camp~ña eleitoral de DecembroD 

'Os. RESULTADOS 
NON ! PODEN SER, 
EXTRAP,OLADOS AS. 
·AUTONOMICAS POIS 
O COMPORTAMENTO 
ELEITORAL TENSE 
DEMOSTRADO MOi 
DIFERENTE' 

'I 
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A CORUÑA 
MUNICIPIO Censo PSdeG pp CDS PSG " CG Votantes PSOE EG 
Abcgondo l\ . 4.933 . 956 646 284 52 28 . 
Ames 7.248 1.665 1.873 . 461 78 56 . 
Aran~a 2.188 331 1:038 84 4 2 
Ares ' 3.789 - . 903 861 157 76 8 
Artcixo ,- 13.072 3.026 . 1.446 572 82 45 

.Arzúa 5.974 1.109 1.663 243 144 19 
Baña. A · 6.049 1.196 817 492 78 47 
Bergondo 4.469 1.066 1.175 176 . 97 12 
Betanzos 9.389 • 3.029 2.467 303 115 30 
Boimorto 2.723 366 746 102 22 10 
Boiro 13.194 2 .. 946 2.428 919 299 85 

' Boqueixón 3.883 671 1.064 132 41 18 
Brión 5.573 1.061 935 -284 52 36 
Cabañas 2.613 800 527 97 45 7 
Cabana 1 5.609 1.069 - 1.064 384 45 21 
Cama riñas 5.796 2.186. 961 241 46 26 
Cambre . 8:616 2.265 1.265 442 144 58 
Capela, A 1.481 480 180 75 17 11 
Car bailo . 21.867 S.387 2.912 1.743 175 116 
Cariño ,. 4.532 1.383 714 194 56 29 
Camota 5.742 1.272- 945 356 . 63 43_ 
Carral - 4.481 1.031 6'10 209 108 26 
Cedeira 6.339· 1.235 1.542 237 138 34 
Cee 5.872 1.535 1.098 599 - 57 11 
Cerceda . 5.995 1.324 - 532 578 12 9 
Cerdido· 1.744 264 576 44 12 4 
Cesuras 2.716 356 194 566 15 14 
Coirós 1.346 371 364 51 20 6 
Corcubión 1.624 179 248 46 15 3 
Coristanco ·8.125 2.039 1.495 428 40. 29 
Coruña. A 197.620 45.346 43.759 10.764 3.808 883 
Culleredo 10.404 1040 1.413 468 11.7 29 
Curtís 4.126 811 '990 181 42 18 
Dodro 2.765 614 · 897 124 33 24 
Dumbría 3.977 786 608 264 30 34 
Fcne -12.1.15 2.229 1.463 650 .303 26 

· ~rior · ' 67.398 12.891 t5.170 3.096 .. i.673 372 
Fisterra 4.142 650· 990 285 31 21 
Frades .... 2.769 383 492 109 31 ·16 
lrixoa • 1.691 m • 251 118 12 161 
La racha: . 9.698 2.013 3.034 195 47 16 
Laxe 3.041 491 641 53 - 378 5 
Lo usa me ,. 1939 L287 471 138 30 58 
Mañón 2.084 663 399 51 9 9 
Malpica . 6.935 1.548 1.338 232 L24· 
Mazaricos 5.529 699 917 452 25 15 
Melide- 6.518 886 1.742 503 50 . 47 
Mesía 3.302 435 587 . !22 . 25 14 
Miño - 4.142 871 l.219 97 32 11 16 
Moeche 1.614 299 463 58 9 6 
Monfero 2.698 430 525 75 69 12 
Mugardos 5.381 1.397 .899 187 
Muros - 9:060 2.145 .1.548 345 182. 128 
Muxía 5.471 1.362 989 257 J9 173 
Narón 22.648 4.376 1690 . 1.234 878 125 
Neda 5.264" 1.230 781 255 113 23 
Negreira . 5.906 . 1.531 1.404 314 • 92 28 
Noia ; 11.009 · 2.411 1.920 449 . 161 80 
Oleiros ~· 13.354 3.276 2.768 603 231 · 51 
Ordes 9.063 1.697 2.000 466 -~ 107 47 
O roso 1099 524 426 " 265 26 36" 
Ortigueira ·- 8.703 ·2.176 1.738 321 71 36 
Outes 7.889 1.650 .1.300 402 97 49 
Oza dos Ríos 2.864 632 469 169 25 16 
Pademe . ' 2.580 837 580 85 · 24 .6 
Padrón 7.062 H78 '2.113 279 61 . 38 
Pino, O 4.523 452 1:-345 . 177 35 24 -
Ponteceso 7.130 2..021 1.111 378 8~ .17 
Pontedeume 6.671 1.353 1.981 208 316 34 
Ponles, As 9.971 1.712 1 .. 228 525 238 104 
Porto do Son 8.413 2.354 1.041 67~ 102 44 
Povoa· Caramiñal - 7.717 2.163 1.653 339 196 "\ 62 
Rianxo 9.916 2.842 IJ85 430 161 . 95 
Ribeirá 19.231 3.656 4.582 1,291 305 218 
Ro is 4.556 992 1,026 241 42 20 
Sada 6.951 1.823 1.829 338 224 ·29 
San Sadumiño 3.339 J 709 ' 564 120 17 
Santa Comba 9.878 1.699 2.352 642 56 59 

· Santiago 66.485 9.988 . 18.026 3.487 2.114 ·. 581-
Sahtiso 2.307 -359 697 184 15 11 
Sobrado 2.645 41.8 -. 717 138 16 . 7 
SQ_mozas 1.490 223 533 -· 46 5 4 
Teo 8.774 1:358 1.742 340 196 ·52 
Toques ' ·; 1.731 105 689• 68 12. 2 
Tordoía - 5.001 626 1.546 144 ' 12 11 
Touro ·. 4.495 891 1.111 173 1 37 21 
Trazo 4.035 672 544 250 21 12 · 
Val do Dubra 4.985 684 882 464 20 28 
Valdoviño 5.683 1.048 1.324 286 50 21 
Yedra 4.332 689 1.139 20J . ~ 

Vilannaior ¡ 1.326 233 318 R 6 ' 4 
Vilasantar - 1.925 187 495 102 14 6 
Virnianzo 7.699 . 2.402 1.336 317 25 ·19 
Zas 5.646 1.312 1.044 . 384 33 29 
ACORUNA 879.697 188.351 184.620 46.174 15.459 5Jll)2 

PNG BNG PG 
12 41 
13· 105 
1 13 
9 359 

45 279 
I03 69 

8 20 
5 39 • 

-41 202 
9 ' 34 

70 2-38 
16 60 
89 86 
8 . 52 

37 28 
4 44 

40 80 
~ 3 38 

62 628 
51 92 
43 169 . 
27 3.4 

· 110 -220 
75 236 

212 38 
m 2 

2 .46 
19 

2 477 
·11 73 · 

692 3.257 
24 230. 
11 67 
5 73 

12 . 52 
23 - 1.457 

26(} 1.409 
188 291 

1 24 
3 ·11 

229 . 90 
4 
5 173 

85 17 
782 

4 55 
1 16 169 

9 56 
23 - 40 

. 17 13 
67 21 

258. 
91 221 
17 150 
97- 546 
12 145 
7 35 

34 1.509 
40 172 
59 66 
4 19 

.41 122 
45' 165 
5 32 
4 19 

28 131 
7. 75 

22 1-16 
9 238 

52 436 
39 245 
31 220 
82 605 

282 544 
20 54 
17 60 

• 346 - - 64 
29 50 

488 1.917 
. 32 

157 20 
3 

104 
16 

.n 54 
156 47 

,6 . 22 
163 51 
24 83 

124· 
4 25 
7 34. 
8 203 . 
9 30 

TRES HEFLEXOS ELEITORAIS ·. 
Tres pinc~lada~· podén ilustrar estas · efeicións-_ A 
prirheira a Portavoz do G.overno, Rosa Conde, des
coñecendo o ,significado de moitas siglas, até de 
aquela$ que conseguiron escano. A sua prepotén-

. eia impedélle.s sequer .adeprendel?s. · ··· 
A segunda, wnha muller que, perguntada" por un 

recolledor de inquéritos a· queh . votara, non soupo 
"cOntes;tar: "votei ao Regal", (coñeddo persoaxe na 
vila de Chantada), per9 rian soupo re.sponder a que 
formación perteñecia 6 sobre .que lle déra. · 

A terceira deixou perplexo a todo o mundo me
nos á locutora da 'TVG que seguía a esbozar a sua 
millar sorrisa: BNG e· PNG non aparecian nos son- · 

_ deos eleitorais da RTVG. Os líderes ·nacionalistas 
~ entrevistados· coa sarcástic·a pergunta: ~egundo o 
g noso inquérito . que lle parecen . os resultados, de
~ m,mciaban a manipulación. A presentadora, seguia 
!SI a sorrir, supoñemos que con moito traballo. 
~ Dali a un tempo, nun comunicado, a RTVG acusa 
~ á empresa coa que-contrataran o sondeo, Opina 

OURENSE 
EU FeG •1 • . 

Abstenc. MUNICIPIO Ca. PSdeG pp 

- Votute9 PSOE · CdeG 
25 6 5j 76 Allariz 5.021 579 1.137 
67 - 16 3814 Amociro 2.168 569 494 
3 2 31.76 Amoia 1.179 289 312 

89 3386 Avión 3.932 297 1.249 
-·144 7 52 26 Baños de Molw . 3.719 460 952 

37 5 41 17 'Saltar 2.497 156 497 
30 8 53 61 Bandc 3.283 -486 772 
58 37 65 Barbadás 3.208 670 . 604 

201 JO 2844 Barco, O 8.207 1.932 1.659 
9 2 4928 Bcadc 973 97 254 

17i 12 41 59 Bcariz 1.667 55 946 
21 5 4599 Blancos, Os 1.666 265 368 
21 2 5140 Bobo$ 4.417 546 900 
70 37 27 Bola, A . 1.939 192 612 
20 3 4975 Bolo. o· 2.454 344 329 
37 2 37 40 Calvos Randin 1.853 369 380 

183 11 4415 Carballcda 2.425 594 547 
18 4361 Carballcda A via -1.982 437 417 

156 48.31 · Carballiño 9.720 1.291 2.130 
30 7 40.68 Cartel le 4.922. 772 862 
42 23 44.72 Castrclo do Val 1.704 m 145 
42 4 4911 Castrclo Miño · 4.113 502 305 

. 76 4 41 39 Castro Caldelas 2.708 889 230 
27 ·3 36.68 Celanova 6.157 886 1.207 
22 1 52.71 cent le 2.018 221 236 
.1 38.58 Chandrexa 1.125 191 312 
21 ( 52.39. Coles 2.892 848 779 
17 3 33.20 Corteuda 1.799 232 ' 548 
10 4 37.62 Cualcdro 4.637 396 896 
13 12 45.46 Entrimo 2.110 550 323 

. 7.338· - 151 3664 Esgós 1.631 213 485 
193 13 42.55 {iomesende 

!:'---
1.823 181 174 

17 46.L9 Dudiña. A :c •. 1.646 450 474 
19 2 32.71 lrixo. O "' 3.355 434 712 
9 - .. 7 52.77 Larouco 771 185 172 

679 42.21 laza 2.406 424 421 
4.246 56 3995 Leir~ 2.145 411 612 

"16 1 3969 Lobeira - 2.478 468 354 
9 4 5944 Labios 2.755 799 912 

13 1 4807 Maceda 3.645 526 1.160 
33 2 4000 Manzaneda 1.447 240 766 
7 48ó7 Maside 3.932 554 988 

24 9 4333 Melón 1.932 372 193 
10 1 37 38 Merca, A_ 2.539 271 570 
19 41 70 MezQuita. A 1.505 454 274 

· 19. 12 5863 Montcderramo 1.591 317 420 
4763 Monterrei · 4.008 934 808 

7 4 5978 Muiños 2.253 750 327 
63 1 4051 Nogueira Ramuin 2.987 450 1.241 
3 4436 Oímbra 1.8~5 418 m 
7 7 5340 

357 39.62 
~ 84.339 19.100 19.082 
Padeni~ Allariz 1.914 393 392 

68 56 42.33 Padrenda 3.876 618 657 
44 . 2 43.92 Parada de Sil · 1.717 237 338 

697 to 45.95 Pereiro Aguiar 4.759 740 994 
246 o 4411 Pero"ª· A 2.768 549 907 

33 . 5 ' 39.77 Petín 1.233 328 364 
,... 145 7 35.57 Piñor .- 1.820 270 590 

446 12 38 79 Poboa de Trives 2.907 709 847 
72 14 46.02 Ponte3eva 763 89 106 
'12 3 41.23 . Póraueifa, A. 1.584 229 386 
55 9 4542 Punxin 1.030 291 197 
25 . .. · 16 49.27 Quin tela 1.171 78 63 
29 47.34 . "Río 1.484 226 420 
18 . 36.58 Rairiz de Veiga 2.457 355 293 
47 6 3147 Ramirás 3.090 384 438 
23 4 49"48 Ribadavia S.467 1.432 1.236 
86 4619 Riós 2.878 543 244 

158 6 3366 Rubiá 2.309 614 483 
278 10 53 31 Rúa, A 3.874 1.011 · 1.067 

79- 7 4249 S.Cibrao Viñas 2.952 693 1.130 
179 19 32.83 -S.Cristovó Cea 4.027 402 1.075 
114 22 38.22 San Amaro 2.165 241 390 
279 . 18 38.80 Sandiá.$ 2.054 403 478 

15 3 43.85 . Sarreaus 3.068 . ,592 538 

S.A., de ser ·a responsábel. Explicación que repiten 
logo. os máximos mandatários en roda de prensa, 
querendo librarse dunhas cülpas que son deles e 
só froito da sua ineptitude. 8~11 por saber que non 
ian ·incluir a eses partidos, ben por non fixar eses, · 
e·xtremos no contrato. Gónzalez Mariñas, máximo 
responsábél, en teoria, do ente, debeha cesalos au
tomáticamente e deixarse de protestar, se quer 
despedirse do Governo cunha acción que · parre a 
sumisión mantida ante o PSOE. · 

Pero este non foi máis que un elocuente e relu
cinte reflexo da manipulación dos meios públicos 
nestes com ícios. Esa mesma noite a TVG repetía 
entrevistas e información tras· información de IU e 
CDS mentres minorizaba os dados de _Euskadi _e 
Catalunya televisións ás que, en teoria, estaba éo
nectada. Erras estes que non se poden achacar ao 
despistf;IJ do técnico ou xomalista de turnp; senón 
aos. dirixentes encarre_gados de planificar a infor
mación. O 

,. 
-

CDS PSG CG PNG BNG EU FPG 
•;. 

EG PG Allltetle. 
55 5 72 3 1.199 8 4 37 92 

176 8 129 42 10 11 3 3085 
13 2 10 20 26 13 2 4088 
17 2 49 58 7 2 2 56.33 

164 6 60 14 20 9 3 52 32 
116 8 97 11 3 4 3 6343 
20 8 99 1 18 9 13 2 56.19 

' 438 . 12 155 14 33 35 7 3690 
479 58 107 29 77 176 33 42.40 

6 1 13 3 18 1 59.19 
7 3 . 12 1 2 37.37 

20 3 34 · 22 1 56.60 
51 7 790 17 65 11 3 45.55 

138 8 9 7 11 3 3 48.16 
16 10 139 8 9 7 3 62.75 
8 2 7 178 4 1 4824 

54 9 9 25 9 12 5 44 45 
4 4 208 58 11 12 1 4147 

481 80 803 44 286. 89 21 43 75 
53 17 305 223 27 33 10 SI S4 
11 2 24 54 5 2 53 75 
17 7 491 141 28 4 2 62.82 

202 11 s 50 SS 
170 31 302 142 52 48 - 5 52.50 
44 5 704 23 14 6 1 37 36 
20 7 17 1 6 6 47.91 
86 20 41 59 19 20 3 3274 
12 4 153 3 f4 3 1 45.30 
52 4 23 51 36 7 7 67.34 
23 6 11 9 16 54 88 

- 23 10 16 1 3 4 4 53,03 
13 4 278 13 8 4 1 61.54 . 
8 3 178 2 25 5 29 46 

54 11 347 5 16 11 4 51.68 
47 10 l 1 10 19 1 39.68 
37 5 299 32 10 15 1 47 58 
56 14 71 132 17 12 3641 
8 4 37 2 6 8 1 64 08 

115 14 72 23 11 . 13 4 27 40 
53 19 102 20 53 14 2 45 51 
14 5 3 6 8 1 26 74 

251 30 84 38 18 9 11 47 48 
12 2 243 58 44 2 1 SI 44 
55 13 761 2 9 12 5 32.17 
6 2 65 6 3 1 45 SI 

15 13 98 12 13 4 42 17 
255 8 118 8 46 21 1 44 61 

24 6 160 11 13 10 4 4101 
20 11 17 11 8 18 1 3669 
25 7 46 2 54 16 37 14 

3.703 1.022 2.085 684 1.161 2.114 244 38,58 
37 10 24 63 7 3 2 49.58 
99 22 114 8 s 2 59.80 
27 10 27 2 3 4 2 6121 
78 13 436 22 15 15 I 10 so 28 
61 26 8 111 17 13 37 68 
28 21 ¡· 2 21 22 3 3414 
62 IS 12 S4 8 4 1 4318 

123 22 40 4 13 34 2 3646 
9 63 115 4 4 1 47 70 

33 . 4 6 3 5 5 1 5643 
37 4 57 5 10 6 39 70 

172 - 3 308 7 2 2 4500 
5 4 10 6 20 12 . 51 75 

28 29 146 5 10 ·. 13 8 6145 
54 12 361 15 16 11 2 57 24 
93 18 . 302 228 130 117 6 33 12 
23 5· 181 2 17 12 2 5767 
29 6 9 3 9 26 1 - 47 33 
84 73 47 95 38. 72 14 33 27 
53 9 19 21 16 18 3 31 80 
69 8 27 216 212 7 6 48 79 
45 4 320 3 "67 4 4 49 65 
35 10 39 1 - 1 30 3 5014 
21 4 86 20 19 2 2 5746 . 

100 8 32.95 Taboadela 2.254 340 208 , . 29 4 m 4 . 11 8 1 56.92 
45.49. Teixeira, A. l.609 137 157 15 1 251 5 5 5 64.01 

35 48,94 Toén . 2.704 m 847 -60 8 38 4 5 10 4 40 71 
1.654 139 37.76 Trasmiras 2.743 673 m . 65 ' 6 -' 26 34 34 6 " 5497 

43.25 Veiga, A 2.654 432 543 10 ' 5 4 1 5 1 7 6126 
4 2 41.89 Verin 8.841- 1.855 1.735' 372 55 . 434 8 164 82 11 44.57 

11· ·. 43.35 Verea · · 2.094 479 3L2 24 4 8'i lO 7 7 3 5425 
H6 54.~5 Viana do Bolo . 4.679 l.04l . 1.140 53 g . 252 2 . 19 30 4 4419 

9 . 1 46,04 :Vilamarín 2.073 290 87-5 163 20 40 15 4. 2 3106 
16 4 49.25 Vilamartín 2.571 574 725 30 lO . 4 67 I 10 44 ' 6 4165 
27 4 42.15 Vilar ·de Barrio 3.214 537 751 .39 4 13 6 ·- 4S 12 !' 5556 . 
13 4 ·S9.9.5 Vilar de Santos · 1.192 225 125· 14 .78 15 4 J 10 l. 58 13 
19 7 . 51:95 Vilardevós 3.139 1.017 202 "35 12 136 3 167 25 4 4800 

106 3 45 75 Vilariño Canso 1.028 171 139 . 14 1 53 6 6060 
28 44,80 _X.de Espadañedo 1.189 236 384 30 .9 9 1 4 3 4137 
20-. 1 47.28 Xinzo de Limia 8.444 · .J.287 2.365 394 22 180 158 60 . 66 4 44.74 
6 8 S2.72 Xunqueira Ambía 2.797 ' 220 1.119 27 10 ·· 10 JI .60' 6 2 46.22 

29 5 42.JS OURENSE 342.130 65.118 .. 76.757 ' 10.426 2.198 14".497 3.522 4.89;1 3.651 -549 ·45,10· 
2) 7 48.08 -

5.372 21.170 20.113 865 41 .• 53 
' -
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· _- Os. ·resultados terian que facer reCapacrtar aos respecti.vos partidos .,.,... 

En Al~ariz e C.angas vapulean aos ~lcaldes · 
' -

Os resultados obtidos en · 
Allariz é Cangas polós 
respectivos alcaldes 
mostran un claro rechazo 
do eleitorado ·as sua·s. · 
persoas e aos seus. 
partidos. Pero_ esta · . 
vontade popular, á que 
tanto in,vocan, non 
conseguiu agora que 
muden a sua postura e 
dimitan como peden os 
vicinos. 

Había dous concellos que tiñan 
a ollada posta neles por mor dos 
conflitos que están a vivir: Allariz 
e Cangas. O comportamento dos 
seus eleitores foi de castigo aes 
respectivos alcaldes, ainda que, 
a vez, contraditório, pois mentres 
que na vila alaricana o voto de 
castigo ia contra o PP, na do 
Morrazo, e:-an, precisamente, os 
populares os beneficiados. 

usou todo os resortes caciqu ís 
para conseguir votos. Desde pa- -
searse montado nunha paleado
ra; baixo a chúvia torrencial·, ofe
recendo facer pistas, ¡:¡té entr:e
gando papeletas e carretando 
xente o próprio dia . dos comí
cios. Foi precisamente no rural 

. onde conseguiu a· maioria dos 
seus votos. . . 

Pero Victoríno· Núñez, Presi
dente da Deputación e primeiro . 
candidato do pp, non SÓ man
do u a paleadora, senón que o 19 
desprazouse persoaltnente, 
acompañado dos principais can
didatos populares, á vila alarica-

. na, pa.ra prestar/le o sue apoio flO 
alcalde e deixarse ver ostensibel
mente. 

Afundimento do PSOE en 
Cangas 

i..-------~------='-----·------""-----~-
o alcalde -de Allariz (IUedou deslexitimado nas urnas 

mezo. O BNG afirma que non ·se . 
pode talar de confrontación entre 
·esta formación e o PP-CdG; se- · 
nón que é uriha "confrontación , 

· democrática do povo de Allariz 
. contra a persoa que ostenta a al
caldiá". · 

Victorino Núñez, pola sua bari- . 
da afirma que "o .alcalde foi o 
vencedor moral, ·pois non foi o 
BNG quen gañou as eleicións; 
setión que quen venceu foron os 
·pechados, que son a maioria". 
Pero este análise non· lle serve 
para facer nengunha oferta· qúe . 
posibilite unha sairla aos tres 
meses de encerro. 

O Bloque Nacionalista Galega 
agarda que "os resultados os. fa
gari reflexionar" e propícian a di-· 
misión duff alcalde contra o que 
están xa a maioria dos membros 
do seu _partido. 

O BNG, que lidera a oposición 
viciñal contra o alcalde, conse
guia vencer en Allariz ao Partido 
Popular; ao obter 1.199 votos os 
nacionalistas e 1 .137 a direita. A 
sua victória toma ainda máis 
realce se ternos en conta as vo
tacións das últimas eleicións xe
rais: en 1966 o BNG conseguira 
675 votos e AP 1.200. 

O povo de Cangas tamén casti- . 
gou ao PSOE, ainda que, seca
dra, en menor medída do que 
cabia est:ierar, ao perder ca.se 
dous mil votos (4.750 en 1.986, 
e 2.576 o dia 19). Sorprendente
mente, para calquer que siga a 
dinámica de enfrentamento en 
Cangas, concello, por outra par
te, de evidente tradición de es
querdas, o gran berieficiad9 foi o 
PP que obteu perto de 1.500 vo
tos máis que os acadados no 
1.986, ·situándose como primeira 
forza con 3.833 votos. 

que lideran . a oposición consisto
rial, obtiveron_ 698, 860 e- 769 
respectivamente, mentres o BNG · 
se afianza como a terGeira forza 
política con 1.011, ·pésie a que 
non ten concelleiros, ao pasarse 
istes á FPG. 

partidos, spmella que non van 
mudar as posturas, e, moiJo se · 
teme, que as causas continuen 
idénticas até pasar os com ícios 
autonómico$. · · 

Tampouco eri Cangas a solu
ción .se ve doada. _ O PSOE hai 
tempo que está a intentar q~e-di
mita . Lois Pena, buscándolle . 
u.ntia .saida digna, pero. a obstf; 
nación do alcalde e os lios fami
liares dos socialistas non dan . 
conseguido unh~ saida airosa. 

Os intereses perso1.1ais e parti-

A batrnla eleitoral enfrentou ás 
duas opcións con crudeza. O al
calde, Leopoldo Perez Camba, 

PONTEVEDRA 
MUNICIPIO Ca9o PSllcG pp VoWñs PSOE 
Arbo 3.445 716 955 
Baiona 7.134 1.242 1.871 
Barro 2.977 546 700 
Bueu 9.066 2.190 1.740 
Cañiza, A 6.816 660 1.940 
Caldas de ºRcis 7.oJI 1.655 1.597 
Cambados 9.592 1.779 2.993 
Campo Lameiro 2.227 .506 275 
Can ns 16.674 2576 3.833 
Catoira 2.736 1.100 309 
Cerdedo 3.520 461 .502 
Cotobade 4.794 1.087 1.297 
Covc:lo, O 4.467 301 1.479 
Cl"CCC'Dte 3.176 442 907 
Cuntis 5.245 1.107 1.136 
Dozón 2.140 158 514 
Estrada, A 20.289 3.681 4.345 
Forcarci 4.788 796 417 
Fomelos 2.122 973 149 
Golada A 4.143 424 1.480 
Oondomar 8.156 1.694 1.204 
Grovc, O 7.856 2.231 1.532 
Guarda. A 7.461 1.595 2.360 
Lalín 15.651 1.698 6.419 
Lama, A 3.465 396 920 
Marín 17.284 3.597 3.225 
Mcaño 4.350 860 1.053 
Mcis 4.101 969 1.054 
Moaiia 13.323 3.286 2.291 
Mondanz 5.377 1.023 1.272 ' 
Mondariz-Balne. .503 59 83 
Moraña 3.955 1.108 759 
Mos 9.822 2.226 1.861 
Neves, As 4.768 1.017 1.139 
Nigrán 1 10.087 2.168 2.606 
Oia 2.391 582 595 
Paws de Borbén 2.796 329 921 
Po10 . 9.543 1.945 2.246' 
Ponte Caldelas 6.630 1.233 760 
Pontea reas 12.498 - 2.6(}5 4.053 
Pontecesures 2.036 378 737 
Pontevcdra 51.271 9.252 11.961 
Porriño . ' 10.409 2.026 3.162 
Portas 2.799 527 592 '• 
Redondela 20.688 5.845 3.378 
Ribadumia - 3.181 641 l.o32 
Rodeiro . 3.537 56-3 1.309 
Rosal, O 4.579 l.180 1.225 
Salceda Caseras 4.216 806 1.496 
Salvaterra Miño ~ 7.035 . 2.813 1.049 
Sanxem¡o 11 .260 . 2.840 2.446 
Silleda 8.467 1.329 3.020 

,Soutomaior 3.992 884 783 
Tomiño 8.209 1.563 2.219 
Tui l l<.529 2.1 J1. 3.355 ' 
Valga 4.768 1.146 . 1.398 
Vigo . 203.797 38.789 . 48.614 
Vila de Cruces 6:924 1.145 1.871 
Vilaboa 4.752 923 656 
~reía 24.o69 5.807 5.2'17 

Vilanova Arousa 11.701 3.284 2.760 

FPG, EU e PSG-EG, . grupos 

CDS PSG CG PNG BNG EG PG 
'197 10 26 28 26 
369 195 283 55 107 
243 14 25 5 71 
442 132 68 24 .505 
133 39 18 17 18 
424 90 45 97 108 
394 90 27 25 871 
153 9 137 71 17 
515 769 114 55 l.IH 
94 28 147 107 115 

115 19 34 1 12 
164 34 28 Ji 47 
81 17 67 4 19 
54 10 11 4 .21 

· 260 61 31 12 119 
54 7 6 6 

1.118 172 329 73 912 
329 17 1.149 2 '}!) 

44 1 5 8 
242 21 14 4 22 
205 112 592 11 69 
275 88 125 50 279 
236 8() 37 26 342 
804 126 97 47 140 
192 7 9 17 11 
981 353 226 253 832 
287 25 39 . 16 40 
157 18 66 11 33 
661 540 94 129 797 
212 75 84 74 65 

13 5 176 26 
283 23 63 13 55 
567 156 62 101 111 
108 29 51 1 '}!) 

552 129 100 21 107 
68 13 4 8 '}!) 

95 22 ·35 5 14 
406 138 228 36 276 
329 25 53 ~93 71 
352 71 117 17 102 

51 12 26 8 45 . 
' 2.498 .).025 3.320 292 1.488 

559 l 16 42 50 178 
251 23 53 ' 34 41 

l.083 420 198 89 529 
188 27 44 - 2 79 
.111 27 .9 5 10 
355 44 24 31 124 
159 42 18 . 10 52 
213 15 29 . . 8 49 
417 109 90 509 191 
488 95 . 117 40 51 
302 44 75 5 97 
245 49 . 43 6 94 
746 -191 94 126 166 
260 31 ., 73 ' 16 58 

11.100 6.653 1.739 826 4.058 
. 440 39 37 . 18 ()2 , 

244 47 388 -- 17 ' 125 
1.027 300 595 388 719 

692 . 145 137 74 :252 

PONTEVEDRA 681.624 136:879 163.072 . 3'.l.197 13.290 . 11.971 . ' 4.078 16.040 
- -.· 

As solucións dos conflitos 
Pero os resultados, que teriqn 
que facer reflexionar a alguns 

O -BNG de Allariz, despois do 
seu. trunfo, voltou ao oferecer a 

-alcaldia· ao PP, sempre que dimi
ta Pérez Camba. Rostur-a que xa 
viñera mantend0 desde . uri co-

EU FPG % 
A1lstetlt. 

13' 3 38,57 
75 10 38 . .50 
12 5 4313 

L03 18 39 38 
32 4 55 54 
57 6 39.24 

. 66 13 3097 
· 11 1 4535 
860 698 33 02 
27 26 71 . 
!9 5 . '6542 . 
27 3 4203 
17 1 53 91 
11 3 5135 
15 6 45 22 

5 2 62 80 
148 26 4443 
40 5 4041 
7 2 42.41 

17 1 43.85 
89 16 48.13 

421 21 32,28 
. 62 3 32.91 
104 19 36,99 

8 4 53..36 
218 19 40.54 
26 ' 6 42 78 
25 7 4008 

170 . 22 3692 
9 7 4584 
9 1 2286 . 

25 1 3934 
143 . 14 4247 
25 14 46 85 

145 15 .3870 
12 3 4316 
14 4628 
84 13 40,11 
26 .8 59.23 

l 14 5 37,59 . 
·21' 4 35.21 

1.106 66 35 77 
140 10 36,30 

12 1 42 47 
573 23 37,19 
34 .. ,9 30 68 
13 8 40 20 
29 · 2 ·32 21 
19 3 -35 81' 
44 5 36 90 

102 ' 11 36 96 
61 8 35 56 
69 5 39.55 
51 12 42.44 

148 19 35 16 
. 25 4 33 30 

8.508 . 376 3604 
. 41 · 6 ~ 
285 4 4147 

- 833 ' 23 .33 96 
109 10 32 08 

'.!'5.-534 1.619 38,25 

LUGO 
e 

MlfMOPIO Crtl'iO 
Votantes PSOE 

pp CDS 

Abadín 3.7T!. . · · 357 · · 964 · 70 
Alfoz ~. 2.'!.97 .424 724 37 
Antas de Ulla· 1392 341 1.031 89 
Baleira 2.049 316 284 188 
Baralla _ 3.623 837 l.l55 38 
Barreiros 3.330 663 · 823 116 
Becerreá 3.888 617 1.128 .50 

· Be1wnte , 3.958 430 l .631- ' 102 
Bóveda ' 2.051 493 782 44 
Carballedo 4.364 637 1.823 70 
Castro de Rei. 5.081 878 1.531 250 
Castroverde 3.689 5.84 1.228 170 
Cervantes 2.870 450 474 21 
Cervo 8.425 1.866 - 1.407 679 
Chantada 9.318 . l.646 3.161 · 297 
Corgo. O 4.359 723 1.053 248. 
Cospeilo 5.739 l.08Q l.382 341 
Folgoso Caurel 2.035 271 515 42 ' 
Fonsa11;rada 7.058 2.033 l.297 76 
Foz 7'.687 1.613 l.686 702 
F riol 4.692 1. l 03 • t.880 32 
Guitiriz . 6.194 1.068 · r.680 300 · 
Guntín 3.764 361 771 · · 295 
lncio, O 3.110 527 1.078 
Láncara 3.429 846 696 
Lourenzá 2.662 651 711 
Lugo 65:378 12.271 ___ .8.575 

......,..,M~ei~ra~~~~-+-'-'-l~.7~26'-+----2-27~ 

Mondoñedo 5.220 1.178' . · l.022 
Monforte Lemas 16.737 3.124 3.175 
Monterroso 3.856 654 909 
Muras _ L604 366 386 
NaVia de Suarna 2.452 ti23 504 
Ne2ueira Muñiz 365 108 39 
Nogais, As' 1.808 818 - 231 
Ourol 2.118 619 520 
Outejro de Rei - 3.673 691 1.645 
Páramo, O' l.894 186 311 
P.alas de Rei 5.321 -714 1.888 
Pantón 4.856 684 919 
Para dela 2. 772 242 293 
Pastoriza, A 3.954 .50j 1.357 
Pedrafita l.968 790 279 
'Poboa Brollón 2.989 . 409 1.031 
Poi . 2.216 322 - 844 
Pontenova, A 3.41 O 70S 1.333 
Portomarín · 2.086 264 624 
Ouiroita 4.552 860 1.811 
Rábade . 1.507 3~: : 472 
Ribadeo 7.621 2.1.51 1.677 
Ribas de Sil 1.517 366 ·470 
Ribeira Piquín 1~10 134 173 
Riotorto 2.177 486 788 
Sarnos 2.429 325 408 
Sarria 10.568 . 2.003 2.510 
Saviñao, O _ , 5.987 942 1.263 
Sober 4.273 599 l.245 

, Taboada 5.146' . 577 991 
Trabada ., l.760 442 - 686 

. Triacasteli,. 972 369 232 
Valadouro, O H71 869 635 
Viccdo, O . 2.399 . .508 571 
Vilalba 13.510 2.011 5.242 

108 
134-
110 

-2.290 
53 
76 

1.113 
96 
4 

.50 

32 
81 
82 
67 

95 
55 

195 
. 19 
·94 
. 58 . 

'55 
43 
37 . 
48 

308 
27 

. 11 
.45 
llW 
360 
308 
61' 

143 
26 
18 
56 
82 

611 
Viveiro 11 .564 - 2.35_1 3.259 . . 470 

. Xermade .2.798 ' 305 .• 7g5 
X ove 2.934 436 884 240 
LUGO 334.434 62.359 91.854 12.335 

PSG 
EG 

15 
15 
12 

11 
24 
14 
12 
25 
14 
15 
11 

.315 
85 
24 
22 

15 
172 -

41 

679 
9 

122 
233 

16 

12 
18 . 

4 . 

10 
. 10 

.7 
.. 6 

- 23 
11 
Íl 
11 
. .50 
15 

. 2 

17 

35 
21 
13 
18 

. 5 
10 

- ' ·11 

- 56 
J7 
24 

-2.523 

. dários impóñeFise, deste xe~to, 
ás solucións racionais e razoná
beis, - facendo caso omiso da 
vontade _popular que tanto invo
can. A sua coeréncia queda de-

. mostrada .ªº xogar en cada con-
cello un papel diferente. O 

CG PNG 
PG 

46 5 
18 10 

. 17 4 
585 1 

- 15L 6 
73 : 

135 1 
255 3 

52 1 
. 16 14 
228 14 
379 3 
264 . )· 
183 - 23 
47 156-

. 140 3 
301 88 
85 . 1 
66 6 

245 ' 163 
53 : 2 

120 15 
252· 

' 150 .. 
13 3 

~.50 18 
2.724 201 

. 15 2 

1.376 · 22 
69 I3 
.JO 2 

159 

13 . l. 
9 3 

50 
407 

70 1 
813 
705 
·28 .4 
20 · l 
79 8 

360 l 
8 J. 

. 33 3 
11 
72 1. 
25 40 . 
3 . l 

l97 l 
·34 I' 
452 
889. 15 
74 s 

126 3 ' 
72 27 
11 l 

. 238 
-25 5 

BNG 

36 
14' 
20 

· .. - 18 
-130 

12 
15 
76 
11 

113 
4 

151 
217 
96 
39 

139 
174 
169 
138 
44 
29 

110. 
53 

908 
27 
56 

449 
28 
.11 
24 , 

17 
38 
10 

156 
25 
25 

127 
1'6 
24 
32 1 

30 
51 
18 

389 
12 

33 
27 

140 
298 

33 
68 
17 
lO 
14 
27 

207 . ' 58 . 155 
. 425 23 339 

133 : 1 74.. 
14 13 45 

5 .. 621 

Et:L 

10 
33 
31 
14 
17 
31 . < 

15 
24. 
22 
J2 

271 
59 
26 
20 

. 21 · 
.44 
132 

30 

25 
13 

1.446 
7 

19 
321 

14 

J(l 

10 
-12 
l3. 
21 
12 
15 
15 

16 

. 26 
9 

19 
17 

·199 
16 
2 
6• 

118 
30 . 
13 
26 
13 

10 
19. 
69 

'425 . 
10 

.69 
3.953 

FPG - ~· ·. 
Absteac. -

1 . 58 '13 
4410 

1 51 '53 
3069 

1· 3670 
5 4072 

47.60 
36 35 
2618 
39 18 

4 38 87 
30 17 

. 2 56 27 
39 51 
37 25 
4491 

3 40 89 
53 21 

.. 2 46.82 
6 -- 33.94 
5 . 29 53 
l _. 43,39 . 

52.57 
37.65 
45 34 

2 37 52 
38 - . 36 48 
. 1 28 21 

.50.30 
5 39 53 
5 5L40 
1 . 49.43 

. 43.18 
54.52 
36 55 
37 62 
29 83 

2 45 56 
. l 4}26 

4600 
5108. 

._ 9 42.23 
'4136 

1 42.02 
·2572 

·,) 3415 
4966 

·! . 3804 
3490 

4 33.68 
38,95 

1 36.43 
1 34.03 

44.33 
6 4111 
2 .50 25 
2 .50 12 
6 6113 

30.85 
33,33 

2 . 24.64 
44.68 

4 35 81 
33 79 

1 48 53 
4 39.02 

151 40,04 
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Aznar .suoerou o· feíto Fraga J • • 

· 0 -xiro,social de IU, tivo máis éxito que o populísmo do CDS . ·.· 
- • ¡ 

O PSOE. ten pendente a 
· consecución da maioria · 
absoluta dos votos dos 
emimantes e do recento 

' final, nuns comícios nos 
· que Esquerda Unid.a foi a 
. gran_ v·encedor.a, o CDS o . 
pe_rdedor e Aznar súperou 
o teito de Fraga. · 

·Se hai un perdedor indiscutíbel ' 
· nas eleicións do ·29 de Outubro 
ese é Adolfo Suárez, condenado 
de_por vida .á travesia do d~serto 
na .agar_da de que apareza o oa
sis dun PSOI; en minori"a. Un po-

. lítico novo na .dereita, X. M. Az
nar, que consegue non só supe_-

. rar o teito de Fraga, por· un esca-. 
no, sehón derrotar tamén ao pró
prfo Felipe González en Madrid, 
e unha oposición rear"na·esquer
da, ·tu, ·capaz de darlle confianza 
ao eleitorado, impedíronlle porse 
a andar polo camiño arelado de 
retorno á Moncloa. ' 

O PSOE tamén tivo unha im
portánte perda simbólica se uni- -
rilos as distintas coordenadas . 

-Feiis>e González perdeu a votaci~n 'na eapital madrileña. AdoHC? Suarez fo( o-gran derrotado, non encontrando o seu 
camiñ~ de retorno a Moncloa. · · 

. eleitorais . . Primeiramer:lté a sua seus 18-escaoos e.orno a terceira forza de ·esquerdas catalanista. 
maioria absoluta ·está arnda nó forza do Parlamento .Español·. 

·- aleiro á espera dos vo_tos dos E E k d. · t Esq1:-1érra Republicaoa dé Catalu- n us a 1 rex1s ouse un au-
emigraAtes e do r~conto fin9I. . nya ··estivo · tarñén a- piques -qe '-. me.rito do voto ao PSOE e ao PP, 
·Menos de cen . votos separan a _ -acadar un escano, ainda que non . que consegue dm-!s deputadc:>s. 
IU dun deputado. en Múrcia e so o · 1ogrou, quéda.ndo asi tora d? Significativa e a alza dos soc1a-
uns poucos máis ao PP en ·Bar- .r.,rrera de San .iern.rnimo calm1P.r listas en Gipuzkoa ou en feudos 
celona. ,. 

A perda de Felipe González en 
Madrid ten que unirlle,. ademais, · 
a de Barcelona, ao set supera
dos por CIU,.o que lles_pode fa-

- cer perigar a alcaldia cara o míti
co 92. 

Por se fose pouco no seu feu
do tradicjonal, en Andalucía, o 
PSOE, ainda que conserva o nú
mero qe deputados, . perdeu cin
_co puntos, ao tempo que reapa
rece o Partido Andalucista con 
dous deputados e sube dous es
canos IU". 

Nesta comunidade tamén o 
CDS e o PP. sofriron un forte bai-
xón. 

HB á espera de t6 vgtos 
En Catalunya o éxito de C_iU foi 
evidente, logrando sit_u.:~rse cos 

. ESCRUTINIO CON.GRE:SO 

Partido , Votos 
PSOE -8.088.072 
pp 5.282.877 
IU · 1.857.080 
CDS -- ' 1.617.1 04 
CiU . 1.030.476 
EAJ-PNV. -.253.769 
HB. 216.882 
PA -212-.807 . 
uv 144.6_p5 
EA 136.595 
EE 105.217 
PAR 71.628 
AIC 64.989 

Porcentaxe Escarias 
39,55" 176 
25,83 106 
9,05 17 
7,9'1 14 
5,04 rn-
1,24 . 5 
1,06 4 
1,04 2 

. 0,71 2 
0,67 2 
0,51' . 2 

' 0,35 . 1 

0,32 1-

AXENDAS. AGA 

tradic1oriais de HB como Llodio 
e Renteria, onde os abertzales 
baixan,- como tamén o tan, lixei
ramente, no cómputo global pero 
~umentari en catro pontos en 
Araba, herrialde no que tiñan a 
menor preséncia e suvan de 1 a 

- RESULT.CATALUNYA 

' 

Candidat. Votos Diputad. 

-PSC 1.119.613 20 
CiU 1.030.476 18 
pp 335.656 4 
IC{EU) . 2-30.669 3 
CDS 135.900 1 
ERC 84.400 -
PCC 32.021. -

Abstención: 32.6% 

No ygo non tacemos 

tre.s senadores. A petda de . de- _ 
putado de Nafarroa aindá non 
está decidida, pois só os separa -
del "16 votos, que os poderian 
conseguir dos emigrantes, unha 
vez computados os emitidos por 
correo. , 

O PNV logra case as mesmas 
cotas .que antes da criación de 
EA, que consegue dous deputa
dos, e EE manténse, o que segu
ramente evitará a sua desapari
ción: 

A desaparición de Carrillo 
O éxito de Izquierda Unida ao tri
plicar case os seus escanos é 
máis importante se ternos en 
canta a desaparición case total 
do PTE, o partido de Carrillo, e 
os movimentos de atración rexis
tados en sectores uxetistas e do 
mesmo PSOE o que lle pode va-
1.er para situarse como un verda
deiro frente opositor. 
· Nunhas eleicións onde a abs
tención estivo nun n ível conside
rado como aceitábel, un 30 por 
cento, os partidos rexionalistas 
de direitas, voltaron a mostrar o 
seu poder caciquil, tanto no País 
Valéncia como en Aragón, os 
Verdes non lograron aceder ao 
Parlamento e Ruiz Mateas desin
flouse tan rápido como se empo
lingrou eleitoralmente, perdendo 
400 dos seiscentos mil votos. O 

RESULTADOS PAÍS BASCO 

PSOE ............ 319.312 
PNV ............ 253.769 
.EA .. : ................ 76.858 
EE ............... 104.740 
t:tB ... : ............ 216.822 
PP-UPN ........ 195.653 
CDS ................ 57.640 
IU .................... 48.327 

(86.505) 
( 2.550) 
(13.349) 

( 7.964) 
(30.638) 
(92.185) 
(19.451) 
(15.965) 

A cifra total inclue Navarra. Entre 
paréntese os resultados desta 
província. 

n: · primctríílcndn dnlcda., 
Es'o xa o fixemos o ano pasado· 

abrindó así camino. · 
-.·Atreví monos porque criamo.sJirmemente que. era unho. necesí·~ade. 

· · , A expe·riencia déuno-la razó.n. 
No '90 é. tempo de. saltar de novo ... '. 
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LIZA 
• Marre Enriqueta Otero; a últi-ma g~erril~eira (páx 8) 

• En Vandellós púdose,. producir unha_ catástrofe nuclear (Páx~ 12) 

Agás o PSG-EG que a califica de medida eleitoralista 

As forzas galegas dispostas a pactar 
unha estratéxia conxunta 
cara o novo parlamento autonómico 
.A. EIRÉ 

Os líderes de CG, PNG-PG 
e BNG consultados por A 
NOSATERRA móstranse 
dispostos a conseguir un 
acordo que lles permita 
unha estratéxia comun 
cara o novo parlamento . 
at:Jtonómico, incluida .a 
eleición do novo 
presidente. Só o PSG-EG 
discrep~ abertamente 
desta posibilidade ao 
consideralo "unha 
montaxe eleitoral do 
BNG". 

· As análises realizadas polas for
zas poi íticas galegas, máis alá 
de cuestións pontuais e de valo
racións partidárias, coinciden en 
calificar como malos os resulta-

. dos acadados nas eleicións xe- . 
rais, por máis que esteñan, · asi· 

, . mesmo, convencidos· que a diriá
'rnica das autonómicas é outra 
diferente. · · . 

Existe tamén outro ponto . de 
.coinciélénciá: "a necesidade de 
que o nacionfilismó süpere o tei
to ·de votos acadado e consiga· 
unha ·proxección real". A discu
sión c~ntrase agora ·en com~ lo-

grar esa maior incidéncia eleito- . 
ral ,do nacionalismo. 
· Carlos Vázq_uez, portavoz do 
PSG-EG, afirma que, ainda reco
ñecendo os seus malos resulta
dos, non vai "variar fundamental-
mente a nosa ~stratéxia, porque, 
entre outras cousas non hai tem
po político material". O PSG-EG 
afirmaba nu!l comunicado da sua 
Executiva que "confia plenamen
te no seu proxecto político" e 
Camilo Nogueira declaraba en 
Vigo que ian conseguir tres de
putados autonómiéos por Ponte- -
vedra . . 

Rodríguez Peña, do PNG-PG, 
manifesta que "hai que facer un 
esf orzo colectivo para · romper 
nas autonómicas a situación bi
partidista, tendo en conta, ade
mais, que estas eleicións son 
distintas". Para r:omper esa diná
mica aboga por un entendimento 

·entre as forzas nacionalistas "na
quelo en que ,'podamos coinci- · 
dir". 

Xosé Luis Barreiro, pensa que 
os resultados coagas hai que 
analisalos ·ten do en conta a trá .... 

• xectória última, polo que "hai 
que c9nsiderar a · rem<;mtada 
como importante". . Manifesta 
que a· liña do seu partido ten que 
ir·dirixida á "unificación do espá
cio n.acionalista de centro, ob-

xectivo cara o que hai que redo
brar os esforzós". 

O Bloque Naeiorialista Galegc,, 
pola sua banda, xa fixera unha 
proposta tendente a unha acción 
comun dos partidos aütóctonos 
que lles permitise l,lnha 'posición 
de maior forza. O BNG afirma ta
mén que fará todo o posíbel para 
que M. Fraga non sexa presiden-
te da Xunta. · 

Compromiso preel·eitoral 
Trataríase;_ segundo a -proposta 
da frente nacionalista, de conse
guir un compromiso preelitor'al 
que marcase a posición dos ga
leguistas no novo parlamento 
nos temas de gran ínterese na
cional, . incluido a n·egociación . 
para.formar un novo·Governo. 

Xosé Luis Barreiro afirma que 
ainda non trataron ese t.ema, 
poi~ están ágardan.do "par? ver 
como concorren as demais op
cióris", pero que non descartan 
a firma dese acordo para des
pois das autonómicas, cohside-

. rándoo como "novu, sen relación 
con outros realizados anterior

. mente". 
Tamén Rodrígu~z Peña se 

mostra aisposto a "arbitrar as 
fórmulas que sexan . necesárias 
par~ conseguir a unidade de ac~ 

ción do nacionalismo e evitar a·
preséncia de Fraga na Xunta. 

Carlos Vázquez considera que 
a proposta do BNG ."ten o valor 
propagandístico cara as elei-· 
cións, pero desde o ponto de 
vista obxectivo non t~n nengun". 
O pacto, afirma, "virá despois 
das eleicións. Agora podemos 
ex;plicitar os ·pontos nos que e~
tamos de. acordo, que hai vários, 
pero non significa nada": , 

C0n Esquerda Unida, o porta- · 
voz do PS<?-EG, considera que · 
se poden chégar a "acordos 
pontuais, no marco das boas re
lacións· ·que-sempre tivemos co 
PCG, pero o problema é do na-

. cionalismo que é· quen ten que 
resolver o seus problemas de 
crecimento" . . Por . outra banda, 
segue a dicer, "a esquerda está' 
r]O nacio'"!alismo, non en· EU; a 
esquerda española xa demos-' 
trou ··que na Gal iza ten un teito, o 
de Anxo Guerreiro r;ias prirneiras 
autonómicas". / · 

Ao pec.har esta edición está 
ainda por confirmar o dia no que 
se xuntarán . os partidos gal~guis
tas, ainda que· se especula con 
que pode ser na próxima sema
na. PSOE e AP, pola sua banda' 
están xa a . sondear a maioria 
destes partidos intentando con
seguir un pacto por separado. o 

/ 

·, 

· • XuíciQ por ameazas á 
mulleres de AGM .. O próximo 
venres celebrarase _no Ferrol a 
vista do xuício por ameuas con
tra oito mulleres pertencentes da 
Asociación Galega da Muller. 

- . 
Os f eitos ocorreron hai un ano 

·cando estas mulleres realizaban 
unha pegada de carteis do Movi
tm:mto Feminista con motivo das 
xórnadas estatais contra a vlo-

Jéncia séxista, sendo ameazadas 
por un individuo ao q'ue se ,xulga 

, agora. - · 

-.. 'A AGM considera qúe sor:i 
moitas as mulleres ameazadas e 
insultadas na vida cotián, potó 
que agardan que as denúncias 
se xeralicen. o 

' • Narón declara a celulosa 
éo-mo utilidade pública. o · 
Axuntaniento de Nárón acordou 
·declarar a -celulosa qu_e pretende 
construir a empresa Papelga 
nese concelld como "obra de uti
lidade_ publica e interese social". 
Este acgrdo foi votado afirmati
vamente por todos os grupos 
políticos agás o BNG que· deci
diu -absterse. 

O Axuntamento fai constar que 
ten ~n con~a o plan forestal apre- : 
sentado pota empresa, ªº tempo . 
que afirma non vai renunciar- a 
esíxéncia do complimento estric
to das normais legais que rexen 
a protección do médio ambiente. 

Como a nova 1e; de facendas 
locais non contempla nengunha 
eención, o Axuntamento de Na
rón aplicaralle .a Papelgé;l o im
posto mínimo, que será o 2 por 
cento da obra civil. 

· O portavoz do BNG declarou 
que non se pode declarar de in
terés público .a unha mtJltinacio
nal sen ter nengun papel que . 
confirme se vai instalarse verda:- ; 
deiramente e sen . saber até que 
ponto vai contaminar. Tarnén 
afirmou Vigo Ramos que o val do 
Pe_droso, lugar a instalar a facto
ria, é a reserva écolóxica máis · 
importante do concello. · ff 

•O BNG propón unha so-
- 1.ución para Cangas. Setenta 

cartas a colectivos polític9s, sin
dicais, veciñais, culturais etc. fo
ron remitidas. polo BNG de Can
gas convocándoos a unha reu
nión na que se debata .a posibili
dade de retomar o diálogo no _ 
concello e a elaboración dunha · 
plataforma que recolla as posí
beis saidas ao conflicto. Estas 
saidas serian apresentadas ao 
grupo de governo através da 
oposición. 

A iniciativa foi ben recibida 
tendo xa confirmado a asisténcia 
varios dos colectivos convidados 
a reunión prevista inicialmente 
paran dia 3 de Novembro. 

Pola sua banda, a asamblea 
de funcionários celebrada o mar
tes resultou polémica, con duas 
posturas enfrentadas~unha dis
posta a reintegrarse ao traballo e 
outra contraria. Ao non haber 
acordo decidiron celebrar outra 
asamblea o xoves d:a 2. D 
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A NOSA MEMÓRIA 

MorreLi Enriqueta Otero, • guerriHeira galega 
-'Sotei sete anos na ·guerrilla até que_se·meteu a traición r)C?"_médio e cain' 
Enriq~eta Otero Blanco, 
guerrilleira antifascista, 
comunista, feminista, ·
empeñada tqmén no labor 
cultural, ven de morrer en 
Lugo despo!s _dunha _longa 
enfermidade ·renal. 
Enriqueta foi un exemplb 
de · empeño vital e 
convicción,_ que ben 
merece a· atención dos 
cronistas da história. O seu 
labor é espello dunha · 

/ forma de entender a · 
existéncia que podemos 
atópar repetidas veces en 
todos os mmtantes 
políticos de esquerda da 
sua xeneradón. No ano 
1980 (ANIT n°'. '917) 
publ'icab amos unha 
entrevista con e1la reaUz~da 
por Paco Airrilzadlo, da que 
agora resumirnos algunhas 

__.. _ respostas. 

Fálenos un p 91Uco da sua mili-. 
táncia ant1ifa.5,c,ista? 
Cando se llevantou aquella 0 1r11da 
de violénoia e armrmalidade eu 
tiña feita a miña vida, as oposi
cións aprol;>adas e ampliaba es
tudos en Madrid. Pero · teño u11 
conceito da vida un pouco espe
cial que non consiste en -buscar 
o que sattsf ace as nasas necesi
dades senón que, por análise~ 
reflexión e sinceridade científica 
entendo qÚe somos debedores, 

· que debemos moitas cousas aos 

'CAIN A BOMBAZO 
LIM PO, _::...P.,..;::oO....:_::IS;;___ __ 
ROMPERA O CERCO 
E LEVEINOS DETRÁS 
MIÑA.,DOUS" 
-OUILOMETROS 
FERIO.A. GASTEI OS 
CARGADORES E 
DESPOIS. TIREILLES 
A PISTOLA. ERA 
UNHA NOITE DE LUA 
DO 1946' 

demais, qµe sós non somos entón p·ropugnábase a loita vio
n'ada. -Eritón a conducta é a dun.- · lenta ·andei 7 anos na guerrilla 
ha idealista "tiña a sua carreira, até q1-1e a ··traición se m·eteu ·no 
0 seu piso, 0 seu companeiro '!lédio e _caín. Caín a bombazo 
abogadó, por que se lanza a loi-,, h~po, pois ~omp~!ª o cerco e_ l~
tar - contra ltália _e- Alemánia?": - vemos detr~s min~ dous qu1lo
pois po.r consciéncia de que é . ~etr9s, fenda -atnda levo os 
uha parte dun· todo que sé cha- x~or:illos vendados orque me re
ma humánidade. Hoxe ' mesmo, s1nto~ , ~a~te1 os ~argadores e 
ao montar nun coche penso 0 . despo1s t1re1lles a pistola. Pen~a- -
que lle debo á invención do mo- r~n _gue era unha bomba e gui_~
tor.. Todo forma parte da débeda daronse no chan. Era unh_a no1.e 
xeral coa socie_dade. Por iso ao de lua do 1946. 
es~alar a guerra . unha persoa É verdade o qué se di que no 
consciente lánzase ·seg u indo a Consello __de· Guerra vostede fixo 
norma ét1ica .. A min prendeume a a sua própri.a defensa? 
Xunta de Defensa, uns traidores. · Non habia direito de defensa. O 
e teriamos perecido na cadeá úñico qu~ lembrp é que cando 
senó11 decidísemos sair sen n:iáis lles ouvin chamamos bandolero·s 
o mesmo dia que chegaba Fran- díxenlles que o verdadeiro ladrón 
co a Madrid. Ao chegar á Galiza ~o ladrón-legalizado, o que usa-

. dixen: nada · de entregarme ou ba a violéncia para poder usar o 
. mqrchar ao estr~nxeiro . Como latrocínio: con certos visos-de le-

AXENDAS AGA 

galismo, como era a· sociedae 
capitalista burguesa explotadora. 
Ataqueinos, só dixen que non 
habia delito, · qe os desafiaba a 
que me sinalasen un só feito dos 
nosos tipificado no código penal: 
escaparlle á marte, ter ide?S ma-

. rxistas contra o fascismo, iso 
non era delito. O defensor estaba 
negro (un militar de ofício, de 
Chantada,· Rivas Pichel, que se 
portou ben), queria porme como 
una equiv9cación de mujercita, e 
claro, foi imposibel. -

Vostede entende que un dos 
problemas· fl.mdamentais do 
mundo xira arredor do feminis
mo? -
Hai un feito criminal, consecuén
cia da conceicion machista e ca
pitalista burguesa, de non dei
xarlle á muller respirar, que tale, 
que reclame, que amose inteire
za na reivindicación dos seus di
reitos. lso irrítaos de tal maneira 
que chegaron a ese crime terrí
bel que se conmemora precisa
mente o 8 de Marzo, de deixalas 
arder dentro dunha fábrica. lso 
debe server a todas as mulleres 
para tornar decisións qe as libe
ren e tampouco da célula do 
home -como se adoita crer que 
baixo del está martirizada- se
nón desa concepción especial 
do niundo machista que todo o 

_ enche e a relega a obxecto de le
cer, a máquinas reproductoras 
que n-en coñecen a sua sexuali
dade científicamente e limítaa a 
lle producir pracer ao varón. 

A muller está marxinada den
tro de todas as clases sociais, 

,· 

cdn máis dor, claro', nas popula
res que na burguesa. Se a sua . 
liberación virá coa das clases 
oprimidas ou aparte iso xa é 
unha sutileza moi grande. Por-. 
que hai quen pensan que a mu
ller débese limitar a loitar por 
cambiar o mundo explotador por 
outro socialista e o seu ·problema 
queda solucionado. ( ... ) Pero o 
problema feminista ten profundi
dade's máis -alá, e en primeiro ter
mo · compre coñecer a natureza 
da muller que ainda qua ten unha 
contextura ·especial que fai dicer 
que "naceu para parir" non na
ceu para parir como o fai o coe
llo, naceu sobretodo para parir 
ideas e esiximos por xustícia e 
por ben da humanidade que se 
nos deixe talar, concebir, expo
ñer .. . "ti cala, e vai paré;\ a cociña" 

, ou aquelo de "hijos para el cie
lo". Convenlles o dos tillos para 
o exército, para a maquinária, .. . 
é unha mercancía máis e a lgre
xa cando pede tillos só é un. ins
trumento do capitalismo. E un 
crime pedirllos a unha muller 
obreira-que ten 7 ou 8 que viven 
mal: ela é unha correa ... ademais 
o sexo non ten nada a ver coa 
reprodución. Hai muieres que te
ñen unha chea de tillos e nen co
ñecen o pracer sexual, e tam
pouco hai direito porque é unha 
función que está aí como pode 
estar a función da retina, as glán
dulas estomacais, ... é como se 
te n_egases a receber os raios so
lares, coa boa función que ten 
sobre o carpo .. e iso fíxoo a lgre
xa e fíxoo o home que só mirou 
o seu próprio pracer. O 

NO rgo O IEHN HARCA GALEGO. 
. . ~ . 

Porque p·ara_ -cubri-la~ necesidades de-. todos, AGA PRODUCCIÓNS, Edita: 

AXENDA SEMANA VISTA AXENDA DÍA A DÍA 

170 páx.
1 

62 de in~ 
formacion. 12 pá
xinas a toda cor cd 

. mapa de estradas. 
Fito marcadora. 

AXENDA DE PETO 

112 páxinas. Di
versas informa
'cións. Formato có
modo para levar 
consigo en calque
ra momento. Am- · Nova encaderna- . 

ción resistente e 
agradal?le, refo~
zada con .esqu1-
neiros metálicos. 
Tres cores a esco
ller nas capas. 

. plio caderniño ~e 
· teléfonos. · Fito 

marcadora. Estru- · 
tura de doble se
mana á vista. 

372 pá-x. coas in- · 
formacións preci
sas. Deseño_cómo
do e moderno. Na 
páx~na, recordato
rio de citas a grdn 
cantidade de es
pacio para anota
cións. 12 páxinas 
co mapa de estra
das a ;toda cor. 
Fito marcadora. 
Mesma ·encader:- _ 
nación ca axenda 

BLOQUE DE ME::SA 

Especialmente di- . 
rixida a empresas 
e i nstituc~óns. 
Coas informacións 
habituais, espe
cialmente a fiscal. 
Unha distribución 
agradable e efec
tiva. Gran superfi
cie ~til para · ano
tacións. 1 mpreso a 
dúos tintas. · Estu
diado separador
níarcador de fo- 
llas. . semana a vista. 

PRODUCCIONS 

INTERNACIONAL 1990 

- Axenda de luxo, 
encadernada en 
pel e cun. gravado 
de M. Focal a toda 
acuberta. Formato 
cadrado 250· mm. 
de lado), impresa 
a· dúos tintas. Tó
dalas informa
cións en oito" idio
mas distintos (in
cluíndo os da pe
nínsula) . Presénta
se en caixa de car
tón · ríxida, e un 

. gravado a·sinado 
e numerado por 
M. Focal. A axen
da· gOlega que se · 
va i vender en tó
dolos países de 
Europa. " 

1 • 

VARIOS PRODUCTOS MÁIS 

Tales como alma
n.aques, calenda
rios ... que conxun
tamente con todo 
o· anterior confor
man a nosa pro
posta no a no '90 
para o mundo das 

· axendas e calen
darios. 
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O estudo _Escqrp 11 denúncia _un é:lur:nento alarrn~nte da contáminacióri. por mercúrio F919a e peches en 
Vilanova e Cambados . .. - . . . . 

·O Defeíisor do· Povo admite · a ~ frámite -unha 1 A loita pólo-·mar 
·de· -Arousa ~ · dénúncia_ por delito ecolóxico contra EnCe-Elnosa Se o luns dia 30 as mÚlleres 
de San· Miguel ocupaban o 
concello de Vilanova de 

.G.L.T . . 

O _Defensor do. Pavo 
admitiu ·a trámite unha 
denúncia por delito 
ecolóxico apresentada - . 
pala Asociacion pala 
Defensa da Ria cóntra de 
ENCE-ELNOSA, que 
recentemente aumentou 
de forma alarmante os 
seus verquidos 
contaminantes desde a 
planta de Lourizán. No 
entanto, prosegue a 'SUa 
cuarta campaña da 
Celulosa nos médios de 
comunicación para 
anunciar que rematará 
definitivamente coa 
contaminación. A nova 
data é Novembro de 1992. 

Na denúncia presentada na ofici
na do Defensor do Povo, esíxese 
a paralización da fábrica. Nela 
adúcense a contaminación ga
seosa durante 24 horas sobre a 
comarca de Pontevedra, a ilega
lidade da instalación da fábrica e 
das sucesivas ampliacións, o pe
rigo que encerra a existéncia de 
cinco depósitos de cloro e os 

/ verquidos de mercúrio á Ria que 
tan que alguns il)1portadores de 
marisco recusen todo o que pro
cede destas augas. A influéncia 
da contaminación aérea sobre a 
saude dos pontevedreses (unha 
conxuntivite vírica específica e a 
cota anormalmente alta en rela
ción co resto do Estado de inci
déncia de patoloxias respirató
rias). 

A noticia da decisión da ofici
na do Defensor do Povo coincide 
coa filtración dos resultados do 
estudo ESCORP 11 realizado a 
instáncias do MOPU para deter
minar os níveis de contamina
ción na Ria de Pontevedra. O do
cumento indiQa que os índices 
de verquidos tóxicos subiron es
pectacularmente desde Xaneiro 
de 1988. Os contidos de mercú
rio pasaron de 13-14 gramos por 
tonelada a máis de 17 (nos Esta
dos Unidos a lei esixe O gramos). 
O documento recomenda un se
guemento diário das emisións da 
fábrica. 

Os dados do ESCORP 11 sus
traéronse· ao coñecemento públi
co, a diferéncia do que co estu
.do· denanterior, realizado pola 
mesma empresa _ ~speciali~ada 
en meio ambente. O informe fora 
remitido á Xunta de Galiza, De~ 
putación, Xefatura de Costas e a 
·própria xeréncia de Celulosas, 
que gardaron absoluto siléncio 

· sobre o seu contido. -

Odia CEE 
Nesta~ semanas, ENCE-ELNO
SA está a levar adiante a que ca
lifica de campaña estratéxica 
para explicar o seu proxecto de 

· modernizáción:· A campaña pro- .. 
cura, segundo o xerente da em-· 
presa, "a · máximá trasparéncia e 
comunicación", . ainda que se lle 

. cruce nó camiñó a .denúncia ·pe
rante o" Def~nsor do Povo e a re
cente filtración dá ESCORP 11. O 
lema · anúncia ·o día nove ·de· Fe
breiro de 1992 como Dia CEÉ ou 
Ola de Celulosas, ainda ·que' na 
publicidade se pode ben inter
pretar como Dia da Comuninade 

Europea. Porque son as leis co
munitárias sobre meio ambente 
de próxima aplicación ás que de- · 
ciden a empresa a enmascarar o 
alcance da contaminación que 
produce. Para esa data ENCE-

ELNÓSA asegura un "estrito 
cumprimento das esixéncias le
gais tanto para o.s efluintes líqui
dos como para os gaseosos, asi 
como tamén o melloramento es
tético da fábrica de Lourizár'!". _ 

A SANTA DES.VERGONZA 
DE GARRIDO SEOANE 

-G.L.T 

O xerente de Celulosas de Pontevedra Xosé · Garrido Seoane pon 
arreo en práctica despe hai anos ,o -principio da santa desverguenza 
preconizado polo fundador da secta relixiosa á que pertence. Xa que 
non protexido dos rpercaptanos mefítiqos que apestan Pontevedra 
desde 1963, e.ste célibe que se gaba de oferecerlle as costas ás v.ai
dades e de profesar votos de castidade, obediéncia e póbreza, desa
fia a evidéncia de destrucción e morte da ria de Pontevedra con men
tiras ternes, de apaiiéncia oficial e publicidade ben paga. E cando o 

. cerco de denúncias se estreita, observa o siléncio e o disimulo. Como 
numerário do Opus Dei, Garrido Seoane ten mellorado a recomenda
ción de i:-ion' perder nunca o apost_am.ento por moi grande que sexa. a . 
demagóxia ou a estolidez que a ocasión prescreba. . 

As críticas á confaminación recibiron sempre dcscalificacións ter
minantes. O director da fábrica· asegura desde hai anos qüe non se 
ca'usan molestia~;'. que QS verquidas son .inócuos, que a Ria non ten 
padecido, que a- lei se cumpre. Cícli.camente, este princípio de nega
ción a ultranza da realidade, vólvese contra ·a dirección da fábrica de 
Lourizán. Como non se pode pór solución ao que non exis~e. os anún-

. cios de medidas correctoras contancoa prévia denúncia .das direftas, 
en forma de interpelación parlamentária. Asi, ·a esixéncla de medidas 
.anti-contaminarites vai. seguida do anúncio de aplicación desas mes
mas medidas. A recente Campaña e~tratéxica quer .explicar un pro
xecto de rriodernizacíón, e non a adaptación abrigada ás ñormas da . 
CEE que Celulosa.s de Pontevedra está abrigada a cumprir. 

Derradeiramente, o pio xerente da fábrica dscrebe artigas contami
nados de xerúndios nos que acusa de demagóxia a todo aquel que 
relacione incéndios forestais con produción .de pasta celulósica. Suxi-. 

·re que en Lourizán non entran árbores queimadas. Como, non se trata 
. dunha afirmación tallante e direita, a .. santa desverguenza quédas.e 
neste caso só en· beata, mentres pola porta da 'fábric~ entran camíóns 
cargados de piñeirós e eucaliptos queimados que ·si pasan os contro-
les de calidade prévios. O , 

O risco de estas afirmacións é 
. que poñen en évidéncia campa~ 
ñas anteriores da empresa nas 
que se anunciaba a eliminación · 
radical e terminante de todo efei
to contaminador. Os terreos de 
dom:íni_o público sobre os que se 
· erguen as chimeneas da fábrica 
de .pasta ao sul_fato e da planta 
de · cloro- anexa, cedéranse coa 
corídic~ón expresa de que non se 
poderia causar molestias ao ve-
9indáric:i. Un plenn extraordinário 

· do cancel.lo de Pontevedra acei
tou o _11 de Agosto de 1965 o 
compromiso de ENCE de· supri
mir cheiros, e emisi_óns de gases -
.e fluiaos. O 1 de Maio de 1966 
ENCE envía un informe ao Coh
ce.llo no que asegura que os 
cheiros quedaran suprimidos an
tes do -prazo previsto. O 8 de 
Marzo de 1967. o Diario de Pon
teveqra p_ublica unha repoitaxe a 
doble ·páxina na que se afirma 
"Celulosas 'de Pontevedra ha re- · · 
suelto totalmente ei'problema de 
lo ólores" . · 

A partir de Abril de 1975,· a 
empresa supera t_odas as suas 
declaracíó11s prévias ·sobre as
pectos de contaminación e in ícia 
un ha forte · campaña publicitária 
para avisar do investimento de 

- 150 millóris de .. pesetas en con
trol ambental co que se logrará 
"la protec_ción total de la vida 
marina y evitará ocasionales inci
dencias olorosas sobre la zona 

-de Pontevedra-Marin". A firma fi
nesa Jaako · Stir aparecia no~ 

· anúncros como a mellar do mun
do en programas meio-amben
tais. Moito non se debeu_ conse
guir-p9rque a evidénCia diaria in-· 
dicaba que a contaminación por 
gases e líquidos seguía senda a 
mesma,: senón superior. O 8 de 
Maio de 11}85, o vice-presider}te 
da Xunta; Barreiro Rivas declara-

. ba á Prensa que "o traslado do 
. complexo · Celulosas-Elnosa é 

inevitábel a lorigo prazo porque 
o custe de manfelo en Lourizán 
será a longo prazo máis alto ca 
o de trasladalo". · 

, Outra supresión 
definitiva · 

A~ousa para demandar_ 
solucións, o martes eran as 
de Corbillórí ·quen forzaban · 
un ha folga xeral en · · . 
Cambados para presionar á . · 
Xun_ta. No fondo do 
problema está a. 
r.acionalización do 
marisqueo. 

A folga xeral de CambadÓs cele
brada o dia 31 de Outubro, o pe
che das mariscadoras de San 
Miguel un dfa qntes na casa con
·sistorial de Vilanova de Arousa 
está. producida· pota concesió~ 
administrativa realizada pala 
Consellaria de Pesca a Cofradia 
vilanovesa, de xeit6 e maneira 
que as praias de O Bot-e, Caste-
_ lete e Carbalías, son cuidadas, 1 

sementadas e explotadas palas 
mari~cadoras deste co_ncello. . 

Ainda que a lei parece esfar -
totalmente da parte da cofradia 
de Vilanova, as mariscadoras de 
Corbillón alegan que todé) a vida 

. mariscaron nestas praias, esgri...: 
mindo ader:nais un argumento 

. superado .xa poi.a realidade: "o 
. mar é dé todos". · 

Pois no fondo da cuestión está 
a . raC:ionalización do sector ma
risqueiro. Un proceso longo e 
complicado que está' a xérar, 
desde hai anos, desde que o ma- . 
ris~o aumentou d~ précio e, con
seguintemente comezou a men
guar nas praias galegas. -Primei
ramente chegaron as . vedas, e 
_apareceron os ft.Jrtivos, que non 

, as r~speitaban. lmpuxéronse ta
. mén os topes nos tamaños e nas 
capturas que · 'sempre houbo 
quen burlou. . . . 

Ao pouco tempo viuse a nece
sidade de cultivar as praias,. de 
sementar marisco, de cuídalo. 
Para que a · senienteira fose ren-. 
dábel fixéronse as concesións. . 

-Esto trouxo consjgo unha esp'é- . 
cie de propriedade do mar, como 
son as bateas, e tamén a vixián
Cia das praias para que outros 
non pescaran nelas, entrando en 
contradiéión coá - tradición de 
qúe o- "mar é libre, o niar é de 
todos". 

Os enfrentamentos entre gar-
A pQrtir de ALnl de ·este ano, das e furtivos', sobretodo nestas 
_toda Galiza descobre que desfa praias arousáns- agora en litíxio · 
ENCE-ELN9SA vai suprimir "de- forori múltiples e graves, co~ 
finitivamente" a contaminación mortos incluidos. 

. que tantas veces -prometera eli- · · Coa apertura da veda no mes 

. minar. Non tan-lonxe como Abril , de Outubro estes voltaron a re-
de 1986,. ún. comt:Jnicado da em- crudecerse: As liortas entre ma
pr:esa afirmaba categóricamente -. riscadoras están á orde ·do dia. 
que "tanto Celulosas como Elno- As que chegan antes_ coUen- a 
saya r-ealizaron todas las corree-- praia. 
ciones qúe resultaba·ñ imprescin-. Oesde . Vilanova presionaren 
dibles _para aju$tarse a las nor..: para que a Xunta sé definise e 
mativ3s más exigentes en mate.:. reafirmase a concesión, "que nos_ 
ria de· contaminacrón. Ni Celulo- sementamos, traballamos e· gar-
sas ni Elnosa contaminan". Pero damos", afirman -as rriariscado-
todas ·estas protesta$ de inocui- ras de San MigueL 
.dade non lle coartan para asegu- Desde Cambados tamén se-· 
rar na última (non ·derradeira) pretende presionar á Xunta para 
campaña publicitária que o com_, gue "este ano nos .deixen maris-
promiso de terminar en 1.00Q car a todos, e para o-próximo xa 
dias coa contaminación "no va a farán un réxime de traballo na 
ser tarea fácil". · - Xunta". -

.Estes dia sai a concurso o As mariscadoras de Corbillón , 
emisário submariño que será o denúncian tamén a Xunta por 
que traslade . ao pé da illa de non ter palélQra "pois dixéronnos 
Tambo os flu~dos X? depyrados que poderíamos marisear se res-
. P<?los novas sistemas ant1-conta- peitabamos a veda, promesa 
mma~tes da .empresa .. Son moi- . que- non se viu cumplida". . 
tos os que esperan resposta á · - ~. -oe ·momento as soJucións to
_perqunta inevitábel: se non con- madas parecen ser só policiais, 
ta~1~a~, por que . nece~it~n un 'pero é preciso encontrar outras~ 
em.1sano de centqs de m1llons de · Q mar xa non é libre, pero tam- . 
pe~et~s para :despraza( os .ver- pouco podé· ser un couto pecha-
qu1dos? O do. ~ o 
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·xuíCIO EN MADRID'·. 

- Absolto 
Garcia Matos 

· ' da colocación dunha bomba na · 
estátua e.cuesfre. de . Franco no .. 
1Ferrol en Xullo de ~ 987. ·· 

- o fiscal aportaba para a acu-
'. sación as probas das· peg·adas. 

António Garcia Matos foi absolto dixitais nuri automóvil e a decJa~ 
pola Audiéncia Nacional. O inde- ración do dono dun bar onde 
pendentista galega era acusado comprara boQadillos. 

A senténcia sin¿;ila que a decla-" 
ración do dono do bar realizouse 
se? dia.nte da · policia, polo que 
non ten as garantías procesais 
pertinentes. No tocante as pega
das encontradas no automóvil 
apóntase .que este tamén foi utili-

. zado para ·outros desprazamen- ' 
tos. · O 

. 1 

Interesalle ppla cónta qúe lle trae 
- ' , 

.. Coa conta Vivenda Caixa Galicia 
Desgrave ao máXimo posí~el_ e cobre un interés excepcion~I. · 

Aquí o ten c~aro. · 

• • . -

· ©CAIXAGAllCIA . X 

·xesus e 
'O que representa Xos Lui 
é xusto O· contrário do ue 

• MANUEL VEIGA 

As suas experiéncias son 
moito máis longas que a 
sua idade. Aos 16 anos 
gañou a independéncia 
familiar e desde aquela tivo 
tempo para rexentar unha 
libraría e unha sá de 
exposicións, para exercer 
de deseñador, debuxante, 
humorista, articulista e . 
guionista de televisión. E 
un criador acedo, con altas 
cotas logradas nesa ironia 
radical coa que descrebe 
persoaxes. Tan 
fundamentais, se cadra, 
son os seus 14 anos de 
militáncia no PC -na 
alianza· das forzas do 
traballo e da cultura, él 
formaba parte destas 
últimas-. Coñeceu a . -
mestres como Blanco 
Arrl'or, S.eoane, Dieste ... e 
vai por aí, á caza de. tipos 
normais/ e~traordinários, 
coa sua figura enxoita, 

·lentes e roupas de . 
variopinta elegáncia que lle 
fornecen ese ar fuxidio de 
Castelao ·pru;zarido 
CaHfórnia. · 

Eu son da quinta do 52 -<Ja de 
Laxe, vaia, ainda que el éhegou 
moi tarde-:--, ·eramos xente nova 
que tivo influénciás moi diversas, 
comeza a nos dicer. : Habia un 

· gran interese dé;l xente de rnáis . . 
· anos ·--Garcés, Manolo Lorenzo,-
. Juan Maria Castro, Camaño; Pati-
. ño- eff enganchar cos novos e 
-nós iam.os ao cabo déles polas 
portas que nos abrían nunha épo
. ca na que case t{i)do estaba veta-

do . 
de 
talá 
poi: 
est1 
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pos, Chichi 
.O 

do ue represento eu' 

do. Eu vivia na Coruña comecei 
de anglófilo, logo descobrin o ca
talán nun recital de Raimon, des
pois 'viñeron as primeiras revoltas 
estudantís e, un pouco máis tar
de, as obreiras. Vimos que a reali
dade estaba cambiando e que a 
sociedade era moi parecida ao 
sistema represivo dos coléxios e 
de familias como a miña, numero-

'T ENO FORMACION 
DE VOYEUR, FÍXOME 
MOITO NAS COUSAS' 

sa e de hóstia dÍária. A meadÓs 
dos sesenta a explosión xuvenil 
era brutal, queríamos marchar a 

, Londrés a facer música, á Índia 
ou a onde fixera falta. Aprendías 
de . todo: a escreber, a debuxar, 
fac1as poemas; iso si, tiñamos a 
decéncia de non publicar, iso fi
xérono os que viñercin des1Jois e 
non vou citar nomes (o sorriso 
córrelle dunha orella a outra). Eu, 
a verdade, é que non gardo me
mória dos nabos que teño levadó. 
Do cárcere lémbrome poucas ve
ces e só do aburrimento, pero 
non de me sentir reprimido. Pa
seino pior na mili. Pero habia 

'EsTou EN CONTRA 
DAS_ SUBVENCIÓNS 
EA-FAVOR DOS 
CONTRATOS' 

rónimos que Pessoa. Blanco 
Amor era o que facia máis show, 
·sabia moito de teoloxia e gósta
belle discutir cos cregos, coñecia 
o marxismo de ·p~ a pa. Eran xen
te mC?i cariñosa e elegante. 

apoios e, como ainda non chega- . 
ra a crise! podiaste permitir q lux0 
de sait da casa cedo, ter un piso,_ 
aprender a tocar a guitarra, fácer 
'política,,· meterte en asociacións 
parroquiais sendo ateo; con · moi
tas menos. dúbidas de fé. das que 
teño hoxe, porque agora vexo Logo veu a batalla sindical e a Deseño e humor acedo 
signos (nesta ocasión, como en competéncia que se deu entre a . 
moitas outras, entrométése no UPG e o PC -qu.e 'eran comp~rti- Como deseñ~dor, formando p~r-
discurso unha irania ·sulfúrica.que - mentas estancos. Para os que VÍ'" te do · estudo BC&D, con Pepe 
remata en gargalladas). · Do· Cas- ramos algo no estranxeiro e polo Barro e Xosé Diaz, debuxante e 

" tro lembro as xentes do exíli6, ,al- q~e xa se albiscaba, aquelo era un pouco polifacético estaba en 
gun·s pasaban ali tempadas, ho- un espectáculo de documental condicións óptimas para terse 
maxe a Virxínia, a muHer de Gas- vello, inútil, ·entre forzas que esta- involucrado na movida. . 
telao, a · Blanco Amor,. Dieste, ban condeadas a se entender. A min dábame espanto iso. 
Seoane .. ; ünha xente de ouro. Pero había un pech·e moi grande. Onde se nutre? 
Vostede'non viveu o desencanto Na derriocráCia Xest'.!s Campos, . -
da mesma · inaneira que outros. ~ a piques .estivo de sair concellaf E':J · falab_~ pouc?_ de - pequeno, 
A su~ reciclaxe -por lle chamar en Santiago, ·como segundo da _ P~la famrha que t_rna. Teno ~orma-
esi- non lle fixo abandoar a list.a, asesoro u culturalmente a . e ron de VOY_eur, f 1xome morto nas 
perspectiva social da vida. conc;;ellos. "Pero houbo un des- cou~as. Gostame moito a · foto-

. . · · gaste, a niiña vida, como a de ou- · Wª!'ª· pero teño o <:!_etoro ne~e-
Si., pero · é algo comun aos do tros, rion era só -0 partidÓ, logo san_o para non exp~ner. Colec~o-
meu ternpo. Nós entraramos a veu 0 intento de Carrillo de dar un no rmaxes, para reter causas que 
formar parte da opción comunista retroceso -n0 eurocomunismo que me chamaron a ~~ención ou qu_e 
a raiz de dous sucesos: o. maio · nós apoiabamos. Acabei entre- _ van c!_esapfrece~ .. E ~n bon arq~1- -
francés, tarde e mal collido, e gando 0 carné da maneira máis vo para a memoria. As veGes er-
logo -a decepción da invasión de ridícula, despois_ d~ grandes he- gom~ e vexo a t_elevisión-;-c~mbio 
Checoslováquia. Entre a imaxíña- roicidades que non veñen a contb c?nt1nuamente_ d~ canal, pono un 
ción ao poder e aquelo foi a hós- -incluidas torturas e maos tra- disco, logo a radio, vexo unha ra-
tia. Despois viaxei alá e vin un ha tos- déronme as grácias e ra- paza bonita e cré~·r:ie . o rei do 
Checoslováquia· qu.si non era a cháronmo nos fuciños. Daquela mundo, ~-ºm? un gu~squ1 e escre-
que aga'rdaba, collina de cheo na non me fun só eu fúmonos bas- bo. Tamen v1axo mrnto, vou a Me-
depresión. Daquela faciamos tea- . tantes m~is,- espe9iqlmente profi- norca, a Xibraltar: ~óstam~ moit~ 
tro e..cousas asi e asociábamos a sionais_ Con Carrillo acabouse a Portugal, as Cananas. Est1ven ha1 
fascinación do comunismo, a dts- _ alianza das forzas do trabal/o e da pouco en Castro Caldelas, ves á 
cusión da leí do valor, a socieda- - cultura, os da cuitura que poñan xente, sairian de alí mil report~- ' 
dade sen clases, ·co teatro do ab- . ; o casco e que arreen. Esa xente xes, fas o xa.nt~r co_ comandante 
surdo, á recuperación da poesia man_tén 0 seu voto, p_ero de ma..: de posto, as1m1las ~1pos, pe~soa-
combativa... Entón daste conta neira máis informal. Poucos foron xes, aprendes mrnto. Adrnto a 
de que estás a perder o tempo de de todos modos os que se mar- •. mar<?har cando xa te. co~ecen de-
-carallo, que _habia ·que dar caña _ charon ao PSOE, ágás o caso de mas1ado. 
como fose. Habiá xente doutras Abel Caballero. 
partes que lle pasaba al.go · do 
mesmo e de aí que o famoso VIII 
Congreso do PC fora o -congreso 
do pacto pola liberdade, da aper
tura, empezáronse a marcar dis
táncias a respeito do modelo co- · 
munista que se quería e iso signi
ficou un ascenso do p·arti-do_ gran
de_ Para min foi cómodo' traballar 
no partido e traballei nel frece ou 
catorce anos. Chegamos a ter na 
Galiza 20 mil milita.ntes, con bbs 
dirixentes soc1ais e bastante 
apoio e cartas_ Eu polos postos 
que ocupaba -libraria, editorial, . 
exposicións, conferéncias- era 
un privilexiado, frente aos núcleos ...... 
obreiros, especialmente de Vigo .e 
Ferrol que loitaban polo pan. 

Comentábanos antes o seu trato 
con algunh~s das.figuras da cul
tura_ daquel momento. . 

Con Blanco Amor foi con quen 
máis trato tiveri , con Seoane, con 
Dieste e Lorenzo ' Varela de quen 
ao final conseguimos traer os res
tos pa-ra · Monterroso, nun actO 
moi emotivo~ entre uns cantos. 
Lorenzo erá lJfl home extraordiná
rio que andaba sempre impecá-· 
bel, con moito mundo detrás, 
amigo-de todos os cónsules

1 
atra

vés de moita correspondéncia -
como Piñeiro-, levaba unha Pa
nasonic e escoitaba emisoras de 
todo o mundo e escrebia artigas 
para toda~ partes, tiña máis hete-

'De áqui· a dez· anos Bautista, 
Geluco e. Camilo estarán . . 
·na mesma organización' . 

manifes~aci.ón, ·despois na apli
cación prática nunha proposi
ción non de lei oú nunha reivin
dicación tamén, pero como con
vición ética, lóxica, primeira; que 
poida ter o tJltimo militante do 
Bloque, iso ainda non se dá_ 

"O nacionalismo . en Gal iza é o 
Bloque. CG é un aparato eleito-· 
ral para chuchar o que . pode, 
como o PNG, e Esquerda Gale
ga tenlle medo aos obreiros, 
ainda que os haxa1 na CXTG. o ' 
Bloque soubo modernizarse con. 
Beiras, deixar as necrolóxicas e · 
facer política, chamarlle a Feld- Pero está · clarn que tarde ou 
mühle polo seu n'ome. O que cedo o· estado f&Jeral é a saida 

- pasa é que todo vai lento. E:-.hai ao estado das autonomías. O 
xente por aí ·organizada ou n0r.i · maior debate f oi cando a pro-

. que está facendo cousas, com6 .posta do ..PC a EG, era un bon 
correctores da TVG que fan ho- momento tras a caida de Carr~ . 
ras extras gratis, nun· lugar onde llo. ":- proposta foi xenerosa, ga-
se cot5ra por todo,· para . que a r~~tin~olles mesmo representa-
dición saia mellar"_ _ c1on en Madrid, pero eles eran 

· · - ' · ainda unha forza inmadura de-
E o PCG non ten ainda poster:- , ma?iado preoc_upados con 'que
gado o debate sobre a cues:-
tión nacional? dar b~n co Bloque. Visto agora 

Si. Hai xente co~ vontade como 
Guerreiro ou Manolo Amor. Aos 
traballadores- antes nen lles ia 
nen lles viña, preocupáballes o 
pan. Discutiamos moito_ sobre 
isto; pero é un tema que maiori
tariamehte funciona como lati
guillo ·eleitoral, como verso de 

preocupame á' cantidade de 
tempo que se perd~. Que de 
aquí a dez anós corno moito 
haxa un~a forza. política -onde 
esteña . Bautista Alvarez, -Gue
rreiro e Camilo ·e todos iso ·non 
é difícil, . f1 própria rea'lidade o , 
marca_ A direita non perde o 

· tempo. o · 

A televisión - é un - médio - novo 
para os criadores galegos. Vos
tede ~ un dos guionistas de pro
gramas tanto da TVG como da 
TVE en G. 

É un rriédio novo e sen entender. 
Eu mantiven unha · polémica dis
contínua a respeito do fenómeno 
Ruada, mesmo através dasc páxi
nas d_e A Nasa Terra, porque o 
que representa Xosé Luis Blanco 
é xusto -o' -contrário do que repre..: 

. sento eu. Aparte diso, Blanco é 
un comunicador - excelente e un 
gran locutor. A min xa me gosta
ria telo de apresentador dun pro
grama pero facéndolle eu o 
guión, pero non o poñas que este 
é capaz de aceitar. A TVG segue 
co lastre. de ter sido montada 
apresú.radamente par.a gañar un
has eleiCións, vícios de nepotis
mo, falla de hábito ao médio, ex
cesiva cárrega radiofónica na in
forll}ación, unha · información 
onde pesa· máis o manzariílleo. A 
min sempre me bota cada direc-

-· -tm que chega, p~ro b problema 
non- é ·Xerardo, senón todo o que 
hai arites de Xerardo. A TVG está 
bastan!e ben dotada dé médios, 

. faltan periodos de ca:1ma, porque 
parece' que sempre estamos en 

' campaña eleitoral, e as veces)as 
· 1,.m programa, enganchas á au
diéncia, intervés socialmente, 
bloqueas as centralitas, pero; cal 
é o problema? Queixase a telefo
nista de que hai _ unha chamada 
para Xerardo e Xerardo non a re
cibe pórque están os teléfonos · 
bloqueados. Entón_. cárganse o 
programa porque Xerardo ten que 
poder talar. 

E_ a cultura galega como a ve? . 

Preocúpame iso que di .F_errin qu~ 
vivimos nunha idade de ouro, 
porque o par.or-ama é tétrico. Eu 
non_ fago máis que manter a raia 
a amigos _porque- me entero de 

·que piden subvenciór:is para es
creber. lso é inmorq.I. O que ten 

-que -facer a prensa é pagarlle aos 
escritores e non hipotecarse col\ 
anú·ncios, temendo sacar unha 
critica mala. Estou' en· contra das 
subvención$ e a favor dos eontra
fos', cun ·adianto, ~so · é vender · o 
traballo. · o 
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GRAVE ACCIDENTE NUCLEAR 

·_ -As__ povoacións l'imltrofes a Vandellós peden o peche·_ das .·centrais nucleares 

Os. técnicos fUxian ·durante o incéndió 
aó berro de Vaise o reactor! · · 
• JÓAN RETANAIBARCELONA 

Un incendio producido nun 
turboxenerador da· central 
nudear de Vandellós 1 
provócou, o pasado 19 de 
ÜL!tf.Jbrb, o accidente 
"máis. grav~ acorrido 

· · nunha central nudear 
española" ._segund0 o 
comunicado públic9 do 
Consello de Seguridade 
NuGlear (CSN), sete dias 
despois de acorrido o 
sinistro. O accidente 
produciuse pola ruptur:a 
dun · rodamen.to do eixo da 
turbina que provocou a 
.explosión do hidróxeno 
almacenado ªº entrar en 
contacto co ar debido ás 
"vibracións. O incéndio · 
subseguinte; a entrada de 

· água de mar nos . . 
sotárregos da c.entral e . 
unha actuatión ·- · 
descoordenada dos case 
sesenfa bombeiros que 
careceron da asisténcia 
dos técnicos da nuclear 
estiveron a ponto de 
provocar unha catástrofe. 
Tras o accidente .e o 
pequeno· susto provocado 
por un incéndio menor 
acorrido aos se·is dias do 
primeiro, as vilas veciñas 
d~ .nuclear recla'máron o . 
desmantelamento do 
grupo ·1 e o cerre provisório 
do 11. O município de 
L'Atmella de Mar chegou 
máis lonxe e convocou 
unha fol_ga xeral .esixindo o 
desmantelamento dos 
catre grupos 11ucleares 
existentes en· Catalunya, 
os. dous de Vandellós e os 
dous de Aseó, todos eles . · 
nas Terres de L'Ebre. 

O accidente produciuse ás 21.39 
horas d_o ·xoves dia 19. o· 1ume; 
ao se extender sobre o aceite 
dos · sistemas de refrixeración, 
xenerou unha intensa furnaxada 
que obrigou aos traballadores -da 
central .a_actuar c·on máscaras de 
osíxeno. Dos catro siste.mas de 
refrixeración do reactor fallaron . 
nun prinéípio. Sq dous dos cir:ico 
turbosoprantes que d~ben man
ter a temperatura do · reactor fu.n.: 
cionaron a partir ·de entón. · 

O fume que safa da pranta 
atómica alertou a un veciño dun 
dos bairros de Var:idellós. Cando -
este chamou . ao . teléfono de 
emerxéncia 9e governo civil, que 
en teoria é o encarregado de 
coórderíar os .traballos. do Plan 
de Emerxéncia Nuclear de Tarra-

- gona- (PENTA), a autoridade pro
vincial -recebeu a primeira ñotícia. 
do sinistro. Cañdo o governador 
civil de Tarragona, Ramón Sán- · 
chez chamou á direción da cen
tral, máis de médiS hora despois 
de terse iniciado o incendío, reCi
beu a primeira explicación.oficial. 
O prirneiro comunicado de pro~ 
·tección civil tivo que se facer pú
blico ás 22.53 h.,, _horas despois 

. de terse -xenerado ·o incéndio. 

. Ramón Sánchez acusaría ao dia 
seguinte aos mandos da central 
nuclear de non ter sabido . reac
cionar ·con serenidade e de ter 
perdido a calma. 

quedamos [os bombeiros] sós. 
Alguns técnicos tOmaban · mos
tras de ágt..ia e outros chamaban 
a Fráncja mentres se ouvian be
rros de vaise o reactor!!'. Máis 
tarde, o director da central, .Car
los Fernández ·Palomeras, des
mentiu estas versións e ásegu- · 
rou que en nengun momento 

- houbo perigo de fuga radioaoti- . 
. · va. 

Nos mesmgs términos expre-
- souse p comité de empresa de 
Hifrensa, a ~mprnsa- explotadora 
da planta nuclear. Os represe8-
tantes dos traballadores da nu
clear, maioritariam.ente de USO, 
sairon con dureza ao paso das 
críticas que tiñan recebido os 
técnicos e ameazaron con ser . 
belixerantes contra todos aque
les que pedirori o peche das mu
cleares. Aseguraban a seguir que 
a ~ua posición nada tiña que ver 
co mantimento dos seus postas 
de traballo. 

A postura dos traballadores da 
central viuse, porén, inmediata
mente desqordada pola reacción 
dos .alcaldes e élS povoacións de 
catro dos cinco núcleos urbanos 

O incéndio estivo a piques de chegar ás 3.000 Tm. de grafito e fundir o reactor, 
ao quedar fóra d~ uso os sistemas de refrixeración. -

· veciños da nuclear. Salvo o con
cello de Vandellós, o máis bene
ficiado polq cánon énerxético 
que pagan as eléctricas aos mu
nicipios é pola criación directa 
d~ postas de traballo da central, 
todos os deniais aprobaron nos 
dias seguintes ·.ao incéndio sen
das mocións que demandaban a 
paralización do Grupo 1 de. Van-
d~llós. Algunhas das povoacións 
como Montroig e L' Atmella con-

Cando chégar;n os bombeiros 
da Generalitat, unha hora des

. pois de ter comezado o sinistró, 
as proporcións do lume eran xa 
alarmantes. Nunhas declaracións 

. realizadas polo xefe de bomb.ei
ros de Vanelellós 11 (O .primeiro. 
grüpo non _conta, como é· pre.., 
ceptivo, con retén) .este rec.oñe
cia a magniíude do incéndio. 
"Realmente eo · estaria máis tran
quilo -dixo--se a miña famílla 
non-tivese estado na casa. Eu, 
estando alí, sabia a magnitude 
do lume e s~bia, cómo profisio
nal, que o ·lume ou o dominamos 
o.u se nós escapa. E sabia que 
se 6 lume se nos .escaRaba po
día ter habido unha catástrofe te-
rríbel" ... · 

Ün informe feíto público pola 
sección sindical de ccoo dos 
bombeiros da Generalitat redun-

. daba neste aspecto'. Segundo o 
·informe, os bombeirns chegaron 
á central serí exp'riéncia neste 

. tipo de sinistros, sen materiais 
adecuados e o que. era pior, sen 
directrices técnicas_. o emprego 
n;iasivo de água · nqs priméiros 
momentos de lume intenso pudo 
ter inutilizando os dous únicos 
turbosoprantes, averiando defini
tivamente o sistema de refrixera
ción dó reactor. · 

"Vaisé o_ reactor!!" 
Outras decláracións, as do xefe 
de bombeiros de Amposta que 
participou nas tareas de control 
do L_ume, Josep Pino, ennegre
ceron ainda rnáis os tintes do re
lato_ reconstruido sobre as dL•as 
primeiras . horas do accidente. 
Seg~ndo Jo~ep Pino, "os técni
cos fuxiron das depe_~déncl~9 e 

. vocaba:i asambleas multitudiná
rias que acompañaban á cele
bración dos plenos. Os viciñós 
de L' Atmella decidian celebrar 
unha xornada de Folga Xeral 
para o dia 30, xornada acompa-
ñada de rrianifestacións antinu
cleares en Reus e Amposta. A 
isto engadianse as ameazas de 
Montroig e L'Atmella de aban
doar o Penta e devolver o mate-
rial que protección civil tiña pas
to ~ disposición dos concellos. 

· Pero non eran só os directamen
te afectados. A directora de pro
tección civil, Pilar Brabo, tamén 
recoñecia a grávidade do acci
dente e as responsabilidades 
contraidas pola direción da cen
tral d.espois de ter tardado case 
cuarenta minutos en avisar ás 
autoridades contravind.o asi as 
próprias orientacións do PENTAD 

Vandellós ll: ·en seis· meses tres incéndios 
Desque . no 197 4, os veciños 
da rib-eira de L'Ebre, i;>rincipal
mente de Aseó e L'Atmella de 
Mar iniciaran a sua cruzada 
antinuclear, vários foron -as 
·cruces· que tiveron que sopor
tar: os contín1;1os· paróns das 
centrais, pouco e mal explica
dos· e as ·caréncias do Plan de 
Emerxéncia Nucléar de Tarra-
go'na (PENTA). . 

Só o grupo_ 11 de Vandellós, 
1conectado hai menos . de anos 

· ,.e médio á rede el~ctrica, so.: 
- freu entre Xuño do 1988 e Xa:. 

rieiro do .1989, tres iricéndios 
doutros tantos· transf armado-

- res debido, · segun<;io os infor
mes da central, aos -fallos de 
fabricación- dos bornes por 
onde discorre a enerxia desde 
o reactor á rede. Estes e ou-. 
tros sinistrbs de menqr volume 
·abrigaron ao . reactor de Van-

dellós 11 a permanecer ·mais municipios, protección civil e a 
tempo eñ situación . de perda ~ dirección da central e de estru-
segura que en conexión coa tura loxística como equipas de 
rede.- megafonía e sanitários. Os mu:-

. A .estes contínuos 'sobresal- . nicípios negoCiaron entón co 
tos uníanse as caréncias de- Governo civil un plan de carén-

. fectadas nó simulacro de eme- cias que debera investir · en 
rxéncia nuclear realizado · en dous anos máis de 3.000 mi-
Novembro-do 1987 dentro das llóns de pesetas na solución 

. normas do.-PENT A, considera- dos problemas ob$ervados 
dó polos . antinucleares do Bai · tras o simulacro. O acciperite 
Ebre máis . como un plan de do pasado xoves e a sua gravi-

- contención da povoación po- . . dade -potencial, que irñpulsou 
tenciplmente irradiada que . a algúns técnicos a recomen-
como_ un plan de evacuación. dar aos seus familiares que 
No simulacro evidenciáronse abandonaran. as povoacións 
de maneira grotesca as carén- próximas, chegou 'nun · . mo- , 
cías en matéria de vi'as de éva- _mento en que o . descontento 
éuación (tres autobuses · que· antinuclear era xeral. Só o con-· 
pa~ieipabao . nas · tareas dé cello de Var1dellós aceita o sa- · 
evacuación quedáronse atas- Jário do medo e rué;! · ou matiza· · 
cados nunha curva pechada e a sua ·protésta. A vaca da cen-
nunha ponte excesivamente _tral dálles leite ·ainda ·que sexa 
baixa), qe conexión entre os radioactivo. D 

Un tipo 
dEf'-central · 
en desuso 
Vandellós 1 é ünha das cen
trais nucleares máis antigas 
do parque nuclear español e 
a única de tecnoloxia non es
tadounidense. Trátase dunha 
central de tecnoloxia trance-

. sa, actualmente en desuso 
na própria Francia. Segundo 
o Organismo Internacional de 
Enerxia Atómica (OIEA) había 
no 1985 33 centrais nuclea
res de características seme
llantes á de Vandellós en 
todo o mundo, 26 das cales 
atopábanse no Reino Unido e 
4 na Fráncia. Os reactores 
británicos, segundo unha in
formación facilitada polo Ser
vicio Mundial de Información 
da Enerxia (WISE), xa entra
ron na última fase da sua vida 
operacional. Os franceses 
pola sua parte serán des
mantelados entre 1990 e 
1994. Vandellós 1 ten, porén, 
o permiso do Ministério de 
lndústria para funcionar -até o 
ano 2.003. 

Tras o accidente da nu
clear soviética de Chemóbil, 
o CSN solicitou á empresa 
explotadora· de Vandellós 1 
que implementara unha série 
de modificacións dos siste
mas de seguridade que xa se 
tiñan realizado na central 
francesa de referéncia de 
Vandellós. Segundo a organi
zación ecoloxista WISE, tres 
destas cinco modificacións 
nunca foron instaladas pela 
dirección da central. Duas 
delas con-esponderian preci
samente aos sistemas de re
frixeración do reactor. O má
ximo· risco do accidente aco
rrido en Vandellós 1 produciu
se precisamente a conse
cuéncia das dificuldades con 
que se atoparon os técnicos 
da central para manter os ni
veis de refrixeración necesá
rios tras a inutilización de 
dous dos catro turbosopran
tes. A falla de refrixeración, 
segundo o WISE, poderia 
conducir a un aumento da 
temperatiura do grafito que 
modera o reactor facilitando 

. a posibilidade dun Jncéndio 
en masa das 3.000 toneladas 
de grafito de Varidellós l. A 
esta posibilidade se referia o 
xefe de Bombeiros de Vande
llós 11 cando falaba de "catás
trofe terríbel". · 
• O Conse_llo de Seguriqade 
nuclea~ estuda mentres tanto 

. a sanción q'ue pode co)'res-
. pondér á dir~ccióri da central 
e as modificacións que HI-

' 

. FRENSA deberá introducir 
nos sistemas de seg1,Jridade 
da central para poder conec- . 
'tala de novo á redé. Cando 
os concellos do. área nucleat 
solicitan o seu desmaritela-

. menfo, a ·dirección xa anun
ciou ·qüe o reactor ·poderia 
conectarse outravolta á rede, 
ainda .que a -r:netade de po
téncia, · en menos de catro · 
·meses. · · o 
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ELEICIONS NO BRASIL 

O 15'· de Novembro celebra~e a primeira volta das. eleicións do Brasil 

Lula e a · Frenté Br8sil Popular disputan o trunfo 
á candidatura oficial . e a Brizola 
• ROSA ESTÉVEZ/BRASIL 

E o "povao'·' saiu á rua. 
Durante os anos 83 e 84 
sucedéron-se as 
manifestacións en favor 
das eleicións para a 
presidéncia da Republica. 
E aí as t~mos, á volta da 
esquina. O 15 de 
Novembro, 
aproximadamente 82 

· millóns de brasileiros 
acudirán as urnas. Destes, 
a maioria sobrevive en 
condicións infrahumanas: 
2 de cada 3 brasileiros 
comen menos que o 
necesário para sobreviver; 
a inflación atinxiu case o 
1.000% no 88, 12 millóns 
de traballadores sem terra; 
violéncia dos latifundiários 
(só durante o governo de 
Sarney, asasinaron un ha 
média de 1 traballador 
rural cada 2 dias), millóns 
de meniños de rua, 
opresión dos pavos 
indíxenas, analfabetismo e 
un sen fin de ismos non 
precisamente artísticos 
como semi-escravismo, 
racismo, etc. 

A campaña pre-ejeitoral iniciada 
hai meses, ten-se caracterizado 
pola omisión do discurso políti
co. lnerente ao "presidencialis
mo" e potenciado pola direíta, 
está presente a ideia de que as 
solucións aos graves problemas 
do país está na correcta eleción 
do presidente, como se dun Me
sías se tratase. A crise parece re
sumida nunhas cantas cuestións 
de dominio publico (inflación, 
débeda externa, política sala
rial...) que serven para mo3trar a 
"disconformidade" dos presiden
ciáveis coa situación actual. Mais 
a maioria dos candidatos (muitos 
deles teñen participado na xesta
ción da crise) elude calquer co
mentario sobre as causas e a 
esixencia de responsabilidades, 
limitándo-se a culpar a xestión 
do actual presidente Sarney. 

As grandes redes de comuni
. cación ocúpan-se de asegurar
lle o éxito aos seus accionistas. 
Os titulares da prensa recollen 
cada dia os resultados das pes
quisas, fan alarde da adesións 
aso ·:tavoritos" e canta as ané
dotas da campaña. Todo un es-. 
forzo para "informa.r'' aos eleito
·res. Dos millóns de non leitores 
ocupan-se as grandes cadena~ 
de televisión privada. 

As candidaturas -da direita 

Neste contexto a direita ataca 
con forza, coa forza que· lle dá o 
poder do diñeiro. O qandidato 

. lanzado con todas as da lei do 
"marketing" ·é Fernando Collior 1 

de Mello do. PRN (Partido de Re
construc;áo Nacional, herdeiro do 
partido que inspirou a · cíiación 
da ARENA, formación que 
apoióu á ditadura militar). Con ai
res qe triunfador, ,aparece conio 
o representante dunha dlreita ci
viliza.da -con pretensións de con
ducir o país cara o progreso e a 

. modernidade. Apoiado por ban
queiros, grandes err.presários e 
pota Rede Globo (que conta con 
o canal de TV líder de audiéncia), 
Colhor aparece desde o início da 
Cé!JI'J2?ñª-9.Q..f!lQ_Q. qmdid.ato. pre:~ . · 

IDH11l BRASU 

Luis lgnácio Lula en plena campaña en San Salvador de Bahía . OUICO PEÑA 

ferido nas enquisas. Non se trata 
aqui de cuestionar símplemente 
a fiabilidade dos sondeos senón 
de indagar sobre· a sua posíbel 
influéncia na orientación do voto 
e ver -como poden ser utilizados 
en favor da campaña triunfalista . 
do PRN. Nese sentido, podemos 
constatar como os seus aliados 
naturais van aderindo á causa 
comun con Colhor, dando lugar 
a un amplo movimento de tráns
fugas de partidos conservadores· 
que, ante o éxito pre~sto deci
den "colhorir". 

Mais abríndo-se paso tamén 
pola direita tradicional aparecen 
outros candidatos como Paulo 
Maluf (Partido Democrático So- -
cial), Mario Cavas (Partido Social 
Democrático), Guillerme Afif 
(Partido Liberal) e Aureliano Cha
ves (Frente Liberal). Esta direita 
fragmentada que disputa a atra
ciór. dun mesmo sector social e 
que apresenta escasa diferéncia 
de matices nos seus discursos, 
non parece ter muitas posibilida
des de éxito nesta campaña. 

Non hai que esquecer -tamén as 
dificultades de rivalizar co candi
dato "estrela'.' do PRN. Haberá 
que esperar ao segundo turno 
(que teria lugar o 17 de Decem
-bro se non hai nengun candidato 
que .alcance a maioria absoluta), · 
para ver se bai un trasvase de 
votos cara o candidato máis for
te. De feito esta conoucta xa sé 
manifesta no fenómeno do ·trans
fuguismo comentado riñas aci-
ma. - · 

Opción á esquerd~ 

dura militar e a un longo exilio o 
q·ue lle- concede carnet de demó
crata. o maior número de adep- . 
tos sifúa-se entre a~ clases ·mé
dias e un nutrido grupo de inte
lectuais e sectores progresista$. ' 

-O grande empresariado ligado ás 
multinacicma.is teme a este can

-didato situado no segundo pasto 
nos sondeos eleitorais. Mais al
gúns sectores. da burguesía na
cional --defendida outrora pelos 
trabalhfstas frente- ao imperialis
mo- empezan a ver con outros 
ollas ao candidato do PDT, parti-

Como da socialdemocrácia e o do integrado na lnterns:tcional 
populismo ternos a Leonel Brizo- Socialista que ten como modelos· 
la (Partido Democrático Trabal- ao.$ líderes socialdemócratas eu-
hista). Considéra-se o h~rdeiro · ropeus. Ao fin e ao cabo, ao em
histórico do "trabalhismo" brasi- - presariado destas latitudes non 
leiro. Cun programa de reformas - lle vai nada ·mal. 
sociais, a defesa dun nacionalis
mo difuso e f acendo repaso da 
sua actividade política en ante
riores administracións, Brizola al
can?a popularidade entre amplas 
capas sociais. Non hai que es
quecer que no seu ·historial está 
presente a sua oposición á dita-

Cabe nomear tamén a dous 
candidatos .. que, pese ' ao prota
gonismo que tive.ron en etapéj.s 
políticas anteriores, hoxe apre
sentan uri claro declive. Eles son 
Ulysses Guimaraes do PMDB 
(Partido ·do Movimento Demo-

A DITADtJRA MILITAR 
E O MILAGRE BRASILEIRO 

cratico Brasileiro) e Roberto Frai
re do· PCB (Partido Comunista 
Brasileiro). O partido no que mili·-. 
tª Ulysses deriva do _MDB,. for
mación que actuou corno "opo-

. sición consentida" durante a di
tadura e que agrupaba a repre
sentantes de diversos sectores 
sociais. Namentras houbo unha 
causa comun a que bpoñer-se, o 
consenso foi mais ou menos fun- · 
cionando. Mais no actual perio
do, no que se van perfilando aos 
diferentes tendéncias, o partido 
entra en plena crise. lsto _. unido 
ao ·descontento entre os secto
res mais progresistas. polo apoio 
prestado pcir Ulysses ao presi
dente Sarney, van deixando ao 
candidato cada_ vez mais _isolado 
e sen apoio dentro da própria . 
formación. En canto· ao PCB; en
cóntra-se en recomposición _ da 
si.Ja base social, xa bastante ra- · 
quítica. Cun discurso moderado 
e ambíguo, Freire aparece moi 
preocupado · en atraer "simpa
tías" e· non deixa c;le manter con
versas con-diferentes personali
dades, entre as que se encontran 
muitos dos seus tradicionais ad-

·versários. N'on .deixa . de receber 
elóxios pola su-a imaxen de co
munista moderno e civilizado. 
máis o apoio non-dá chegado. 

A alternativa de Lula 

Frente a este ambiente presiden
cialista, hai unha candidatura 
que destaca tañto polo seu signi
ficado histórico como pola abor
daxe dos grandes problemas es
truturais que afectan ao Brasil. 
Tráta-se da Frente Brasil Popul_ar 
integrada polo PG do B (Partido 
Comunista do Brasil), PSB (Parti- . 
do Socialistá Brasileiro) e PT 
(Partido dos Trabalhadores). 
Apresenta como candidato a 
Luis lgnácio Lula da Silva, coñe
cido líder sindicalista metal.úrxico 
nas. grandes folgas que. sacudi
ron o ABC pal,llista (cinto indus- , 
trial da Grande Sao Paulo). Atra
vés dunha linguaxe direta e ten
do como cenário principal as 
ruas das vilas e cidades, Lula 
apresenta· con claridade a difícil 
situación . económica pola que 
atravesa o país e as suas Gau
sas, nun · intento de reavivar a 
conciéncia das clases po'pulares. · 
Entre as · a~ternativas q~e apare-= . 
can .no programa da Frente,, cabe 
destacar: suspensión da débeda 
externa, combate á especulación 
financieira e á inflación, pór límite 
á-acción- do capital extranxeiro, 

ROSA ESTÉVEZ distribuición da renta, necesida-
No ano 1964, un golpe de estado impón unha dita- portac'ión dirixiu-se a :equipamentos de alta . tec110- de dunha reforma agrária que re-
ciura militar-de consecuencias dramáticas para o loxia. e elevou-se o índice de exp-ortación$ (a costa mate con o predominio dos lati.:. 
povo brasileiro. A aniquilación dos opositores ao de aplicar medidas de·exencións e de comprensión -fundiários e das monoculturas, 
réxime deu.:.se através da violéncia física -tortura, salarial para abaratar os custos e permitir unha · constri.Jción de , vivendas socias, 
desaparicións, exilio ... - e. da criación dun marco -maior .competitividade no mercado exterior). subordinación ·do poder 'militar 
xurídico -os Atos lnstitucionais:- para poder go- Mais a partir de 1975, non hai quen acre9ite no · ao poder civil, defesa d9S direi-
vernar sen impedimentos. As me..didas tomaqas su- Milagre. Resultaba imposibel seguir encubrindo os tos dos cidadáns. e dos traballa-
puxeron entre,outras causas, a arr:ipliacióri do siste- problemas estrutui:ais, as inxutícias do sistema e a dores, etc. A ni[lguén se lle esca-
ma centralizador e represivo, o estabelecemento de desnacionalización da economia. Co mercado in- · · pa as dificuldádes de aplicación 
eleicións indiretas para a Presidéncia da República terno saturado e o externo extraído (criese do pe- deste programa que ataca os in-
e a supresión dos partidos políticos. tróleo), cun endebedamento externo brutal, un tereses dos grande capital. Por 

• enorme déficit na balanza.comercial e a evasión de iso a- Frente · preocüpase por 
· Para lex;itimar(!) ao góverno, buscbu-se a fórmula divisas, 0 país entrá nunha profunda crise pagada aclqrar que a solución dos pra-

do bipartidismos: un partido pro, governo militar, o c'on altos custos pelas clases populares. blemas non depende desas elei-
ARENA -;-Alianya Renovadora . N_acionál- e outro Mentres, 0 posicionamento do povo contra 0 ré- cións e sí da firmeza e or:g·aniza-
destinado ao pape! de "oposi~ión consentida", o xime xa se fixera notar. No 1974, nas eleicións le- · · ción popular para enfrentar~se 
MDB -Movimento Democrático Brasileiro: -Ambos · xislativas, 0 MDB·consegue a vitória frente ao.parti- aos·que se resisten ás profundas 
entrarían no ·xogo das eleicións diretas permitida& do dó governo. A articulación das forzas opositoras . transformacións que a situáción . 
para preencher cargo no f>oder Lexislativo. . ~ -MBD, setores progresistas da lgrexa, sindicatos demanda. 

No terreno económico
1 

os governos da ditadl,Jra das áreas industriais, comité~ pela amnistía .... au- Aconteza o q·ue · acontecer 
optaron polo cr~scimento -~conómiGo ac~ler~~o menta cada dia. · · nest~ 15 de Novembro; hai que 
asociado ao capital extranxeiro e pola reahzac1on Iniciado o mandato de Figueire.do (1979), a crise sinalar un feito: o fortalecemento 
de empresas "grafldiosas" (como a estrada Trans- e as presións sociais obrígano a suavizar a censu- das forzas de esquerda consta-, 
Amazór.iica). o seu proxecto económico produciu ra, ·d.e~retar a ªí!lnistia ~ .derogar a iexislación que tado pola unidade acadada, polo 
0 efeito que os seus prom<?tores deron en chamar supnm1a os pa~1dos p_oht1cos. . éxito conquerido en anteriores 
0 "Milagre Brasileiro": o .capital. ~st:anxeir~ ent~ou : Go:n.~zaba as1 o pen.odq q.~e os er.ca~re~a~.os da . elecións e pola crecente mobiti-
a_mcire.as aumentando fl_Rro.Pu~.1.on 1r:id.ustr.ial,_a un-: ..:. ... Jra_psJQton de.ron.eo _c_h.amar. _Nova Repub.ltca. _. o., zación popular. . ;1 'r.-J ~ .: q · 
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.. CARTAS 

PRESOS 

Desde o pasado dia 5 de Agosto, 
presos independentistas galegos · 
estamos pechados nas celas da 
cadea de máxima seguridade de · 
Alcalá de Henares en defensa da 
reunificación dos presos políti
cos, do respeto aos direitos hu- · 

, manos nas cadeas, en reivindi
cación do traslado á Galiza, polo 
dir~ito a dispar de alimentos 
frescos ainda que ·se?<an c0m
prados á nasa costa, polo direito 
a poder comunicar con amista
des, polo. non control das comu
nicacións e correspOndéncia e . 
tamén, coincidindo soiidariai:nen
te cos presos poi íticos -bascós, . 
poJa negociación política entre o · 
G,overnó Espanhol e ET A . 

A postura do PSOE contra a 
nasa loita foi desde o comezo a 
de "pao e cenoura"·. Nada m~is 
encetar · aplicaron-nos· o artigo· 
123 do Regúlamento Penitenciá
rio, que fai reteréncia a utilización 
da . violéncia contra ·dos presos 
con· instrumentos como porras, 
esprais, alxemas, etc .. Estrana
mente · deixaron-nos no mesmo ' 
módulo, cando o usual é o tras
lado imediato ao módulo espe:
cial de isolamento con 14 dias de 
sanción. A razón está en que 
como ten,hen aos presos poi íti
cos dispersos nos distintos mó- · 
dulos o traslado ao módulo de 
isolamento faria-nos Goincidir 
con o_utros companheiros. 

Como viran que con ·sancións 
e ·amenazas noñ c~di'amos, se- -
guiron a política de portas_ aber
tas e jnvitacións ,cotidiana~ a 
abandonar a loita. Era curioso 

._ 
1TOKIO 

ver como os carceleirrn~ abrían 
as nosas celas facendo-se os 
despistados para ver se baixába
mos a facer vida normal con o 
resto dos presos. _ 

Simultan'eamente os funciohá
rios tratan de provocar e azuzar 
a presos comuns para criar ten
són contra dos presos políticos. 
É dizer, por unha banda ofereéen 
a .cenoura da _porta aberta da 
cela, e como non entramos por 
aí, utilizan a 'ameaza, a intoxica
ción, a provocación . e manobras 
para enfrentar a un sector _de 
presos en contra nosa. Está moi 

(ecente o exemplo que ocorreu 
nas Palmas, onde a un preso 
vasco lle feriron a golpes na ca
beza. 

O PSOE sabe ·que a política de 
dispersón e de arrepentimento 
xa foi experimentada hai anos e 
que nasce fracasada; non tivo 
re-insertados que presentar na 
1V na campanha eleitoral. Por 
outra banda denotan presas . é 
nervosismo nesta · impresentável 
política de hostigamento aos 
presos políticos. Non é casuali
dade que só hais uns pouc_os 

meses Roldán e Vera_ fixerán 
contados con dirixentes de H.B. 
ou que F. ·González proponha 
antes da cainpanha eleitoral 
unha concertación sobre o tema 
para despois das eleicións. Son 
perfectamente . consc~ntes da 
inevitabiliaade da negociación e 
canto mais a retrasen pior. 

O pasado dia 29 de Setembro, 
separan-me do resto dos com
panheiro~ e mandan-me só para 
outro módulo de réximen de vida 
mais duro, sendo o único preso 
poHtico nel. O companbeiro Al
fredo Santos Conde a raiz da se
paración · e palas entradas dos 
funcionários a erguelo violenta
mente en cada un dos recontos 
diários, mete-se nunha folga de 
fame na que permanece 20 días, 

.~ sem que a direoión da prisón 
ceda, deixando moi explícita a 
posición de non proceder á nosa 
.reunificación. 

O director do cárcere ofrece
ce-me voltar -con os compañei
ros se abandono o encerramento 
que sigo de 24 horas, e brinda
me o melhor destino que pode 
t~r un preso dentro dos muros: a 
es·cola; ao r:iegarme a colaborar, 
ao dia siguiente prodúcese unha 
sanción de 1 O dias -en celas de 
isolamento, novos partes sancio
nadores por non porme firmes 
nos recontos e através do~ car
celeiros promoven umha cam
panha contra minha entre os pre
sos comuns f acendo-os traballar 
mais e decindo-lles que é causa 
minha. 

O· dia 21 de Outubro voltan a 
cambiarme de módulos mandan-

do- me a Aillamento 5, régimen 
especial, pátio máis ·reducido, 
sen sás comuns como com.edor 
ou 1V. A.. maioria dos presos son . 
recén chegados de Carabanchel. 

Polo que se ve a intención do 
governo é manter-me incomuni
cado dos demais companheiros, 
sexan galegas ou bascas; non 
soportan que uns pouquinhos 
galegas lles estenhamos dando 
tanta lata e lles rebotemos a 
campanha de imaxen que pre- . 
tenden dar dis prisons, especial
mente de esta que ten xunto con 
Puerto de Sta. María a pior fama 
do estado. · ' 

Até cambiaron o dia de visitas 
para que non.coincida con o dái 
das visitas dos demais compan
heiros e non poida vé-los e que 
ademais a minha familia tén que 
facer os viaxes ex-profeso para 
min sementes, con o que os gas
tos se multiplican xunto con as 
dificultades. 

Estas causas en prisón duran 
tempo, é o comezo dunha etapa 
de "tortura blanca" de absoluta 
incomunicación que vai durar 

. meses, ou anos. 

Con todo, estou moi tranquilo, 
esto é outro frente de loita mais, 
e son conscente da transitorie-

, dade da situación dentro do pro
ceso político global, no estado e 
na Galiza. As pallas que nos pon
hen non poden parar as rodas do 
carro da história do noso povo. 
No fondo témen--nos, saben que 

-estamos vencendo xá. D 

MIGUEL CAMPUZANO ÁLVAAEZ 
(Prtsón de Alcala-Meeo) 

somos coñecidos 
na Oaliza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
galeg~s 
é portugueses _ 
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Unha carta inédita 
·de Celso Emilio o 20 dé Xilllo.do -1936.. 

•x.c. 
Cando en 1936 se 
subleva o exército 
español contra -a 
legalidade Republicana 
Galiza viña de vivir 
acontecimentos de 
grande trascendéncia · 
política. Celso Emilio 
Ferreiro, atopábase en 
Ourense, formando 
parte das Mocedades 
Galeguistas. Un 
com pañeiro seu 
daqueles anos de 
rnilitáncia , Bieito . 
Femández, que formou 
parte da Sociedade 
Nacionalista Pondal, 
gardou durante máis de . 
50 anos este documento 

. de primeira man que 
agora pu?licamos . 

Ise exército felón e 
cobarde ... 

.. , ... ~ :~~·· .. .. :::.~ .~ .. ~ -
•· "'º " \~ •·"·º"'";',..·~,~·~\ 

¡;.~ ...... , ... _, •• •"'"{~ 

Bieito Femández remitiunos un 
documento que completa a his: 
tória biográfica dun Celso Emi
lio marcado , corno toda a ·sua 

xeneración . . pola -onda terríbel 
da guerra de- retagarda e a mo
bilización ao frente Asi Celso 
Emilio foi envíado con out-ro~ da 

Nota manuscrita de Celso éonfirmando o envio 
dun artigo para a revista "A Fouce" da Sociedade 
Naéionalista Pondal, á que pertencia Bieito 
Femández. Á dlreita o pasquin qu_e se repartiu o 
25 de Xullo do 1936 en Grou que Celso se 
encarregóu de remitirlle. 

Acebeda do Ria (Celanova) · 
20-7-36 
Irmán Fernández do Palleiro 
Gro u 
Benqueri'do-irrnán: Eiquí me tes 
recluido nesta terra largasia ·dos . 
meus abós, en . agarda 9,e que 
pase a treboada que se desatou · 
istes días e qué ameaza con 

· arrasalo todo. 
. Como supoño, xa estarás en
teirado de todo o que ocurre. En 
Ourense o exército hespanol. - · 

. iste exército felón e cobarde, 
que endexam·ais sirveu p~a ou
fra causa que coleccionar derro- -
~as e oprimir aos pobos da pe~ 
nínsula,- sublevouse. contra o 
g0b~mo e adonouse de toda a 
provincia. , . 

En Celanova a garda civil ar
mou aos · element_os f eixistas . 
qque xa se . apoderaron do C<?n-. 
sello e imperan como amos e se
ñores da rua. 

Poidose evitar ista vergonzo-

.sa .Pasividade da prov~ncia de 
Ourense, pero o Gobernador ci
vil, por medo ou por outra cau
sa, non quixo !acilitar ~:i.rmas aos 
que en norne de todolos antifei
xistas baixamos ao· gobe~o a 
pedirllas . Agora que se foda! 

Eu víñenme para eiquí, por- ·. 
"que comenzaron a chegar ardes 
de detención contra todos os si:- -
ñofocados na. demi.deira situa-
ción: . . 

Fai unhos .dias remitinche por 
correiO os pasquís para o DIA de 
GALIZA, que . apesél!es de istes 
acontecimen1;os supoño espalla-· 
rás. Importan a pesetas:" 

.- -Non me escrjbas· ·poi-o de 
agora porque .é . ~oi probabel 
qµe marche para outra aldeia .de 

. Rarnirás onde .t~ño unhos pare~-
t.es. · . 
Hoxe mhls que nunca: MORRA 
HESPAÑA! . 
Teu.e de Qaliza 

Ferreiro 

.. sua quinta a Asturias . _ A carta 
de- Celso Emílio ·_:_ver reprodu
ción- escrébese dous dias de·s
pois d.o Alzamento e ia acom.pa
ñado dunha nota manuscrita do 
pr.óprio Celso :. ' "Amigo Bieit9: 

· ' Fai unhos dias ·remitinche a co
laboración pra "A Fouce" e a lis-_ 

· ta de mozos nazonalistas. ·Dime 
si a recibiches. bi.nie tamén si 
recibes "Guieiro" . Teu e da pá
~ria . Ferreiro. Morra Hesp9ña" 

Bieito Femándéz acm~pañóu
nos tamén to seu texto unha 
e.arta própría que comenta a de 
Celso: ' 

"Sr. Director de A Nasa Terra 

· .Moi . Sr. meu : á vista da carta 
publicada na Voz de Qalicia o 

.·16-X-89 polo facha José Rguez . 
Otero, periso que alguén lle de
bía respostar. E .rr.oi posíbel que 
Ferreiro se vesr-.. 1:· ~::, ,ido a afi- .. 

· liarse a Falang.:: . despois de es
tar . varios -días oculto, prirrieiro 
en Acebeda do Ria e despois en 
Vilavidal (Ramirás). · Gousa que 
ti ve.ron -qÚe facer · ·moitos 'para 
salvar a vida. maís j sq non sig-
nifica nada. - -

Por se lles pode ser útil 'pra 
algo , mándolle fotocópia disas 
duas cartas ·dirixidas a min, das 
que poden ºtace!. o u.so q{ie mi
llar Des p~reza . Por· elas vese · 
moi clarq o . "grande arriar" que 
Ferreiro.Jle tiña á' Hespafia opre- . 
sora, "amor" que.. eu comparto: 
tamén . 

Saúdao moi atte. o seu ~s. 
Bieito Fernández· 

_ P,S.: -Unha irmá de Ferreiro. 
era" a xef á. -local da falanxe en 
Celañova, polo que ~non ·me pa
recé nada difícil estenderlle un 
carnet de afiliado a· seu irmao 
con un ano ·au dous de antigue
dade, ¿non .nes parece?. 

Os pasquins po Día de Galjza 
do 36 fo ron esp8.l!ados en · Grou 

- · o día 25 de XUno. Acompaño 
lir(. · O 

· · N°406 

ÍI Se.ptim~ edición do 
Outno Fotográfico. A sépti-

. ma xeira do Outono Fotográf;i.co 
que se· celebra durante e,?te mes . 
na Casa da Xuventúde dé Ou
rense- a presenta como ·novidade · 

. a incorporación de -O Barco, O 
Carl;>alliño .. Ribadavia e Verin. O. 
certame esta organi:¡;ado pqla 

- Casa da Xuventude e ·ne( parti-
. cipan entre oB.t~os a Agrupación 

Fotográfica Ourensán. a Asocia- · 
ción de Fotógrafos Pro'fisionais 
de Ourense, o Liceo Recreo Ou-

- rensan~ o Museu Arqueolóxico e 
o Municipal así' como o Ateneo . 
Están . anunciadas 31 exposi
ció.ns. O 

· • Prémios R. Cabanillas 
de Tradución~ Raquel V.;il]&. 
nueva e V . Arias foron galardo
nados pala . sua traducióI). de 
Mondo' e Outras Histórias de 

· JeaFI Marie le Clézio receberon 
o "I Prémio de Traduéción Lite
rária Ramon Cábanillas' '. . Este , 
novo prémio das letras galegas 
foi estal;>lecido pola Conselleria 
de Cultura e ·está dotado con un 
.mill'Ón dé pesetas . Ó xurado 
acordou distinguir en igualdade · 
cos ·prérpiados ao t~aballo de 
Marisa Méndez Anta e Gonz~o 
Navaza ao traduciren "O can 
dos Baskerville" de· Conan Doy
le. , .O 

•Nace Jnformaci6n Tea- . 
tral. Como · segUnda época: do 

· ·Boletín de Iñformq_cion Teg_tral 
nace en Vigo a revista Informa
ción Teatral, dirixida por Antón 
Lamapereira.· Esta nova_ publica
ción de teatro procurará comnti
nuar a' liña de información sobre 
o feitó teatral na Galizá. ·Na 
mancheta de colaboradores fi
guran. os nomes de Xosé Ma
nuel Pazos, Xaime Aguiar, Fran- · 
cisco Oti, Julio Cardoso. José 
Leitao·.-.. Marife Santiago, Silda 
García, Anxos . Cuña, · Maribel 
Alvarez, Manuel Vieites, Ampa
ro Ibarra e a: Escala de Expre~ · 
·sión ·Dramática Kalandraka. O 
prirneiro número de Información 
Teatral inclúe, entre outros, .un 
traballo sobre Enrique Buena
ventura, pai d.o 'Novo Teatro Co
lombiano e fundador do Teatro 
Experimental de c'ali asi como 
\1I1 artigo deste autor sobre 
"Teatro, Colonialismo e Identi
dade Cultura)" . · -O · 
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De esquerda a direita capas 
deseñadas por Bujados, 
Camilo Diaz; Maside e 
Castelao. Nas fotos Ribas e 
Diz Baliño. 

·As···cAPAS DE LIBRO NA-ARTE GALEGA 1900-1936 

Dun tempo a esta párte, o dese
ño gráfico está a despertar o in
terese da sociedade ao aumen- · 
tar a sua preséncia real á vez 
que se agarda. del l!nha posibili
dade de extensión artística e in
dustrial 

Pésie .o impacien_te papel que 
de xeito silencioso estivo a xo
gar en todos os ámbitos da vida 
cotiá, ~oucos foron ·as ·traballos · 

- que éspallaron as pautas estéti-
._ cas que seguiu o deseño na Ga

liza e. os seus cultivadores. Nen 
sequer os xa recoñecidos como 
g(ánd,es nomes na história dci 
deseño editorial no Estado espa
ñol; Máximo Ramos, Bujadós 
ou , especialmente, Federico Ri
bas . 

Singular .atractivo· ato¡:i'arÍ:iq~, 
pala sua n6vidade e desconcer
tante calidade e tamén pala . 
.cantidade de deseñadotes: na 
faceta da ·ilustración de capas 
de libro na Galiza entre 1900 e 
1936. 

Se ben existira unha . certa 
tradioión na· ornamentación do ··' 
libro e incluso v.ense éapas dos 
derradeiros anos- do XIX, nas 
que ·se denota un interese por 
elaborar unha preséncia atracti
va e diferente das · cobertas a 
rrieio do debuxo e ·até da foto- . 
grafía, o certo é que na segünda • 
metade dese século o abandono 
de anttgas técnl.cas artesanais -
leva a un sério deterioro n~ ·cali-· 
dade· da produción editorial. 

:E· coa entrada do novo século 
cando se veñen criar condicións 

· de' re.novación tecnolóxica por. 
mor da implantación de activi- . 
dades industriais e comerciais 
nas ·máis irriportantes vilas e ci
·dades. É p~rticulq.rmente rese-·· 

-flábel a aparición dos obradoiros 
de fotogravado de Pedro Ferrér 
e a 'Litografía Roel na Coruna, 
taller-&s onde se consegutan un
has calidades máis acordes cos 
tempo para a ·edició,ri' de ~CaP,as, 
éarteis :e 'todo tipo de impresos. 

· 0 '· fratamento -gráfico das -cfr'. · 
pas -está directamente relacio-

nado · coa aparición de movi
mentos artísticos de variada 
procedéncia e significación. Su
cesiv-amente xurden nomes im
portantes do deseño qÚe marca- . 
rían épcca e influirían durante 

XOSÉ ENRIQUE ACUÑA 

Ronsel, Lar, Libredón, Yun
que ... etc. , tentan de man de 
Camilo Díaz -Baliño ·e ; sobretodo , 
Cas'telao, impulsar -unha · nova 

. moito temp9 coas ·suas propos
tas estéticas. Williao Morris e 
Aubrey V Beardsley serian figu- -
ras capitp.is neste rÉmaéimentci 
cunha obra que contaría anos 
mái,S tarde cun seguimento .es
tético por parte dos aut9res 
como Juan Luis , Bujados, Díaz 
Baliño, .Sobrino e Castelao. 

. estética que lle viñese- dar sinais 
de id~mtidade a unha sociedade 
en proceso de normalización . 
Aihda que con desigua fortuna , 
estes · dous artistas : impuxeron 

·un estilo e abriron vieiras a pos-
teriores ihtervencións editaríais 
nas capas e no cartelismo, pro
cedente, -no tocante ás in-

. fluéncias- das diversas leituras 
estéticas extrsídas de revistas 
como Caras y Caretas, Le Cri 
de Patis, L'assiete au beurie, · 

·Artistas entre dous séculos 
como Rarnón Parada, Román 
Navarro, Tito Vázquez, Mayer, 
etc., s9n as primeiras presén~ 
cías . 'nesta actiyidade xunto ·a 

. debuxantes ·e ilustradores da ca·
fegoria de Canitrot, L~urido, BÚ
cet~, etc. , a:a=--lado~ dunha .tem
prana ·foserc:15n·<do-quá ""sería \ln 
dos verdaéieirns imptilsores ctes
ta arte na GalÍZéL Castelao. 

f:is distintas es-C,Glas ,e corfon
tes qúe- confluen ·na pihtura ga
lega a partir do sentimento re
xiorialis.ta, máis ou menos· exar-

. cebado na sua · compoñente fol- , 
' 'dorista, gozan igualmente entre . 

1910 e 1936 dunha. participa
'ción, tanto nas editaríais madri-. 
leñas· éomo nas autóctonas-_ no 

· ;deseño de capas. Llorens, Im~h 
do Corral, · González ·del Blan,co, . 
Bello 'Piñeiro, Abelenda, Lohta 

· OíaiJ3aliño e o. escultor Asorey, 

: Simplicissimus e rnesmó a xi
lógrafia xaponesa e o cártelismo 
alemán de entreguerra . Particu
lar carácter tivo a· caligrafía or- · 
namental deseñada pm Caste
lao . que dotou dunha peculiar 
preséncia non poucos libros ga
.legos e ~_que. ainda hoxe. segue 

. á estar vixente. . . . 
Fóra da Galiza, · pero non 

· ,> alleos __ ao n.oso espácio cultural , 
~e· l1_oxe·praticamente esquecidos 

. __:pésie á fortaleza e modemida
" de da s.u_a prddución artística~ 
os casos. de Federico Ribas, Ma
nuel Bujados e Máximo Ramos 
son os máis nece~itados de es
tudo polo· importa.nte e novidoso 
papel que cumpren dentro da 

. 'O L formarían parte desas correntes, 
$s vec_es cos~:qiistas e paisaxis
tas, qúe terian -o seu ·maior ex
pon~nte na obra de ilqstración 
do.pontevedrés.·Cailos Sobrinó.· 

- .DESENVOLVIMENTO 
·nuN SENTIMENTO. 

O desenvolvirrlento dun se'nti- . 
mento nacionalista e o intento 
de .. xerar un estilq . au estética 
nacional a irriaxe do que estaba 
a súceder no País Basca e Cata
luña por .mimetismo de certas · 
correntes europeas, ten na Gali-

. ·za uJ;lha· especial, incidéncia nos ~ 
deseños e oÍiiarrrtmtacións que 
se mostran ·nas publ~cacións ·e 
editoüáis dese arEJo po1ítiéo .. Re
·vistas cómo· Céltiga; · N~s, 

NACIONALISTA E O 
~NTENTO DE .XERAR 

UN ESTILO OU ~ · 
.. ESTÉTICA 

NACIONAL TEN NA 
GALIZA UNHA 
. · ''ESPECIAL 

INCIDÉNQIA. NOS _ ~ 
DESENOS·' 

hístória da arte contemporánea 
na Galjza, á véz que son as 
grandes surpresas neste ache
garnento ás . capas de libro. Do
tados. os · tres ,- de sabrosas e -
contraditótias biografías , foron 
homes do seu tempo os que a 
endeble situacjón editorial des
ta terra leva a principiar un va
gabundeo artístico por América 
e Fráncia, para recalar en Ma
.drid no mesmo miolo .da activi-
. dade comercial e publicitária 
daqu.el tempo . Reclamados pa
las máis populares e importan
tes revistas (La Esfera, Lectu
ras, Blanco y Negro ... ) ou edi-

. toriais (Pueyo, Atlántida, Re-
. nacimiénto ... ) así como palas 
míticas· coleccións de bolso (La 
No~ela de Hoy, La Novela 
~emanal, Los Conie~pQ..rá
neos, La Novela de Lujo, La 
Novela Mundial, Él Folle
tín ... ), e apoiados e protexidos 
dE¡ críticos como José Francés e 
Enrique Estévez Ortega, acada
ron antes da Guerra Civil as co
tas máis altas de recoñecimento 
para _ ser , no· caso de Ribas, se
mellante ao que ten hoxe o ma- · 
drileño Penagos. 

·O labor de Castelao e Camilo 
Díaz Baliño foi de anos e nel 
-está recollida toqa a complexi
dac;le de acontecimentós artísti
cos que chegan á Galiza. Deso
rientados, mediatizados ou sim
plesmente .mimetizadas, non
obstante abriron carniños de re
novación . que foron tomados 
polo importante grupo de artis
tas que son: Souto, Torres, Col
meiro, Maside. Paralel~mente 
·ten tamén interese a preséncia 
qe Álvaro Cebreiro xa· en capas 

1 de revistas como Mondariz e 
· 1 Alfar --onde coincide co uru- . 

guaio Barradas- e nos libros da 
Editorial Nós de Anxel Casal, ar
tífice dun 'fenómeno editor -so
branceirn, .semellante -coas li~ 
mitacións próprias da súa épo
ca- ao que se e.sta a vi ver · no 
libro galega desde os' anos . se- . 
senta a partir das n0va's estraté-

xias culturalistas do galeguis
mo. 

Chegando ao ano 36, no que 
-se produciría unha verdadeirá 
rutura cultural, política e estéti
ca, ainda se poderian citar no
vas casos de intervención gráfi
ca no libro. Os bolseiros da De
putación de Pontevedra nos 
anos 20 e 30, (Pintos Fonseca, 
Martín Echegaray, Castro Ati
nes, Sesto) que aprenderan con 
Castelao as· técnicas de gravado 
en madeira , levado ás cobertas 
e ilustracións de revistas do es
tilo de Logos, Spes, Cristal e 
Alborada; os habituais do gra
vado en todas as facetas (Castro 
Gil, Turas, Prieto Nespereira, 
Xaime Prada), ou os desgracia
damente frustrados - por cir
cunstáncias ben diferentes- de 
Manuel Méndez e Cándido Fer
nández Mazas. 

Poderíanse recoller ainda ca-
. sos esporádicos de colaboración 
coa indústria do libro, (Xurxo 
rourenzo, Preg_o, Villafranca, 
Ledo, Ramón Pernas, Conchei
ro, Ramón Peña ... ) e mesmo as 
de escritores que fixeron, eles 
mesmos, o deseño das suas ca- · 
pas como asi aconteceu con Vi
cente Risco, Cotarelo Valledor e • 
Rafael Dieste. Pero este lapso de · · 
tempQ clave da nasa história 
debe-pecharse coa que precisa
mente foi a aposta de future : a 
de Luís Seoane. Con Seoane 
aparece ·· o máis vangardista 
através das suas colaboracións , 
en revistas como Ser e Univer
sitarios e nas capas dos pri
meiros libros ·de Álvaro Cun
queíro. 

Finalizada a guerra, coma 
neutros carppos da arte, quedou · 
rachado todo un proceso de re- .. 
nQvación que para alguns dos · 
máis significativos artistas ven · · 
ser . o exilio e- mesmo a morte . . 
Alá na .Arxentina, Luís Seoane 
continuoÚ o seu ·labor artístico · 
realizando ·ceritos de capas. ·El , ' 
foi o enlace cos deseñadores' ae 
hoxe mesmo-. O 
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Redefinición do 
·nacionalismo. Unha 
conversa con X.M. 
Be iras 

O éxito do libro de Fernán Vello 
e Pillado A Nación incesante, 
conversas con Xosé Manuel 
Beiras, ao ocupar o primeiro 
pasto nas vendas de libraria , su
bliña o interese do tema : o na
c10nalismo precisado dunha 
posta ao dia. Tanto polos ata
ques dos intelectuais institucio
nais como pola senescéncia das 
expresións ideolóxicas . o nacio
naismo galega estaba a postular 
novas definicións para dar res
postas aos retos de hoxe. Estas 
conversas con Beiras responden 
efectivamente a esta necesida
de. 

A obra consta de catro capí
tulos: I. eu nacm coa Frente Po
pular; II. a nación_ incesante; lll, 
retrato dunha universidade elie
níxena e W , por unha economía 
liberada . O índice onomástico 
oferece un elenco de máis de 
300 nomes. a maior parte gale
gas. significativos nos devandi
tos temas. 

Beiras pasa revista ás aporta
cións liberais e marxistas para 
formular o suxeito nación. Un 
repaso que nos fai advertir as 
desviacións e os acertos neste 
intento sernpre fuxidio . Logo 
examina as aportacións galegas 
tan orixinais como valiosas. Co• 
meza por A. Brañas, un cripto
nacional1sta a quen compre ler 
entre liñas . Como senón expli
car as diferéncias de tratamento 
entre a sua obra "El regionalis
mo" de 1989 e o Discurso de 
abertura de curso na Universi- -
dade de Santiago en 1891? Un 
dos test das connotacións das 
suas teses é a apelación a Irlan
da U:in presente e constante na 
prosa e no verso de Brañas. 

A análise das teorías de V. 
Risco é relativametne breve. 
Beiras califica-o de nacionalis
mo pequeno-burgués e asume 
·as conclusións de Beramendi 
sobre a evolución dou.trinal de 
Risco, un conservador e reaccio
náiio, substancialmente coeren
te de principio ao fin. O ingie
dente do medo como factor psi
colóxico que se ten usado como 
exculpación de Risco. parece 
cada dia máis desbotábel para 
a explicación da sua xeira dou
trinal. Inda asi, Beiras · subliña o 
valor da obra O problema políti
co da Galiza . "un . livro muito 
máis sistemático, muito máis 
..analítico das formas e vieiras da 

.,.. estruturación polltica posível 
deste país, onde xa hai muitos 
menos componentes do tipo dos 
que .antes falav~" (p .126). 

RedAfinición 
do nacionalismo 
O PG que fücorpora todo o máis 
valioso das Irmandades ·da Fala 
define e pratica un nacional1s~ 
1!1º populis~a róa mirada pos~a 

sempre no campesiñado. Bóve-. 
da e Castelao son os méis cau
dalosos inspiÍ,adores do PG. As . 
suxeréncias económicas de Bó
veda sqn $urprendentes (p. 129) -
o me.smo que a capacidade de 
asimilar que observamos en 
Castelao en que cristalizan os 
mellares conceitos dp naciona
lismo .. Pero Castelao evoluciona 
éo tempo e·· as circurrstáncias 
até darnos uns ¿;nceitos nacio
nalistas frel)tistas . Castelao non 
só serve de intermediario entre 
o. nacionalismo dos anos 30 e o 
dos_ 60, el mesmo cría os concei· 
tos descritivos do nácionalismó. 
Di. Beiras : 

"Unha nació~ descritiv~ . por 
exempló, é a que asume Caste
lao enSempre en Caliza. Esta, 
como é ben sabido, é unha no
ción des~ritiva e contad~ : pro
cede do pensam'ento marxista · 
é, en concreto. unha leitura vir~ 
tualmente exaéta da definición 
da nación de Stalin , que, no seu 
dia. foi atacada e ·criticada den
tro do próprio pensamento ma
rxista por ser mécanicista . por 
ser a-histórica e por ser descriti 
va" (p.85) . 

Con esta.s releituras podB;se 
xa proceder a novas intentos e 
a8i o fai Beiras . En páxina e mé
dia , 86-87, e moi de acordo co -
seu discurso longo e retórico . 
Beiras ensaia unha definición 
de nacionalismo no que apare
cen os esforzos dos antecesores 
liberais e marxistas , galegas e 
non galegas ; 

"Conceber a . _nación como 
unha suma de elementos xeo
gráficos, étnicos . antropo:óxi
cos. lingüísticos. cultura is e · 
económicos , evidentemente . 
non é valedeiro e sabor de todo 
non é suficiente(. .. ) Entón , eu 
considero que é necesário qu·e 
alguns deses elementos existan . 
pero que estexan , ademais . ar 
tellados e estruturados. forman
do unha totalidade. Agora . eu 
indicaría o seguinte: é esencial 
para qu~ exista unha nación · · 
que exista . cando menos en xér
molo unha consciéncia nacio
nal ; polo tanto, que esa totalida
de -á sua vez . pois . o colectivo 
social que a define e que consti
tuiu o seu contido humano , non 
só demográfico- teña un de
grau mínimo de consciéncia de 
que é tal , de que é povo ou de 
que é unha nación ; se· quere
des , cando menos, -consciencia 
de identidade colectiva diferen
ciada con vocación espontánea 
de mante-la( ... ) Pero hai unha 
cousa máis , e e que tamén esa 
realidade obxectiva ou esa reali
dade obxectivável que é o feíto 
nacional como algo estruturado , 
é para min, adernais, unha reali
dade r.a que se plasma unha es
pecífica estrutura de clases e 
unha específica manifestación 
dos fenómenos proprios defini ~ 
dores dunha sociedade clasista 
e. por conseguinte, unha espcí
fica forma de ralizar-se a explo
tación de clase( .. . ) e unha for
ma. adernais, específica da loita 
de clases. Entón. a conxunción 
disto que eu bstou enunciando, 
para min é o que constituiría 
hoxe o conceito de nación que 
eu asumiria e que me parece 
máis' valedeiro"(p.87): 
. O esforzo conceitual que toda 

_obra supón é forte , ·pero contado 
paralelamente ás realidades bio

. graficas· e á história da' Gaiiza 
faise asimilábel e capta o. intere~ 
se . 

Nestas CÓnversas, Beiras 
fuxe tamén da descalificación 
algo . excesivamente present~ · 
noutras obras semellantes recen 
saídas do prelo. o estilo da con
versa está no médio das habi
das con Carvalho ,Calero, tan tí
picas dun escritor , sempre mo
delo de moderación . e de ben 
discursa-. e a dos .inemorialistás 
Franco Grande. Baliñas ou as .. 

· Qui-~irQ . 
· CULTURAL 

. conversas con Méndez Ferrín 
t?das .es.tas acedas '.con seu~ 

. contrinca.ntes persoais ou parti- . 
dários . 

Con · _este volume; Beiras .dá 
csie.réncia aos seus escritos de 
mocidade e de madurez , espe
cialmente a "O Atraso económi
co" e a . "Por unha Galícia libera
?ª". Como "O atraso" : tamén 
este é -un libro de texto dos gale
gas asisados . · · O 

FRANCISCO CARBALLO 

M.A. 'Fernán-Vello/F. Pillado Mayor. A 
Nación incesante. Conversa's con 
.Xosé Manuel Beiras. Ed . Sotelo Blanco. 
Santiago de Compostela . 1989. pp. 366. 

Golfaróns· de 
sangtie . 

A presencia da guerra de- 1936 
é ben cutFe na narrativa galegá . 
Poucos casos e frouxos (litera
riamente falando). Fara élo as
pecto testemuñal dunha ou ou- · 
tra novela (ou relato). que se · 
pode salvar. O bosque das An
tas e máis nada . Contado non 
deixa de ser curioso que un 
acontecimento que abalou o 
país. e sobre o .que se teñén es
crito centos d~ novelas (en mui
tos idiomas) e mesmo feito fil
mes . non sexa cáseque tema 

~a~rativo na novela galega dos 
ult1mos corenta anos . Un tema 
de meditación para . sociólogos 
da literatura. ' -
· Agora un~a nova novela ven 

encher un pouco ese vacío-. Tra- . 
ta-se de Golfaróns de sangue 
de Xosé Fariña Jamardo, qu~ 
coa presente fai o seu sexto 1i
vro narrativo no noso idioma. A 

· novela leva un lirniar de Varela 
Jácome que o leitor pode. tran
quilarr,ente. deixa( de lado ... a 
non ser que gaste de frases 
como "o discurso diexético arté
llase sobre parámetros . tempo-

A ROSA DllllA .17 . · 
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rais díspares", etc. Nesta obra o 
~scritor galega narra á história 
da familia -dos Xeitoso nos anos . 
que van desde-a guerra civil até 
-máis ou menos- os anos cin
c;:u.eÍlta (con re~ordos do tempo 
da república) . E" a história dun 
drama. pois todos os componen
tes da familia , agás o menor qµe 
canta o sucedido, marren . De 
enfermidade ou de ,marte natu~ 
ral: ·paseados ou na frente de 
batalla . É, en definitiva. a narra-

- ción das consecuéncias que ten 
a guerra civil (e a pós-guerra) 
nunha familia Muitas conse
cuéncias; os acontecimentos 
suceden-.se e ceban-se sen solu
ción de continuidade nos Xeito
so .. Mesmo pode que a algun lei
tor lle . parezan deinasiaca~ des-

. grácias. Pode ser ; mais compre 
ter en conta algo : o A. fa1 unha 
novela popular.· Popular na ideo
loxia , quer dicer, non se situa 
por riba dos feítos e quer que o 
leitor entre (con simpatía e com
penetrado) nos seus persona~ 

· xes. Ouer que estes sexan com- . 
prendidos, amados . Dirixe-se -
e~ suma- a un posível leitor 
popular a quen ; en certos mo
mentos, parece querer "didacti
zar" . Daí , quizá, esas longas en
fiadas sobre aspectos sociolóxi
cos , económicos e antropolóxi-· 

{pasa á páxina 19) 

XGG 

G~ía de li~ros recomendados para 
· · RU~P. e F.P~ . · .... 

l ___ ] 

Selección de contos de 
prestixiosos autores galegos. 

Exquisita colección de relatos 
- que qiutivan pola súa 

sensibilidade. 
Unha a~ntica fewlación 

Un clásico imprescindible na · 
literatura galega. 

Nove relatos que contribúen 
a conftmw a Otero como un 
narrador excepcional. 

/ 

/ 
* .. 

ga~~~nqu;«a, 
' ( ~6201 Vigo 

Telf. 432IOO 

A historia de amor dunha 
parella contada con· sinxeleza 
e tenrura. 

A análise fonda, dtea de 
matices, dunha alma feminina . 
tlelicada, intelixente e ' 
sensible. 

anosa 
CINZA 

\d\ ll't .\!l 1l¡d 

O libro máis leido por 
alumnos de BUP ' 

-

literaria. . 

Colección literaria: a literatura galega 

/ 
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CULTURAL 

Enrique "0 Drogas", baixo e voz de Bacricada 

WOODSTOCK, GLASTONBURY 
E O ROCK DE ESOUERDAS 

A histérica necesidade de infor
mación que invade o mundo ac
tual obriga aos médios de co
municación a seren monocor
des , uniformes , parvamente 
aburridos. _Hai que gu1char o 
que fai o viciño e se compre co
piar· sen panxomicadas o seu 
esquema. Todas as televisións 
teñen que encherse de concur
sos para tarados mentais, todas 

. as emisoras de rádio de aborri
das tertúlias. políticas entre es
pabilados e listas discográficas 
dos "c_oarenta , , os cincoenta ou 
os dous mil" . Ultimamente unha 
repititiva espécie fixo furor: os 
aniversários; amoréarÍse as efe-
mérides conmem_orativas por
que é norma da competéncia e 

·non hai que se deixar pisar e 
porque ... turrar da encidopédia 
ou arquiVo é o máis doaao, ·cla-
ro . . , 

No panorama ' da ·prensa edi'
tada desta banda do Pirineo, ou 
dos sen;:; colegas médios audfo
visuais. púxose de moda ade
mais o rock Foi o "gran colega" 
Miguel Rios quen introduciu na 
sociedade a sua decadente e . 
oportunista idea e entender o le
gado rockeiro. As grandes. 'visi
tas de famosos acompañando 
acontecimentos de manipula
ción· colectiva (Rolling Stones e 
Mundiais de Fútbol) e _o endé-· 
mico camaleonismo dos políti
cos profisionais para se ápot'ltar. 
ao qu·e arrastre. masas fixeron de 
soporte. Agora o roe!\ (nomea
uamente o comercializado ·e 
descafeinado) é pasto habitual 

. de todo médio de comunicación . . ' \' 

que se précie. 
Estas duas plagas informati

vas, aniversaritis e r6ckismo, 
fundíronse o pasado .estío en 

leda maridaxe coa lembranza 
dos vinte ano's de Woodst'ock. 
Pode alguén explicar por qué 
Woodstock · non · foi notícia no .. 
seu dia . pasou desapercibido 
cando cÜmpliu dez anos, e con
vertiuse surpresivamente en .no
tición . vinte anos d~spois? Com'o 
se ve, non é a nova en .sí o im- · 
portante , senón o que dela pen- · 
sen os grandes médios de· co
municación. Como dixo o outro. 
agora unha notícia non é tal ate 
_que non sae en televisión. 

_,Q ROCK-FOLK 
VEN AGROMANDO 
NO- MUNDO-APÓS 
DE ANOS DE FRIO 

DOMÍNIO 
· TECNOLÓ-X-IC_O_' -

Resulta mosqueante e desco
razoador que riamentras abúrri
dos plumíferos e colegas de rá
_dio-televisión recebian a arde 
do xefe de escarebellar no$. ar
quivos sobre o ·pasado hippy, 

--ésa prensa non . se ente ira de 
xeito nengu_n de que máis perta 
do estado de N,ova Iorque, en 
Inglaterra, e. moito máis perta 
no tempo, xustarnente neste ve- -
rán _do 89, había outros Woods
tock frescós cal leituga . Din que 
o abutre d,esenrolou o seu _sim
pático colar de plumas para prn
texer o carpo de po'síbeis epidé
m_ias ao ter que picotear na ca
rroña. A nosa moderna ,e áctua
lísima prensa perdeu a vista e o 
olfato enzoufándose en cadáve
res informativos e mm ve máis 
áló do seu naris bu ·dos seus pi
quiños de ouro. 

Glastonbi.J.ry CND Festival 

IÑAKI ZÁRATE 

chámaselle a un evento musical 
que ven desenvolvéndose no su! 
de Inglaterra desde hai. longos · 
anos . CND son as si'glas de 
Campaign far a Nuclear Disar
mament ou Campaña para o De
sarme Nuclear. o comité antinu
clear ofi cial _de Inglaterra . A .for
te corrente pacifista e anticon-

. servadora da mocidade británi
ca e o seu permanente amor 

·polo pop foron situando os tres 
días do festival como un. acoñte
ciÍnento de primeira magnitude. 
Ben o saben governantes ;' poli
cia e residentes conservadores 
do lugar que libran cada ~no 
imha' forte batalla por proibir esa 
fésta -libert'ária. 

A última edición rnchou todos 
os records: unhas 100 mil per
soas deron.unha ledón de diver
sión colectiva, toleráncia e pro
postas alternativas . Se no mani
'dq Woodstock iapqui houbo hai 
vinte anos rr:iáis xente , a por
eentaxe proporcional entre os 
habitantes do estado de Nova 
Iorque e os do sul de Inglaterra 
iguala bastante as cifras. Pero 
-ademais Glastohbury é un even
to anual que foi engordando cos 
anos. É polítíco de entrada, di
rectamente concienciado na 
sua raigame, o que non sucedeu 
en América. Ten unha organiza
ción infinitamente máis rica : 13 
esceários para todo tipo de pro
postas artísticas; colectivos, 
sectas e outras herbas aterecen- ·. 
do a sua mensaxe, etc. Se o "vé-

. rán do amor" sofreu a inexorabel · 
lóxica da história arrapañando 
cruaÍnente ps ideais hippies , 
Glastonbury é unha realidade 
positiv~. unha imaxe esperanza
dora de cara ao futuro; tan se-

. quer para unha parte importan- -

te da ·rapazada británica. 
Houbo dous nacimentos ne

ses tres calurosos dias de rock 
como tamén houbo hai vinte 
anos en América, ainda que ali 
tamén houbo un par de mortos . 
E existiu sobretodo en Vale oí 
A valon. sé do masivo encentro 
xuvenil, unha consagración do 
rock-folk que ven agramando no 
mundo apÓs de anos de frío do
minio tecnolóxico , Voltou o ve
terán hippie escocés Donovan 
ao esceário e alí estiveron ta
mén os acústicos escoce:ses e 
de esquerdas The Proclaimers. 
O progresista Elvis Costello, The 
Waterboys, Yossou N'Dour ou 
Suzanne Vega . 

Non é casual que en vísperas 
dos noventa haxa un Slin<imen
to de fórmulas musicais máis si- · 
nxelas , naturais e humanizado
ras que o tecno,' o heavy e ou
tros estilos at~igadqs de wátios . 
E tampou.co é casualidade que 
moita desa xente emita mensa
xes positives, sénón directa
mente · de· ·esquerdas .' Pesa o 

-'PODE ALGUEN 
EXPLICAR POR QUE 
WOODSTOCK NON 

FOI NOTÍCIA NO 
SEU DIA; PASOU 
DESAPERCIBIDO. 

CANDO CUMPLIU 
·nEz· ANOS, E -
CONVÉRTES_E __ 

SURPRESN AMENTE 
EN NOTICIÓN VINTE 

ANOS DESPOIS' 

thatcherismo, o reaganismo e a 
atoleirada marcha do mundo 

· cara o caos posindustrial. Abro
lla entre amplísimos sectores da 
mocidade mundial un rictus de 
rebeldia e inconformismo ante o 
obsoleto mundo dos maiores, 
dos seus governantes e dos 
seus manipuladores culturais. 

Existiu xa en Inglaterra o sal
vaxe latido punk de finais dos 
setenta . Mesmo campañas 
como Rock Against Racism e 
rockeiros tipo Tom Robinson 
que reivindicaban incluso a sua 
militánéia gai. As protestas dun 
Costello contra a tolémia ~hau
vinista cando as Malvinas . O 
colectivo Red Wedge ligado as 
fileiras laboristas e no que mili
taron cantautores da talla de Bi
lly Gragg ou Paul Veller , ex-Jam. 
E os grandes festivais benéficos 
(Live Aid, Man dela, Amnistía 
Intenacional, etc.) que descobri
ron aos máis novos o proceder 
progresista dos seus pais artísti- · 
cos Sprinsteen, Peter Gabriel , 
Sting, Lou Reed.. . Os ghettos 
negros que tiveron daquela no 
reggae unha banda.ira de pro-. 
testa tan estoupar as suas pro- . 
clamas a ritmo 'de rap. Ep ex
Clash Joe Strurnmer, figura cla
ve .do estalido punk, organiza 
xeiras sob o -título Rock Against 
The Rich (Rock contra os Ricos) 
para combater o espíritu yup-

. pie. Prensa e médios de comu
nicación xémeos han seguir, 
,non oustante, furgando na ca
. rroña da histótia ou vendéndo-
nos rnegamontaxes corno a lam
bada ou o pop chistoso e· perra
lleiro qtie esrnaga o mercado 
hispano. O 

Combate 

. ' 
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EXPOSICIONS . 

• Isaac Pérez 
Vicente 

Exposición na Galeria SIC, de 
Vigo. (Príncipe 23-1°. Libraria 
Bertrand) 

· • Galicia en Foco 
Na Sá de Exposicións d a Casa' 
de Cultura de Ferrol -expoñen
se as fotografias seleccionadas 
no certame d e fotografía de 
prensa organizac;io polo Clube 
de Prensa da cidade. 

• Literatura 
Catalana 

A mostra "800 anos de litera
tura catalana", organizada 
pola Generalitat, o ILG, a Xun
ta e o Museo do Pobo Galego
segue aberta nas sás desta úl
tima entidade en Compostela. 

• Laxeiro 

Exposición antolóxica no re
cén inaugurado Auditório de 
Galicia. 

G olfaróns de sangue 
(ven da páxma 17) 

do campo galega (ou certas tee
rias sobre o campesíni:.do e o ar
tesanado que paret:en situar o 
discurso rdeolóXJco nun anar
qwsmo pre-mdusmal), entiadas 
que o le1tor culto pode achar 
aborrecidas e fara de lugar Ma1s 
o A, parecena, dfrlXe-se ·a aque
les que non coñecen a h1sténa . 
a sua h:istóna 

Fanña Jamardo escreveu 
unha novela con alento, fallda ás 
veces por conter demasiados 
tempos martas perdendo-se en· 
dlvagac1óns decorativas, extra
narrativas. para-1deolóJOcas (as 
enfiadas citadas e outros) Mais 
soubo estruturá-la con acerto. a 
meio dunha técnica cáseque 
teatral, a base de acotac1óns 
(nada behavoristas, apesar do 
que se di no limiar) que· dan en
trada ao narrador --en primeiia 

. persoa- e o situan nun espazo 
físico deterrrunado. Soubo· arte
llar a históna prinCJpal pés1e ás 
escapadas, nunha cena ou ou
tra, cara aspectos marxrnais da 
acción E soubo dar un remate 
lóXIco á novela, pois eVJtou un 

• Fotógrafos do 
Barco · 

Na .vila valdeorresa está aberta 
unha expdsición- de fotógrafos 
Jocais . Son 60 obras de Xosé 
Ramón Castro, Julio Mourelo, 
Paco Núñez. Juaniri .· Ricardo 
D,acaJ e Gustavo Docarnpo. Na 
Casa de Cultura. . 

• Francesco 
Venezia 

Na sede do COAG, en-Santia
go , m ostra dalguns dos traba
llos deste arquitecto" italiano. 

• Outono ·-
Fotográfico . 

Desde o 2 de Novembro está 
en marcha en Ourense o Ou
tono Fotográfico con 19 expo
sícións simultáneas durante
todo o mes. 

• Longa noite de 
pedra 

P~etas de guerra e posguerra. 

dos perigos ao que lle poderia le
var o moVlffiento · interno dar 
personaxes· o final fehz propi
cíado palas desgrácrns dos Xej
toso 

Contado Golfaróns de sangue 
ten erras e desfe1tos que ben 
pode o A. subsanar en próx:imas 
edic1óns. Un deJes é certa longu
ra nos dlálogos (que estragan 
parte do realismo da novela). 
certas frases própnas da narrati
va popular cnstiana do XTX 
"quedóuse coma un paxanño. e 
acolleu a marte como se fose 
unha nmva desexada". "esc01t-ou 

.a chamada da Terra", "f01 cober
to pala terra para se facei tamén 
terra", etc . asi como frases fei
tas que se usan en demas1a nes
ta obra . E certas re1teracións. xa 
que o lI e tomar dos mesmos 
personaxes Qarece que despista 
ao A e as1 se repeten anédotas 
sen máJs mterese narrativo 

Mais. sobretodo. o qué deberá 
correXlI en próximas ed!Clóns (e 
d1c·emos o de próximas ed1cións 
porque a novela merece vender
se) é certo tremendismo que fan 
do drama un dramón. pois ao 
non saber Fariña J<Hna1do iinpri-

Obra de Isaac Pére~ Vicente 

·Con estes dous títulos · ábrese 
unha exposición itmerante por ' 
toda Caliza que nesta quince-

mir un sentidó tráxico aos perso
naxes (diga-se, en benefício do · ·1 
autor, que personaxes tráx1cos 
hai poucos na literatura galega) -
pode levar ao le1tor a alonxar-se . 
deles ; precisamente todo o con
trário do que intenta o A. 

Non queremos acabar sen 
chamar a atención_ sobre 'Jn · 
ponto · a língua O ' autor usa 
dunha hnguaxe popular (vulgar. 
ás veces) mais parece que non 
QulXO 1I má1s lonxe . e asi estra
gou certa cnativ1dade lingúísti
ca que pudo ter lugar - precisa
mente- nas enfiadas que so
bran . E. compre. subhña-lo. Fan
ña ·necesita ler e estudar unha 
gramática galega .. po1s hai mm· 
tos. demásíados em;is como parn 
que Sexan só de 1mprenso JI.si 
o leitor poderá ver . entre oútras 
causas. que Fanña Jamardo 
descobre a segunda lmma d¿ 
pronome persoal acusát1vo "' m1 -
rándo-la e desexándo-la ... "' Lra · 
tándo-la a b1cos·-. · tratába·la (el) 
dun xe1~0 mm -extrano" .. etc ~ 
Muitos. demasiados. erras que 
hxan un texto que é o mellar do 
seu autor Só cabe Bsperar. xa 
que lago. unha nova edición co· 
rrexida e que en próximas entre-

. na está aberta no Teatro Prin- · 
8ipal de Pontevedra. 

·gas F'anña Jamardo dé o salto 
que deÚ coa presente. cara 
ad1ante D 

XGG 

1) Ediciós _do Castro. Sacia; 
. 1989. 266 páx. 1.100 pta. 
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ACTOS . 

• .- As al~gres 
casadas 

A obra de Shakéspeare repre
-sentada polo CDG di.rixido por 
Eduardo AloHso ponse en . 
cena en Lugo os dias 1,2,3 e 4 _ 

• · Información · 
teatral 

Apresentación da revista qy~ 
con este nome dirixe Antón 

· Lamapereira . En Vigo. o ven· 
res 'ctia 3 ás 20 h. na' sá de con -

feréncias -do Ceri~rn Cultural 
Caixavigo. 

• Irnos votar 
· ·. irnos ·Y. · gar 

A qbra do grupo Avento repre
-séntase no Auditório do Cen - . 
t ro Cultural Caixavigo os dias 
3.4 e ·5 áas 20 h . 

• . Ramón Piñeiro. 
Conferéncia o venres 3 de No
vembro ás :20 h . no salón de 
actqs do Club de Campo de 
Ferro!. Tema "Beflexións sobre 
a GaliCia da emigración". 

• Historiá do Cine 

,... O Cine Club de Pontevedra or
ganiza un ciclo de cine inde
penaente norteamericano. d 
mércores t de Novembro ás 
22.30 na Biblioteca Pública 
proxectan "Q esf:)ia '.' . 
O 15 de Novembto ás 22 h . 
no teatro Principal "Splendoi;''. 

ANUNCIOS DE BALDE . . · 

A Mesa pola Normaliza
ción Lingüística de A Coru · 
ña reúne todas as semana en 
Elad10 Rodríguez 15. baixb. os 
mércores ás 20 30 h As pe r 

. soas que· queiran contactar 
con ela ou colabo-rar podeh 

· . . achegarse é!O local. nese d1é! e 
neséÍ ht>rct . Cé!ndo O deseXPl1 . 

J-:scntor neurótico buscél ckse 
ñador;1 romá ntica mter.eséldél 
en ilustrar canto infantil 
Oteióccse él cámb10 cea baixo 
lua de µapl!l.! ou. en casos ex 
céruncos . incluso real 
Agradecen.ase o envio dun de 
bu xo de mostra . que en todo 
caso sena dcvolto S Leví Av . 
Can Sen a H 28 I 1' 08906 
HOSPITALET (füHcelona) . 

b grupo de estudos. sobre a 
cond1c1ón da muller . "Alecrin" 
ten oigamzado un curso de 
iniciación ao galego para as 

. suas· sóc1as que dará corriezo 
o vmdeir.o 2 de Outubrn (lus
mércores e venres) d€ 19.30 a 
22 h nos seus Joca1s de Garc1a 

· Barbón 30·5'' oficmá 8, . en 
Vtgo 

Da m·se -aulas particulares 
de todo o·EGB. ass i com0 de 
la~1m . língu-a galega- e espan
hola de BUP. Interessados/as 
chama r ao telefone (981) 58 43 
48 de Compostela . 

A. Asoc1élc1ón España · Urss 
amplia a matricula ·do cur
so de ruso lntcHes.arlos d1a 
mar ao (986) 7.?. .!:J1f b? 
-- --- --"------
Churuleta Teatro. Espectácu
los de ru,a para todos os pú
blicos. Os interesados poden 
contactar co teléfono (986) 78 

. 08 73 .JU · no Apartado 185 de -· 
Lalin . 

Amd~~!cidos 1 

na Galiza inteira pola nossa 
especializa~om em livros 
galegos e portugueses. 

S U S C R É B 'A S E 
AlfOSAtlBBA 

.A 

ALÉM OCOBRIX 
s.i. 

distrihui~ons 

Castrom de Ouro, 16-1° dto. 
15703 Compostela 

Telf. : (981) 57 56 34 

••• 
CHAME'AO 

TLF . (9,86) 43 36 24 

E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBLICITÁRIAS · 

A BOSA TIBIA 
PERl~DICO GALEGO SEMANAL . 

= • • • .. 
• • .. 
• • • -• • 
a 
• • -• • • • • • 

·············~············~ 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL . 

{Poro remitir a A Nosa Terra unha vez cu_berto en MAIÚSCllLAS) 

NOME ........... .. ... ..... .. .... ........ .......... : ............................ .. .. ........ : .. ... ..... . 
APELIDOS .. .. ......... ...... -. .. .... ... .... ... ........ ........ , .... .......... .. ................ ..... . 
ENDEREzo-.: ........ 1 

•••••••••••••••••••• • ••• • •••• • - . .... . .. .. ..... .. .. . .. : • ••••• •• •••• •• •••••••• • •• •• • 

TELÉFONO ... ...... ........... .... ... .... .... ...... .... .. .. ... ... ... ....... ... ... · .................. . 
POVOACIÓN ... ......... .... ..... .. .. .. : .... ... ....... ..... ....... .. ... . : .. .. .. ... , .. .. ......... . 
Suscrébome oo periód ico A Naso Terro por un a no/semestre, oo precio de :. 
Gol izo/ Estodo/ Porlugol ...................... .. : ...... .. ............. , .... ......... 4.500 pta ./ano. 2.300/semestre 
Eurnpa ............. :....................... . ............. .................. :.. ... ......... .. 6.200 
Am~rica e reslo do mundo .. , ................... .. ........... :. ....................... :.:>·········· ...... . ................... 8.000 
a) Su~rición~ ~ara o Estado español. 
D Talan bancaroo adx unto. 
O Reembol so (mó is de 130 pta.} 

~Para o resto do mundo. · 
·o Cheque boncório odxunto. · 
D Xi ro li'lternocionol o nom~ de A Naso Terro. Aportado 1371 · Vigo . 

, . -
PAGO DOMICIUADO, , 
NESTE CASO COBRIR OS DADOS DO BOLETÍN ADXUNTO. 
BANCO / CAIXA DE AFORROS ... ~ ....................... : ........ . : ... : ........ ... .............. ~ . .-..... .. .. . , ...... . 
CONTA /LIBRETA ........ ............ ........................ : ..... , ............ ....... .' ....... .......... .. ... ~ ............. ,.: .. > •• 

~i~L~'b cgAN~Cc~~s~~R'~.:.~ .. ::::::::: : ::::: ::::::::::::: : ::::::: : ::::::::::::::::: ~:::::::::::::::·::::::::::::::::::::: . 
POVOACIÓN ................................. ...... ............ .......... .............. ... ...... . .... ............... . . 
PROVINCIA ...... .............................. ...... : ............. .............. ......... ... .. ........... : ..... .......................... · 

Sérv~nse t~mor noto de atender olé novo o~iso, e c on cargo ó miño cont~, os 
recibos que oo meu nome !les s'exon opresentodos por Promocíóns Cultura is Gale
gas S.A. (A Noso Terro) . 

DATÁ ATENTAMENTE (ASINATURA) 

OSA~ 
Ci •. . it·" , 

, AYISírA. TFJ;¡~t.~~~~A FA~:::.::::: 
"'r-vr~ISOOM1<Jt00AXUNTA · 

TODO PARA WOJTILA . 

1111 

A información que paga .a pena ·ter • 
•• • • 1 

·"" 
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FUNCIÓNS SOCIAISDO .ESCRITOR 
· Ml~UEL C~NCIO · .-E stamos chegando a tales extremos 

..... de uniformización domesticada, 'de 
adocenamento, de burocratización, 

f,uncionarizacjón galloupante do pensa
mento, de, medo a pensar, a opinar -€ 
pensar é pensar críticamente, sen límites 
nen limita"cións, caía quen caía-, que até 
res1,.1lta unha ousadia, unha falta de resp.ei
to inadmisíbel, anailsar, crítica e rigorosa-

. mente, o ,pasado e presente dun autor, os 
seus espácios posicionais, a~ diferente~ · 
posicións que ocuparon e ocupa en rela
ción c;;o momento histórico, coa realidape 
política sócio-económica e cultural que lle 
toaou vivir. O cal ser-Viranos para situar 
mellor a sua obra no tempo e no espácio, 
para coñecer as suas funcións soeiais, as 
formas de entender o mundo e practicéi,r a 
vida e-, portanto, as suas tomas de posi- . 
ción, onte· e hoxe. A arte literária, a_prácti- ". 
ca literária, ou doutra índole: non está tora 
do mundo, "au-dessus de la melée". É, ta
mén; un meio de facer a históriá, indivi
dual e/ou colectjvamente. Hai homes que 
fan a história, outros non -saben o que tan 
e que a tan, outros sábena .moi ben e ou
tros destana. Convén, pois, saber cal foi e 
é o papel do escritor na construcción da 
história. Recuperar a memória, reconstruir ... 
o pasado, sen revanchismos nen resenti
mentos, pero, tamé·n, sen . concecións, 
claudicacións, nen manipulacións, senón . 
loitando sempre pola procura da '(erdade, 
é esencial para que un país, . individual e 
colectivamente, sexa dono da sua história camilo José Cela 
e completamente libre para facela. 

Polo mundo civilizado adiante é . unha datos &o doctorado. honoris causa foron 
práctica- haqitu.al situar aos autores e a Cela, Cunqueiro e o alemán Piel. Os estu
sua obra nas correntes sociopolíticas, cul- · dantes de Santiago, .. ademais de organizar 
turais e· artís~icas da época, analisar os unha investidura paralela do ernínentísi.mo 
seus compromisos ao lqngo da sua tra- _ pareó Juan Jacobo Parado e do sapien-
xectória. tísmo Zenon de ~otapos, boicotearon o 

Nunca poderéi esquecer o éomporta- acto oficial de investidura de Cela, Cun-
mento de Cela, sen referirme agora ao seu -queiro e Piel, gu.indando papel tttxiénico, 
pasado remoto. Téndose convocado en berzas e outras hortalizas e frutos "da te-· 
España no :1980 unha folga xeral na Uni- rra", cantando boleros, tangos e pasodo-
versidade, unha semana de loita contra a bles, "cantigas do lugar" e soltando algun-
LAU e pa·ra protestar pola morte a tiros en ha galiñaceas que bulizosamente irrumpí-

. Febreiro dun~a estudante, · membro. da ron no Paraninfo bar~fustando o galiñei-
Coordenadora . dé Estudantes de Madrid, ro ... 
-antes tamér:i tiñan sido matados a tiros Ao dia seguinte, os xornais publicaron 

· en Madrid dous estudantes nunha mani- entrevistas cos xa investidos doctores ho-
testactón-, a· Universidade de Santiago noris causa. Cela ante a p$rgunta dE'. que 
convocou a cerimón'ia de investidura.dos opinaba do boicot estudantil que tivo lu- ·_ 

. candidatos a doctores honoris causá en gar durante todo o acto de investidura e 
plena semán de folga. Que, ademais, en qe impeaiu que se eséoitasen os discur-
Compostela, tiña maior incidéncia que no sos, dixo reiteradamente: "Non . ouvin 
resto de España polo confJito 'dos "pisos nada'', sen facer ríengun comentário sobre 
bons, bonitos e ·baratiños", polo fortísimo o conflito estudantil que estaba ten do lu-
movimento estüdantil que tivo lugar en gar na Galiza e en España. 
Santiago os cursos 79-80 e 80-81 contra . · Miche,I Foucault di: "O estilo dun escri
a carestia da· vida, a especulación selvaxe · tor é o seíJ estilla de vida". A min paréce
da vivenda; a falta ·de residéncias universi- me rnoi ben esta atitude de Foucault ao 
tárias, o carácter elitista · dos · coléxios .igual. que o éompromiso sartriano. 
maiores, a caréncia de servícios universi- O certo é qwe hai estilos de vida que 
tários, ademais do rexeiiamento da Leí de define11 moi ben aos autores e que nos 
Autonomía Universitária (lAU). Os candi- serven paa coñreoer e.al foron os seus 

. B .ANDA DESEÑADA 
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XURXO S. LOBATO/ARQUIVb · 

com_promisos, as-suas atitudes e compor
tamentos nas épocas q~e lles tocaron vi
vir. 

Convén pois arref ecer a mem_ória, en 
todo lugar e situación. lso é tanto máis ne
cesário cando en Espctña estamos vivindo 
uns tempos que son moi maos para a crí
tia, tempos desmemoriados, de movida 
ser.1il e consumista, posmodernidade, 
sopa boba e autobombo. Tempos nos que 
ao crítico, ao que non se somete, aoque 
discrepa, ao que non segue os cánones 
que hai que seguir, sinálaselle co dedo 
coma un apestado, fíchaselle, perségue
selle e· penaliza de mil e unha maneiras, 
máis {)U · menos subtís, segundo as cir
cunstáncias. Son tempos de lealtades in
quebrantábeis, pesebre e críticas "dentro 
dun orc:je" cando se tan e promoven . 
_ Afirmaba Foucault, "Nada é máis incon

sistente que urr réxime político que é indi 
ferente á .verdade ~ pero nada é tan· perigo
so como un sistema político que pretende 
prescreber a verdade. A tarea <ie dicer a · 
verdade -supón un traballo infir ;t-; ;espe
tala -.na su~ complexidade é l.mha obriga 
da que ninguén pode pasarse, salvo que 
trate de impór o siléncio da servidume. A 

· cuestión polfüca é a verdade mesma". E 
tiña toda a razón. En España, actualmen
te, hai moito siléncio e servidume. O 
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TRES EN RAIA 

CAMBIO 
MANUEL RIVAS 

E . stou a piques de facerme por
tugués. Que os amigos non se 
extrañen se un día destos cru

zo a ponte e aparezo como meritorio 
no "Jornal de Notícias". O que avisa 
non é traidor e 'vanse enterar algúns 
do que vale un peine de ValenQa. 

Non, non pensedes que é polo 
asunto este das elecións, que un ten 
callo para o que lle boten, e estou 
convencido de que o nacionalismo 
irá de derrota en derrota ata a vitoria 
final. 

Tampouco é pola cuestión da nor
mativa lingüística, pois niso son un 
traidor consumado á causa -do reinte
gracionismo e calquera día aparezo 
fusilado nunha lista de AGAL. 

Tampouco é por cuestións nostál
xicas, anque son dos que penso que 
o fado naceu realmente no Kiosko 
das Almas Perdidas do Berbés de 
Vigo, e que nolo esnaquizou Manolo 
Escobar o mesmo dia en que lle 
guindaron o carro por durmir coma 
un paspán. 

O meu súbito amor portugués ten 
unha causa sumamente pragmática. 
Os irmáns portugueses son os que 
mellor apagan o lume. O outro día ar
deron unhas casas en Tui e se non 
chega a ser polos bombeiros volun
tarios de alén da fronteira estaríamos 
todos máis chamuscados que un 
parco no San Martiño. 

Por non haber, en Tui non tiñan 
nen unha boca de auga. Nunca ·tan 
de adorno estivo o Río Miño. A nin
guén se lle ocorreu chamar aos bom
beiros de Vigo e mellor asi porque a 
estas alturas teriamos queimado até 
o álbume de fotos. Sempre hai atas
co. en Porrriño. 

En realidáde eu quera ser portu
gués para facerme bombeiro volunta
rio é vir apagar os incendios de Tui -e 
casar cur;ihsa profesora de FP. O 

°VbLVER AO REGO 

V andellós estivo a piques de 
causar unha catástrofe. Pero 
ninguén pediu · esplicacións 

porque non está en Rúsia e ademais 
non era un bon tema eleitoral. 

Os viciños deberon lemb'rarse de 
Ryan, aquel inxeñeiro xefe qoe foi vo- · 
luntário a Lemoiz, cando xa ninguén 
quería. Ryan morrera en atentado de 

, ET A e iso patou a constru.ción da 
central, tras manifestacións masiva~ 
e a morte de Gladis del Estal nunha 
delas, por disparo da Garda Civil. le
moiz estaba a 12 quilómetros dunha . 
cidade · de 400 mil habitantes. Nin-

, guén poderá x~stificar' nunca o a~en
tado contrq ünha persoa, 'mágoa que 

· cando. son -miles preocupen menos.O 




