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eERIOD1C9 GALEGO SEMANAL 

DECLAR,ACIÓNS DOS LÍD~RES NACIONALISTAS TRAS OS COMÍCIOS .. , · 

FRAGA E BNG . GAÑADORES 
. . . 

a será o presidente, ainda que os votos de esquerda superan aos de ·direita. . · 
a aes de CG do 1985 ao PP provocou o cámbio de voto. EU-e -CDS, que apostaron polos 

líderes estatais, quedan de novo fóra do Parlamento. O PSOE · perae voto's en seis -das sete cidades 
' e· M'adrid impídelle ~mpugnar os. res~ltados ~e Ourense. -

i I 

As grandes Alvarez Gandara: 
cadeas e o PSOE 'A tutela das · 
acapararon as 
concesións de 
·emisoras 
deFM -
O Governo autónomo adxudicou 
as 26 emisoras de frecuénCia 
modulada unhas horas antes das 
eleicións; co tempo xusto para 
que o escáné:falo que xa . 
barruntaban non salp'icase as -
votacións, pero tamén para ~ue 
o prazo de recursos expire antes 
de que tome posesión o riovo 
Governo. (Páx. 7) 

libérdades 
fracaSa polo . · -
colapso da 

-.xustícia' · ·· 
.A. Álvarez Gándara regresaba ·á 
política pola xunta de governo 
do.Coléxio de Avogados de Vig'o, 
cos votos que o convertian en._ 
decano. Nesta entrevista, 
Álvarez Gándara aborda nesta 
conversa. aspectos so pre a vida 
politica e a: importáncia ~ª. ~ 
xustícia nun estado de dtre1to. 

(Páx .. 1 O e 11) · 

Euskadi e _ \ 
Catáluña crispa~-
ªº govemo 
central co · 
.reclamó-da 

· autodetennlnación' 
Unha decisión do Parlament de 
Catalunya, a iniciativa de ERG 
en favor _da autodeterminación, 
seguida polo pronunciamento 
de vários partidos bascas, 
provocou a reacción fuiminante 

:e crispada de Madrid que se 
apresurou a sair e.n defensa da 

-- "unidade· de España". -
(Páx. 15) 

O.s compromisos 
de paz en . 
Centroamérica -
arrasados coa 
invasión 
de Panamá 

\ 

A invasión de Panamá é o 
remate dunha política de cerco 
gradual co'ntra a presidécia de 
A; Noriega. Pero é tamén a única· 
saida ~e Estados Unidos contra 
os acordos da VI reunión de -
Costa Rica que comprometen a . 
todos os governos de 
Centroamérica no proceso da 
pqi. . ~ (PáL 17) 
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0 paso-de alcalde$ de CG do 185 ao PP provocoú o· cámbio de voto . '\ 

A situación de crise 
económica e . 

. desgoverno que 
- vive Galiza acentuou. 

o voto máis 
definido. As 

pro postas 
populistas e 

demagóxicas de 
Manuel Fraga -que 

-utilizou {) galego 
· d,urante toda a 

campaña- calaron 

Qs: galega~ optan .. · 
poi.a iniaxe deJirmeza 

. I 

e de moitos que ·rexeitan a 
dependéncia do · · 

• Presidente da Xunta de 
Madrid; o fulgurante 
9scenso do BNG; 
sobrepasando a barreira 
dos cen m11 votos e a 
evidencia de que o centro 
direita autóctono só 
funciona ainda amparado 
en vellas estructuras, 
semellan ser as 
conclusións máis claras 
que se poden desprender 
da análise dos resultados 
destes com ícios. Pero hai 
outras tamén significativas 
como a derrota do PSOE, 

~ que instalado nos distintos 
~ poderes non foi capaz de 
~· impedir a maioria absoluta 
0 do PP, descendendo en 

nun eleitorado .. que . 
· por outra parfe 

aponta ·ao pro~ecto 
comun nacionalista 

do BNG como unha 
posíbel alternativa 

de · cámbio~ 

~ seis das sete capitais a 
~---"--~ respeto do último proceso 

Men~res Fraga celebraba o seu trunfo, 
várlos dos parlanÍentários eleitos do 

BNG daban unhs primeira rolda de 
prensa. Na foto, Pilar Garcia Negro, · 

Bautista Álvarez e Xosé Manuel 
Beiras. 

ESPERANZA ·· 
A ter.ceira campaña eleitoral autonómica 

· contou cun tempo cálidó, só perturbado 
polo tempbral do día 16 e· seguintes. Igual 
temperatura no desenvolvimento do · 
proceso: interese e asisténcia numerosa aos 
míttns, debate e participación alta nos 
comícios. A repetición das eleicións non
dismiriuiu senón· que aumentou o interese · 
público. Os galegas ábrense ao discurso 
político e á participación nos avatares do 
próprio país. 

Esa característica de participación e 
apertura ao debate é o máis resaltábel. Até 
os meios de .comunicación de Madrid 
advertiron esa mutación, e alguns xornais 
'deron páxinas r~petidas para comentar o 
acontecer galego. Na Galiza os 'devanditos 
meios. ampliaron espácios e víronsé . . 
ocupados palas novas e os discürsos 
políticos. · - _ 
. Cos dados provisionais na man resulta . 

,P&tente a superioridade de votos das 
'esquerdas estatats e galegas sobre a direita 
.estatal (PP): 604.000 frente a 582.000. A lei 
eleitoral dá máis escanos ao PP pero a · 

xusta proporcionalidade négalla. O 
centrismo alcalzou 102.000 votos e só dous 
escaries. 
, O nacionalismo clarificguse. No 1981 os 
71 escanos dividíronse entre UCD, AP, 
PSOE ·e PC deixándo .só 4 aos nacionalistas. 
O descalabro da UCÓ, q'ue a fai 
desaparecer, deixou un valeiro que se . 
dividiu entr:e AP e Coa_licipn Galega. Esta · . 
irrompe no 1985 con 11 e.scanos~ mentres. 
os nacionalistas de esqúerda manteñen os 
catre. Agora_ CG; dividida ent_re CG -e PNG- , 
PG, perde votos, desaparecendo a .. 
representación de PNG-PG e ficando só CG 
con ·2 deputados. Mais o nacionalismo de · 
esquerdás crece até sete escanos. O BNG . 
experimenta un tirón, de máis de cen mil 
votos que só se concretaron en 5 escanos, 
pero que representa máis. Detrás están 
moitos. ariceios ·e un ha indicación: 
demostrade con cinco o que valedes e 
teredes máis. Esta afirmación non é 
arbitrária nen frívola. Os sondeos acreditan 
que o BNG rec~lle a esperanza dunha ampla 
porcentaxe de galegas dispostos o · 

oferecerlle os votos. 
Galiza, logo,' avanza, cara á esquerda é 

dicer cara a esixéncia de xusticia, igualdade 
e paz. Avanza cara ao seu autogoverno na · 
man de partidos próprios. Galiza fai o seu 
camiño sen copia~. sen deixarse aturdir 
pelas voces agoreiras. Galiza é todo un país 
con sentido da históriá Ainda non se sinte 
forte pero quere ser forte. 

O susto que pode producirse na maioria 
da povoación, esa maioria que m;:m votou 
ao PP, an~ o governo de Fraga, un 
franquista pertinaz na forma autoritária de 
actuar; garante que se .ben manterá a · 
entrega desa oportunidade, observárá o 
actuar dos PP para impedirlles grandes 

. abusos e recabarlles o poder tan . 
escasamente. outorgado. E ber:i, o PSOE 
mostrou un mal governo e perdeu unha . 
oportunidade, e posibelmente tarde en 
recuperalo. Todo suxire que o nacionalismo 
real está no "ollo de mira de grande parte 
dos galegas, está det.rás ·da esquina. o 

A l'IOSA TIBIA 

eleitoral e unha Esquerda 
Unida e CDS que voltan a 
quedar fóa do parlamento 
que se c-onstituirá o 16de 
Xaneiro e que, 

-precisamente, -foron as 
opcións que máis 
protagonismo lle deron 
durante a campaña aos 
líderes foráneos, mesmo 

- no caso de El), realizando 
críticas ao nácionalismo. 

Tic ... tic; tic, tic tic tic.tic ... os te
levisores funcionaban a xeito de 
marcapasos que ·movian os ór
ganos partidários nos hoteis 
composteláns. M. Fraga recupe
raba a sua arrogáncia; X. M. Bei
ras cada vez estaba máis tran
quilo; G. Laxe parecía non intei
rarse moito do que pasaba men
tres Antolín S. Presedo pretendia 
que ninguén se inteirase do que 
pensaba; X.L. Barreiro afirmaba 
que o golpe eleitoral deixárao en 

C§ estado crítico e G. Máriñas puxa
~ ba por mostrar unhas forzas que 
~ amasaban a sua debilidade máis 
~ absoluta; Camilo Nogueira sorria 

tan amplamehte que deixaba en
trever unha fonda pena; Anxo 
Guerreiro convertíase nun Santo 
Xob ainda que se queixaba do 
nacionalismo; Xesus Osório tra
taba de agarrarse non se sabe a 
que para xustificar o seguir vivin
do na política. Noite do 17 ao 18 
de Decembro: hora crític.a. 

Este parte eleitoral, firmado 
polos observadores de turno, 
poderia ser válido para mostrar 
os efectos dos

1 
com ícios nos di

ferentes partidos. Ainda asi, seria · 
preciso recorrer a un diagnóstico 
eleitoral que fuxa de tópicos, 
contraditórios mesmaniente, · e 
das .xeralidades que indican ·o 
número de \lótos asignados a 

''Os VOTOS DO 
CENTRO AUTÓ-CT_O_N_O 
SEGUEN SENDO OS 
MESMOS, SÓ QUE 
FORON PARAR A 

"UNHACONTA 
DIFERENTE' 
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-RESULTADOS TOTAIS ao 100% escrutado CUSTE EÑ Nº DE VOTOS POR ESCANO 

·1 

A Coruña . Lugo ... Ourense Pontevedra Galiza -pp 210.1-97 101.,114 82.158 188:205 . 581.67 4 (38) Lugo · Ourense Pontevedra Galicia A Coruña 
J . 

\ 

PSOE 180.493 
BNG 48.108 
PSG-EG 21.450 
CG- 8.214 . 
CDS 15.299 
EU 9.967 
PNG-EG 6.976 
FPG 813 

DISTRIBUCIÓN ESCAÑOS 

CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA 

pp ................ ............ ... .. ... ...... 34 i ' 

PSOE .... ... ......... ... ... ...... .. ... .... 25 

BNG ... ....... ... ....... ..... ............ .... 6 

PSG-EG ........... .............. ....... .. .. 3 
CG ......................... . : .... .. .......... 2 
CDS .... ... ........... . : ..................... 2 
EU ... .. .................................... ... 1 
PNG .................... ..................... 1 

cada formación política. 
A estrutura piramidal do eleito

rado precisa analisar, tanto 
como a cúpula, a base dos votos 
para poder determinar o seu mo
vimento e os corrimentos ideoló
xicos e explicar as suas verda
_deiras causas. 

O ce·ntro autóctono 
Ollar simplesmente os resultados 
destas eleicións, comparándoos 
con anteriores comícios, até 
chegar ás duas anteriores con
frontacións autonómicas, leva a 
deducir, erroneamente, algo que 
a maioria dos comentaristas 
queren dar por sentado: o fraca- · 
so do nacionalismo. 

Certamente que a desapari
ción do abano parlamentário do 
PNG-PG e os dous deputados 
acadados, como única renta por 
CG, quedando fóra do Pazo do 
Hórreo o seu lider X.L. Barreiro, 
indican que o galeguismo de di
reitas non conseguiu a implanta
ción agardada, encontrándose 
ainda en xermolo e suxeito a no
vas e necesárias reorganiza
cións. *I O erro prodúcese ao 
comparar cos resultados acada
dos por Coalición Galega 1985. 
Ainda que segue a ter a m~sma 
denominación e continuar no 
partido várias persoas, moi pou-=-
co ten que ver a CG daquela coa 
da actualidade. 

En 'primeiro lugar a ideoloxia 
dos coagas, insertos na "Op~ra
ción Reformista", semellábase 
moi pouco a que están a formu
lar hoxe, que se vai decantando 
cara o nacionalismo. · 

Agás de · Senén Bernárdez, 
Santos Oujo e Sanchez Castiñei
ras , ·a maioria dos dirixentes de 
1985 tárnpouco permañecen nas 
suas fileiras, nen sequer moitos 
dos 11 deputad.os .eleitos en 
·1985. Dos anteriores deputados, 
procedentes do PP, nengun aca
dou escano esta vez. Os dirixen
tes actuais proveñen do pp:e, in
versamente, boa parte da direc-

. ción e alcaldes que oonseguiron 
os .votos nos anteriores comícios 
autonómicos, militan nesta oca- . 
sión no pp e, Úns poucos, n·o 
PNG. 

Se aprofundamos na análise 
podemos . comprobar como "'º 
voto do centro dir.eita ·case ·non 
tivo variáb.eis na base pi·ramidal, 
mudando tan se) os .alcaldes de 

~4.790 60.392 . - 123.240 428.915 (28) 
14.016 10;060 33.4.32 105.616 (5) 
3.642 3.981 20.946 . 50;019 (2) . 

p p 19.019 12.639 . 10.2-70 17.110 15.307-

PSO~ 18.049 12.958 ·10.065 17.606 15.318 

B.NG -: 
24.054 14.106 --- 16,716 2t.113 

15.269 11.980 12.823 . 48.286 (2) 
5.535 6.387 10.455 37.676 ' 

PSG-EG 21.450 ---- -. - -- 20.946 25.010 

CG -- ' 15.269 11.980 -- 24.143 

1.992 1.582· 6.535 20.076 - -- -
; · 

1.209 5.425 4.092 17.702 Para consegu~r escano précisábanse en Pontevédra f6.716 ·votos;. en Lugo 12.639 votos; en Ourense· 10.065 votos e en 
A Coruña 18.049 votos. Se tomásemos Galiza corn'o circunscripé:ión única un e.scano pr~cisaria 16.377 votos., 146 433 1'.179 2.571 . . - :"-" 

l . .. 
.. .. 

EVOLUCIÓN DO VOTO .. . -
.• . ,. 

-
Xerais (1979) · Aut?nómicas (1981) Xerais (1982) Autonómicas (1985) Xerais.(1986) Municipais-87 Europeas 8l . Europeas 89 Xerais 89111 'Autonómicas 89 

PP&C deG!11 148.139 302.475 4§9.355 512.114 504.623 456.698 º513.744 311.295 . 516..303 581.674• 
PSOE 183.958 194:682 426.948 358.180 . 459.941 358.591 364.474 303.262 . 454.707 428.915 
BNG!2l 63.446 62.076 .. 38.615 52.565 27.076 59.421 45.525 -38.671 47:722 105.616 
PSG-EG!3l -- 33.439 .22.310 . 71.388 45.738 55.388 36.062 30.894 34.100 . 50.019 
CG -- -- -- 162.443 80.348 -- 22.666 28.29'0 45.440 48.286 . 
UCD . 519.545 276.021 231.474 -- -- -- -- -- - --
ELJ(4J 43.655 29.068 20.030 10.837 13.855 

...... 
20.680 15.696 . • 18.433 42.881 20.076 

Unidade Galega .57.995 --- --- --- --- --- --- --- ---
PNG-PG --- 32.516 --- ·--- --- I --- - 5.632 12.934 13.9?8 17.702 
CDS --- --- 33.696 40.562 

r 
109.886 106.874'- 126.203 62.350 102.732 36.676 

CPG 147.892 ' . 
-

(1) Antes PP ou 90 ou CP (2) BN-PG ou Bloque-P~G: (3) EG ·(4) lnclúese como PCG en anteriores procesós. 
Nota: No caso das Xerais do 1989, están pendente de. repeti.cign os comicios dePontevedra. Os resultados deste proceso ~leitoral e do recén celebrado auto11ómico son, portanto, 
provisórios. - • · . 

'NENGUN EX-
DEPUTADO DE AP 
LOGROU ESCANO 
CON CG' 

partido; antes en CG, agora no 
PP. Os votos arrecadados por 
boa parte dos "alcaldes de Victo
rino Núñez"; polo alcalde Chan
tada, A Estrada, ou Arzua, por ci
tar tres exémplos en tres próvin
cias diferentes, seguen senda os 
mesmos, só que foron parar a 
unha canta diferente. 

Podemos concluir que Victóri
no, Regal, Elvira e compañia son 
menos ·galeguistas por militar 
agora nb PP e antes en CG? 

O próprio X.L. Barreiro afirma
ba nunha recente entrevista nes- ·. 
tas mesmas páxinas que o cen
tro nacionalista había que con
formalo coa x'ente que está hoxe 
no PP. · · 

Houbo tamén un certo aban
dono do voto urbán que fora de 
CG, encerellada nunha liota frati
cida, absurda para unha maioria, 
co PNG, perdéndose o;:; seus vo-

tos na esterilidade testemuñal. 
Se no primeiro ensaio a di.reita 

galeguista se apoiou na estrutura 
de 'UCD, nesta ocasión, tentába-: 
se que o reclamo fose o ideolóxi
co, apresentando un mellar dis
·curso ·nacionalista~ Pero a maior 
definición teórica non estivo 
acompañada ·por un ha práctica e 
as acións de Governo non deixa
ron entrever a ideoloxia progra
mática, moi ao contrário, supedi
táronse continuamente as deci
sións dun PSOI:: cada vez máis · 
centralista que axudou a afundir 
aos seus sócios, afogándose a si 
mesmo,. ao · apresentalos como . 
meras comparsas .. 

O galeguismo· de Fraga_ 
Por se isto fose pouco, o "Caso 
Barreiro" non só emporcallou ao 
lider coaga, senón que lle impo- . 
sibilitou seguir a liña deseñada: 
desmembrar o PP. 

Outra das causas que propi
ciaron os resultados do· centro · 
direita autóctbno foi a campaña 
do PP que rivalizaba con eles en 
galeguismo. Fraga é;lfirr:naba cada 
dia que nós somos o verdadeiro 

O PSG-EG tivo un moderado descenso 

· partido·· nacionalista de direitas · 
· empregando o galego de forma 
preferente durante ·a campaña, 
para abandonalo logo. · · 

Aquel espírito dos coagas-85 
de Fagámonos respetar, estaba 
encarnado para móitos en M. 

·Fraga; ao que ollaron ·como a . 
- persoa_ que pode- plantar/le cara 

a Madríd. 
b PP congregou nestas elei

cións non só un certo votó de 
raiz galeguista e o· cautivo polos 
seus ax entes eleitorais, · senón ta-

-'Q PSOE. CONTANDO 
-·coN .TODOS os 

RESORTES DO -
.PODER. NON 
CONSEGUIU EVITAR A 
MAIORIA ABSOLUTA 
DO PP. ·-----:--
PLANTEXANDOSE 
UNHA BATALLA POLA 
PRIMACIA DENTRO DO 
PARTIDO' 

O BNG superou os 100.000 votos_ 
Li(l dos dados májs importan
tes das autonómicas-89 foi o 
gran ascenso experimentado 
polo Bloque Nacionalista Gale-

. go. Superar .a barreira dos 100 
mil votos, parecia unha tarefa 
case imposíbel sobretodo can
do, · mesmemente desde a 
suas beiras, se estaba a talar 
do estancamento eleitoral do 
nacionaflsmo. A consecución 

· do grupo parlamentário pró
prio é, ademáis de significati
vo, importante· para podeF de- · · 
·senrolar unha labor máis eficaz 
no parlamento, pois permite 
que os deputados dispoñan da· 
suficiente rapidez para tramitar 
as distintas dernandas sociais. 

A victória ·col le especial rele
vo por canto consegue repre
sentación .. polas catro circúns
cripcións, (ainda que o. deputa
do de· Ourense non esteña 

" confirmado)· o que dá unh.a 
idea _da sua penetración no te-

. cido social · de toda Galiza. A 
suba do BNG prodúcese ta
mén de xeito significativo nas · 
_cidades, onde logra gañar en 
várias· mesas, con eleitores 
que até de agora lle resultaban 
máis remisos. · 
· Os votos que permitiron- este 
esp!;3ctacülar asc.enso parecen 
proceder especialmente do · 
PSOE, poiso PSG.::EG, mantén 
agás en Vigo, idénticas cuotas 
que en · anteriores comícios, 
producíndose . un estancamen-· 
to,.coa perda dun deput.ado in
cluido, que da ao traste . coa 
sua estratéxia de apresentarse 
nesta lexislatura como alterna
tiva ao PSOE, se ben conse
gue máis votos que nos comi
cios xerais. Ainda asi o resulta
do é meritório, sobretodo se se 
ten en canta o ascenso experi-

mentádo polo BNG, que pare- . 
· ce non producirse . case á sua · , 
costa,. a non ser en Vigo onde 
se castigou s~guramente a p9-
lítica levada no concello. 

·_É preciso constatar tamén a 
apertura do abano dos · votan
tes do Bloque, (imprescindíbel .; . 
para conseguir sobrepasar o~ .. · 
cen mil votos) en consonáncia 
coa sua característica frentis-= 
~~; ·pero tamén a sua prepon
deránCiq naqueles concellos 
nos que ostenta a alcaldia, vol
tando a superar as cuotas con
seguidas nas Xerais en Allariz 
e Cangas concellos en conflic-
to, o primeiro resalto e. o se-
gundo inacabado. · · 

Precisamente neste concelío 
do 'Morrazo corsegue .. a FPG a 
cuarta parte dos seus dous mil 
votos, mil sufráxios menos _que 
os obtidos nos anteriores co
mícios en toda Galiza. · O 

( . 

mén unha ·parte dos votos á.nti
poder, por paradóxico que se
melle: votos. contra o PSOE go
vernante en Madrid e figurante 
ria Xunfa. 

Manuel Fraga conseguiu .. asi 
unha arelada .victória, acade ou . 
non a maioria absoluta. Pero ·ese 
escano que se disputa· en Ouren
·se, ainda que non faga, segura
mer,te, variar o nome do presi
dente da-Xunta, si é basico para 
a conformación do m'apa político 
galega nos próximos meses. 

Un Fraga en minoria, tránsfu
·gas f óra, non só moc;teraria sus
tancialmente o seu xeito natural 
de mandar, sinónimo -para el de · 
govemar, senón que faria máis · 
factíbel o desmembramentó do 
seu grupo, propiciado por algúns 
dos baróns (Victorino, Cach~rro 
ou o Sindicato de Alcaldes). 

lste é o risco meirande que vai 
ter Fraga lribarne, tendo que
manter ó equilíbrio no reparto 
dos máis de 400 cárregos de li
bre designación e nas distint~s 
consellariasr ao tempo que diBtri
bue equitativamente os presu
postos entre os diferentes alcal-

· · des. 
Victorino NÚñez, posíbel Presi

dente do Parlamento, arela re
construir o centro-galeguista. 
Nas conversas habidas xa antes 
das eleicións barallou'se a pos.Lbi.:. 
lidade de que el ocupase a presi
dénciá co~ga, c.on Cándido ·sán-

. chez Castiñeiras -na Secretaria 
Xeral e.X.L Barreiro na sombra. 
Que o actual home· forte de CG 
non acadase acta de deputado, 
facilita estes ensaios.Os ·peóns 

· xa se comezaron a mover ·e Ma
nuel Gens, Director Xeral de Mé
dios de Comunicación, anun
ciuou · xa o seu pasó do PNG a 
CG. 

O desgaste a qµe sexa ~ometi
do tanto · a sua p,en:;oa como o 
seu posíbel gabinete vai ser o 
que propície esas ma.nobras no 
·interior do PP. 

·.Se Fraga non consegue a 
maioria, as desputas daránse la
mén con viruléncia inusitada no 
PSOE entre os ~partidários de 

· pactar para conseguir a Xunta e 
aqueles que seguen as directri
ces de Madrid, que rexeita cal
qucr pacto cos "nacionalistas de 
esquerd~". O enfrentamento 
existente ao longo destes anos 
entre as · distintas tendéncias se-
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:ria . xa ~berto, aguilloado por 
aqueles que van quedar sen cá
rrego, con duas .persoas no vérti
ce da polémica: G, Laxe e Anto
lín S. 

O debate no PSOE 
Pero o debate no PSOE xa se -
está a dar, can· duas frentes. Por 
unha. banda o Secretário Xeral,' 
Sánchez Presedo, que pretende 
convertirse ,no portavoz da opo
sición relegando a· G.Laxe, que 
moi ben poderia ser chamado a · 
outros desígnios, concretamente 
a B.ruxelas, de donde o salvou. xa 
a moción de censura, facendo de 
Europa o cimetério dos presíden
tes caídos, pois ali encontrarase· 
con F. Albor. · 

Por outra parte a asa crítica 
afirma· _q4e a derrota do PSOE 
débese á cstratéxia seguida polo 
actual Secretario Xeral, contrário 
primeiramente ao "Pacto d.os Ti
los" e despois deseñador dunha 
política que maniatou totalmente 
aos seu~ aliados, póndoós aos 

A CORUÑA ~ 

Cen.o;o PSOE CONCELLO \"otanrrs 
pp 

Ahc1wndo .u.¡5 X4J 675 
Ames 7:084· . l .~J ~ 2.749 
Aran)!a 2.173 617 95.0 
Ares J.WJ 856 1.010 
Artcixo 12-.832 2.K IJ 1.704 
Amia 5.865 786 1.081 
Baña. A 5.101 1.202 980 . 
Bergondo 4391 1.045 1.254 
Betanzos 9.526 3.00J 2.252 
Boimorto 2.725 499 787 
Boiro .13.168 2.399 2.589 
Booueixón 3.827 489 1.462 
Brión 5.44 1 976 1.120 
Cabañas 2.566 835 585 
Cabana · 5.345 826 1.160 
Cama riñas 5.645 2.214 931 
Cambre 8.566 \ 2.()33 1.288 
Capela. A 1.450 505 192 
Garballo 20.9r5 4.067 6.137 
Cariño - 4.551 1.296 831 
Camota 5.603 942 924 
Carral 4.420 920 700 
Cedeira 6.319 1.075 1.877 
Cee 5J90 1.332. 1.373 
Cerceda 5.770 523 253 
Cerdido 1.720 339 612 
Cesuras 2.682 347 255 
Coirós 1.314 409 480 
Corcubión 1.586 147 250 
Coristan~o 7.832 l .905 . 1.777 
Coruña, A 205.530 44.320 47.101 

.Culleredo 10.354 1007 . 1.582 
Curtis . 4.091" 953 847 
Dodro 2.720 636. 1.007 
Dumbría 3.817 693 589 
Fene 12.058 2.168 1.696 
Ferro! . 67.641 12.827 16.240 
Fisterra 4.048 585 997 
Frades 2.733 485 573 
lrixoa 1.668 313 422 
La racha 9.327 1.810 2.777... 
Laxe 2.904 365 813 
Lo usa me 3.827 1.077 512 
Mañón 2.035 539 382 
Maloica 6.607 1.058 1.619 
Maza ricos 5.324 810 964 
Melide 6.501 .854 1.918 
Mesía 3.275 . 551 643 
Miño 4.051 842. 1.380 
Moeche r . - 1.564 480 496 
Monfero 2.681 502 · 669 
Mugardos 5.384 1.351 1.002 
Muros 8.934 1.746 f.715 
Muxía 5.340 932 974 
Narón · 22.622 4.505 4.160 
Neda 5:196 1.345 853 
Neereira 5.697 1.675 1.608 " 
Noia l-0:866 l.581 1.990 
Oleiros 13.421 2.929 2.946 
Ordes 8.782 1.635 2.479 
Oros a . 1027 387 542 
Ortieueira 8.344 1.873 2.095 
Outes 7.707 1.292 1.875 
Oza dos Ríos . 2.823 508 687 
Padcrne· 2.531 770 662 
Padrón ·u31 1.840 2.362 
Pino, O 4.437 561 1.419· 
Pontcceso 6.673 1.331 997 
Pontedeume 6.638 1.337 2.256 
Ponles, As 9.975 1.770 ' l.352 
Porto do Son · 8.244 2.176 1.273 
Poboa Caram. 7.735 1.939 2.061 
Rianxo 9.779 1..967 1.376 
Ribeira 19.276 3.428 4.763 
Ro is 4.501 955 1.158 
Sada 6J49 . 1.784 2.321 
San S:ldumiño 3.251 815 . 618 
Santa Comba 9.269 . 1.671 2.491 

'Os LIDERES. 
ESPAÑOIS DEIXARON 
A EU E CDS FÓRA DO 
PARLAMENTO' 

pés (con zapatóns) de Fraga, 
· permitindb des.te xeito·· que este 
conseguise a maioria absoluta. 

A ·derrota do PSOE. é aind.a 
moito máis contundente se te-

EVOLUCIÓN ABSTENCIÓN 
19??. ... ...... .. .. .. ... ... ... ..... ... 40,8% 
1979(x) .......... ' ........... : ....... 4915% ' 
1979(m) ..... .. .. .... :. ~ ............ 48,7% 
·1981(a) ............... ....... .... ... 53.6% 
1982(x) .... : ... .... : ................ 38,5% 
1983(m) .-.... : .. .... ... '. ............ 42,3% 

. 1985(a) .. .............. ... .. .. .' ..... 41 ;8°/o 
1986(x) .... ... ...... .. : .... .. .. : .. . 41 _,1o/o 
1987(eu) .......... .. ~ .... ...... .... 42 ;9% 
1987(m)· ...................... : ... 37,94% 

. 1989(x) ................................ 41 % 
1tl89(a) ... : ...... : ............... : 40,42% 

1 

PSG CG 
PNG BNG EU CDS. ~EG PG -

97 41 li5 16 87 5 
103 102 43 28 264 47 

17 7. 6 1 18 1 
31 · 80 . 17 7 486 46 

211 144 43 147 499 45 
82 106 57 . 59 . 189 10 

197 9:¡ 32 22 91 21 
52 147 • 18 17 126 ·22 
89 103 25. 2.1 379 113 
30 23 66 19 49 2 

333 488 96 109 589 123 
29 . 52 20 12 137 7 
58 66 29 9 228 6 
46 60 4 4 121 37 

128 165 250 156 117 12 
68 44 .m 8 136 15 

124 174 60 49 i63 76 
35 2f 7 2 .86 4 

1.080 250 116 96 1.146 49 
60 66 16 53 288 5 
86 102 63 38 m 19 
54 146 50 48 110 21 
48 J.77 . 109 79 356 36 

365 144 .. 39 16 407 9 
79 7 16 91 15 1 
13 9 4 102 13 ( 

369 . 13 32 3 125 9 
13 '10 3 46 4 
7 21 2 7 563 4 

178 33 27 12 153 7 
2.694 5.255 1.039 1.009 8.650 2.849 

154 173 39 23 . 526 79 
19 - 38 430 9 115 3 
30 44 22 15 145 5 
98 35 20 7 136 6 

232' 428 67 14 2.316 369 
627 2.324 334 241 3.375 .2.651 
135 38 -4 178 473 12 
21 23 JI 30 59 ·2 
8 13 145 5 ,. 20 2 . 

8:2 58 14 422 127 11 
28 486 16 1 34 2 
'.59 71 39 5 305 ' 16 
10 13 24 169 46 7 
81 155 18 20 1.329 8 

114 35 35 15 80 10 
185_ 44 ' 89 9 658 9 
30 18 107 46 ' 121 1 
26 54 - 16 16 . 132 24 
12 18 2 9 4 3 
28 .28 18 114 44 2 
56 76 - 8 59 486 318 

127 262 174 109 471 23 
51 27 569 12 357 8 

285· 1.199 85 111 1.274 312 
52 126 14 21 328 194 
93 137 33 16 94 12 

214 233 69 . 14 2.916 44 
177 402 67 54 457 234 
184 122 57 . 189 - 183 19 
290. 34 "81 ~ 7 50 3 
93 101 24 65 274 24 

718 123 39 51 365 24 
53 34 23 6 63 24 
18 18 12 2 57 12 
81 85 ' 48 ' 21 323 22 
49 41 18 . 23 156 9 

108 119 28 27 - 174 97 
43 403 21 lt 489 73 
70 363 175 67• 959 121 

334 115 48 23 552 39 . 
81 270 13- 22 555 76 
98 169 107 145 1.000 45 

523 401 188 391 1.129 135 
139 54 32 20 129 7 
160 295. . 23 19 247 57 
26 44 19 447 109 7 

197 63 327 29 94 16 
Santiago 66.791 8.323 21.729 .. 1.055 2.489 688 429 5.154 78.5 
Santiso 2.279 353 . 752 148 - 9 12 2 97 2 
Sobrado 2.626 393 773 22 17 11 275 31 2 
Somozas 1.457 .254 615 16 lO 6' 3 12 .4 
Teo 8.639 1.334 2.576 98 345 294 43 380 5¡ , 
Toaues· 1.699 157 747 28 6 7 2 ·78 
Tordoia 4.810 ' 646 1.370 23 13 9 12 77 
Touro 4.338 910 1.251 30 56 17 198 101 11' 
Trazo 3.863 629 659 · 168 46 16 6 57 9 
Val do Dubra 4.808 632 915 . 284 35 11 204 94 7 
Yaldoviño 5.658 ' 1.119 1.447 161 46 18 27 237 67 
Yedra 4.285 577 1.357 25 36 21 119 . 331 4 
Yilarmaior 1.299 236 390 12 8 2 7 63 15 

· Yilasantar 1.905 252· 521 . 24 IL 35 5 98 2 
Vimianzo 7.334 2.312 1.370 103 ; 35 48 6 524 8 
Zas 5.435· 1.029 1.016 53 . , 49 478 1 107 6 
TOTAL 877.635 174.609 207.588 15.325 20.776 8.052 6:889 46.927 9.155 

mos en conta que se produce 
desde o_ po9er .en Madrid (que 
desautoriza mesmo aos galegos 
afirmando que non se impugna
rán os comícios), o poder, duran- · 
te .dous anos, na Xunta e o poder 
na maioria dos prihcipc,¡is conce
llos, inCluindo .a Deputación de A. 
Coruña. 

Os dados sori elocuentes: 
Francisco Vázquez _ perde, . po'r 
primeira vez en A Coruña, onde . 
o seu eleitorado, basicamente de 
direitas, buscou a outro tan auto
ritário coma · el, M. Fragá; en 
Vigo, M. Soto continua na sua 
caida .e en Compostela XerQrdo 
Estévez está cada vez .máis lo
nxe do PP. Nalgunhas ·destas ca
pitais o BNG g~ñoulle en várias 
mesas ao PSOE: Só o voto po
der no rural, logrou salvar ao 
PSOE da debácle total. 

Nesta derrota os socialistas 
estiveron acampanados por. 

· dous dos seus competidores no 
E~tado; E.U. e o CDS. Estas 

.. d.uas formacións, pe - ie aos in
quéritos que trataron de apre-

sentalos como Ún .voto útil, volta
ron quedar tora ' do parlamento 
autonómico por qutros catr~ 
anos. . 

Esqt1erda. Unida baseot..i a sua 
-. qimpaña nun cohtínuo ataque 
. aos nácionalistas e pagou · caró a · 
sua osadía de pensar, como afir
rllou Anguita, de que o que fun
cionou en España, tiña que 'fun
cionar na Galiza, sen recoñecer 
que a esquerda na Galiza está no 
nacionalismo-: 

A figura dun . Suárez xa en de
clive non chegou . para contra
rrestar o descoñecimento do 
candidato galega nen o tirón ne
gativo dos· pactos realizados co 
PP. 

Foron, preci~amente, estas 
duas forzas, as que fixeron máis · 

· fincapé nos líderes foraneos, as 
qué sairon· derrotadas desp.ois 

, ·dunha· campaña eleitoral cada 
vez máis galeguizada. 

Para acabar 9e romper' os tó
picos a participación acadou o 
60 por ce·nto e, iso que choveu, 
vaia se choveu. o 

- OURENSE 

FPG 
Nulos % 
Bl1ocos Abstenc. CONCELLO Cmm PSOE 

pp 
CDS PSG CG 

Votuta aeG EG 
10 26 )4 75 Allariz. 4.959 439 959 14 12 47 
6 50 . 33 39 Amoeiro 2.118 553 702 136 7 94 
1 10 24 25 Arnoia 1.037 252 416 5 7 2 

.~ . 26 ·31 85 Avión 3.779 270 1.166 19 6 26 
13 111 54 04 Baños iic - ~olns 3.7.04 537 1.038 184 10 42 
4 36 58 26 Baltar 2.504 206 sos 89 2 105 
2 26 53 16 Bandc 3.079 414 911 5 11 42 
2 38 36 32 Barbadás 3.230 519 790 451 27 94 
3 88 3H5 Barco, o 8.230 1.662 2.017 219 130 26 
1· 34 4341 Beadc 95.6 80 258 3 1 11 

11 128 46 59 Beariz 1.621 61 852 3 1 39 
4 27 41 10 Blancos Os 1.646 - 304 360 15 2 26 
3 21 52 96 Boborás 4.269 385 860 20 2 871 

23 31 95· Bola, A 1.901 263 598 107 4 
j 40 45 89 Bolo, O 2.454 1067 1213 16 . 19 162 
6 23 34.84 Calvos Randín 1.819 337 ' 417 25 2 6 
7 ,60 50 42 Carballeda 2.383 278 515 17 22 10 
1 11 39 37 Carballeda A vía 1.908 412 S43 3 6 169 

26 242 32 74 Carballiño 9.526 1.139 l38S. 354 117 629 
2 140 38 78 Cartcllc 4.830 . 651 1.039 . 25 31 357 

41 42 51 13 Castrelo do Val 1.651 463 158 2 5 11 
2 44 51 28 · Castrelo Miño 4.081 423 389 25 "'8 403 
5 33 38 94 Castro C:llMl.a.• 2.628 860 348 143 8 IS 
6 32 •35 02 Celanova 5.832 842 1.232 157 SI 176 

4 82 661,• Ccn1lc 1.982 180 277 49 7 659 
2 9 35 46 Cbandreu 1.090 ·1s2 300 12 12 1 
3 25 53 50 Coles 2.851 7.64 888 58 16 28 
!. 7 25 26 CortH11d9 1.695 260 593 12 • 6 111 
5 9 34 99 Cualcdro 3.561 351 792 S4 6 12 
4 . 104 4555 ~trimo · 2.052 572 3SO 7 13 7 

177 2.139 42 67 -&m.· r.Wi 155 ~I 24 9 28 
5 107 43 67 Gomesende l.78i 222 214 61 3 190 

24 39 81 Gudiña. A 1:646 445 - 511 2 6 219 
1 7 28 38 
1 29 56,64 

lrixo. O . 3.268 258 852 43 20 373 
Larouco 753 134 179 50 9 6 

. 5 98 38 16 Laza 2.351 346 528 12 8 391 
29 606 41 27 · Lciro 2.088 360 637 41 28 90 
· 2 19 37 17 ' Lobeira 2.428 450 397 4 3 45 

16 53 86 Lobios 2.675 749 663 77 25 13 
1 11 42 74 Maceda 3.664 520 1.198 28 20 77 
1 43 42 25 Manzaneda 1.417 224 749 6 27 2 
9 21 38 25 Maside 3.826 303 888 388 37 71 
3. 33 43 58 Melón 1.824 306 201 5 5 255 
4 11 39 50 

10 74 32 91 
Merca, A 2.493 296 580 10 8 731 
Mezcuita, A 1.457 289 190 J 2 32 

9 33 59 57 Montederramo 1.551 236 i.91 11 18 31 
14 . 85. 39 00 -
2 27 51 87 

Monterrei 3.953 769 1.007 174 7 75 
Muiños 2.163 710 338 4 11 161 

1 15 37.12 
7 33.43 . 

Noeueira Ramuín 2.877 515 1.251 14 20 16 
Oímbra 1.817 -384 61-8 19 16 26 . 2 18 46 10 

2 34 36.14 
·ourense 84.068 17.889 19.813 1.495 1.807 1.209 
·Pademe Ana·riz 1.844 385 356 9 18 84 

. 61 57 45 69 
3 26 44 10 

10 245 45 32 
4 61 41 68 

34 34 36 
12 116 33 27 
4 97 43 89 

16 57 42 42 
3 24 51 66 
6 50 44 12 

12 48 39 7i 
3 17 47 78 
1 25 36 58 
5 36 28 "74 
6 28 46 74 
7 24 55 19 
1 223 25 97 
7 80 49 39 

14 72 . 42 29 
19 76 3266 
12 69 47 70 
16 903 37 54 
1 33 42 87 
4 81 24 80 
2 169 30 11 
7 125 4491 

. 84 1.411 35 72 
. 1 120 33 87 

3 7 40 86 . 
2 ll 35 48 
2 59 38 96 
1 5 39 08 
2 9 54 55 
1 21 3969 
z 19 57 44 
3 8 53 66 
2 38 43 49 
2 22 4084 

9 4249 
16 47 87 

5 52 38 54 
4 52 47 61 

Padrenda 3.824 827 661 51 27 38 
Parada de Sil 1.689 289 310 8 17 6 
Pcreiro Aeuiar 4.818 683 1.164 46 24 315 
Peroxa, A 2.735 478 1.076 39 58 10 
Petín 1.207 . 247 374 15 30 9 
Piñor. 1.775 217 . 691 43 27 8 
Poboa de Trives 2.854 ' 764 907 63 36 2 
Pontedeva 754 '7D 113 9 78 99 
Poraueira, A 873 135 192 4 3 1 
J.>unxín 999 247 227 10 3 92 
Ouintcla 1.1'32 81 80 185 1 273 
Rio J-.457 261 448 9 10 1 
Rairiz de Veiga 2.398 346 397 14 98 42 
Ramirás 2.970 314 420 43 18 438 
Ribadavia. 5.370 1.326 1.237 40 52 266 
Riós 2.810 · 69S 292 4 19 21 
Rubiá 2.282 530 567 22 43 4 
Rúa. A. 3.858 894 1.158 26 106 107 
S.Cibrao Viñas 2.869 779 67.4 18 13 12 
S.Cris,tovo Cea 3:975 269 914 .44 21 28 

, San Amaro 2.115 136 246 47 6 300 
Sandiás 2.031 353 606 · 13 ' 27 33 
Sarreaus 3.018 • 604 639 7 7 2: 
Taboadela· 2 .. 245 283 260 1) 5 •467 
Teixeira, A 1.570 138 224 7 2 206 
Toén 2.434 369 700. 12 ' 6. 7 
Trasmiras 2.699 695 401 80 2 5 
Yci2a, A 2.654 371 657 5 10 3 
Yerín 8.774 1.569 2.359 108 98 196 
V crea 1.946 469 310 20 9 6 
Viana .do ..Bolo · 4.580 1.061 1.213 16 19 162 
Yilamarín 2.036 261 991 123 ·~ 65 63 
Yilamartín 2.552 496 777 12 19 4 
Yilar de Barrio 3.213 519 762 18 15 7 
Vitar de Santos 1.191 104 108 14 207 9 
Vilardevós 3.072 861 296 17 44 126 
Vilariño ConSQ _ 997 308 158 1 5 2 
X.de Esoadañedo . 1.170 192 412 ,, 17 12 16 
Xinzo_dc Limia 8.315 . 1.172 2.277 294 58 66 
Xunaueira Ambía 2.756 262 1.089 13 19 8 
TOTAL 334.904 59.027 79.416 6.224 3.948 11.620 

800 9.561 41,93 

ESCANOS PARLAMENTO 

EN CIDADES. DE MAIS DE 
1-0.000 HABITANTES 

PP PSOE BNG ~SG-EG CG 

A Coruña 11 10 

Lugo 8 5 

Ourense 8 6 

Pontevedra 1.1 7 

Total 38 28 6 2 

.\ ... 
\ 

E$CANOS PARL,AM'i.:NfÓ 

EN CIDADES DE MENOS DE 
10.000 HABITANTES 

pp PSOE BNG CG 

A Coruña 12 10 

Lugo 8 

Ourense 8 6 

Ponlevedra 12 

Galiza 40 29 2 

' 

PNG BNG EU FPG N"°' % 
PG ... .u..c. 

9 1.420 s 4 25 3968 
52 17 6 2 7 24.36 
23 58 IS 8 24.01 
34 11 1 10 59 01 
18 30 4 IS 4897 
31 12 1 2 8 61.26 
63 15 11 2 6 SI 73 
21 -89 13 s 8 36.56 
91 217 119 24 4S 4356 
3 23 2 1 6 S941 

10 23 4 38 61 
6 28 1 2 3 S419 

48 151 4 2 14 4441 
3 23 l 10 46 76 
7 57 22 2 60.36 

119 10 1 4 4887 
240 18 s 2 31 51.32 

53 16 4 3 36.32 
96 574 11 13 SS 42.78 

257 65 IS 9 IS 48.77 
3 92 2 32 52.75 

226 44 3 9 62.16 
s 26 2 4 6 45.77 

l3S 114 IS s 20 5UA 
41 28 3 1 8 36.52 
3 9 2 6 51l7 

71 SS 4 3 16 32n 
14 29 2 s 3887 
96 S4 1 7 12 tiO..IS 
8 ' 16 10 1 2 51 75 
7 .. 3 3 6 41..14 

8 19 2 1 58.91 
53 2 .. 7 24.24 

16 67 3 3 5 49 51 
2 23 14 7 43 02 

46 33 4 3 7 4040 
167 37 7 2 11 33 23 

1 20 7 61 77 
44 44 2 2 7 38 so 
28 131 5 4 9 44 59 
4 7 1 1 10 26 74 

45 41 3 5 16 52.66 
83 52 2 4 9 48 13 
54 18 4 6 31 04 
2 5 64 03 
7 17 7 3 344 36 75 

12 96 12 11 44 16 
35 28 4 6 39_go 
13 36 4 2 7 34 34 
8 101 13 5 33 90 

1.335 3.305 824 186 720 41 21 
89 11 2 1 19 46 74 

1 19 1 3 :1 57 OJ 
21 1 9 60:50 

43 42 7 5 22 50 33 
134 26 5 3 10 3243 
·11 34 14 2 55 33 88 
60 30 3 1 15 37 91 
7 52 12 1 17 33 91 
3 6 3 1 48 14 
5 7 . 2 1 3 58.19 
3 14 12 7 6 36 83 
3 5 44.43 
2 54 4 1 4 45.22 
5 39 5 11 6 56.54 

15 26 3 1 5 56 63 
337 265 54 5 23 32 42 

28 41 2 2 6 6007 
15 33 14 4 14 45 00 
45 108 31 6 13 34 55 
39 36 7 4 19 43 56 

286 341 2 1 11 ·5¡ 49 
7 73 2 2 5 . 60 00 

11 16 22 1 10 45 IS 
lO 39 1 7 55 36 

, 17 to 3 1 10 51 98 
4 ' 2 1 6267 

5 15 2 4 11 53 04 
26 5r 4 1 7 52 72 
5 16 3 ' 84,64 

32 337 31 4 37 4253 
14 29 ·l 21 54 31 
7 57 22 7 23 42 51 

21 6 6 11 23 72 
99 37 39 5 18 40 55 
8 133 3 4 52 28 
5 16 5 2 8 58 10 
6 262 32 2 10 45 76 

70 14 . 1 2 41.22 
2 24 3 8 41 J.9 

158 110 30 4 27 4766 
4 84 . 1 2 . 4 45 79 

5.329 9.832 1.554 . 420 2.087 .45,64 
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DEPORTE 'E ELEICIÓNS 
_FRANCISCp CARBALLO _ 

A sort~ sometida á arbitrariedade cr:eba as ben veña dalgun santo protector, ben do dos da parafernália máis lúdica posíbel. Ainda houbo neste x0go máis percan-
leis do -xogo. As eleicións, tres xa ne~~e. pinchazo do lfder el') competición. . Pero, ollo, que os galegos son expertos ·ces. Refírome ao cámbio de camisa. Apa-
1989, teñen- cada ,día máis significac10~ ' Os galegas están a eritrar .definitiva- na análise das person?xes e da sua lábia: re.ceu Fraga yestido de galega (fata gale-

. ademais de asinar escanos .. No xogo ele1- mente neste xogo democrático. A absten- · que non· pinte no idioma, que non se atur- go; discursep sobre os problemas de Gali- . 
toral entran diferentes factores·: a' capaci- ción perde sentido. Cada dia os xogos de da... -. . , za, alude a Brañas, a·Rosalia, aos devan-
dade, a habilidade e prestáncia dos ca~di- azar están máis nas conversas de bar e ·Os galegas quedaron un tanto .disgusta- ceiros ... ). A corr:iéqia era divertida. Logo 
datos, os meios óperativos, a estratéxia e na vida cotián dé paisanos e urbanitas. A · dos coa maioria absoluta de Don Manuel. tan pronto lle dixeron que tiña 38 ·escanos 
a sorte. · _ Leí Eleítoral é descoñecida polos cida- · "Non era para tanto, o home vai vello. Me- xa non _ voltou ao galégo. Tirou o .disfraz .. 

Demasiadas figuras na competición . dáns, ercando se inteiran da falta de pro- llar se quedaran empatados os tres gran- Tiña pub,licado o tal Manuel un discurso 
confunde aos espectadores. Por forza e's- porcionalidade, protestan a tal inxustícia: des, Beiras, Laxe e Manúel". O~ manolis.:- sobre . o seu. autonomismo, no que. se 
tes tenden _a dous ou tres gañadores so- · como pode o PP ter 38 escanos só con · tas baseáronse nos meios de abuso, e íso apróprja de certas afirmacións de Brañas 
bre os ue eargan as apostas. Cando· os. cinco veces máis votos que o BNG. lnxus-:· non é nada bon. Para máis que lle lembren descoñtextualizadas; Os árbitros non ·de-
meios son puramente desiguais, o xogo to, evidentemente. . _ _ agora que. o tal Manuel · foi Ministro ' de berian permitir esta -m.udanza de roupa 
perde emotividade, por isa os cidadáns Pero este xogo nacíonal,. ·que_ acaba de grandes matóns, que pode pertencer á "porque engana ao r;>úblico e mesmo os á'r- _ 
agachan esa . desigualdade . anti-lúdica. A asentar na Gal iza, ten xogp.qas que apren- Gal.ici~ · negra ... isa non debería nen men- nitros poden asubiar ao revés. 
estratéxia é a . gran descoñecida, -pero der. Hai que saber.diagnosticar a capaci- tarse. Pero ademais o tal Manuel vai po- A equfpa que máis equívocos ofereceu 
todo vale mentres· o árbitro non asubie. dade dos candidatos, razón para asistir der governar abso_lutam'ente, como .é pró- foi o de Barreiro. Porque ehtre o seu na-
Deberia haber tarxetas amareJas para aos mitins e escoítar con atención. O dis- prio da sua- história; iso pásase da raía. · cionalismo descafeinado e o rexionalismo 
cada falta (cámbio de papeletas, ame~- curso político empeza a ocupar a atención. · Foi unha operación suxa esta de Don Ma- , de apropriación de Fraga _era dificil asu-
zas, promesas ... ). Ao faltar tal arbitraxe dos siareiros que esixen orden e-cólicerto nuel e dos seus lacaios. Cheira a trampa . . · biar a xogada. Non deberiar:rxá máis tole-
surxe a arbitrariedade que descorazona e nas ideas e sentímentos. Reaparecen os Non seria extrano que se fixese neéesário rarse esta interferéncia de c~misa. O xogo 
impide o papel da sorte. Esta é definitiva, oradores, grandes mitineiros, acompáña- repetir antes.de tempó. esta xogada. _ debe ser claro é.gañe que¡;l gañe. o 

O PP non deixoú ao azar · nengun voto 
Interventores en todas as me
sas, nomeados polo Partido Po
pular, levaron boa conta, atra
vés dunha anotación exaustiva, 
do nome dos votantes, de modo 
que os votos perdidos fosen 
unicamente os inevitábeis, se
guindo as instrucións do partido 
dadas a coñecer por este perió
dico hai dous números. Veículos 
de todo tipo foron utilizados du
rante todo o dia para conducir 
até a fuma aos rezagados, remi
sos ou imposibilitados. 

O control deste veto exerceu
se perfectamente mesmo atra
vés do sobre. Os impresos por 
cada partídó eran diferentes e 
recoñecíbeis na sua confección. 
A forma dos pliegues denotaba 

PONTEVEDRA 

CONCELLO CtB> PSOE pp Vocuta 
Arbo l.389 528 1.179 
Baiona 7.067 915 1.984 
Barro 2.940 443 1.031 
Bueu 8.986 1.602 1.985 
Cañiza. A 6.583 564 2.343 
Caldas de Reis 6.939 1.783 1.796 
Cambados 9.461 1.105 3.655 
Campo Lameiro 2.110 464 360 
Can¡¡as 16.663 2.001 4.527 
Catoira 2.722 1.145 348 . 
Ccrdedo 3.314 360 734 
Cotobadc 4.580 902 1.708 
Covclo O 4.265 3l9 1.429 
Crcccutc 3.052 368 1.001 
Cunus 5.148 1.354 1.278 
Dozon 2.104 245 628 
Estrada A 19.767 Ü81 4.278 
Forcarei 4.530 390 382 
Fomclos 2.004 968 180 
Golada, A 4.090 447 1.795 
Gondomar 9.909 1.230 1.526 
Grovc, O 7.780 1.512 1.932 
Guarda, A 7.342 1.383 2.460 
Lalin 15.434 1.501 7.198 
Larr.a A 3.256 419 915 
Mann 17.215 2.272 3.595 
Mcailo 4.291 608 1.003 
Mcis 4.030 854 1.372 
Moaila 13.3Uí 2.776 2.457 
Mondariz 5.212 946 1.435 
Mondariz-Balnc. 491 42 91 
Moraña 3.830 "1.151 901 
Mos 9.779 2.143 2.045 
Neves, As 4.640 839 J.359 
Nimn 9.535 1.770 2.960 
Oia . 2.JQS 554 ~ 
Pazos de Borbén 2.695 320 1.008 
Poi o 9.427 1.542 2.710 
Ponte Caldelas .6.376 638 1.370 
Pontea reas 12.250 2.656 3.957 
Ponteccsurcs 2.006 371 879 
Pontevcdra 50.506 8.467 14.545 
Porrino ' 10.189 l.785 3.497 
Porras 2.747 507 791 
Redondela 20.629 5.225 H48 
Ribadumia 3.119 S36 1.063 
Rodeiro 3.426 809 1.472 
Rosal, O 4.547 1.116 1.459 
Salceda Casclas 4.133 99· 218 
Salvaterra Miño 6.857 2.791 1.202 
Sanxenxo 11.120 2.414 2.987 
Sillcda 8.263 1.374 3.427 
S,outomaior .. 3.961 '837 967 
Tomiilo ?.985 ' 650 88•1 
Tui 11.678 1.615 3.884 . 
Val2a 4.716 1.173 1.61.3 
Vi20 207:893 35J88 53.565 
Vila de Cruce~ 6.806 983 2.392 
Vilaboa 4.672 593 857 . 
V.ila2arcía 23.579 5.183 '5.8-08 
Vilanova Arousa 11.554 2.135 3.096 
TOTAL 679.407; 119.001 182.206 

o sentido do voto, condiciorian
do en gran medida o carácter 
secreto do mesmo. Algunhas 
persoas utilizaron a técnica de 
introducir unha papeleta diferen
te no sopre entregado. 

Pode decirse que todos os 
partidos empregaron o sistema 
de mailing, envio de sobres por: 
correo a domicílio, para promo-. 
ver o votó. Os médios económi
cos limitados dalgunhas forzas -
restrinxiron esta cobertura a só 
unha parte da povoación. O 
custo dun mailing a todos os 
galegas en idade de votar cifra
se en 20 millóns de pesetas. 

No bairro de Bouzas, en Vigo, 
un interventor intentou votar ás 
seis da tarde na sua mesa habi-

-.; 

CDS PSG CG PNG BNG EU EG PG 
199 11 94 14 52 1 
144 441 74 70 192 20 
92 17 39 16' 122 6 

131 178 68 25 867 24 
35 28 28 31 47 10 

130 87 37 142 204 21 
IOS 121 67 J7 1.264 28 
52 23 93 11 39 2 

189 761 116 65 1.447 43'Z 
21 42 162 97 131 10 
23 24 129 1 37 4 
56 48 56 - 22 93 10 
19 15 38 2 41 12 
24 16 57 2 47 5 
90 80 33 11 247 IS 
6 12 5 1 JI 1 

284 205 311 58 1.140 86 
105 11 1.107 3 so 8 

9 14 6 1 19 1 
58 34 8 9 35 8 
43 153 1.115 14 139 35 
93 122 149 .61 573 608 
82 ' 114 61· 24 560 20 

224 192 200 20 337 27 
111 10 ' 17 29 32 2 
319 . 525 215 256 1.330 60 
92 30 24 8 88 9 
45 29 64 7 79 11 

188 783 . 80 176 1.376 71 
91 142 97 107 139 6 
2 6 195 . 1 38 3 

127 31 91 20 142 13 . 
187 .. 234 161 106 ' 279 60 
27 , 50 SS· 4 58 s 

171 235 136 19 204 -56 
19 . 12 6 8 52 5 

. 26 72 96 8 29 7 
135 . 194 200 ·10 556 41 
223 26 32 '139 186 6 
123 154 . 195 37 284 " 54 
10 19 19 9 95 7 

925 1.713 . 1.703 321 .3.032 430 
' 200 172 88 68 462 55 

86 69 54 . 48 86 4 
293 634 203 138 1.195 284 

31 28 40 5 89 11 
13 28 12 3. 22 3 

169 80 21 30 236 2 
4 4 ' J 7 

- 107 81 42 24 121 21 
171 L72 118 241 471 . 48 

117 112 247 21 128 36 
57 67 518 5 249 17 
,19 19 8 - 10 64 9 

398 397 . 136 186 328 66 
144 34 §1 23 -166 . 1 

2.586 10.827 1.868 622 10.641 . 3.221 
118 65 57 19 178 . :¡ . 

131 42 412 6 167 '· 6 
251 569 812 336 l.684. ' 323 
272 184 123 129 590 103 

-10.202 20.606 12.301 3.977 32.577 ' 6.468 -

tual, o que lle foi impedido pois 
correspondialle facelo na mesa 
da que formaba parte, -ao dirixir
se ·a esta resultoulle tamén im
posíbel pois non s~ apresentara . 
a constituir a mesa eleitoral á 

. hora pr_eceptiva. Ante o feíto 
apresentou un paper onde se lle 
indicaba .que era interventor 
polo PSOE, xunto cunha pegati
na do-partido con tal indicación, _ 
un billete de mil pesetas e un te
léfono da sede, ao tempo que / 
negaba ter firmado pola sua 
parte nengun papel aceitandq-o 
cargo. O sobre coas acredita
cións recollérao do buzón . o 
mesmo dla das votacións pofat· 
mañá. O incidente foi denuncia-
do na Xunta EleitoraL . 

--

FPG Nulos •;. 
Blucos AIBtHc.. 

CONCELLO 

3 8 37 35 Abad in 
7 29 4419 Alfoz 
1· 14 3809 Antas de Ulla 

. 12 56 4400 Bale ira 

2 36 5207 
10 25 . 3807 

Baralla 
--Barreiros 

• 8 67 . 3067 Becerrea 
IS 48 72 .Be2onte 

642 l14 3689 Bóveda 

-17 - 26'15 Carballedo 

1 24 . 5941 Castro de Rei 

2 16 35 74 Castroverde 
4 12 5516 Cervantes 
'I 13 49 11 Cervo 
2 21 38 71 Chantada . 
2 6 55 84 Conm, O 

18 107 49 85 Cosoeito 
13 5399 Foleoso-Caurel 

3 3982 Fonsagrada 

2 IS 4063 Foz 
¡ 4 ·¡90 5448 Friol 

23 53 3284 Guitiriz 
. 2. "26 34.90 Guntín 

10 -70 36M Incio. O 
1 9 · SI 71 Lineara 

25 .101 4844 Lourenzá 

s 9 5560 Lu¡¡o 

2 28 3712 Meira 

22 73 3909 Mondoñcdo 

2 16 42-59 Monfortc Lcmos 

2301 Monterroso , 

11 3412 Muras 

2 213 4315 Navia' de Suarna 

6 26 4693 Ne1¡ueira Muñiz 

.. 8 61 «>09 
· 3 10 . :"12 

7 • ·a."'M 

.Noeais, As 
Ourol 
Outeiro· de 'Rei 

7 46 -~ 
6 14 S7.93 
4 60 37 85 . 

5 28.76 
35 321 36.69 
8 65 36 85 
3 16 38 22 

13 94 40 60 
3 18 4062 
3 15 2991 

18 30 70 
" 2 3 - 91 79 

3 30 3462 l 

9 59 38 72 
8 49 32 28. 
8 17 28 98 
l 10 78 79 

12 . 73 3799 
2 20 28 79 

168 1.580 4091' 
/ 6 37 4260 

2 25 51 58 
21 129 34 86 
11 60 35 53 

'l.167 4.278 41,21 

Páramo, O 
Palas de Rei 
Pantón 
Paradela 
Pasioriza, A 

· Pcdrafita 
Poboa Brollón 
Poi 
Pontenova, A 
Portomann I 

Ouirolül 

Rábadc 
Ribadeo 
Ribas de Sil . 
Ribeira PiQuín 
Riotorto 
Samos \ 

Sarria· 
Savi~ao, O 
Sobcr 
Taboada 
Trabada 
Triacastela 

' V aladour-0, O 
Vicedo. O 
Vilalba 
Viveinr 
Xcrmadc 
X ove 
TOTAL 

Na províncía ·de Pontevedra 
. deuse en vários lugares o repar
to de sobr:es eón papeletas e 
propaga_nda eleitoral XL!nto con 
lotería do Nada!. En Nantes, pa- -
rróqúia de Sanxenxo, an apode
rado do BNG interrogou 'a un vi
ciño sobre ó que recebira por 
-votar, indicándolle este que mil 
pes.etas~ O feíto foi tamén teste-
muñado por un apod~rado .do 
PSOE. . 

_En Lugo Cachárro Pardo· re:.. 
correu ao tristemente célebre 
argumento de "usted no sabe 
qujen soy yo" para tratar de que 
fosen · admitidos como int~rven- . 
tores cunha mesa· no Sagrado · 
Corazón dous membros do PP · 
que non tomaran P?Sesión do 

.. -

LµGO 
Cemo PSQE pp CDS PSG CG 

Vot~ntes EG 
- 3.719 334 l'.365 22 13 40 

2.282 613 912 18 11 77 
3.344 . 406 l.031 148 9 132 
2.042 327 351 137 6 686 
3.612 955 1.248 17 9. 209 
3.306 534 1.224 29 34 20 
3.888 890 1210 67 22 1 IL 
3.958 454 . 1737 58 9 342 
2.018 284 626 13 15 51 
4.214 I 728 1.828 23 65 - 34 

S.051 8~5 1.330 61 20 172 
3.676 650 f.134 160 8 m 
2.867 579 S34 21 4 386 

. 8.420 1.781 1.715 272 382 96 
9.077 1.597 3.233 131 75 98 
4.343 797 1.126 88 27 193 
5.724 1.058 1.729 146 38 311 
2.012 36 ·'228 11 4 103-
6.913 2.151 1.434 51 26 64 
7.660 l.511 . 2.002 . 314 273 234 
4.659. 1.200 1.924 23 9 20 
6.134 1.395 1.840 . 131 46 100 
3.755 1.089 921 25 18 65 
3.062 635 1.147 24 9 247 
3.412 880 794 71 .., 25 
2.622 556 948 48 38 2S 

65.255 -11.909 21.393 826 ' 1.040 . 1.672 
4.862 2SS . - 897 48 - 8 21 
5.146' 1.022 l.42S 76 196. 27 

16.545 2.681 3.568 195 374 . 1.695 
3.807 1.443 566 41 14 21 
1.577 487 476 3 8 I 14 
2-365 610 593 77 19 161 
-350 114 42 2 

1.165 ,.. 929 268 8 5 9 
2.019 6S8 726 2S 20 9 
3.611 676 1.694 . 114 16 46 
1.878 141 363 21 6 638 
5.236. 730 2.016 - - 125 14 113 
4.707 . 472 776 16 . 27 710 
2.739 fü •322 29 8 848 
.3.923 . 497 1.471 184 20 25 
1.941 - 891 317 lO 7 . 20 
2.907 - 474 1.101 59 12 112 
2.204 41.1 873 65 3 396 
3.330 ·16S 1.513 48 25 19 
2.065 295 715 14 4 7 
4.451 ·f90 1.584 22 52 . 17 
1.481 315 . 537 19 16 ' 63 

- 7.497 . 1.681 l.716 236 76 31 
2.292 435 739 16 18 19 
1.011 187 320 4 2 168 
2.141 589 . 769- 27 22 24. 
2.399 -351 515 23 6 506 

10.492 ' 1.717 2.530 97 61 . J:59S 
5.872 l.172 . 1.384 121 11 72 

. 4:177 534 1.023 20 17 115 · 
5.077 535 l.l82 36 15 . 388 
1.732 57 635 21' 9 . 12 

947 ·357 303 6 J 2 
2.446 872 649 30 13 •298 
2.380 548 630 30 - 19 . 19 

13.413 2.277 5.854 434 . 105 295 -
11.4-33 2.170 - 3.412 169 131 341 
2.7AA 455 848 18 14 236 
2.898 394 912 101 32 2l 

334.961 61.715 97.343 S.400 3.594 14.445 

cargo en · t~mpo e forma ade
cuados. O Presidenté da Dipua-.. 
tación acudiu ao Coléxio .Eleito
ral cun notário pero non con'se
gt:Jiu doblegar-a atitude da pre~i
denta ·de mesa que rematou por 
expulsalo do Coléxio. 

·En Fazai, tam_én 'no Concello 
de Li.Jgo, mesa famosa polas 
"maiorias absolutas", un repre
sentante do PP repartiu papele- . _, 
tas á vista de todos nos arredo- · 
res do lugar de votación. 

Vários · Coléxios 'Eleitorais da · 
provincia de Lugo careceron 
toda a xornada de luz eléctrica, 
tendo que facer uso de focos de 
camping ou de tomas. de co
rrente conectadas á bateria do 
aútomqvil dun rriembro da ~esa. 

-
PNG BNG EU FPG 

Nulo,, 'Y· 
'PG BllllCOll Absteoc. 

.4 71 9 5 29 4869 
8 46 1 1 12 24 97 
2 45 2 ·30 45 66 

18 2 1 7 24 68 
22 54 24 9 29 31 

105 224 10 - 1 12 33 00 
1 38 8· 38,41 
J 48 5 . 2 32 ,37 
2 61 5 1 8 46 97 

18 47 1 22 34 21 
14 102 427 1-8 42 25 61 
4 21'6 1 1 10 32 86 

22 2 5 45 69 
24 482 117 3 50 40 39 

112 589 25 2 . SI 34 28 
1 361 3 2 15 39 4" 

81 111 ll 2 28 37 98 
1 ; 9 3 2 80 06 
4 '294 22 2 12 4092 

Wl 467 45 .4' 34 3426 
13 307 2 23 24.16 . 
12 266 8 3 21 37.18 . 
3 86 .6. 7 IS 40 02 
4 . . 85 1 9 29.19 

~ 16 210 5 2 7 40 56 
7 96 3 . 5 19 33 06 

389 3.049 463 21 632 3518 
3 52 8 73 32 
8 - 130 3 1 28 43 10 

26 · 1.016 99 4 ' 92 40 33 
. 8 -59 6 19 42 39 

17 
, 

3 . -35 76 
.1 110 5 8 11 32 30 

13 3 5000 
37 3 1 28 38 

2 34 3 .14 2S 80 
·5 94 11 . 23 26 69 
2 41 r 11 34 77 
1 263 1 2 14 37 16 
7 56 1 3 9 55 68 

65 2 1 5 4096 
8 261 .8 7 9 3606 
1 31 1 4 JU9 
4 61 8. -16 . 35 91 
2 · 61 - 7 1710 
5 so ¡ ·30 - 3 15 43 2r 
3 168 3 1 · 6 41 -01 
6 63 4 .. l 17 ,3994 

·10 40 1 . 4 3112 
32 839 . 92 1 . 64 3582 

172 24 2 37 43 
1 11 1 6 30.16 
6 56 2 2 29.SI 

, 2 60 4 s 38.47 
13 386 51 ·3 85 3698 
6 476 14 2 20 43 95 
9 . 74 4 1 Uí 5591 

29 155 12 3 - .9 5296 
2 19 l 9 • 5502 

20 3 2639 
1 44 2 4 2166 
8 45 . "6 2 11 . 4378 

10 390 12 ·4 67 29.13' 
26 . 807 253 9 64 3471 

100 6• 15 3804 
2 ·• 163 7~ 10 1833 

l.196 13.857 1.954 141 1.822 39,02 



Barrei_ro (pesimismo), Mariñas ·(reflexió~), . Nogueira (co8tinuidade), B. Álvar~~ ·(program~) .e Abalo (perse~eráncia) . 

Declaracións dos. líderes nacionalistas tras os Comícios· 
-~ ' . . . . . . . . . . ' 

Con tempo suficiente· para tura non a irnos cambiar. Outra do Parlamento, situación que 
· agora lamentan case todos, 
mesmo · alguns dos colaborado
res no derribo. "Nós pudemos 
servítimas, sinala o ex-diputado, 
de toda a campaña que se mon
tou contra min mesmo e contra 
o partido, iso evidentemente blo
queou, en termos de organiza
ción e durante moito tempo, as 
posi_bilidades dos órganos terri
toriaís de CG e ·esa pode ser 
unha das primeiras causas do re
sultado eleitoral. ·A estrutura 
nová nón se puido criar. Cando 
empezamos o proceso cara es-

. meditar os resultados, · · causa- é que teñamos· tamén 
Xbsé" L. Barreir9 (CG), · unha _prnposta para o conx1,mto 
González Mariñas (PNG- do país e para o conxunto da es-

PG) C querda e isa, á tuz da nosa pos-
' amilo Noguéira tura, teremos que interpretalo 

{fSG-EG), Bautista nos próximos tempos". · 
Alvarez (BNG) e Mariano 
Abalo (FPG) realizaron 
a sua reflexión post- . 
eleitoral ante as perguntélS 
de A Nasa .Terra. 
Cada un respostou en 
función da sua própria 
forza poi ítica, 
analisando a estratéxia 
cara ao futuro. 
Mariano Abalo non se aconica 
ante o_ descenso eleitoral a res
peito do resultado das xerais, de 
por si exíguo. · "No fundamental 
mantemos o voto militante e o· li-

. xeiro descenso débese ªº tirón 
do voto útil cara ·ao BNG". O lí
der da FPG que califica a liña do 
BNG de "popt,Jlista" anota tamén 
os perxuícios ·do "bipartidis!llo 
feroz" e valora os resultados da 
sua organización en función _ do 
"boicot ao qu.e os meios de co
municación someteron á FPG 
nestas eleicións, tratando. de ·nas' 
silenciar por completo". . 

MARIANO ABALO: 'O 
NOSO DESCENSO 
DEBES(: AO TIRÓ-=-N-00-
VOTO UTIL CARA AO 
BNG~ -

. Abalo chama · á recuperación 
da coer_éncia nacionalista, en 
base . á autodeterminación: "o 
resto é un espellismo e a Galiza 

· · real e a. política continuarán por 
camiños diferentes'~ . 

Nogúeira: 'Non imos 
caf1'.lbiara nosa-postura' 
A conformación do PSG.:EG 
como alternativa aos socialistas 
para esta nova lexislatura viüse 
retrasada polos resultados elei-

. torais. · Gamito Nogoeria sinala; 
sen embargo, que "a . nasa é 
unha estratéxia a longo prazo, 
que non se ve modificada por 

CAMILO NOGUEIRA: 
'O BNG V~VIU ATÉ--
AGORA EN. ESTADO 
DE GRÁCIA POR . NON 

-FACER. OPOSICIÓN 
AOPSOE' 

. 1as eleicións pensabamos ter 
O líder do PSG-EG resume as · unha estrutura territorial comple-

suas pósicións· si11alando · que, ta e as vicisitudes polas que pa-
tras as eleicións, "non irnos ter sei impedírono e iso tivo o seu 
nengun cámbio de postura, .pero efecto. o résto .dos problemas 

·tampouco . nerigun sectarismq son quizá conse9uéncia dunha 
con outras mganizacións, ainda · · análise trabucada da nosa reali-
que tamen creo" que;-a partir de dade·social e nese sentido é po- -
agora, vai haber unha maior cla- síb~I que teñamos que facer 
rificación e o próprio BNG vai so- un~a revisión pa~indo de algo 
frir, dado o seu resultado.., un fundamental: que o féito nacio-
proceso de maior. definición non . i:iatísta é profundamente inmadu-
só cara o exterior, senón tamén ro e pólo tanto require ainda un 
interna. O BNG viviu nun estado l_onguísimo traballo de fondo". 
de grácia cara ao exterior da so- "Un ha causa, . sinala tamén, é 
ciedade, por unh.a série de cir- que non conseguiramos grupo 
cunstánci.as 1 entre elas a de non párlame.ntário e outra os resulta-
.facer oposición ao PSOE, CG e . dos que se deron, por isa hai que 
PNG cando estaban governao- buscar explicac.ións profundas". 
do, agora por Péirte da sociedade 
e dos outros grupos vaille ser so
licitada unl<la maior clarificación 
política. Certas ambigüidades 
non se poderán m9.ilter. Isa mes;
mo tamén pode con¡ribuir ao 
próceso de evolución do nacio-
nalismo". . 

Nogueira sinala, ~ por último, 
que "a nosa xente ten o conven
cimento de que nós resistimos, 
moi dignamente," nunha situación 
poi ítica - moi adversa. Adversa 
porque combatimos· arduamente 

. ao· PSOE e porque partíamos 
. dunha situ'aéión negativísima nas . 
eleicións .xerais". · 

Barreiro: "O PP pechou , 
todas as hipóteses" 
X.L. Barreir'ó será o gran au~ente 

XosE L. BARREIRO: 
'PENSABAMOS QUE 
O FEITO · 
NACIONALISTA 
ESTABA MÁ~1s-=--- ~-

MADURO NA 
SOCIEDADE' 

Barreiro é crítico ademais coa 
·bipolarización, favorecida polo 
PSOE coa sua atitude de apre
sentarse .só contra o PP. Esta 
dialéctica, no eixo estatal, daria 
asi como perxudicado ao nacio
nalismo. 

"Nós vimos a sociedade moito 
máis madura do que parece. es
tar, sinala· o líder de GG. Cando 

O PSOE de Madrid . 

semellaba existir xa unha reación 
frente a un feito ·cultural diferen
te, o conve'ricímehto da necesi
dades da defensa dos nasos in
tereses frente a realidade do Es
tado e da CEE, dámonos canta 
de que non hai nengunha con,. 
ciéncia ~ese sentido e de que o 
naso país está máis pendente da 
pe.lítica do Estado que da sua 
própria, que non cree en si mes
mo e que, polo tanto, fia nos de 
fóra a defensa dos seus intere
ses. Isa, que o sabíamos en par
te, . non pensabamos . que fose 
tan profundo. Polo tanto, neste 
momento todos os meios caci
qu ís de compra de voto e de 
voto cautivo funcionaron cunha 
eficácia abraiante, incríbel nun 
país civilizado e moderno e polo 
tanto haberá que pensar se esta
mos nun país civilizado e moder
no".· 

A respeito do posíbel corri
mento de sectores do PP cara ao 
centro · nacioanalista, Barreiro 
opina que "teria sido posíbel cun 
resultado menos brillante para o · 
PP. Pero o PP pechou todas as 
hipóteses, o feito de deixarme a 
min fóra foi para eles un respiro 
notabilísimo. Contando · cunha 
maioria absoluta e 9unha oposi
ción por sectores, non facilmente 

· articulábel entre si, como é a do 
-BNG e PSOE, e cunha autorida
de de Manuel Fraga sobre as 
suas xentes total , creo que non 
hai posibilidade nengunha até un 
novo proceso eleitoral". 

Mariñas: "O traballo 
nacion~lista non se 
esgota aqui" 

· González Maríñas, sen nengun 
escanp para a sua forza no pró
xim.o parlamento, tiña que en-

. frentarse, neste momento transi
tório, co problema. da inundación 
de Padrón: Nese intre respostou 
a A Nasa Terra e a pergunta era 
óbvia: hai foturo, como rezaba o 
lema eleitoral? 

"O traballo nacionalista non se 
esgota nunhas eleicións, sinala o · 

estes resultados". · 
o · diputado polo PSG-EG 

aproveita para reafirmar a pro
posta cara o BNG de concorrer 
xuntos á repetición das eleicións 
eh . Pontevedra. "O resultado po
deria se·r moi bo e isto pódese 
dicer ainda máis, despoi~ destas. 
autonómicas". 

desalitoriza a impugnación en OurenSe 

· O PSG-EG amósase tamén 
aberto a oufras confluénciás. "O · 
que está totalmente descartado . 
é a estratéxia frentista. ·Estamos 

. dispostos a Jacilitar calquer · 
avance da esquerda democrátic·a 
nacionalista, pero desde a identi
dade do naso partido". 

Nogueira que recoñece '.'o éxi
to do BNG" e felicítao polo mes
mo, afirma manterse no "total 
c9nvencemente como partido 
socialista, da esquerda, demo
crático e hacionalistéi e esa oos-

Dous dos deputé!dos da pro
víncia de Ourense están a ser 
disputados polo BNG, PSOE e 
PP.- A sua asignación final está 
pe.ndente tanto das impugna
cións como dos votos dos 
emigrantes, ainda que parece 
que o BNG vai quedar sen o 
seu escano en bénefício do 
PSOE ao verse este favoreciC!lo 

· polo voto emigrante·, por máis 
que teña que conseguir seis 
votos por cada un que acade · 
o BNG .. Nestes momentos o 
BNG aventaxa en tres votos ao 
último resto dos socialis
tas,(10.053-10.050) por · máis 
que nQ reconto da Xunta apa-

, reza con tr~~ menos, non ca-

·~· 

drando a suma dos votos por 
concello co númem total de 
·votos, suma ·que, · parece ser, 
foi retocada a última hora a 
instáncias ·do PSOE. · 

Pero tamén o Pp poderia 
perder un · dos deputados de 
aceit_arse a impugnación de -
várias mesas.. por parte do 
PSOE e ' do BNG, conseguindo . 
un e~cano os nacionalistas. 

A dirección do PSOE-na Ga
·liza, despois de catro horas de 
reunión decidira tratar de árre
batarlle, por tddos os. médios, 
un escano en Ourense ao PP 
para que- perdese a· maioria 
absoluta, chegando, incluso, á 
repetición dos comícios. Pou-

co tempo despois, ·· desde Ma
drid de$autorizaban ao PSOE 
galega adrvertíndo que non se 
ian apresentar tales recursos. 

Quedaba demostrado, outra 
volta, a total dependéncia dos 
socialista~ .... galegas de Madrid, 
non deixándoos nen sequer 
decidir nas -cuestións que lles 
competen· direitamen_te, pero. 
tamén a sua total disposición 
a que ~overne M. Fraga. 

Esta· negativa poder.iase in
terpretar como un adianto da 
decisión do Tribunal Co-nstitu
cional que poderia í!On permitir 
que se celebren novas elei
cións en Pontevedra e Múrcia: 

lid.er do PNG-PG. Nós coa seiva 
do Partido Galeguista e cunha 
proxeción de futuro estamos e 
continuaremos nese traballo. Es
tas eleicións son unha decepción 
evidente, pero en todo caso a 

_ nosa formación vai medrando en 
cada unha das eleicións que se 
celebran e ainda sen estar satis
feitos ternos o camiño moi traza
do". 

G. MARINAS: 'AS 
FORZAS 
NACIONALISTAS 
TERÁN QUE 
SENTARSE A FALAR' 

-
G. Mariñas recoñece de todos 

modos que "haberá moito que 
- talar entre todos os nacionalistas 

para artellar ben o mapa políti
co". Chama a un reflexión fonda 
sobre o feito de que "no 85 hou
bese 15 diputados e nestas 8 ou 
9". "E non me retiro, -sinala, ao 
espácio estrito de centro, senón 
a sentarse a falar entre todas as 
forzas nacionalistas". 

B. Álvarez: "As nosas 
propostas son asumidas 
mesmo por moitos que 
votaron PP" 
De entre as forzas nacionalistas 
o BNG é, sen dúbida, a gran 
trunfadora. O logro de grupo par
lamentário pode aumentar sensi
belmente as posibilidades de tra
ballo político dest~ organización. 

Para Baustista Alvarez a estra
téxia a seguir no Parlamento 
"está clara desde a campaña 
eleitoral. Apresentamos uns pon
tos sobre os que centraremos a 
nosa oposición no Parlamento. 
Calquera que governe saoe que 
enfrente non vai ter só o grupo 
númerico do BNG. Dado que as 
medidas que apresentamos son 
asumidas polo povo gátego, 
mesmo por moitos que votaron 
PP, nós irnos estar en contínua 
conexión con ese povo para pro
curar que ,se leven adiante". 

BAUTISTA ALVAREZ: 
'A NOSA OPOSICIÓN 
NON SERÁSÓ COS 
PARl_AMENTÁRIOS. · 
SENON CON TODO O 
POVO QUE APOIA AS 
MEDIDAS QUE 
PROPOÑ---EM~O~S----,--

· Para o novo diputado do BNG 
"o eleitorado respaldou o pro~ 
xecto comun que estamos a 
apresentar". A redución do na
cionalismo mod.erado non seria 
décisiva "pois iso depende do · 

·futuro. O BNG tamén ten tido 
baixas eleitorais e ·non por isa · 
cedeu nos seus obxectivos ·que 
consideraba correctos.-1 Agarda- · 
mos que . es~s forzas políticas 
segan loitando, pésie aos resul
tados, polos seus obxectivos". o 

·. I 
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NOVAS LICÉNCIAS DE RÁDIO 

A oposición califica a decisión .de "notuma ·e alevosa" 

As emisoras de FM concedidas . póla Xunta ás · 
~ . - ~ .. . . 

grandes cadeas· e afins· ao· _PSOE 
•x.c. 
O Governo autónomo 
adxudicou as 26 emisoras 
de frecuéncia modulada 
unhas horas antes das 
eleicións; có tempo xusto 
para que o escándalo que 
xa barruntaban non 
salpicase as votacións, 
pero tamén para que o 
prazo de recursos expire 
antes de que tome 
posesión o novo Governo, 
polo que o actuql gabinete 
en funcións será quen 
decida sobre as 
apelacións. As grandes 
cadeas de emisoras e 
particulares afins ao PSOE 
foron os grande 
beneficiados no reparto. 
Cales fo ron os critérios que. se
guiu a Xunta na concesión das 
26 emisoras de FM? Descoñeci
dos oficialmente, até o ponto de 
que o actual Director Xeral de 
Médios de Comunicación, Mano
lo Gens, enterouse pola prensa, 
segundo pudo saber A NOSA 
TERRA por fontes próximas á 
sua equipa. .. 

Foron Sánchez Presedo, Suá
rez Vence e González Mariñas, 
os tres sós, rematado o Consello 
da Xunta, os que firmaron o pac
to que tantas tensións acarreara 
no Governo tripartito. 

No reparto as grandes cadeas 
recibiron 9 das 24 emisoras co
merciais, mentres que a duas 
culturais otorgáronllas á Asocia
ción da Prensa de Lugo e a Rá
dio ECCA a de Ourense. 

As emisoras de Xinzo, Baiona 

e MondoñedÓ, a primeira_ de 
1.000 wátios e as duas seguintes 
de 500, foron adxudicadas á Ca
dena Ser. A Cope recibirá a de 
Verín, 1.200 wátios, e a da Cade
na Rato a de Vilagarcia; con 
2.000 wátios de poténcia. 

Antena 3, de Madrld, recebe a 
de Lugo que deberá emitir con 4 
kilowátios, e Antena 3 de Radio 
de Galiza (participada pola ante
rior e La Voz de Galícia) a de 
Compostela, a máis codiciada 
tanto pola sua situación como 
pala sua poténcia de 8 kilowá
tios. Ademais esta empresa ob
tén tamén a de Ribadávia de 500 
wátios, podendo. considerarse 
como unha das grandes empre-

sas beneficiadas. 
Ondas Galícia, que emite co 

indicativo de "Radio Minuto", 
emisora asociada a .Ser, conse
gue a de Pontevedra, con 4 kilo
wátios. · 

Dous diários galegos son, ta
mén, adxudicatários destas emi
soras. ~ "El Progreso" de t-ugo 
concedéronlle as de Viveiro e 
Chantada, as duas con . 1.000 
wátios. "El Correo Gallego" rece
be a de Noia, c·on 1.200 wátios. 

O outr9 50 por cento das emi
soras foron parar a empresas 
que non teñen preséncia no sec..: 
tor comunicacional galega. 

"Rádio Marineda" (á que· xa 
apodaron como "Rádio Pá.Go"), a 
cuxo frente figura Pablo Vila:, . 

CRISE MUNICIPAL 

vinculado ao PSQE, recebe a de 
A Coruña, emisora que, xunta
mente coa- de Comnpostela ten. 
a máior poténcia, 8 kilowátios, e 
a de Padrón, de 1.000 wátios. 

"Rádió Principal", cuxo solid
tante é Fidel FE!rnández, director 

· do programa da TVG "Arestora'', 
concedéronlle a de Monforte e 
Vilalba, de 2.0_00 e 1.200 wátios 
respectivamente. · 

Ao técnico da RTVG, Xulio Di
loy, elevado a postos directivos 
polo PSOE, representante de 
"RádiQ Faro", concedéronlle-a de 
Marín, con 2.000 wátios. 

A "Rádio Blanca", tamén vin= 
culada ao PSOE tocoulle en sor
te a de Vigo, cor:i 6 kilowátiÓs e a 

"Rádio Miño", représentada por . 
F. X. Gorizález, as ·de Ourense, 4 

· kilowátios e a de Carballiño, 1 ki-
lowátio. . · . 

A "Compañia 3.800", do ex-· 
concelleiro socialista, recebe a 

. de Tui con 1 :200 wátios: Enrique 
X. Curiel, de "Ediciones Leyva" 
as de Ferrol e Muros de 4 e 2 
kilowátios respectivamente, as 
de Férrol e Muros. ·Euxénio Fon
tán a tle Redondela, con 2.000 
wátios. -

Se o PSOE lle repartiu as emi
soras aos seus afins e. militante.s 
qué recibiron G.' Mariñas .e Suá
rez -vence caberia preguntarse. 
Fontes de CG manifestaron que, 
dada a posición de Antolin, eles 
decidiran non participar no re-
parto. _ 

Visto o reparto póde~e afirmar 
· que se acentuou o monopólio in

formativo, pois a . maioria tjas 
emisoras van emitir en cadena, 
conectada ao cordón umbilical 
madrileño. ~ maior_ parte do tem
'po. 

Tampouco van server de ele
mento galeguizac;jor pois nengun 
oos proxectos · apresentado vai 
trasmitir.integramente en galégo. 
Precisamente o ú()ico proxecto 
destas características, o apre
sentado por Promocións Cultu
rais Galegas, . editora desta- se
manário, quedou fóra do reparto, 
por máis que se lle concedese 
polos técnicos a meirande pon-·· 
tuación. 

Fói a peQúltima · xogada dun 
Governo mestre en falcatruadass 
onde os partidos galegas actua
roñ de títeres .de Madrid e reco- · 
llian, de cando en vez, algunha 
migalla que lles permitise agar
dar até as . eleicións e quedar 
coas me11os débedas posíbeis. o 

O PP podéria p~rder a maioria 
absoluta en O Barco . 

9 E.GPGC reapare~e despois dun a~o-_ 
O Exército Guerrilheiro do Povb · brál'.1, deixando se.n luz a boa 
Galego Cei\le vottou a dar mos~ · · parte de concello de Xove e per-
ti'as de: actividade procedendo a dendo 4:000 kilovóltios no sumi-. 
voladura dunha torreta de alta riistro á fábrica. · 

. tensión que suministraba o fluido Outras catro cargas .. _sen acti-
eléctrico a. Alúmina-Alumínio. O f · d b rt t t . var, oroa . escu e as nou ra o-
EGPGC non realizara nengunha rreta · da liña 2 de · suministro a 
acción de importáncia desde que Alúmina-alumínio. 
matara a un garda civil en lrixoa, ' 
hai agora un ano. _ De ter -derrubado esta _torre 
. As catro cargas activáronse ás quedaria sen suministro a facto- · 

03,00 horas do li.ms dia. 1-8 na - ria dé lnespal o que provocaría ·. 
prim.eira torreta da liña 3 de Fe- · uoha nova solidificación das sé-
nosa, que se corresponde co en- ríes de ·cubas electrolíticas, tal· e 
lace ·número 1 entre a central de como sucedera durante o inCi-
Endesa e. a. factoria de San Ci- .· dente do Cason. D 

. • XESUS L. TÉ,MEZ 

O Partido Popular estaria a pi
ques de apresentar unha moción 
de censura no concello de O 
Barco contra o aicalde centrista, 
Euloxio Cavela. Dacordo cas 
fontes consultadas, os ·resulta
dos das pesadas eleicións oo dia 
17, nas que o PP e rñáis Centris
~as de Galicia,_ _o seu coalígado 
· ourensán, acadaron a maioria 

. ab~oluta sen ter que. recorrer a 
. nengun tipo de coalicións coa 
formación de Adolfo SuáÍ'ez, terfa 
·precipitado a decisión dos repre
sentaAtes valdeorreses da for- ' 
mación fraguista de pór fin ao 

· góverno conxunto entre CDS 1e 
PSOE na vila. . 

Recentemente un dos conée
lleiros do grupo· de governo, o 
ex-membro de Coalición Galega 
e tamé_n ex-militante popular, 
José Rodríguez Cruz, ingresou 
nas filas de Centristas de Galicia, · 
organización cuxo máximo diri
xente é o presigente da Deputa-

ción provincial de Ourense, Vic
torlno Núñez, A maioria do grupo 
municipal depende agora dot,.1tro · 
ex-concelleiro "coaga", Frands
~o Quintas, próximo ao edil fuxi-

. do ás ·filas da oposición munici-
pal. . . , 

O próprio Manµel Fraga, esta- · 
ria interesado en recuperar a. al
caldía de O · Barco para o seu 

.. partido no máis breve tempo p<J

. sível. O único problema co. que 
se a~opaban polo de agora era o 

· ·do subtituto de Eulóxio G~vela, 
éuxa labor ao fronte da alcaldia 
ten sido criticada desde todos os · 
sectores cidadáns. A sua .derra- · . 
deira actuación levou consigo a 
perda dunha axuda de 30 millóns 
da Conselleria de lfldustria para 

. un novo mercado de abastecí- . 
mentas. , 

·Con respecto ao candidato 
popular, o maior · atranco- para 
que o concelleiro Rodríguez Cruz _ 
fose elexido ·para o pósto, era a 

. preséncia de Julio Gurriarán, e~
alcalde· da vila durante máis de-

vinte anos. A victória nas elei-
" cións ao Parlamento ·galego abri

rían a este último as portas para 
alcanzar un posta na administra
ción autonómica- e asi deixar a 
via libre ao seu inimigo político 
Rodríguez Cruz, q~en únicamen
te necesitaría do apoio do seu 
ex-compañeim de partido para 
chegar ao sillón da alcaldia do· 
conce!lo barquense. · 

PreCisamente este concelleiro, 
Francisco Quintas, sonou .como 

· posíbel alcaldábel no caso -de 
que fose imposíbel o entendi_·
mento entre Cruz . e Gurriarán. 
Nembargantes, outra operación 
estaba posta en marcha no caso 

· que o PP nec~sitara do~ votos 
do CDS par~ aéadar a presidén- . 
cia da Xunta, mantendo ao alcal
de que agora se pretende censu
rar; e desaloxar ao grupo socia
lista como colaborador do mes
mo. · O c9ncelleiro Rodríguez 
Cruz desementíu o martes cal
quer posibilidade de moción de 
censura. D 



8 ~Q-~~~2~~CEMBRO DO 1.989 GALlll\ E. MUNDO 
~~~~~~~~~---:---~~-~~~..-----~~~~~~~~-- ~~ 

AGRESIÓN ECOLÓXICA 

· O Barco. 

O concello pretende erguer 
un polígono irldustrial nun 
espá~io natural protexido 
• XESUS L. TÉMEZ/O BARCf;) 

A recente publicación do pro:X:ec
to de Normas Complementárias 
e Subsidiárias ·do Planeamento 
da província de Ourense·, -redac- . 
tadas pola Consellería de Obras 
Públicas e Ordenación do Terri
tório, ten volto a levantar a polé
·mica pala pretensión do concello 
de O Barco de erguer un pol\go
no industrial nunha zona natural 
protexida á beira do rio Sil. As 
obras· de infraestrutura non se te
ñen iniciado ainda, á espera das 
alegacións que ante a Xunta pre
sentou recentemente a Corpora
ción barquense. 

De levarse a cabo definitiva
meAte o proxecto sinalado, cuxo 
coste final rondarta os 300 mi
llóns de pesetas., a · zona de A 
Raña perderia definitivamente un 
ecosistema ribeireño· perfeita
mente deHmitado e ·cunha fauna · 
e flora próprias, segundo sinalan 
asbciacións ecoloxistas e c1:1ltu
rais da zona, que manif estaró'n 
tamén a sua postura favorábel á 
decisión adoptada para protexer 
o lugar. 

Na sua alegadón ante o' gover- · 
no autonómo, o Conc~ello consi
dera que se-deb"e mantera califf
cación dé solo industrial, sen ter 
en canta os perxuícios que iso 
levaria a unha zona cuxo creci
mento industrial ten- sido anár.:. 
quico e desmesurado .nos d~rra
deiros anos. De acordo cas pre
tensións municipais, o feito de 
que as normas subsidiárias lo
cais xa contemplen a zona como · · 

solo industrial seria suficiente 
para que a, Xunta dera marcha 
atrás na sua postura inicial de in- · 
duir A Raña ho lnventári9 de Es-

. pá9ios naturáis. protexidos. 
.Todos os grupos políticos re

presentados no · Concello (PP
Centristas, CDS, PSOE e ·1nde
pendentes), · parecen estar de 
acordo en manter a ubicación do 
polígono, mália o malestar exis
tente. O Instituto drensano de 
Desarrollo (INORDE), dependen
te da Diputación Provincial, foi o 
organismo- encargado de facer o 
proxecto técnico, no que . indue. 
a construcción de estradas e 
aparcamentos para camións ... e 
outros transportes pesados. Al
gu n ha- das solucións tala incluso 
da necesidade de construir unha 
nova ponte, t9do iso sen que.en 
nengun dos caso_s se teña feito 

-o correspondente estudo sobre o -
impacto :que as actuacións pre
vistas ' terán -sobre o médio . am
biente da .ribeirá do rio Sil ao seu 
paso pola vila. . . . 

Outro · concello ·valdeorrés, 
concretamente o de A Rúa, ten 
previsto presentar alegacións á 
recente proibición de navjgar no 
encaro de San Martiño, un dos 
poucos paradisos ornitolóxicos · 

·que fican na Galiza. O alcalde, 
membro de Coalición 'Galega, 
pretende que unha parte do en
caro sexa apto para a realización 
de demostracións deportivas, 
mantendo a proibición para 
aquelas partes· máis próximas as· 
illas, onde se concentran as 
maiores porcentaxes de aves. O 

· XUÍCIO ADUAS FEMIN~?TAS 
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-o DEBER DE MANJFESTARSE 
CONTRA AS VIOLACIÓNS 

COLECTIVO DONICELA 

Atopámonos . a finais do ano 1989. Remata unha 
Décáda, e se todos os días ouvimos que vivimos 
nunha sociedade -cambiante, preñada de liberda
des, ainda máis neste último ano: abertura do Les-
te, Perestro_ika, etc... . 

_Agora todo se fai en nome da Democrácia e da 
modernización; tense avantado moito, iso din, e ta
mén qüe o paro disminuiu no último mes; que a 
calidade de vida aumentou, que se modernizaron e 
reconvertiron as nosas empresas, que todos os ho-

Até hai uns meses, o Código Penal tipificaba as 
agresións ás mulleres como "delitos contra a ho
nestidade", despqis da última reforma estes delitos 
aparecen corno: 

-Qelitos contra a liberdade sexual da persoa. 
-E violación todo aceso-camal (vaxina, ano ou 

boc~) · 
-O perdón da persoa ofendida non· extingue da 

acción penal. 

Non o· pens~ máis no 
Nadal · a_gasal_le ·fot~graf-~ 

' mes e mulleres teñen pensióhs dignas, que as mu
lleres acedemos ao mundo do tr.aballo en iguais 
condicións que os homes ... 

Ainda que a Reforma é importante, ao noso pare
cer, esquécense dous·pontos moi importantes para 
nós: 

-Que os delitos contra a liberdade sexual das 
persoas sexan delitos públicos (e non privados ou 
semi-públicos), e, polo tanto perseguíbeis de ofí
cio, de tal xeito que a deqúncia poda ser feíta por 
calquera persoa ou polo Ministério Fiscal, igual que 
acorre con outros delitos. COLECCION ALBUM 

1 

Vari Caramés. 
P.V.P. : 2.600 Pta. 

Á VENDA NAS LIBRARIAS 

Ramón Caamaño:. 
60 anos 
da-Costa da Morte 
P.V.P_: 3.50Ó Pta. 

Edidón especial asinada _polo autor 
é ounha foto orixinal 's,obre pedido a: 

_.CENTRO DE ESTUDOS FOTOGRÁFICOS 
. APDO. 1274 . ~ VIGO 

E tamén din que éstamos na Europa, que xa so
ll)OS europeo.s e europeas, pero algUnhas destas 
europeas per:guntámonos se todos estes cámbios 
teñen que ver ·con "retoques de fachada" para ven
der mellar o produto ou se efectivamente ten cam
biado a mentalidade e o xeito de viver da xente 
deste país. 

De qúe país falamos? De que calidade de vida? 
Dur país que segundo sexas home ou muller tes 

reparto de tarefas dist intas: nas empresas, nos ta-
11eres, no campo, no mar, no ensino, na administra
, ción, no coidado de nenas e nenas, de vellos e -ve-
llas. As mulleres segundo sexa a tarefa ou ben tra
ballamos de balde (c0idado de nenas/as, casa, ve
llos/as), obtemos salários máis pequenos e traba
llamos en piares condicións (economia submerxi
da); asi a vida' _das mu_lleres está moitas veces mar
cada polos rnaos tratos por parte do pai ou do 
home no seo da farnília, polo acoso sexual nos 

. centros de·traballo, na rua, e como non polo temor 
.que todas ternos a· ser obxectos-de agresión se
x.ual, senda o máximo expoñeate a vioiación. 

. QUE é· UNHA VIOLACIÓN? 

É un acto mediante o cal, o home reafírmase como 
6uxeito ao trans.formar a muller nun simp.ie Obxec:-: 
to. Socialmente sostense que as mulleres somos 
1Unhas provocadoras, por iso nos violan, ou ben que 
o violador é un psicópata, pobre!, que a maioria 

· das veces compórtase asi pola condicións de misé
ria económica nas que viven. Comparando estüdos 
do Estado español ,con estudos -doutros pai.ses 
(Suécia, EE.UU.) chegamos á conclusión de que os 
violadores pertencen a todas as clases sociais, se 
ben os das <;la$es mais acomodadas non .son acu
sados . publicaniente nen recluidos tan a miúqo 
como os outros. . 

É claro que se .pode c;tfirmar que todos os homes 
son "violadora~ en poténcia". Que este tipo de vjo.: 
.léncia diríxese só contra as mulleres. Que para as 
mulleres non existe distinción entre o sector múller 
·e outros aspectos do'seu ser polo tanto as mulleres 
somos agredidas· en tanto que m.ulleres e só por 
iso. 

-Penalización dos funcionários policiais, fiscais 
e xuíces que na investigación des~es delitos deni
gren á muller. 

Dende o pasado verán téñense producido en 
Vigo e bisbarra várias violacións a mulleres (Nigrán, 
Bauzas, Bao, etc.), algunhas delas especialmente 
brutais. 

'SOCIALMENTE SOSTENSE QUE 
AS MULLERES SOMOS UNHAS 

PROVOCADORAS. POR ISO NOS 
YJOLAN. OU,BEN QUE O VIOLADOR 
E UN PSICOPATA. POBRE!, 'QUE A 

. MAIORIA DAS VECES 
-COMPÓRTANSE ASI POI.AS 

CONDICIÓNS DE MISÉRIA 
-E---C~ON----ÓMICA NAS QUE VIVEN' 

Os Colectivos Feministas de Vigo e as Secreta
rias da Muller dos Sindicatos, decidimos levar as 
protestas aos xulgados, porque eremos firmemente 
que este tipo de delitos, coma outros, teñen que .. 
ser castigados e perseguidos. Atopámonos que de 
cotio os X1,Jíces adoptan atitudes de."cómprensión" · 
cos violadores. 

_Nestas manifestacións (18 de Agosto e 1 de Se
tembro) foron detidas e encadeadas duas mulleres 
que van ser xulgadas por agresións e insultos ás
Forzas do Orde Pública. O primeiro xuício celebra
rase odia 21 de Decembro e o segundo ~erá o día 
18 de Xaneiro. · 

O Colectivo de Mulleres Feministas "Donicela" 
de Vigo solidarízase con estas mulleres e con todas 
as que podan sentir agredidas con semellantes ati- . 
tudes. · · · ,, · 

Esiximos o cese da complicidade polidal e xudl .. 
cial cos violadores e o sobreseimento das causas.O 
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Os viciños· ·pensan 
nas enerxi.as 
alternativas 

Catre dias . 
sen lus en 
Betanzos 
• ÁNTóN MA~ÓE/BETANZOS 

O vento estes dias é forte de ver
dade, e voltamos quedar sen flui
do eléctrico. Desta volta, xa non 
foi unha tarde e parte da noite, 
como ven sendo habitual, senón 
catro dias seguidos sen luz; des
de o mércores á tarde cando co- · 
mezou o vendaval até o sábado 
á noite cando foi minguando. 

Esta situación non colle á co
marca de súpeto. No inverno son 
normais os cortes de fluido eléc
trico cando vai un pouco de ven
to que tira as árbores sobre as 
liñas do tendido. lsto vense repe
tindo, ano tras ano, coa salveda
de que outrora o prexuício era 
menor pota tamén menor presta
ción social que a xente obtiña 
das posibilidades eléctricas, sal
vo a lus nas casas. Hoxe en dia, 
coa paulatina entrada en certos 
feudos de benestar, coa introdu
ción de numerosos electrodo
mésticos, mais sobretdo os ar
cóns conxeladores, comezan os 
estragos. En calquer comento 
pode producirse un corte de tus 
por avería local ou para ~mañar 
averías noutros lugares. E como 
se se tratase dunha película su
rrealista. Os viciños carregan c6 
arcóñ, coa carne do cuxo, do 
porco e do peixe para o ano, nun 
tractor até unha zona próxima 
para prendelo, senón todo se 
botará a perder. 

A xente vai aguantando, e 'o 
monopólio aproveitando o vanta
xoso da sua posición: abusan 
criando un cadro de país tercei
fomundista. Para os viciños a so
lución é ben clara: se o vento tira 
os postes que os cabos vaian 
enterrados; ao cal o monopólio 
resposta que é moi custoso -
quizais polo vello mtto da orogra
fia endiañada da Galiza-. Men
tres os recibos da luz seguen 
medrando, pois estase cobrando 
unha tarifa de servicio de primei
ra ... 

Ao tempo plantéxase outra pa
radoxa respeito ao alto custe do 
fluido eléctrico nun país como o 
noso, exportador do mesmo: non 
fican lonxa da comarca centros 
productores como son As Pon
tes ou Meirama. Neste sentido 
tense talado eri certos sectores 
da povoación, da introdución de 
fontes factíbeis de produción 
enerxética, como a eólica ou hi
c;f ráulica, para dar servício ás pa
rróquias. Ambas propostas están 
paradas potas dificuldades técni
cas pois que a xente non sabe a 
quen acodir, pésia é gran dispo-. 
~ición que hai, por mor das van
taxes .que aporta -fliuido segu
ro, autoxestionado, amortización 
rápida do investimento inicial, 
suporte enerxético tanto de no-
vas prestacións domésticas 
como ir:idustriais. . o 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nósa ., 
especialización _ 
·en .libros 
galeg<?s· 
~ portugues~s 

.' 

A venda do balneário cónfüma a decadéncia 

AToxa: ~ do ensoño·á ·especulación 
• ANTÓNIO MASCATO 

Chamáronlle "llla de 
Ensaño" que, pouco_ a 
pouco foi perd.endo para 
dar paso ás contrucións 
desaforad,as, a destrución 
da sua prevHixiada . 
natureza, a explotación 
irracional, a privatización. 
A T oxa convértese dia a 
dia no paradiso da 
especulación urbanística. 

A venda do coñecido balneárlo, 
para convertelo nun apart-hotel, 
está a ter unha intensa contesta
ción entre diversos colectivos ci
dadáns no Concello de O Grove .. 
A empresa In.mobiliaria La Tója, 
S.A., responsábel da grave des
f eita urbanística que asulaga á 
llla, teria rematado nesta opera
ción o proceso de converter á 
que foi considerada llla- de Ensa
ño nunha espantosa especula
ción do chan. Dun número redu
cido de vivencias unifamiliares, 
tense pasado ria actual~dade á 
construción desaforada de diver
sas urbanizacións que teñen 
afeado notoriamente o entorno 

· previlexiado do que gozou A 
Toxa, nun tempo ainda próximo.· 

O Balneário, alén do servíéio 
que lle é próprio, cumpria; desde 
o ponto de vista de atracción de -
turistas un papel fundaméntal, a 
chegada constante de visitantes 
-popular~s · as máis das veces
que axudaban a manter un nivel 
médio de ingresos anuais que 
xustific9.ra a oferta de infraestru
tura durante o ano inteiro. As 
economías domésticas, baixo a 
fórmula "pensión completa a ba
ñistas", encontraban nos dóen
tes vidas do interior da Galiza o · 
complemento a un ano do que 
non se acaclaba no mar, na fábri
~ca de conserva, na construción 
ou no turismo de verán. Meses 
de invemia nos que ·mulleres e 
homes carregádos de anos pro
curaban a restauración · nas 
águas termais dun balneário ·ao 
que a empresa La T oja, S.A. 
mantiña baixo-mínimos. 

As águas termais 
A llla de A Toxa mereceulle ao 
Doutor Ramón y Cajal a expre
sión "residencia magnífica, ver
dadero templo consagrado a ·la 
salud", e asi poderia ter sido se 
á frente da empresa adxudicatá
ria, auto-adxudicatária, estivesen 
persoas cun mínimo de i 'ntere.s~ 
polo futuro do noso P?ls. Na 
máis popular das lendas teria 
descoberto as propriedades .. cu
rativas das águas minera1s unha 
burra ·abandonada á sua sorte 
por padecer unha enfermidade 
na pel. Na realidade, allea ás len- . 
das, resultan ser os viciños de O 
Grove, no decurso do aproveita
mento comunal que viñan facen
do de madeira, toxo, frouma, 
pasto, algas ::-: , os primeiros en 
decatarse das águas termais 
"que sentian debaixo dos pés, 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
de El Salvador, 9 

Tel. 56 -58 12 · 
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Ao ~' nunha-foto retrospectiva, na esquerda e centro as antigas .i~stalacións- das fábricas de xabrón- e balneário. 

até decidirse a procurar . aquela te para atraer ao turismo de. cali
fonte de calor". Era arredqr_ do dade, mesmo chegado de países 
primeiro tércio do século pasa- . europeus e americanos; piscina 
do. Máis unha .vez seria un crego - de água salga9a, mellora de ser- . 
o portador do aviso á cúria com-· vícios hoteleiros, tiro de pichón, 
postelana; no 1839 a causa da ampliación do balneário, campo 
desamortización e como conse- de golf, pistas de tériis ... , nun 
cuéricia de den_úncia, en escrito proceso de dotacións que manti
de Xerardo Alvarez Limeses que ña pasmados aos ·rapaces de O 
foi mestre en .O Grove nos an9s Grove que non podian acceder a 
anteriores á Guerra 1936-1939, o tanta maravilla; nientres seguían . 
fiscal de Cambados "conside- co xogo" da billarda, as/bolas e 
rando que a llla de A T oxa ·non os trompos, ocupaban posicións 
tiña dono, iniciou pleito de reivil"!- de honra no labor de porteado
dicación para -o Estado"; mais res dos paus ·de· golf, recolledo
unha vez non é recoñecida a res de pelotas no ténis, Jimpado
propriedade comunal, viciñal. res de ·1ixo e cazadores de pi
Nos anos q. seguir diversos Real- chóns mortos que· conqueriran 
Decreto Ley foron incautando ~ sair do recinto fechado no que 
Liia aos seus l_exítimos propietá- ían sendo acribillados. Duas pe- · 
ríos. ,_ setas e algunha pelota dura, toda 

Serta o Marqués . dé Riestra chea de gomiñas, . coa · que nin-
quen organizariá a primeira so- guén- sabia que facer non tendo 
ciedade para a explot~ción da aquelas fermosas fem;¡mentas de 
llla e na operación entrarían, ta- bater nelas. 
mén, os iniciadores do que an
dando o tempo seria a empresa 
Fenósa, nomeadamente Pedro 
Barrié de la Maza. Todo funcio
nou á perfeición; balneário, hotel, 
fábrica de xabón, e lugar de des
canso para nobrezas vár1as, que. 
só eran sacudidos polo suicídio 
·de arrui"nados no. casino de xogo 
que tambén instalaron, á móda. 
de Biarritz ou Donostia. A liñá· as
cendente das empresas do gru
po Pastor-Feriosa, logo da Gue
rra, despreocuparon aos. respon
sábeis do futuro ·da que foi fer
mosisíma paraxe, no comezo da 
década dos sesenta deseñouse 
un novo rumo para a llla de en
saño. 

O desrnantelamento 
Na. primeira . metade do século 

. instalóuse infraestrutura suficien-

O 25 de Novembro do 1964 o 
.correspondente do Ideal Gallego · 
lanzaba a primeira adverténcia 
do que ía ser o desmantelamén-_ 
to da llla, e· da requisa definitiva 
aos v.iciños da llla na que tiñan
·"derechos desde tiempo inme
morial"; baixo o epígrafe pesi
mismo local lamentábase do "in
minente. traslado de. la fábrica de 

. jabón a Coruña". Pedro Barrié de 
la Maza asinara unha solicitude 
para que a llla fose declarada 
"Centro de Interés Turístico Na
cional". o qúe supuña para Meju
to Iglesias, o correspondente lo'"' 
cal, "un~ gran inqµietud . entre el 
vecindario, .especialmente· entre 
las clases modestas, basada en 
que si prospera la solicitud impli
caría la pérdida de los derechos 
que desde tiempo inmemorial 

vienen disfrutando . los vecinos 
del ~rove, aprovéchamiento de 
esquilmes, leñas etc ... ". A cha-:
mada advertia da perda dos cen 

. pastos de traballo da fábrica de 
xabón, actualmente vendida á 

· transnacional ITr, e trasladada· 
ás aforas de Madrid, e do fin de 
calque~ .direito viciñal. 

A reacción entre os' ~perários 
foi mínim~, mas _suficiente para 
que o Conde de Fenosa se vise 
motivado a asinar. un documento 
no ·que declaraba a sua "firme 
deci~ión de no trasladar la fábri
ca, no · habiendo sido · nunca . · 
nuestra intención el hacerlo". Só 
. que a nova factoria coruñesa xa 
estaba rematada e os obreiros ti-

- veron · tres dias para aceitar o 
traslado- imediato ou acollerse á 
lexislación· laboral da · época. O 
correspé>ndente fixera moito 
mais do que era posíbel na altu
ra, recebeu presións e ameazas. 

A histórica equipa de futbol, 
· S.D. Anduriña, seria · expulsada 
do campo no que viña actuando 
desde a sua fundación hai perto 
de cen ·anos. Pleito~ e negocia-

. cións non servaran fronte ao po
der do grupo. 

Logo foi o resto, a piscina 
abandonada, o tiro de pichón , 
inoperante; o balneário sen reno.:. · 
var, ós hoteis fechados, o casirió · 
baixo ameaza de traslado e ·a pa- , . 
reila ascensión no ritmo dos 'polí
gonos de urbanizacións qu~ des
fixeron o entorno e hipotecaron 
as posibilidades de atrac.ción tu
rística ao transformarse nunha 
óperaCión especulativa de apar- . 
tamentos ·para turistas de fin de 
semana. 
-Os colectivos viciñais revólfan

se c.~m moitos anos de retraso. ó 

·ao ANO"s 
AO SEU SERVIZO 

/R/ do Progresso, 87 . 
B/ do Bom-Home, 71 

OURENSE 

tenqa, material fotográfico, 
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SERVÍGIO MILITAR AXUÍCIO 
MANUEL SALGADO/DUARTE CR~STAR 

/ 

Narcís Serra e os militare~. lago de comprobaren 
que nen a sua demagóxia, ·nen as bravatadas dos 
seus inefábeis xuíces togados militares, eran quen 
de impediren que cada vez máis mozos cuestionen 

· o seu "glorioso exército", .decidiron dar ó "gran gol
pe", coa intención de invertiren' a alarmante (para · 
eles) tendéncia de medre da insumisión. o pasado 
16 de Novembro celebraba -vella arma-· Consellos . 

· d.e Guerra contra dous .obxectores de conciéncia ca
taláns, Caries Hinojosa e J.Mª Moramiega, pór se ne

. · garen a ir a filas. Querian, asi, encetar a mudar a sua 
· posición, claramente desfavorábel, nun prolongado 
enfrentamento que, obstinádamente, veñen manten
do coa cidadania. 

Esta loita contra o Servício Militar (S.M.) pode pa
recer- lle a moita xente algo novo; nada máis lomee 
da realidade. Desde qüe, en 1704, os borbóns im-

. plantaron o exército de "quintas", ergueu-se · unha 
imediata oposición popu'lar xeralizada que hoxe, ta
mén cun borbón· ao mando das Formas Armadas, · 
segue a dic:=et-lle. non á "mili". 

b FRACASO DA POLÍTICA MILITAR DO PSOE 

O P.S.0.E., no governo, ·da man das FAS españolas, 
procuraba, tos Consellos de Guerra, ·sair das cordas · 
onde viña estando acu~ralado; sentando no bánco 
das acusación á nbxección de condéncia e a todo o ' 
movimento anti-militarista máis á sua - defensa da 
abolición do S.M . . 

O carácter selectivo destes tribunais militares -de 
perto de 300 obxectores de conciéneia insumisos 
que hai en todo o E~tado espa'ñol, só selles re~lizou 
o xuício a dous- demostra-nos ese papel aleccio
naqor que tentan desempeñar, amedrentando e cas
tigando aos acusados e enfriando as críticas á cons..: 
cr~ción. , · 
. Esta era a sua idea. Pero o 19-0, xa anunciada a 

celebración dos devanditos Consellos, 103 futuros 
recrutas apresentaban a ·sua, negativa pública e ex
plícita, diante das au.torid.ades militares dos distintos -
pontos do território estatal, a se incorporaren, á 
"mili", ·sumando-se aos 183 que o fixeran .con ante
rioridade, ao longo-do 89. O movimento anti-milita
rista afrontaba o desafio cunha acción de forza,,que 
puña ás claras que tiña capacidade e ia combater · 
calquer' correctivo que se lle quixese aplicar: O 13'-N 
despregaba-unha intensa actividade -intensamente, 
tam_én, aporreada pola Policia- ~n contra do sorteo_ 
de quintos: nada Hes podia facer presaxiar un. bon 
desenlace aos proxectos guv~rnamentais e do Alto . 
Marido. E asi o ·confirmou a r:esposta social nas xor
nadas precedente.s e no mesmo 16 de Novembro. 

·un novo fracaso p~recia sobre-'-voar encol da polí
tica de "defensa" e militar dos psocialistas. Viña-se-
nos á lembranza: · 
-a contestación ás entradas e' pertenza ás alian

zas OTAN e UEO, teñidas de dandestinidade, -e ,ao 
vergoñante Tratado bilateral. cos USA, recentemente . 

·asinado. 
-Os niaos agoiros que ameazan o Plan de Volur)

tariado Especial, e -os intentos de modernizacion e 
profisionalización das Forzas Armadas impostas po~ 
las própias OTAN e UEO, que lógo dé levar ·en mar
cha desde 1986, ve como non foi capaz de cobrir 
nen a metade do continxente de soldad,os prevista . 

(40.00.0 homes), mália o esforzo put;>licitário e de·or
zamento que lle dedicaron e dedican e apesar da 

- tesitura sócio-económica pésirna que sobre a moci
dade. 

-O refugamento masivo a unha Lei de Obxección 
de Conciéncia --deste xeito a ·chamaron-, e á Pres
tación Social Substítutória (P.S-.S.), que habia de ser 
o "regulamento xurídico - democrático" que findase 
cos ataques á obrigatoriedade do S.M. _ 

DESPOIS DOS CONSELLOS DE GUERRA 

A condea de 13 meses que recaiu sobre o Caries e 
o Josep Mª reflexa, .nídia, ~situación. presente: está 
mo achegada á mínima pena (1 ano de prisión) e 
-moi lonxé da máxima (6 anos de prisión), ·mais, ao 
·mesmo tempo-, imp99e que se-lles decrete a liberda
de condicional; é unha pena pequena, que amasa a 
imposibiliqade do ·Governo ~sP,añol de continuar coa 
prática esmagadora á que nos ten afeitas e afeitas 
noutros terreas, pero con azos de ser exemplar: al-

.. guén tén de jr á cadea, ainda que por est?dias cur
-tas; como cab.eza de turco. . . 

.,DESQUE NO 1704 os·soRBONS 
IMPLANTARON O EXÉRCITO DE 

QUINTAS, HAI UNHA OPOSICIPN 
XERALIZDA QUE HOXE, TAMEN 

CUN BOROBON AO MANDO DAS 
FAS, SEGUE A DICERLLE NON Á

MILI' 

Contra esta senténcia imterpuxo-se recurso de 
apelación diante da Sala 5ª do militar do Tribunal Su
premo para seguer afacer destes procesos foros de 

· cónfrorítación, e coverté-los en debates políticos e 
sociais onde se xulgue ad S .. M. e máis ao Serra e 
aos seus amigos os-dos-galóns, pala sua confesada ~ 
autoría no ma:ntimento desté\ estrutura anti-popular, 
opresora, belicista é machista. · -

Se'n .recoñecer en nengun momento á autoridade. 
militar, irnos aproveitá-los para fornecermos o movi
mento anti-militarista e cidadán ·en contra da "mili" e 
utilizálós de palancas para abbli-,la. . 

Nengun Conse110· de Guerra, nen o decreto apro
bado o 1 de Decembro polo Consello de Ministros, 
poló que se exime a 22.000 ·obxectores de concién
cia do cumprimento da P.S.S.; neA as argúcias de 
usar a FederaC'ión Española de Municipios y Provin
cias (FEMP), organismo vencellado estreitamente ao 
partido qúe detenta o governo español, para procla
mar o exitoso do traballo desenvolvido\polos presta
cionistas e dos mesmos programas, e reclamar-lle 

· rnáis diñeiro ao Ministério de Xustiza. con este ob.., 
xectivo, podará frear-nos. Novas obxectores de con
cier:icia declararan a sua insl,lmisióh. o pasado 16 de 
Decembro, · transcorrido un mes desde a realización 
dos consellos qe Guerra. . o 

Manuel Francisco Salgado Ferreiro e Duarte Crestar Pena son mem
. bros do Colectivo Anti-militarista de Santiago Rompanfilas e da 

Asamblea Nacional de Obxección de Conciéncia (ANOC). 
. . . 

'' 

Alfonso 
Álvarez ,Gándara 
'O despiste qu,e ten 
o povb epa sua 
iqe_ntidade .nacional, 
po~ atr~ncos ao 
.desehvolvemento do-·país' . 

• G. LUCA DE TENA 

Catro dias antes da 
votación para a cámara 
autonómica, un 
protagonista principal da 
r~cuperación do Partido 
Galeguista nos primeiros 
anos da década e fundador 

· do Movemento Socialista 
no treito final da Dictadura, 
gañaba qutras eleicións. 
Alfonso Alvarez Gándara 
regresaba á poi ítica poi a 
xunta de governo do 
Coléxio de Avogados de 
Vigo, ces votos que o 
convertian en decano. 
Membro de activa militáncia 
desde dentro da família
partido por exceléncia do 
galeguismo histórico, 
Alvarez Gándara é autor de 
traballos sobre o conflito 
idiomático na sociedade 
galega, os direitos humáns, 
aspectos poi íticos da 
poesia pondaliana e a 
renúncia da igrexa católica 
á cultura galega. Nesta 
conversa aborda aspectos 
do seu programa e da 
situación política galega. 

A sua candidatura á Xunta de 
Governo do Coléxio de Avogados 
de Vigo encerra unha crítica da 

. afiliación voluntária. · 
O noso sistema colexial é talvez 
un sistem~ illado e podemos servir 
de paradigma. Outros seguiron 
unha evolución histórica moi pací
fica,, moi decantada, moi lenta. En 
Portugal, por exemplo, todos os 

. coléxios que existen son de ámbi
to nacional: as Ordes dos advoga
·dos, a arde dos médicos. Por 
· unha· part,e ves que os arquitectos 
non teñen arde, noA se amparan 

·nunha corporación de .direito pú
blico senón que teñen unha aso
ciación puramente privada que ten 
a sua orixe nunha simpl.es escritu
ra pública. As persoas vanse ade
rindo. Esa asimetria coque acon
tece en Portugal nqn é ,desexábel. · 
Pero ~demais dis.o, o que ás veces · 

. se . pretende desde dentro, por 
1.,mha arela de- liberdade que eu 

·creó que reborda o raCional, é que 
a colexiacióñ sexa voluntária. Eu 
digo -que coa colexiación voluntá- . 
ria v·en a pluralidade dos coléxios 
e desde logo'teñen que xurdir ·ne- . 

. cesariamente os coléxios de élite. 

Pero é a parte máis progresista 
da profisión a que defende a idea 
da colexiación voluntária. 
Quéroche manifestar que sobre a 
colexiación obrigatória ou voluntá
ria, quen está a favor de retroce
der a esta fórmula é, por exemplo, 
Pinochet. E a razón disto é que lle 
ten medo a ese poder intermédio 
que son os coléxios profisionais 
que se converten en certa medida 

·en obstáculos para o poder .políti
co en situacións anormais. Aqui 
foron un obstáculo para o xeneral 
Franco. 

O decanato do coléxio de avoga
dos de Vigo é ynha maneira de 
ver a Alfonso Alvarez Gándara 
reaparecer en política. 
Dunha maneira moi matizada. lsto 
non é propriamente política. Pero 

· si hai unha política das profisións 
e unha política da avogacia. 

Pero só políticamente se pode 
entender a función social dun co
léxlo de avogados 

Desde lago. Pero hai que apoiar 
moito ao leitor para que non se 
confunda. Porque os dedos fánse
lle hóspedes e lago largan voces 
de prevención: coidado que fulano 
de tal está a piques de dirixirnos 
porque vai tomar posesión como 
decano, é un político. O que pasa 
é que quen ten cultura politica 
sabe perfeitamente que o que 
debe quedar fóra dos coléxios son 
as ideas partidárias, .obviamente. 
Pero é imposíbel ter un conceito 
da Cámara de Comércio, do Con
sórcio da Zona Franca sen facer 
algunha incursión nun património 
de ideas políticas. lso é claro. 

'VIVIMOS NUN PAIS 
NO -QUE LLE PODEN 
BOTAR A UN EN CARA 
O FEITO DE NON 
PODER DISIMULAR 
QUE SEXA GALEGO' 

O Coléxio de Avogados com 
todo coléxio profisional,. ten que 
escoller entre a defensa do mer· 
cado de traballo da corporación 
e a sua función de servicio públi· 
co. 

· O feito· de· que os coléxios sexan 
institucións de direito-público, que 
polo tanto estexah. incardinado_s 
dunha maneir:a indirecta na admi
nistración .pública, a título de a<~ - ' 
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ministración institucional, non sig
nifica nengunha clase de- rasgo 
corporativista, se ón-- que é unha 
maneira cabal de organizar estes 
poderes sociais intermédios que 
teñen unha misión específica: ga
rantir o cumprimento da función 
social da profisión de que se trata 
respondendo disto perante a so
ciedade e o Estado. Agora, se con 
iso querse dicer amiguismo, espí
rito de fortaleza, de solidariedade 
maliciosa para se encastelar e se 
defender uns aos outros, pechan
do fileiras descentra o inimigo ex
terior, por chamar asi á socieda
de .. . iso é un vezo, unha corrupte-- -
la que se debe rebentar onde exis
ta. Primeiro porque perxudica á 
sociedade. Hai duas funcións que 
aos coléxios non se lles pode nun
ca arrebatar: a de facer de rexisto 
dos profisionais, dando fe de quen 

·, 
--

'0-BENESTAR DE 
MOITOS ELEMENTOS 
DAS CLASES MÉDIAS 
REPOUSA SOBRE 
UNHA INXUSTÍC_l_A __ 
ESTRUCTURAL' 
está titulado e ten as condicións 
que lexitirnan para o exercicio da . 
profisión dentro dun ámbito terri
torial determinado, e o aperfeizoa
mento do nível deontolóxico. 

Xustícia que tarda non é 
xustícia 
Considera que as liberdades for- . 
mais están ainda hipoteGada_s 
polas connotacións do réxime 
anterior? 
Eu penso que as liberdades for-

'~ RAZON DE QUE 
FRACASE AS-VECES A 
TUTELA XUDICIAL DAS 
·UBERDADES É O 
COLAPSO DA 
ADMINISTRACIÓN DE 
XUSTÍCIA' , 

certas clases menos favorecidas, 
e-por taf'.lto dominadas, as que te
ñari que pagar este préeio do di-

. reito penal. A me.nos que se goce 
con. esa in_?Custí~ia , o qué é per- . 
tectamente posíbel, haberá que 
buspar a manei(a de tirar a lección . 
desá afirrñadón que se . fixo sem-

. pre de que o direito penal é o di-
reito dos pobres. · 

Tré;lta-r o_s síntomas · 
xo e por un estarzo de confianza Esta situaéión pode levamos a 
que fago ,_nos poderes públicos. crítica da -demagóxia da seguri
Pero se talamos en termos. pura- . dade cidadán, a disciplina e a 
mente --estadísticos e tornando por orde, como -contrár-ias á convi-
base a realidade pura e actual~ te- Véncia r~onada. _ 
mos ql:Je recoñecer que o retraso Naturalmente hai unha tentación 
na satisfacción de moitos direitos en -- tod_a parte de tratar ·a síntoma 

. é ta'n considerábel qÚe moitas ve:.. -e non a enfermidade. Este bó ci
ces '. prodúc~se es.e princípio de dadán que lle pide á sociedade na 
que a xustícia chegou demasiado q~e vive que lle dea emprego, que 

_ tard~ ~que polo tánto xa ·non haj' lle pague decentemente e que o 
xust1cia. · _ · protexa de todas as continxéncia$ 

_ No seu programa di que a avoga- que poden estar. relacionadas coa_ 
cia vai en ascenso porque tamén ·insegurid~de, a meirande parte 
se xeraliza a democr~cia. _Agora, das veces négase a reflectir sobre 

. tamérr. se. poderia dicer que . a tanto_ custa isa, como se .consi
avogacia está en ascenso porqué gue, a costa de que de pode lo
se dá un crécemehto vexetativo grar esa paz infinit& que el desexa. 
do conflito. · · ·-Pero este tipo de cidaaán, nunca · 
Eu digo que a avogacia está po- estaría satisfeito, nunca estaría 
tenciada polo estado de direito. A farto de paz, de _.seguridade, de 

· t d b boas perspectativas para o futuro: 
avogacia en °- e er de.potenciar o, que iso ·revela é falla de critér.i,o. 
o Estado democrático. Non sim-

mais están formalmente moi ben plemerite por gratitude nen por re- E non darse· canta de que toda a 
consagradas e tuteladas~ o-qoe tribuir o favor que recibe, senón nosa seguridade, 0 benestar de 

, moitos elementos das clases mé-
pasa é que hai-toda·unha clave de por estar a altura do seu papel his-. - dias repousa sobre unha inxustícia 
arco da que depende todo ·o edifí- tórico. O feíto de ·pasar á ·demo-
cio dunha sociedade democrática crácia supón un ·cámbio na civili- estrutural: vívese sobre barriles de 

- , · . zación xurídica. pólvora que ·poden entrar en ex-
coma a nosa, que e o-_pnncípio de plosión .en calquera moment,o . . 
tutela xudicial efectiva. -Aqui, na É ben sabido que a definición do 
realidadé do ano 89, esa tutela xu-- delito persegue principalmente Que solución política poden ter 
dicial ve~ifícase qe comun pero aos seitores económicos e cultu- estes problemas? 
non sempre, e a grande razón de rais marxinados, ·como _ ben ·se -Non estamos asentados sobre 
que fracase de cando en vez é o pode comprobar visitando os- unha sociedade que funcione pa- · 
que- se deu en chamar ·O colapso cárceres: . éificamente. Asi -non, _ainda ppr · 

-da administración da xustícia. Se - Po_r certo que se facemos'-unha vi- . níáis que se consiga certo nivel de 
de algo se pode qÚeixar b cidadán ·t · f. · · sita ao· cárcere de Vigo -ou a-o de sosego para mrn os msu 1c1ente e 
pala materialización das liberda- t · ·1 Ponteved_ra, irnos atapar desdita- para -ou ros m1 agrosamente r.azo-
des de que estamos a talar, é po_lo , b · · · · damente vástagos de cértas famí- na e1s para como as cosas .son. 
retraso en que r:noitas veces se in- o·t · ·t t, b · 1 . lias perfeitamente acomodad!:ls, .. 'o is o es a en caro que ílº 
corre. Un retraso . que eu quera ..... ·t , 11 d - como -resultado do im-pacto_.dolo-· meu conce1 o o _que mas e ca ra 
crer que está_ en vías de solución, t , 11 rosísimo _que está a ter sobre 0 a es e pais como_ o que e cumpre 
pero tampouco vexo · dados que_ - a Es - t · ~ · ' · mundo occidental 0 consumo da pana en eira non e prec1sa-
permitan alimentar este_ optimismo - t h l't' d . droga. (Refírome ao que to· pica- men e un a po 1 1ca conserva ora. 
sobre bases reais. Eu alimento p · t , · -, d h mente se chama. a droga, porque ero is o e a op1mon _ un a per:-
e_ ste optimismo sobre o m_eu dese- soa Cando- se pon un pavo 1'nte1·ro o comportamento ·social dos al- · · 

---------------- coóllcos con -toda a gravidade so- a votar, como pasou onte, pois é 

1 

cial que reviste. non. producia un evidente que ten un . critério dife:. 
impacto como os dos estupefa- . rente~ · Eu · ante todo, perante ese 
cientes e psicotrópicos). Estes critério tan claramente éxpresado 
reos de famílias acomodadas xa o que fago' é_descubrirme con res-O capital disip.ado de-Realidéide Galega' 

1 - ' . . 

Como político que no tempo da 
Transición promoveu ét recupe
ración do Partido Galeguista 
quería que me fixese un xuício 
do veredicto que ven de rece
ber dos votos o PNG-'PG nestas 
eleicións autonómicas. 
Como expresaba Groucho Marx 
Partindo da absoluta pobreza 

. chegamos ao máis alto cumio da 
miséria Non? Agora, eu colaborei 
como puiden á refundación do 
Partido Galeguista. Certo qup, 
non o fixen desde o primeiro mo
mento porque tiña severísimas 
dúbidas · sobre a viabilidade do 
proxecto. Eu só subiñ ao Partido 
Galeguista cando vih que os de
mais coa sua boa fe, coa sua im
paci~ncia · e vontade irrefreábel 

ción Galega, como froito da apli
cación de certos elementos de 
pragmatismo e de certos facto
res favorábeis que si se qaban 
sobre todo da - man da Casa 
Franqueira. E inmediatamente re
nunciase ao caudal parlamentá
rio que asi se conseguiu ao es
gazalo en dous seitores: Coali
ción Galega propriamente dita e 
o PNG que finalmente vaise re
conciliar co reminiscente PG e 

· 1ogo compoñer . o PNG-PG que 
novamente non resiste o mínimo 
contraste. Eu penso que aquilo 
foi un s·oño e que fallaban os ele
m_entos de todo tipo que serian 
necesários para poder manter. na 
competéncia políti~a un partido. 
Faltaban ideas, faltaban homes, 
faltaba tempo éltsponíbel, faltaba 
tamén_espácio político. _ . ' . 

'. botaban ao mar aquela fráxil fa
lúa, Eu subin tamén nese mo- · 
mento_ porque ademais son un : -r 

gr~n afeizoado aos naufráxios, ¡ E dábase tamén unha ofensiva 
no que se pode perder todo. Son . . politic::a dos culturalistas. 
un perdedor vocacional en políti- . F?or certo. E ademais por parte 
ca. Pero non había elementos dos elementos qué criaron Reali-
para fundar un partido. E des- dade Galega que eran os que si 

. pois, en 1984 xogamos todas as tiñan un prestíxio que os médiqs--
cartas do revés: nen o PG xogou de comunicación podían estar 
_con enerxia a carta da p_ureza, dispostos a pór en .valor perante 
que significaba negarse á fusión os ollas da sociedade. · Estes ne-
da que se enxendraba Coalición garon rotundamente o seu apoio. · -
Galega, nen tan:ipouco a carta . . Francamente, para que o nega- , 
suculenta tjo pragmatismo. Me- ron e para queo o reservaban ac;> 
!)OS ainda p6spois . daquelas final non se-. soabo. Penso que 
eleccións do 85 en que en Coali- derradeiramente . disipara~ ese 

caudal qtJe eles . tiñan, por non o 
aplicaren ao Partido- Galeguista, 
nen ao Blóque nen ao PSG nen 
a Esquerdá · Galega pois simple-. 
mente gar_dárono para si oú re
galáronno espallánd,oo entre vá
rios partidos políticos e polo tan
io_ estragaron ese caudal. 

Como ve o futuro dos partidos 
nacionalistas? 
A miña pe.rgunta é cando se vai .
rebasar o vinte por cento entre 
todos os partid,os nacionalistas
para ter realmente unha presén
oia decisiva na vida p91ítica. ·do 
país. Esta é unha pergunta tre- ' 
menda á que produce aJgun pa
vor enfrentarse e creo que non 
_está asegurado en- absoluto que 
o camiño para poder materializar 
o · ideário nacionalista vaian ser 
sempre os partiC:ios políticos_ pró-' 
prios. Se éadra, a bi-polarización 
qu.e ante quedaba tan insinuada 
é a fór111ula para1LJn país que non 
adopta con eneíXia o conc~ito 
da sua identidade. nacion~L Se 
cadra pode elevar ese ideário ao 
seo deses partidos. Non . é o · 
caso do País Vasco,. evidente
mente e non sei cal vai -ser o
caso de C.atalunya. Dicer istá é 
rfloi perigoso e pode ~er fl10i mal 
entendido. Pero ternos o deber 
de . nos librar de prexuíCios para 
xulgar o· entorno político. c::;J 

. foron arrastrados a ese carrusel peito e esperar expectante. 
do consumo da droga e polo tanto Entre as causas da falla de convi
do ingreso ne tráfico <;la drogas e vénc;:;i8: que-lugar ocupa ·a da alie
por veces tamen no roubo con in- -nación da identidade nacional? 

. timidación. Pero isto non empece Este de:Spiste que pare~e que ten 
pa·ra que n9n sexá exacto o •qi.J~ _0 po'7o galega- a respeito da sua 
implica a sua pregunta, natural- identidade nacional ~ do que esta 
mente. Estadisticamente, non vai vale e significa, está a pór atran
ser esa clase acomodada a predo- ' cos· ao nosó -desenvolvemento 

' minante na povoación penitenciá- como_ país e r.ez?ga na pirámide 
ria. O que podemos é atapar ele- social a determinados seitores da 
mentas que pertenc:;en a famílias povoación que poló simples_ feíto 
nas que no se posue nada e que de estaren máis fielmente · impreg
se rebelan contra desa situación e nadas da cultura nacional (pensen 
optan pola vía do . delito . . Así ató- eles 0 que pensen e sintan eles o 
panse coa· represión penal. O xu-. que sintan a respeito desa impreg
rista, tanto se é fiscal, como se é riacióon), ocupan. un. ILJgar subal
avogado ou fiscal' -constata este terno e teñén que bracear contra · 

._feíto 'como calquera que quera ser corrente porque levan consigo 
. medianamente observador, xa non certas marcas de tipo cultural q1..1e 

digo crítico. Corresponderalle lago - os identifican como cidadáns de . 
á :sociedade tnteira, por procede- sectores marcadamente modes~ 

· mentas xu_rídicos e políticos, (dos tos. Vivimos nun país ao que a un 
. que responde primariamente o Je- .señor se llé pode botar en cara o 
xislador e inm_ediatamente despois feíto de que ndn poida disimular 
o executivo) estabelecer as vías qLJe sexa galega. Non o pode disi
de nivelación das que resulte a murar a causa do seu acénto ou 
máxima permeabilidade entre as da sua maneira de pronunciar por 
clases sociais para que non teña- ex13mpto. O galega 9ando está de 
mos ~ dór de comprobar: ql:!.e son bo humor está disposto a rir de si . 

'NUNCA SE SOUBO. 
PARAQUEN_ 
.RESERVABA 
REALIDADE GALEGA O 
SEU, CAUDAL 
PGLITICO' 

mesmo{ porque se recoñece 
como tal gálego. Se eso _o.corre; 
evidentemente hai certos seifores 
sociais qúe xa veñen gravados ·por 
.esa situac.ión. Eu coido que si, que -
a falta de · auto-identificadón prro- -

- xa sobre a nosa estructura social . 
e sobre .o naso viver colectivo ele
mentos de distorsión da .relación . 
soclaL · o 1 

- ../ 
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·Rivadulla, ·unha volta máis 
• VICTOR -M. MfGUEZ río ce/tiña contactó con él- ". 
Un ha volta , mé!_js o pre~idente José Antonio Naya,' adestra
do R. C. Celta deleita-nos ·cun , dor galega 'do Real Burgos, 
novo capítulo desa-história de como un cabaleiro que é, rre-
despropósitos que empezou xeitou unha oferta de cincuen-

. escreber hai sete-anos, e que ta millóns do Celta para facer- · 
co11tinua escrebendo · cunha se co equipo imediatamente. 
redacción bastan.te penosa. ' Esta nova mudou-substancial-

A última realización deste mente o panorama. xa que 
señor foi o· cese do que até a amostrava ' que o máximo 

· pasada · semana . era ~adestra- mandatário celtista tentara 
dor da equipa, o asturiano arranxar a situaci6n .a costa 
José Manuel Oíaz Novoa. de Novoa, cando a equipa 
·pero nesfe caso, o noso ben- ainda Levaba trece xornadas 
querido escritor non se con- desputadas, e que se inmis-
tentou con surprender-nos co cuira nos asuntos internos do 
don da sorpresa, nen moito Real Burgos ao propor uriha 
menos; engadiu o barroquis- oferta _a un membro:Qa plcrnti-
mo máis enrevesado e as fi- lla con cor;itrato en _vigor. _ 
guras estilísticas suficientes · · É precisamente a pa.rtir des-
para tentar de apartar o noso ta parte da história cando, 
max~n do tema en cuestión e ainda que tan só fose por de-
perder-nos nunhfl complicada céncia, José _ Luis Hivadulla 
argumentación· que principia- debera apresentar a sua de-
va o seu cénit o pasado luns misión por escrito e dunha 
dia 11. Un dia que comezava forma definitiva. Pero non foi 
cunha polémica provocada , así, e coa presión da xunta di-
pola demisión de José Luis r~ctiva en reunjón celebrada o 
Rivadulla, demisión apresen- Martes pota no!te, e apesar de -· 

· tada á xerente do Clube Án- declaracións do tipo de "No 
geles Sántos. Axiña corre a seria serio que dijera que me 
notícia pala cidade despois voy, y a Jos cinco minutos lo 
de. que xogadores, directivos contrario" , o · noso protágo-: 
e persoal do clube manifesta- · nista volta coller as rendas 'da 
ran previamente a sua discon- história. O Xoves dia catorce 
formidaae coa medida adop- reúne-se coa xunta directiva e · 
tada polo seu presidente, o adestrador para buscar -
quen nestes primeiros mo- unha saída de consenso á si-
mentós rr;iostra-se inflexível tuacion, e minutos despois 
na sua· postura, a cal éra con- · envía un emisário· a José Ma.:. 
firmada horas máis tarde · na nuel Díaz Novoá comunican
xunta extraqrdinária que cele- · do-lie a sua decisión, e amos- · 
brou a última hora da hoite. trando unha volta mais a recti-

Naqueles moment0s ¡;i ati- tude e dili~éncia que presiden 
tude que predominava en os seus actos. Por certo, con 
casa Celta. e aledaños era a cobardia incluída. . -
da pasmadez máis absoluta , Sábia decisión pois, a. to-
ante unha medida que nin- mada eri casa celta; o revulsi-
guén barallava comó canse"' vo qu_e necesitavan os olívi- · 
cuéncia desa derrota frente ao cos pasava en primeira -ins-
Logroñés. Si resultaría refati- táncia pota marcha· do presi-
vamente normal °' cese- dó dente, e como este devéu-se 
técnico ou unha forte repri- decatar do seu "carisma" a 
menda aos xogadores, como tempo, rectifica e en vez de,ir-
costuma a se facer nestes ca- _ se dt,mha vez por tódas, cesa 
sos; pero a dicér-no·-1a verda- ; a un adestrad9r que se algo_ 
de, e coñecendo como coñe- amostrou e amostrará ao lon-
cemos a Rivadulla, os nasos _ga .da sua vida profisional· é 
·esquemas non encaixávan que é un cabaleiro coma á 
coa sua atitude; e non encai- copa dun -piñeiro . . O dia do 
xavan por douas cousas: Por seu cese non podia deixar de 
unha_ parte, a xestión político- manifestar a . sua emoción 
económica dunha entidade a!'lte. a primeira . cfrcunstáncia . 
futbolística ou empresarial dete tipo que lle acaeceu na 
non pode ser truncada por un sua rica e variada vida depor-
acontecimento desta índole tiva. . 
cando esta xestión atopa-se A situación do Celta é preo'-
no meJidiano do· seu perca- ·cupante nestes momentos~ 
rrer. E por outra José Luis ten:- Depois da derrota. frente áo 
nos aco_stumados nos últimos Atlético, ocupa o · penúltimo 
anos a unha filosofia de clube posta da clasificación ·con 
na cal a sua persoa at~ e de-· _nove' gontos e sete negativos; 
sata ás suas anchas, quedan- ostentando, ademais, a eti-
.do imaculada ante as . adversi~ qu~ta de CL!arto equipo me-
dades. nos goleador dos centovinte 

. No transcurso da noite os - que compoñen _a primeira e 
· méios de comunicación fan- segunda divisións, cos catro 
se eco das declaracións do grupos da segunda B; por en-· 
presidente, manifestando este riba do Torrevieja (17º do gru-
ültimo -a ·várias · emisoras de ·po IV con seis _ goles), ~ Salud 
· rádio que a causa da sua rhar- (colista do grupo 111 con· sete 
cha había _ que buscá-la · en . . goles) e Castilla con oito go-
que: . "Cuando un equipo no les. o. Utrera (10°· do grupo 111 
funciona, alguna de las partes con , nove goles), comparte 
de este necesita un recambio, posición cos vigueses. 
Y yo consideré que mi dimí- -De ·todos os xeitos, o que 
sión· es lo .más pr_ovecf1oso ternos ,nidiamente ·claro é que 
para el club en estos momen- don José Manuel Díaz Novcia, 
t!f_s". E11 definitiva, unha pos- cos seus erros e os ·seus acer-
tara que, acertada ou non, · tos, coas suas virtudes e a 
non deixava de despedir hu- suas. chatas, sitúa-se moi por 

. mildade por todas partes. · enriba de Rivadlilla. E non di-
P~ro, hete aquí!; cando ao gamos a ·equipa, pois o Celta , 

seguinte día o xornal madrile- como institución xa hai tempo 
ño Marca publica en-titulares: que olla desde bastantes qui-

. ·~ Naya le ofrecieron el pues- lómetros de distáncia os que-.. 
to de .entrenador con una fí- faceres dun presidente que 
cha de cincuenta millones - talvez debería retirar-se a me-
hace_ dos semanas, . un '.emisa- . / di1ar ás ribeirqs do Ulla. o 

·Congreso -con~tituinte de · Caté.llunya Uiure 
• . JOÁN RETANA/BARCELONA 

Os dias 16.e 17-de 
Decémbro tivo lugar en 
Cornellá de Llobregat o 
congreso constituinte da 
organización 
independentista . 
"Catalunya Lliure". Este 
congreso poñia ponto fipal. 
a un proceso comezado 
tras a escisión do 
Moviment de Defense de 
la Terra e-significaba o 
definitivo nacimento dunha 
nova torrnación poi ítica 
que tiña surxido como 
-coalición eleitoral. 
O congreso aprobou u11ha decla
ración política fundacional e os 
estatutciis de Réxime ·interno asi 
como os órganos de direción. O 
proceso que se iniciaba tras . a 
Asamblea de Cornellá continuará 
coa constitución das diferentes 

·asambleas comarcais. A definiti
. ya consolidación de Catalunya 
Lliure aclara a confusa e· movida 
fotografía do independentismo 
catalán. 

Catalunya Ll!ure surxiu como 
coali9ión ". eleitoral nas pasadas 
eleicións ao parlamento Euro
peu, nucleada en torno ao sector 
do MDT liderado polo PSAN. A 
ex·isténcia de duas organizacións 
que se reclamaban do mesmo 
nome desde 1986 tiña xerado 
confusión ·e tensións que chega
ron ao seu ponto culminante cos 
enfrentamentos físicos acorridos 
e_ntre militantes das duas organÍ'-

. zacións · independentistas rios 
actos del Fossar de Les Moreres 
9_a diada do 1988. Coa_ apresen-

CATALUNYA 
--LLIURE 

tacion baixo o nome de Catalu
nya Lliure . ás eleícións europeas, 
as formacións lideradas polo 
PSAN diferenciábanse de doble 
maneira do outro secfor· do MDT 
que apoiaba a candidatura euro
pea de Herri Batasuna. Pedían o 
voto para Catalunya Lliure, que 
colleitou case vintemil sufráxios 
e criaban unha nova sigla., O pro
ceso que entón se abriu viuse 
continuado por un periodo de re
flexión e consolidación interna 
que culminou ca congresb cons
tituinte dos días 16 e 17 de De-
cembro. · 
. Segundo Josep Aixalá, dirixen
te da nova organización indepen
dentista, ' "Catalunya Lliure nace 
como organización_ implantada 
en toda Catalunya desde Fraga 
a Maó e de Salses a Guardamar. 
Catalunya Lliure nace como or
ganización-capaz de-aportar se
riedade e responsabilidade pa
triótica ao' grande debate en tor
no á libe~ación nacional de Cata-

lunya e lsto porque Catalunya 
. · lliüre non é "unha organización 

máis" no panorama político cata
lán dado que a sua razón de ser 
non é outra que a de conseuir os 
grandes obxectivos da sua estra
téxia, isto é: a unidade e a inde
pendéncia de Cataluña e a de
fensa dos intereses dá pavo tra
balladór catalán. E· isto tamén 
porque Cataluña non agacha nen 
agachará nunca a cabeza baixo 
a asa e plantexará sempre a es
tratéxia de liberación nacional 
desde un ponto de vista global e 

· realista, defendendo a lexitimida
de de todas as formas de loita 
no proceso -da independéncia". · 
Asi resume Aixalá o ideário políti
co da nova organización política 
surxida tras o congreso consti
tuinte. 

A consolidación definitiva des-
. ta formación aporta asi certas 
doses de clarificación ao confu
so e cambiante panorama políti
co independentista. A vitória no 
congreso ,de ERC da liñá defen
dida por Angel Colom, de coñe
cidas conviccións independen
tistas, servira xa para aprofundar 
na clarificación do espectro polí
tico do independentismo. Desde 
os partidos que proceden da es
querda revolucionária como o 
MC e a LCR, até· o reformismo 

· independentista de ERC, pasan
do pota opción non violenta da 
Crida e o independentismo tradi
cional do MDT e Catalunya Uiu
re. As próximas contendas elei
torais, que están provocando a 
reflexión das organizacións do 
independentismo catalán, serán 
unha proba de fogo para este 
ampJo abano de opcións inde
pendentistas. - O 

EXTRAS A NOSA ·rERRA 
O fondo editorial de Promocións Culturais Galegas á venda en: 

PONTEVEDRA 

Libraría Michelena -
Michelena, 22 . 

Librarla Pueblo 
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Librarla Cao -
Padre Sarmiento 

-Libraría Seoane _ 
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· VIGO 

-Libraría Cervantes 
Po_licarpo Sanz, 27 

Libraría Ir Indo · 
Príncipe, 22 (<;Ja_lerias 2° Piso) . 

Libraría Berti'and 
Prindpe, 23 
,Libraría Babel · 
Venezuela; 45 

Libraría Capitán Trueno 
~arques de Valladares, (Galerías) 

Libraría Cultural 
.Ronda de D. Hosco, 46 

Libraria Allria 
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Libraría Maraxe 
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Libraría Vilafer . 
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Libraría Atlantida 
Concepción Areal, 16 
Libraría Cervantes " · 
Vicente Risco, 3 

MOAÑA 

Libraria Maya . 
Concepción Areal , 142 

Libraría Alborada 
Concepción A.real , 112 

PORRIÑO 

Libraria Paz 
Ramón Glez. 3 

MARIN 

Libraría Br~gán 
Calvo Sotelo, 29 

A CORUÑA 
Libraria Couceiro 
Praza do libro · 

Libraría Colon 
~eal, 214 

Libriµia Lume 
Femando Macias, 3 

SANTIAGO 

Libraría Couceiro 
República Salvador, 9 

Libraria Abraxas · 
J\:'fontero Rios, 50 
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Rua Nova, 1 ~ · 

Libraría Pedreira 
Home Santo, 55 

Libraria Pedreira 
Hom~ Santo, ~5 

Librarla San Pedro 
San Pedro, 61 
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Libraría Linliar 
Venezuela, 33 

Libraría Helios 
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MUROS 

Libraría Prim 
Rua Ancha, '9 

Libraría Galardo 
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Libraría Kino 
Esteiro 

CORCUBIÓN 
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Praza Xosé Carreira, 29 

CARNOTA 

Libraría Vazquez 

LUQO 
Librarla T ANCO 
Praza do Campo, 2 
Librarla Agui.rre 
R/. Obispo Aguirre, 8 
Librarla Biblos 
R/. Doctor Fleming, 1 
Librarla Alonso 

/ Praza do Campo, 2 

RIBADEO 
Libraría Vivio 
San Roque, 7 

"Lado Casa do Concello" VIVEIRO 

OURENSE 
Libraría Tanco 
R/ Jose Antonio, 20 

· Libraría La Región 
R/, Calvo Sotelo, ·15 

Libraría Stylo 
R/, Capitán Eloy 

RIBADAYIA 

Libraría Mafranch 
R/. Jose Antonio, 29 A 

CELANOVA 
· Libraría AbeUa 

Praza Maior, -1 O 

VERIN 
Libraría Das airas 

- Praza Garcia Batbón. 

Libraría Porta da Via 
R/ ,Porta da Vía 
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A .ONDA DA AUTODETERMINACIÓN 

·O Parlament .de Catalunyá apoia unha íflOCión de ERC en favor" ·da autodeterminación 

Roca bótaSe atrás e ábrese unhéi Crise no GoVerno Pojol 
·que ce~a ao Conseller de Cultura 

. ' . . ... 

• JOAN RETANA/BARCELONA 

O pasado 11 de 
Decembro, a comisión 
primeira do parlan:iento 
catalán, aprobaba cos 
únicos votos en contra do 
Partido· Socialista e a 
auséncia dos 
parlamentários populares, 
unha proposta sobre a 
autodeterminación de 
Cataluña. A proposta 
finalmente aprobada era o 
·producto dunha 
transacción entre Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
grupo impulsor da idea e 
Convergencia i Unió. 
Abriase asi un debate de 
consecuéncias 
importantes no debate 
sobre a cohstrucción do 
Estado, xa prolongado a 
Euzkadi. 
Ainda que a resolución do Parla
ment insistía no acatamento da 
constitución e o estatuto, a só 
mención dunha palabra maldi
soada como a de autodetermina
ción desatou a caixa dos tre
bóns. O que pareceu unha pro
posta anodina de Esquerra Re
publicana destinada -a consumo 
interno tras a crise arrastrada 
desde o último congreso de Llei
da e a deserción de tres parla
mentários encabezados por Joán 
Hortala, converteuse por reac
ción do governo do PSOE e ao 
"contáxio" basco nun problema 
de estado. 

Esquerra Republicana, que 
ainda non tiña cicatrizado unhas 
feridas que días máis tarde se 
volverian abrir coa ruptura do 
partido en Ueida, aprsentou na 
víspera do debate sobre o Esta
tut, unha proposición na que de
fendía o direito á autodetermina
ción. Convergéncia i Unió, ines
peradamente aviuse a consen-

suar a proposta e conseguiu tras 
unha n~gociación entre Ma .Cah
ner e Angel ·colom, rebaixar. os 
plantexamentos da iniciativa de 
ERG. A redacción 1inal·, dicia que 

. "o acataniento do marco institu
cionpl vix.ente, resultado da tran
sición política da ditaoura á de
mocrácia, non significa a renún
cia do povo catalán á autodeter
minación nacional, 'tal e como 
estabelecen os princípios dos 
organismos internacionais e se 
deduce do preámbulo do Estatut 
de Autonomía". A isto, uh tercei
ro ponto engadia ·que "no mo
mento en que se considere opor
tuno e atrav'és das actuacións 
previstas no mesmo ordenamen
to constitucional, o Parlament ·de 
Catalunya podería incrementar 
as cotas -de autogoverno até 
onde considere comenente e en 
xeral adecuar a regulación dos 
direitos nacionais ás circunstán
cias de cada momento históri
co". As referéncias á Constitu
ción, estatuto e ordenamento 
institucional vixente era a peaxe 
abrigada de Esquerra para que. a 
proposta saira airo$a. Ao redac
tado definitivo -sumáronse ERG, 
CiU, Iniciativa per Catálunya, 
CDS e Grupo Mixto. Ao dia se
guinte, como botón de mostra de 
que a proposición aprobada non. 
era causa doutro muRdo, o de
bate parlamentário que conme= 
moraba os dez anos de Estatut, . 
non lembrou sequer a última ini
ciativa da cámara sobre o direito 
.de autodeterminación. 

Primeiras reaccións. 
Roca desdise 
Porén, e tras un letargo, de 48 
horas chegaron as reaccións. A 
posición do PNV sobre o tema e 
o risco de que o debate sobre o 
direito de autodeterminación se , 
extendese coma un rego de pól
vora, pulsaron os resortes adur
mlñados do poder central e che
garon as descalificacións. Almu-

. parlamentária, ainda que valora
ran positivamente o debate xera

- do pota proposta er:i torno ao di
reito de autodeterminación·. · 

Heribert Barrera, presí~ente de ERC, que _coa sua moción no Parlament desen.ca
deou unha .treboada po~ítica no Estado. 

nia, Guerra con veeméncia, o 
próprio Felipe González e os so- _ 
cialistas bascas · arremeteron 
contra a iniciativa do P·arlament 
Catalán ·e esixiron a Jordi Pujol 
que puxese orde no seu pátio. O 
President da Generalitat · soubo 
nadar e gardar a roupa._ Afirmou·. 
descoñecer a iniciativa dos seus 
p~ulamentários, deu por sabida a 
sua postura sobre o direito á au
todeterminación e optou por de
fender o desenrolo estatutário e 
competencia! pero dixo que tal 
cousa, nen máis nen menps, era 

rendabilizar a audaz fortuna que 
lles sorrira. Na .. primeira reunión 
d~ concelláis e alc.aldes republi
·Canos despois dq Congresq que. 
deu a victória a Arygel Coíom, a 
dirección pe Esquerra anunciou ' 
que. apresenta_ria mocións en to- ~ 
dos. os concellos nos que estive
se presente en defensa da pro-

. posta ·aprobada polo Parlament 
e defendía a- criación dunha pla-
· taforma c~vica . que apoiaria so
cialmente a iniciativa parlamen-
tária:-- . · · 

o que defendia a polémica pro- Mentres, a Crida a la Solidari-
posición. Miquel , Roca, como tat un tanto despistada pola xo-
verdadeiro home de estado que gada do seu ex-portavoz á frent~ 
é, foi máis contundente. O refe- do lexendário partido republica-
rendo coñstitucional e estátutário no, recuperábase _e lanzaba a 
tiña sido, como todo o mundo proposta de criación dunha "pla-
sabia, o proceso autqdet~rmina- .· taforma popular pota au~odeter
tivo . de Catah.inya e Convergén- · · mi nación que te'ña como obxec
cia Democrática de Catalunya tivo conseguir1 as reformas de..: 
non tiña nengunha intención de mocratizadorás do actual marco 
introducir variábeís no ordena- xurídico-político e o exercício da 
mento constitucionál. Ben é cer- . soberanía política". A Crida a la 
to que algo asi viña dicer a refun- · Solidaritat, explotaba os ·límites 
didá redacción da proposta final- qa proposta de Esquerra, prisio-
mente aprobada polo Parlament. neira dos seus flancos parlamen-

Porén a polémi.ca non quedou tários e propuña' un lema sen" 
zanxada coas excusas públicas descafeinar ·e unha manifesta-
oferecidas por Roca aos socialis- ción para o próximo 11 de Fe-
tas. Esquerra Republicana, nun breiro. O resto dás orgánizacións 
momento en que se lle rompia a iridependentistas coincidían en 
organización . en Lleida! decid.iu restar irnportáncia á iniciativa 

Crise no governo de Pujol 
Mentres tanto fluia entre pasillos 
a crise do governq do gabinete 
pujolista, abeita desde a marte 
do conseller Trias Fargas na pa
sada campaña eleitoral. O que 
comezou como · unha luctuosa 
necesidade de remodelar o gabi
nete. tiña rematado pota posición 
dimisionária do . conseller de 
Agricultura, Josep Miró e . Arde- . 
vol, convertíndose nunha minicri
se de complicada solució~. Miró 
i A.rdévoJ representaba a asa· 
máis nacionalista de Convergen
Cia Democrática e se !iña enfren
tado · con Jordi Pujol arredor do 
tema da reforma do Estatut. -

O debate sobr.e a autodetermi
nación xerado pola proposta do 
Parlament tinxiu de política a cri-
se do .séptimo governo pujolista. 
Miró i Ardevol, publicaba dias 
antes do seu cese na revista "La 
nació"- un artigo titulado "Unha 
nova perspectiva: do catal.anis
mo de . xestión · ao nacionalismo 
de estado" que podía conside
rarse como o testamento político 
do seu paso polo governo da 
~eneralitat. Neste artigo Miró i 
Ardevol distanciábase do político 
autonomista do presidente Pujol 
e reclamaba un estado naeional · · 
para Catalunya: "O esfado cata:.. 
lán -dicia Miró- é a única· res
posta segura para a nosa conti
nuidade como pavo" e plantexa- .,. 
ba a continuación · a revisión do · 
~statuto como ferramenta para 
"o. recoñecimento plenb do féito 
nacional catalán e o seu direi~o a 
articular.?e comq . organización 
estatal". Moi ·. cercanas as suas 
teses ~ opinión autodeterminis
tas e moi alonxadas ás defendí- · 
das polo se.u presidente e o ·seu 
secretárió xeneraL Días despois 
Jordi Pujol releváballe ofidal
merite do seu cargo de conseller. 

O debate un balón de osíxeno para EA ( 

En Euskadi o PNV apontOuse á autodeterminación, . 
arriscando o · pacto de Ajuria-·Enea · ·· · 
• JOSEBA MACIAS/DONOSTIA 

Sen dúbida a 
autodeterminación é o 
tema estrela en Euskadi 
estos últimos dias. Tras a 
espoleta á c;;onciéncia do 
chamado nacionalismo 
histórico que viu 

· representar a declaración 
·institucional do Parlament 
de Catalunya, todo parece 
indicar que a reivindi.cación 
·deste direito .poderia estar · 
presente en Gasteiz tras 
as próxi.mas datas de · 
nadal. 

A manifestación que o sábado 
16 recorria é;lS ruas bilbainas viña 
reflexar todo un síntoma. Consi-

. derada como unha das máis im
portantes na recente história de 
Euskadi, á convocatória · realiza
da por Herri Batasuna baixo o 
lema "A páz é posíbel:. a autode~ 
terminaGión coa negociación", 

· acudi.an milleiros de pe~soas _ non 
só provintes das próprias filéiras 
da formación abertzale. No 

transcurso da mesma era signifi- mas prerrogativas para a socie- analistas políticos como unha · 
cativa a preséncia de militantes dade basca, un comunicado ur- nova declaración simbólica que 
de base do PNV ou de EA, o que xente que tentaba apagar supos- posibilite a coesi~n interna, vai 
viña confirmar a sensibilización tas tensións no seo do . Partido. ser sen súbida un duro escollo 
popular ante a viabilidade da Incluso José Antonio Ardanza para o governo · de coalición e 
plasmación real deste direito. chamaría á atención sobre "a ás- froito, sen dúbida, de referéncias . 

Un dia antes, a ministra porta.:: piracióri profúnda de , soberanfa informativas nos próximos dias. 
voz do Governo español expre- do povo bascq" nun acto público 1 

• -

saba a apreocupación do Execu- no que calificaba de "pouco coe- Un balón· 
tivo potas manifestacións que rente'.' a· atitude do PSOE quen de ·osíxeno para EA 
desde Euskadi e Catalunya se vi- precisamente tiña ameazado a - Pero non é unicamente o PNV o 
ñan facendo ·nos últimos días. "O estabilidade do Governo de coa-. que parece terse visto espoleado 
Governo está en contra de.todas li.ción ante 'este tipo de declara- · poi~ atitude dos converxent-es. 
as iniciativas que vulneran a cións. N9 trasfondo das expre- · Mentres Euskadio Eskerra- trata 
Constitución e poñen en cues- sións públicas de ~mbos · partí- de reubicarse tras frases tan de-
tión a unidade de España". Men- dos reside sen ~dúbida a incorpo- safoitunadas como a de "o· povo 
tres tanto, o ministro para as··au- · ración dun novo elemento con basco .xa sé- autodeterminou co. 
tonomias, Joaquin Almunia, afir- carácter uanacró11ico", . que ven Estauto'', a polémica ocupa de 
maba que a reiterada reivindica- romper o clima de consenso cheo os debates internos de 
ción da autodeterminación podia despois da nova liña política Eusko Alkartasuna. 
poi'.íer en ,perigo o Pacto qe Aju- marcada polos nacionalis1as tras Sumido 111.mha profunda crise 
rja Enea... · ·o chamado "espír'ito do Arriaga", interna tras os resultados das 

o teatro bilbaibo no que )(abier eleicións do 29-0,. co abandono 
. O PNY á carreir~ Arzalluz anuncipra o. pasado ano incluso das· füeiras do partido de · 

O.adianto ins itucional catalán na a nova política de pactos do par- persoas ·tan coñecidas como o 
reclamación deste .direito xerou tido cunha leitura "modernista" ex-al.calda de Gasteiz, J.osé An-
fortes tensións no ~o do PNV. do feito nacionalista. O posíbel · gel Cuerda, ºesta forza política 
Nunha reuníón urxente celebrada tratamento do direito de autode- viuse abocada '.rios últimos viuse , 
en Bilbao, o EBB (Comisión Exe- 'terminación do povó basco nun- abocada nos últimos dias a unha 
cutiva do Partido) decidia "felici- · ha sesión ptenária do Parlamento . radicalización· da sua· linguaxe: · 
tar" a declaración do Parlament · de Galicía, insinuado xa ·polo Tras dunha axitada Asamblea 
. á vez que reivindicaba as mes- PNV e considerado por distin.tos Nacional o pasé;ido fin de serna-

. ) 

na, na que só a figura de Gárai
koetxea conseguía manter ao 

· Partido no chamado Pacto de 
. · Ajuria Enea, a unidade nun mo

mento difícil parece garantirse· 
cun replantexamento da- liña po-

. lítica. Neste contexto haberia 
que enmarcar, sen dúbida~ a últi
ma ,proposta de EA- ao~ partidos · 
bascas, unh~ proposta baseada 
no início de conversas inmedia-

. tas encamiñadas ·a lograr- unha 
unidade de acción no Parlamen-
to de Gasteiz de cara á reivindl; -
cación da autodeterminación. A 
postura do partido de Garaik~t
xea vai máis alá: en caso de que 
atgunha forza política asinarite . 
do Pacto obstaculice este proce-
so (en clara alusión ao PSOE), 
EA abandonaria o chamado "blo-
ca democrático" de forma ime-
diata. . . 

.. Asi pois; _a autodeterminación 
centra a atención ria vida política 
basca nun momento crucial no 
que a curto prazo poden produ
cirse navidades importar:ites que 
transformen a actual dinámica 
insfüucional. Sen dúbida, un fin 
de ano con demasiadas cartas 
sobr,t3 a mesa. · O 
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QUfNCENA , DA , . 
~-NAPA 

Agora, en el Corte Inglés, 
toda as prendas de ante, 
napa e nobuk costan un 
10% menos . 

. Para a muller, o home os 
xóvenes: cazadoras, 
faldas, chaquetas curtas, 
chaquetóns, 
coordenados ... de plena 
actualidade cun 
descanto do 10% para 
.vestir moda en pel a un 
préci!o asequíbel. 
no Nadal, .un 10% de 
descanto en. napa é un 
gr~nde agasalh;> para 
todos . 

. NO NÁDAL, A MODA · 
E o MELLOR REGALO 

' ' . 
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. R.EPRESIÓN' EN RUMÁNIA 

·ceacescu logra 
a.condena 
internacional 
polos sucesos 
de Timisoara 
Os carros de combate circulan 
por Bucarest · que está desde 
luns pasado baixo a lei marcial, 
mentres o exército mantén un 
cerco sobre Timisoara e outras 
povoacións da Transilvánia. O 
governo rumano pechou mérco-

. res as suas 'frontéiras con Bulga
ria e a Unión Sovética despois de' 
condenar luns as de lugoslavia e 
Hungria. Ceaucescu logra a con
dena xeral do universo político 
no entanto se radicaliza a sua 
oposición interior. · 

As primeiras manifestacións 
desde instáncias do Estado ru
mano eneal da violenta represión 
por man do exército en Timisoa
ra, c~recen absolutamente de fa
cetas políticas e só fan fincapé 
nos aspectos da leí e a arde. A 
incomunicación da Transilvánia 
rumana co resto do mundo en
trega á axencia lugoslava Tanjug 
a exclusiva do sucedido en Timi
soara. bs médios occidentais ci
tan testemuñas ailladas ra falar 
de máis de mil mortos mentres 

· os veciños balcánicos de Zagreb 
cifran en 300 as vítimas da brutal 
represión. Todos coinciden nun 
aspecto: a cidade foi material
mente arrasada polos manifes
tantes e os estudantes encabe
zan a protesta na capital e várias 
cidades do país. 

O princípio de autoridade 
como Llnica resposta, a avangar
da estudantil en pé de guerra e a 
lei marcial forman o trespés des
ta situación final do govemo ne
pótico de Nicolae Ceaucescu, 
sentenciado desde · a subida ao 
poder de Gorbachov. O Condu-. 
catar non asiste xa as reunións 
do Pacto de Varsóvia e un parti
do governado desde o cúmio do 
Estado non pode server de es
tructura para conter o esfarela
mento do poder. O bairro de Bu- ·. 
carest que serve de solar ao 
pazo presidencial está desde hai 
seis anos pechado con control 
policial aos viandantes. Ceaces
cu ten razón para descqnfiar por 
igual dos seus inimigos naturais , 
como dos seus aliados políticos 
mentres a prensa occidental 
traslada sobre a sua cabeza a re
presentación de todos os muros 
que van desaparecendo no blo
que socialista. O 

1 NTERVENCIÓN BÉ_LICA NORTEAMEHICANA . 

Panamá é acosada na figura de Moriega, que co se~ nacionalismo pon ~n cuesti~_n a dominación norte-americana que quer seguir camp~nd~ no Canal: 

Coa invasión de Panamá procura invalidar tamén os aco.rdos · T enijo~-Carter 

Estados l)nidos busca a anulación · dos acordos 
de paz da VI Reunión dEi Costa .Rica 
•a.L.T. 

A invasión de Panamá é o 
remate dunha poi ítica de 
cerco gradual contra a 
presidéncia de Antonia 
Noriega. Pero é tamén a · 
única saida de Estados 
Unidos contra os acordes 
da VI reunión de Costa 
Rica, que compromet~n a 
todos os governos de 
Centroamérica ao desarme 
de feíto da Contra · 
nicaraguana. O conciliador 
Bush executa o 
desembarco que Rambo
Reagan amag·ara durante 
a sua longa presidéncia. 

contra do executivo de ·Panamá, 
seria un ataque armado. Des~:fe 
Febreiro. de 1988 a Casa. Br<;inca 
está embarcada nunha campaña 
sistemática pará descabezar as
Forzas ·de Defensa Panameñas · 
(FDP). No prime.ira fora o embar
go de cincüenta mi!lóns de dola
res depositados a conta qo_ go- · 
verno de Panamá. Despois seria 
o impago das mensualidades 
acocdadas no que se coñece·por
tratados cana/eros. Pero como 
xa. é proverbial en Centroaméri
ca, ó remédio administrado por 

_ Washington só serveu para que 
todos os partidos e. formacións 
políticas, agás os, direitamente 
promovidos pola CIA, pecharan 
forzas .coma unha piña arredor 
de Noriega. O histórico senti-

Tres enfrentamentos. entre forzas mento anti-ianque de Panamá e 
da primeira base do Pentágono o carisma populista .de Antonio 
en. Centroamérica (o Comando Noriega (tierdeiro do mítico Torri-
Sur do Cé!na~ e tropas do gover- jos) produciria o efeito contrário. 
no de Panamá, non son desde Os acordos para a devolución do 
lago motivo que se poida pre- Canal, que Washington quer im-
sentar políticamente para lanzar pugnar, son UD galvanizador po-
un ataque direito contra instala- lítico de primeiro orde. Asi, a or- · 
cións militares dun estado livre, questración de mensaxes de 
con perigo direito e seguro para desprestíxio político pola CIA 
a povoación civil. A violéncia _. contra Noriega en axéncias, mé-
desproporcionada de Bush con- dios impresos e emisoras de 
tra Noriega tense que explicár no todo o mundo, resoaria no inte-
arco das alianzas políticas do ist- rior coma unha campaña contra 
mo. Panamá. 

Os partidários 9e Noriega da- Os Estados Unidos .considera-
ban por feito que a etapa seguin- ron que a impugnación das elec-
te do cerco económico e político cións de Maio deste ano serian 

o golpe -de efeito derradeiro con-
. tra Ñoriega. Pero non se pr9duci

ria des~n~ace .nengun. En Xuño 
comei:ou o envio de tropas á 
base do Canal xunto con mano
bras l')liliJares provoc~doras. ~ 
mensaxe . do governo Bush aos · 
militares de Panamá non podia 
ser máis claro: a paz e o . mante-

. mento da situación de priviléxio 
da oficialidade do exército de 
Nor[ega só se-manteria se éstes 
decapitaban ao seu xefe. ~ Pero 
-como a resposta se tardaba, a 
violación dos acordes Carter-Jo
rrijos (·1978) foi flagrante: ·desem- .. 
barco de tropas, ocupación de 
irístalacións públicas, ensaio ~e 
manobras de emerxéncia para 
evacuación de nordeamericanos 
residentes. Todo isto, xunto coas _ 
pasadas de reactores da- avia
ción USA ou o diário vóo dos he
licópteros militares da Base á 
rentes do Pazo Presidenciat. 

Estados Unidos reservábase a 
oportunidade· de forzar a ocupa
'ción do país coas tropas de ferra 
e aire da sua base do C.anal. Este 
momento .foi o da derrota PO.lítica 
da VI Reunión de ·San Xosé, que 

. deixat>a a Washington na obriga 
de retirar .finalmente a Contra. 
Previaf'Dente, utilizando as forzas 
mercenárias para romper .a tré
gua estabelecida polos sarídiriis
tas desde o 28 de ·Marzo deste 
ano. A seguir, Bush rompeu os 
Acordos de Tela xunto cunha re-

soante campaña nos médios de 
comunicación contra o govemo 
de. Ortega. A condena do FM LN 

- s~lvadoreño por parte de Maná
gua era a-derradeira imposición 
para evitar que se cumprise final
mente o ponto primeiro de Es
quipulas. Dias antes ·da ataque 
contra a cidade de Panamá, Es
tados U~idos asistia ao compro
miso de desmantelamento . da 
Contra en 90 dias, e a renúncia 
dos cuarteis fronteirizos (Santuá
rios, segundo o anglicismo ex
tendido.). O acto de guerra contra 
Panamá, suspende todo o acor
dado ao tempo que golpea a No-

. riega e cria o clima pólítico para 

.a sua sustitución. A história repí
tese despois que .no 1803 os· in
fantes da Mariña desembarcaran 
en Panamá pra protexer os irite
reses nordeamericanos, en 1912 
volveran para dirixir unh.as elec
cións, no 24 para reprimir folgas 
e no 64 para levar a cabo unha 
matanza contra estudantes ·de 
Panamá por teren colocado unha 
bandeira do seu país. perto da · 
base·USA 

Xunto c;:io espectáculo que 
Bush oferece á opiniól) pública 
internacional (o xigante ·perse- . . , 
guindo a golpes de cego ao xe
neral Noriega), .asistimos-ás ma- . . 
nifestacións de dependéncia clá
sica dos govemo europeus. Fer.~ -
nandez Ordoñez declara que non 
pode condenar a ~ntervención. o 

DESCONTENTO CON CAVACO EN PORTUGAL 

Álvaro Cunhal., a grande figura das .eleigoes autárquicas portuguesas 
. . .. 

Os socialistas cada vez ·máis altern~tiva ao·s ·sqcialdemócratas 
• GON~ALO NUNO/PORTO 

O resultado das elei96es 
para o executivo e 
assembleia municipais e 
júntas de freguesia 
portuguesas -autarquias · 
ou Poder Local~, do 
passado domingo,, 1.7 de 
Dezembro, revelam o 
desgaste pql ítico do 
gove.rno social democrata 
de Aníbal Cavaco Silva. ' 
Mais que para a mera gestao au
tárquica', esta consuJta . popular 
r:evestia-se de. factores müito 

., particulares ao pulsar os dóiS 
anos que ·o -partido laranja leva 
de govemac;áo em Portugal. 

O Partido Socialista sai como 

' . 
o, grande vencedor destas eli-
96es, que o .dáo como alternativa 
credível d0s s~iais democratas. 

Dirixido áctualmente por Jorge 
Sampaio, que vem da ala es
querda do partido · tut~lado por 

-Mário Soares, os socialistas obti
veran:i 33,32% dos votos dos 
portugueses, seguindo-se-lhes o 

. PSD (32,39%), o PCP (14%), o 
CDS' (10%), · havendo · percenta- · 
gens distribuídas por pequenos · 
partidos ·e coli'gac;6es em que ín- · 
tervem os 4 partidos, maioritá
rios.-

.O Partido Soci;:ilista passá a 
presidir a 114 executivos cama

. ráríos, mais de 50% que as que 
destinha, ·os sociais . democratas 
a 113, menos ·so%, ·comunistas 

' 50 executivos, mais 3; e ce'ntris
tas 20, menos dais. 

Lisboa, vitória de 
~ocialistas ·e comu_nistas. 

. . 
· nair, e a Direita tera que optar 
po~ outro tipo de coisas no seu 
anticomunismo· visceral. 

A eleic;áo para .a camara munici- - Jorge Sampaió evidenciou 
pal : de Lisboa, p~ra além de sempre as diferem;as existentes 
constituir o maior teste ao G.o- ' entre comunistas e socialistas, e 
·verno, caracterizou-se por algo . que a sua coliga9ao fez-se para 
histórico na cena político-partí- ' combater:e desfazer a tr~dicional 
dária .pórtuguesa: o entendimen- hegetnonia de direita na camara 
to -coliga9ao- c_elebrado entre da capital lusa: 
comunistas e socialistas, que e h 1 d . fº . 
acorre pela primeir~ vez desde o . ·un a ' a .gran e 1gura 
25 de Abril/? 4. O Partido Comunista Portugués · 

Este entendimento fez a forma .sai reforc;ado em numero de pre-
e o conteúdo dos ataques do di- sidencias de . camaras (de 4 7 ' 
reita á coligac;ao de esquerda, jo- para 50), mas diminuído em nu-

. gando com ·o papáo comunista, mero de-vo~os. - ... · 
desta fe ita o argumento· nao· col- · . Boa part~ do seu . eleitorado 
heu como em' eleic;6es passadas. votou partido socialista, priryci-

Provou-se a evidencia que os palmente n~ rexión norte portu-
medos e receios dos portugue- guesa, jogc(ndo com o chamado 
ses áo Comunismo estáo a dimí..: voto útil. · · · 

Mas nestas eleic;óes podia es
tar em qu,estao a lideran<;a parti
dária de Alvaro Cunhal. 

Se perdessem Lisboa e se ve- · 
rificassem · maus resultados, os 
críticos aproveitariam esse facto 
para contestar tenazmente o vel
ho e carismático líder dos comu-

. .nistas portugueses, que do direi-
. ta apontou como o grande peri
go da vitória em Lisboa. ' 
· Cunhal sai assim altamente re
for9ado dentro e forado Partido, 
que dentro em breve estará em 
Congresso Extraordinário, mais 
pelos aconrecimentos . que oco
rrem no Leste europeu. 

.Nest~ momento, e em func;ao 
dos resultados eleitorais, toda a 
oposic;áo -do PS ao ~ CDS-, 
exigem de Cavaqo Silva remode-
la9ao do Governo, já! o · 
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CARTAS 

LITERATURA 
PARA OFICINISTAS 
No número de -A Nosa Terra-do 
9 de Setembro de· t.989, e na 

XOSÉ LOIS. 

. sección "Guieiro Cultural", publi-_ 
ca--se uñha crítica do "Diario do 
Mimo" de, Mª Cqrme Panero, Edi
torial Galaxia 1989. 

. A crítica ven asinada polo se
ñor, supoño, X.G.G. A el van .diri- · 
xidas estas .liñas' . 

Entre as múltiples e variadas
afirmacións descalificador~ que 
vostede escreve, quero salientar, 
a · de: literatura para oficinistas, 
que opino que se comenta polos 
·seus próprios f'T!éritos. -

Renúncio á con.tra~argllmentar 
as suas contundentes sentén
cias, só pretendo facer-lle che
gar algunha~ suxeré.ncias, por 'se 
fosen do seú intere~e._ · 

1.- Suxiro-lle a X.G.G. ·que 
cando faga crítica literári_a de tan 
altos vóos, substitua o título da 
sección por outro máis axeitado, .. 
cambiando Guieiro por Facho. 
Tal é a cantidade de luz .que bota 
~obre as persoas leitoras. · · 

2.- Publique unha n0va críti-· 
ca, aforrando.,-se e aforrando
nos tan densa argume~tación. 
. ContiQo da mesma: ''A -muller 
que é caladiñ§l e non di ·mal de 
ninguén1 cando · mais baixiño 
mira, tantos mais amores ten". 

Reciba un saudo de quen isto 
escreve, que non é oficinista de 
profisión, pero poderia sé-lo. D 

MARI ÁLVAREZ LIRES 
(Vigo) 

SECUESTRO CASUAL? 

Hai unhas semanas, catro mari- . tran-se así non anedótico. -
ñeiros galegos-son secuestrados . Porque hai, inevitablemente, 
no Mozambique . pala outra versión, un chisco merios 

. RE.NA.MO.; dá-se a nova nos~ oficial e incompleta. 
xornais e rádios da España e da 
Galiza, e máis nada. No mellor Primeiro, os feitos: . unha revis-' 
dos casos, á volta dalgunha se- -ta española anúncia que· o Go-
rriana, retoma-se o tema pondo verno ·dese país- decide instalar 
de manifesto as manifestas "tén- no Mozambique unha granxa qu -
slóns" · que · están- a · manter en complexo agropecuáriq e . que · 
guerra á·guerrilla RE.NA.MO e ao por razóns de seguridade -de-
FRE.Ll.MO. -que é o Governo bido á situación de gl.,lerra naquel 
do país. A versión "oficial" é que -estado ·africano- a 'Guárdia Civil 
a Renamo quer chamar a aten- . tarase· cárrego de "acondicionar" 
"ción (falla por dicer a . quen}, ·a terreo. 
mais, para que non o consiga, os 

. médios de comunicación des- Poderia semellar un mal negó
vian esa_ atención cara o capitán . do o de ter que garantir- a seguri
do barco ao cal pertencian os · . (Jade do · 1u·gar antes de inyestir 
mariñeiros secuestrados, e cen.- . os P.róprios cartas, qu ben o qe 
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investir en . algo tan vulnerábel. 
Mais poderia tamén semellar al
t.rui~mo. 

·E agora, as hipóteses: ·por ra
. zóns descoñecidas ainda que 
non inaccesíbeis, o Governo da 

. España e máis doutros cuadran
tes considera preferíbel ao envio 
de gardas ci~ís ás terras africa-
· nas que se;xan homes do Frelimo 
. quen · veñan á Península e rece:-
ban o adestr~mento necesªrio 
pata. -protexer a futura granxa 
aquela. E vén un-primeiro grupo, 
de 16 homes. Na actualidade, 
segundo a mesma versión, son 
xa .250 homes os que a Frelimo 
ten l'.lª España .iaperfeizoándo
se". Se fose certo,_ só dous m'oti-

1 

·somos coñecidos' 
na Oali~a inteira, 
pola ·.nosa . -
especialización 
en libros 
galegos 
e portug4eses_. 

Rep4blica 
Praza do Libro El Salvador, 9 

TeL-26 63 77 TéL 56 58 ' 12 
A CORUÑA SA:NTIAGO 

vos esprfcarian ·este incremento .. 
o ün: que a intensidade da loita 
armada sobese . máis dun. 
1500%. E. .. o ou.tro. 

Se houb~r algunha relación -
entre -o secuestro dos catro na
sos ·compatriotas e a actuación 
do Governo español a respeito 
da .sua inversión, só o s.egundo 

. e "outro" motivo semella verosí
mil. Nese caso, que non paguen 
xustos por governantes. D 

DESGALEGUIZACION 

XOSÉ CAfN 
(A Coruña) 

·Quera expresar dende aqui unha 
enérxica protesta contra o que 
na cidade da Coruña está a su
ceder, que é . o proceso, de des
galeguización levado a cabo po
los seus governantes, e, alentar 
desde aqui os que coma min 
gasta de practicar e recuperar A 
Nosa Cultura e o noso ambente 
tradicional, para, eQtre todos, fa
cer que polo menos algunhas zo
nas da cidade. sexan respetadas 
e non fagan que sigamos, tendo 
o actual problema de non ter 
onde meternos a tomar un bo 
viño, charlar un pouco cos ·ami
gos e escoitar un pouco de mú
sica g_alega. 

Ainda non morreu de todo, 
afortunadamente.- a tradición na 
Coruña e unha proba disto foi a 

-masiva asfsténcia o concerto 
aterecido hai uns dias por Milla
doiro e Oskorri nun local da nosa 
cidade. Ternos que loitar porque 
pare a imposición de locais luxo
sos e para ricos .na nasa cidade 
e facer saber a todo o mundo 
que estamos aí e que somos a 
forza do pavo. Por isa, loitemos 
para de.tender os nosos dereitos! 
¡Galega, ergue a testa, protesta!O 

TITO MARTINEZ 
(A Coruña) 

INDEPENDENTISMO 

O c9lectivo independentista "Se
tembro 80", quer facer público o 
seu posicionamento ante os 
acontecimentos que estan a su
ceder na·nosa pátria e denuncia
los explícitamente, .e se pode
mos aportar algo, melhor. 

Desde hai un mes mais ou me
nos asistimos a uriha pelexa ver-

gonhenta o trav~so dun diário al
heo ao independentismo entre 
duas forzas galegas e indepen
dentistas que som a F.P.G. e 
A.P.U.; ainda que se acochen 
baixo nomes próprios; e que a 

'nós, membros diste cativo colec
tivo ·nos paresce pouco menos 
que "nefasta" para os intereses 

- de ambas organizacións e da 
nosa luta pola ind.ependencia na
cional... e tamen penso que moi 
dolorosa para os nossos presos 
e presas. 

O colectivo independentista 
_ "Setembro 80" quer e esixe que 
cese ja iste enfrentamento es~ú
pido para nom perxudicar máis o 
que temas (entre tudas) escara
llado; que -nom é outra que o 
"movemento de libertazón nacio
nal e social de Gal iza". 

O colectivo independentista 
"Setembrb 80" esixe que tamén 
de inmediato escomenzen os 
trabalhos cara a unidade do 
idenpendentismo, pesto que coi
.damos que entre a F.P.G. e 
A.P.U. nom asisten diferenzas de 

-tipo ideolóxico que nom se poi
dan superar, senom que o que 
esisten som rivalidades e rencil
has persoais arrastradas desde 
hai muitos anos e palas mesmas 
pesoas. 

Proponhemos que escomen
cen canto antes conversas cara 
a unidade tendo coma pontos de 
saida a "loita anti-represiva" e a 
"Luta pala amnistía", e o "trabal
ho estratéxico cara a unidade 
sindical nacionalista" que é ja in-
minente. -

Para que istas conversas leven 
a bon porto, proponhemos ta
mén que istas conversas senhan 
levadas por xente alheas a isas 
"rencilhas" e podaremos ver 
como sae o froito. 

O colectivo independentista 
· "Setembro 80" pansa que ista e 
a úneca forma de chegar a algo 
positivo e os-as companheiros
as pressos-as esixen iste camin
ho. E en canto isto aconteza, o 
nosso colectivo e mu.ita mais 
'xente formaremos parte activa 
dista unidade independentist¡:i 
F.P.G.- A.P.l,J. 

Saude, independéncia e am
nistía. 

COLECTIVO INDEPENDENTISTA 
"SETEMBRO 80" 

r CJ i CJ ~·fa í ,__ s~··_·a· . 
artes . gráfic~~ .-

deseño, composición el~ctrónica, 
·._ · Jaboratório, offset~ ·: · · 

encadernación 
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Paulina Pereiro, _ ª elegáncia ética cto compositor 

. Nº 41_3 

'O ensillo musical na Coruña, de xeito particular!, e na, Galiza, é. penoso' 

• MIGUEL ANXO FERNÁN-VELLO 

Nos últimos anos, xusto 
é recoñecé-lo e 
proclamá-lo, fixeron 
aparición no universo 
cultural e artístico 
g·alego novas 
personalidades que 
irian fundar un período 
insólito e orixinal na 
história da música 
galega: os novas 
compositores . Paulina 
Pereiro é un dos novas 
ao que o poeta Miguel 
Anxo Fernán-Velo 
entrevista nestas 
páxinas. 

Cómo foi posível a sua irrupción 
no deserto vixiado, no latifúndio 
estéril, na mediocre seara que é 
o mundo da música no noso 
país? A ignoráncia e o desprezo 
por parte das institucións públi
cas, a auséncia dunha política 
musical , 0 estado larnentávei 
dos Conservatórios , o desintere
se pola música "culta" - clásica 
é contemporánea---:- que exilien . 
non poucos intelectuais e cria-

. dores. non son precisamente es-· 
tírnulos positivos para que o ar
ti¡:;ta da composición musical 

· atope "lugar público" ~ "lugar 
rnmal" dentro da nosa socieda- · 
de. ·Asi e todo , neiste contexto· · 
histórid0 . e actualmente adver
so , chegan, alguns deles dota
dos dunha madurez ·e calidade · 
surprendentes , os novas compo
sitores galegas . En Abril de 
1988 un grupo destes' novas 
criadores val fundar na Coruña 
a i\sociaciÓn Galega· de Compo
sitores, entidade que agrupá 
praticarnente a tocías os compo
sitores actuais. Esta Asociaéión 

· nace co obxectivo· declarado de 
· "e~riquecer a cultura musical do 

'país" , promovendo todas aque
las iniciativas relacionadas coa 
.música e os seus criadores. E 
asi, contra vento e rna_ré , xa leva 
organizados dous Ciclos de 
Concertos · polos que pasaron 
dezasete músicos inst::umentais 
(solistas ou en grupo) que inter
pretaron máis dé cuarenta obras 
(que incluen quince estreias 
mundifils ou absolutas) , ·senda 
vintecinco destas da autoria de 
novas compositores galegas e 
as restantes doutros composito
res, clásicos ou contemporá
neos , do resto do Estado ou da 
Europa. 

'.P;,. MUSICA E UNBA · 
LINGUAXE MÁXICA. 
SEN FORMACIÓN 
TECNICA É 
Ilv1POSÍB_E_L_S_AB_E_R_ 

ATÉ ONDE PODE 
CHEGAF_A __ _ 
CRIACION NESA 
LINGUAXE'·. 

Un dos homes que rnáis leva 
traballado a prol desta realidade 
xa corno axente fundador ou irn
p:ulsor , xa ·corno músico concer
tista ou corno criador dunha 
.obra musical que ocupa agora 
mesmo un lugar importante na 
nasa ·.cultura, é Paulina Pereiro 
(A.Coruña, 1957) 

"En canto cornecei a estudar 
seriarri~nte a linguaxe técnica 
da música · abrironse:.rne ünha 
série de mundos que nunG_§ ari
tes iinaxinara . Entón foi cando 
decidin, conscientemente, dedi
car-me á composición.· Hoxe a 
criación musical é para .rnin algo 
totalmente irnpres.cindjvel,. unha 
necesidade vitai" . · 

Pauhno Pereiro , profe.sor ins
trumentista de flauta traverseir.a . 
p'olo Conservatorio Sup,erior de 

Música da Coruña, actualmente 
profesor particular de solfexo· e 
de piano, é ante todo cornposi:. 
tor. De palavta arnável· e exqui
sita, Paulina posue a elegáncia 
e a gravidade do' artista íride~ 

. pendente no seu espírito e na 
sua es tética, · á vez que o com
promiso co rnurido , toa.'.:realida
de imediata , coa p ulsión criati~ 
va que sinala o cornezo ·da arte. 

Como valora a necesidade 
dunha formación técnica 
para o compositor? 
É algo non só fundamental se- . 
nón imprescindível. A música é 
unha linguaxe que sai do co
rimn. Desde o ponto de vista do 
receptor existe unha invasión 
continua da sua mensáxe, esta
rnos totalmente . rodeados de 
música. Pero desde o ponto de 
vista do compositor , a música é 
unha espécie de linguaxe rnáxi
ca .. Sen unha formación técr'l:ica 
é irnposível ver a té · onde• se 
pode chegar na · criación desa 
linguaxe e o que se pode facer 
artísticamente con ela. Ist o últi
mo é o úni.C?o que .me interesa, 
o único que me_ preocupa. ·, 

Realiza estudos de Pi.ano, 
Flauta, Harmóliia, Contra
ponto... Posteriormente ·am
plia'· a . sua formación cos 

· prestixiosos músicos france
ses Jean-Pierré Rampal e 
Alain Marion. 
Nengtin · dos mestres que tiven 
no Conservatório me serviron de 
referé:r:icia. Tristemente, o ensi
no ·musical na Coruña, de .xeito 
particular, e na Galiza, é peno
so . Música, arte e conservatório 

·son cous.as ql,le non casan des
de nengun ponto de vista. Eu ti
ven cornó profe sor , a Roxelio 
Graba~ pero non me considero 
aluno nen discípulo · nen nada 
del,' serrón todo o contrário. A 
miña é unhé! formación, ne·se 
sentido, totalmente autodidac.- -
ta. Preocupei-rne ·eu de procur~.r 
as ''formas musicais" lendo as 

obras dos grandes harmonlstas , 
o Tratado _de Sch6nberg, trata
dos de oré¡uestración. etc .. 

A experiéncia de Jean-Pierre 
Rampal é Alain Marion · foi mui 
positiva. Non só no aspecto téc
hico,,_ instrumental, senón tarnén 
no referEinte ao conceito da mú
sica .corno arte , do que é criar, 
part:indo dur?lia partitura, un ob-' 
xecto estético, un obxecto artís
tico, en suma-. Eles carnbiaron
m e radicalmente a forma de ver 
a interpretación musical desde 
o ponto' de vista dos instrumen
tos . 

Ser compositor para vostede 
é unha "opción artística". 
·Autor .. de obras de cámara e 
orquestrais, a sua música 
posue xa un selo próprio, 
unha identificación esen- · 
éial, un mundo por dentró. 
Que . · referéncias existen 
ne se cultivo criador, nesa 
marca esté~ica que precisa 
unha 'Qbra? · 

Eu non me cuestiono o adscre
ver-rne a unha determinada_ es
tética, non me preocupa ser 
"expresionista" ou "formalista". 

'SE A 
GALEGUIDADE É--
MANTER UNHA 
SERIE DE LASTRES 
DO PASADO, NON 
CREIO .. EN ABSOLUTO 
EN NADA DISO. 
CREIO .NA 
GALEGUIDADE 
COMO ALGO 
UNIVERSAL,NUNHA 
IDENTIFICACIÓN 
COATERRA PERO 
CUNHA PROXECióN 
SEN FRONTEIRAS' 

Participo dun certo eclecticis
mo, apróprio-m~ das causas qüe 
conectan comigo, que me ·inte-

'resan e que me ax:udan a criar 
un estilo persoal. Infhien-rne 
moitos compositores da Historia 
da Música. Bach, Mozart, Schu
bert ... ; pero un dos rnáis impor-
tantes para min .é Bach. Deste 
século, Sch6nberg, Alan Berg,. 
toda -a Escala de· Viena, Webem, 
e rnoito StraVinski. E dos ac-

.· tuais , yvemer !'Ienze. -

·cal é a relación profunda do 
compositor coa sua obra, con' 
ese . mundo criativo que se 
define através da expresion 
musical? 
Através aa música eu vou per-

. correndo diversos· aspectos de 
Ínin mesmo', aspectos unha¡¡¡ ve
ces latentes e outras rnoi cons- · 
cientes . En determinadas épo
cas , como nunha espécie dé ci
clo, xurde-me unha "vea lírica", 
procuro o "cantabile", e poño
rne a facer música vocal. Nou-

- tras épocas, rnáis abstractas , 
fago música instn.iarnental ou 
orquestral.· E neses rriomeñtos 
de reflexión abstracta, xa non 
sobre a música senón sobre a 
vlda, fago "cuartetos de corda", 
que é a formación que rnáis me 
interesa. O "cuarteto", · ·neste 
sentido; resume para min a 
vida. O rneu estado ·anímico, 
dalguÚha maneira, propícia un 
tipo de inús~c-a . .. 

Participa a sua música da 
tradi~ión musical ·gale_ga? 
Tristemente-, tradición musical 
·galega non existe ; polo menos 
. non a coñecemós. O que pode 
existir, os. Mestres de . Capela 
das catedrais, por exemplo, -non 
é expoñente dunha conciéncia 
de galeguidade. Seria ·absurdo· 
considerar . esa rnúsiCa como 
base dunha. tradición própria. 

E existe na sua música con
ciéncia de galeguidade? 
Desde o poñto de vista musical, 
do nacionalismo musical, nese 

. ' 
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sentido non só non me. identifi
co seqón que fuxo totalmente, 
porque é unha cm1sa que me 
condicion~ desde o ponto de 
vista negativo. Se a galeguidade 
é rrianter unha série de lastres 

·do pasado, eu non creio en ab
sóluto en nada diso. Eu creio na 
galeguidade cómo algo univer1 · 
sal, nunha identificacion coa te
rra pero cunhá proxecciÓñ sen · 
fronteiras . . Existe unha inexcu
sável, · unha inevitável identifi
cación coa Galiza, pmque eu 
vivo én galega é vivo a cultura 
galega, pero nun sentido plena- · 
mente universal, non no sentido 

· restrictivo que representava an-
tes o rexional~smo: · 
Ant es · falava de que non se 
sentia preocupado pola . ad-

.- crión a unha determinada 
estética. ·Maticemos isto. 
Considera que existe un es
tilo que define a sua obra? 
Eu nori cr~io . que non exista un 
estilo; eu creía que existe, .pero 
non é un estilo, poderiamos di
cer, ·catalogado-_ De aqscrever
me a algo, dentro do neo-clasi
cismo, adscreveria-me a Bach . . 
A min ' interésame moito a vi- · 
sión abstracta da música, esa · 

. visión · como linguaxe única, 
irrepetível en nengunha · outra 
das artes, a impo_rtáncia dQ ele
ment0 absolutamente~ mi.l~ical. 
Poderia-se dicer que eu son un 
compositor · neo-clasico? Non. 
Porque o que máis me' interesa 
é a expresi-vidade. Eu creio na 
expresividade dentro do forma
lismo. Poden-se conciliar . as 
duas vertentes. o que eu enten
do por "clásico", irtdependente
mente de que sexa formalista ou 
expresivo, significa a primacia 
da organización sobre .outros 
elementC?S. Non quer dicer ' isto 
que non exista lirismo . ou outro 
tipo de causas, pero o que pri-' 
ma é a. arquitectura, a forma . Iso 
é o que me interesa do clasicis
mo, o Bach das Fugas ,' do Clave 
ben temperado, da música ins
trumental; o Bach ' das Paixóns · · 
ou das Cantatas. Dentro do '-for
malismo concibo qÚe cabe a ex
presión máis pura-musicalm:en
te ; a máis pura, noB a Única, 
pero si a· máis pura, porque ~e 
pode prescindir de ·todo elemen
to' que nón sexa musical ; até os 
mesmós títulos das obras son, 
diríamos, n eutros: "prelúdio", 
"fuga", "sonata para .. :'', ~te .. 

Vostede . foi fundador da 
Asociación. Galega de Com
positores. Que expectativas· 

· supuxo a sua criación e cal é 
á sua situación actual? ". 
A Asoéición era algo imprescin-

. dível para os compositores, por- -
· que sen a s U:a unión non se po
derian . acadar.- unha série · de 
consecucións práticas . como, 
.por exemplo , a realización de· 
concertos. Desde a sua funda-

. ción levaron-se a cabo dous ci
clos de concertos e pouco máis , 
porque ultimainente as institu
cións .. a Xunta Ol.J. o Concello da· 

· Coruña, negan-nos_ as subven
cióñs> Actualmente a Asocia
ción está nun momento difícil, 

· ·porque sen estas axudas non 
-pode·- organizar nengunha acti
vidade .. nen. un simples cóncer
to .. Para min isfo non ten expli ~ 
cación por parte das entidades 
públicas, non lle vexo_ a explica
ción desde o ponto de vista· ra-

~ c~onal. - · 
Por outra ·banda, tamén · hai 

determinadas persoas que que
ren arrincoat ,a Asociación, per
soas con Iiomes e apelidos . · 
Unha delas, que lle está facendo 
a vida· imposível desde o primei-
ro momento, que está intentan
do botá-la abaixo, é Roxelio Gra
ba: :g:ste señm te.ri os delírios de 

. giandeza de non ser só o m~ilpr 
senón ser o único. E para ser o 
único. está claro, bai que elirni-

nar a todos_ os dernais . Daí que, 
con todos os meios de que dis-· ·· 
pón. pouco a pouco, s~ dedique·· 
a mina'r a AsociaCión. Graba ten 
dominado, musicalmente talan
do, .. o norte da Galiza, A Coruña 
e Lugo. Na Coruña domina o 
Conservatório, .a Banda e a Or
questra municipal. No Coris~r- . 
vatório a metade dos membros · 
da Asocíació~ . ti vemos que fú
xir. Por outra banda a Orquestra 
non estrea obras de composito ~ 
res, xa non digo -da Asociación, 
digo galegas. que ·poucos máis 
hai dos que están na Asociación 
cie Compositores. Graba foi' con~ 
vida do a participar . -ná Asocia
ción e non .quixo, non lle intere-· 
sava. Todo ~ste tipo de causas' _ 
a xente non as sabe. · 

Hai pouco -Ínáis dun ano foi 
criada a Xoven· Orquestra da 
Galiza.. Que expectativas 
desperta nun . compositor 
coma vostede a existéncia 
d.e_sta formació~ orquestral? 

. '~ EXISTENCIA DA 
XOVEN OROUESTRA 
PARÉCE-ME ALGO 
MAGNÍFTCO. A SÚA · 
REALIZACIÓN 
CONpRETA, NON. 
ESTA MAL 
REALIZADA' 

Eu téño unha opinió:Q. mui clára. 
a ese respeito. A existéncia da 
Xoven " Orquest ra parece-me 
algo magnífico ; a sua realiza
ción concreta , non. Está. mui 
mal realizada: 

Desde o ponto de vista do es
. tímulo para o compositor é fun~ 
damental, porque, ·por exemplo , 
no ,meu caso, eu non cotnpoño 
música orquestral porque non 
teño meio de levá-la a cabo, de 
estreá-la. Pero a Xoven Orques
tra está en maos dé determina-

CATÁLOGO DE OBRAS 

Música instrumental: Catro 
pezas, Duas pezas, O ¡jaxaro 
mecánico (Para .flauta só) ;,Pezas 
(Para guitarra) ; Fantasía, (Para 
violoncello só); Atlápte, Obertu
ra alla francesa . e · {ffiga, . Jm
promp.tu, Prelúdio e Fuga_ a tres_ 
(Para piano) 
Música de cámara: A fonte, 
Sona·ta (Para flauta e 'piano) ¡ 
Atlante, Divertimento (Paré!' ' 
cuarteto de corda); Trio (Pá.ra 

· flauta, violino e viloncello); Mi- . 
niaturas, A rosá de seda (Para 
flauta e "violino); De tanto a di~ 
vagar en luz irreal (Para quinteto 
.de vento); Cando as árvores fa,
lan, Pielúdio e Fuga (Para trio · 
de flautas); Sonata (Para duas 
flautas); Prelúdio e fuga (Para 
flauta, violino e viola); Sonata 
.(Para falµta · e guitarra); Ária· 
(Para violino e pi~o) ; , Fábula, 

ariácións sobre un tema viet:: · 
mita, Xoguetes · para . Alva 
ara-cuarteto de flautas) . · · 

Músicá vocál: O · cántico da 
fonte (SopÍ:anÓ e cuarteto . dE{ 
corda); ·SOS (Barítono e o_rques-

. tra); ' Haikus de Luísa Villalta 
(Soprano e grupo instrumental); 
Pensei ., quf3 aquel xogizete de 
aÚ.ga (Tencir ·- e viola); . Polo mar 
da beleza desejada ($oprano e 

· piano) ; Catto cancións de Luísa· 
Villalta (Soprano e piano) ; A 
nostálxia perdia no imenso es
pá.cio (Soprano e grupo instru
mental) ; Vella sombra-que se in
céndÍa no verso (Soprano_ e pia~ 
no). · . 
.Música coral: Mar do fin da. te
rra (Para coro- e -orquestra); Tres 
cancións. 
Orquestra .de. corda: Pequena 
suite, Animais dos espellos. 
Música para teatro: O café de 
espellos (Baseada nurilia obra 
de O. Pedrayo). · 
M\íaica para cine: No.va. de 
Parmuíde (Baseada riun. relato 
de A Cunqueiro). 

das persoas. que non· s'ó non fa
cilitan isto sen.ón que o impe
den . Eu falei. como representañ
te da Asociación 'de Composito
res ca seu director, Joám Trilho, 
e oferecin-lle partituras ae com
positG>res galegas actuais para 
que as incluise cando· quiXer, 
cando lle viñese ben, nalgi.:11 
programa. Mui boas . palavras, 
pero pasou máis dun ane e fixe
ron-se c_incuenta ou máis con- , 
certos e nada. nen unha nota. 
Eu creio que isto , o apoio aós 
compositores, deveiia partir dos 
estamentos culturais da Xunta. 
porque a Orciuestra depende 
dunha CoriseUaria. En Catalun
ya, por exemplo, hai un tanfo 
por cen de programáción obri
gatória d~ compositores cata
láns, da Asociación de Compo
·sitores cataláns , en todo tipo de 
concertos que se leven a cabo. 
Aqui. é todo y_contrário, hai que 
pedir_ case como un favor que 
unha orquestra , que se supón 
galega, leve ao seu programa 
uriha obra dÚn compositor gale- • 

_go. 
Por que ere que ocorre isto? 
Por ignoránciá manifesta 
dos -responsáveis da Conse
llaria ·de Cultura ou por falta 
de planificación política, 
porque non se criaron as 
instáncias legai~ · oportunas · 
para normalizar este eido da 
cultura? · 

Evidentemente, poderia-se faci
litar a utilización da Orquestra 
polos compositores através dun-

. ha normativa sobre o que é a 
Orquestra e para que serve. por
que precisamente pos seus es
tatutos unha das bases smala 
como un dos fins da mesma "di
vulgar a música galega". 

- Eu creio, en suma, que hai 
unha falta de pléµlificación legal. 
Tilla que estar contemplada non 
a posibilidade senón a obrigato
riedade de que a música dos 
compositores galegas figure nos 
programas. Teñen a sorte de 
que exista unha Asociación de 
Compositores e de que existan 
compositores ; ben contentos ti
ñan que estar de que exista 
unha representación de compo
sitores na Galiza . Evidentemen
te . isto :qon é asi, e a partir daí 
eu xa non me· atrevo a dicer se 
é sirnplesmente incompeténcia 

. -que tamén o é- ou se ade
mais do vacío legal hai má fe, 
cousa que non me atrevo a ase
gurar· porque non teño os ele
mentos de xuízo necesários 
para facé-lo. 
Ten-se falado en repetidas 
ocasión& da existéncia dun 
ha xeración actual de com
positores galegos. Qué opi
nión ten ao respeito? 
Eu creio que como t.al xeración, 
no sentido literário do termo, 
n on exis.te, porque non hai pon
tos comuns. Hai estéticas , non 
só m~i diferentes senón, diría 
eu, até irreconciliáveis. Desde · 
posicións ;,vangardistas" 
unha vangarda ·que se poderla 
discutir se· ten actualidad e ou se 
é tal- até _posicións moi con-

. servadoras desde ·o ponto de 
vista musical. · 

Social e historicamente, •este 
grupo de ' compositores '. estou 

'RoXELIO GROBA 
ESTALLE FACENDO 
A VIDA IMPOSÍVEL 
A ASOCIACIÓN DE 
COMPOSITORES. 
TEN DELÍRIOS DE 
GRANDEZA, NON:BÓ-
DE SER O MELL.OR 
·SENóN TAMÉN ·O 
DNrco· . 

de acordó que ten unha grande 
importáncia. Os problemas de 

· ocultarnento <fºS que estamos 
sometidos, o desprezo por parte 
das institucións, impeden que. a 

- Asociación. de Compositores · 
teña divulgación e o recoñeci
mento que como· ·tal merece. 
Cando programamos un co?cer
to. non· van os críticos, non apa
·recen reseñas nos xornais . A 
Asociación, a este nível , non 
existe . N:ós nqh paramos de tra-

. ·ballar, o que acorre é que nos 
estárr cortando os cam~os. 

Recentemente · tivo lugar 
unha polémica a raíz da con
cesión dunhas bolsas para 
ampliación de estuCios musi
cais por parte da Deputación 
da Coruña, 'estando presente 
no .xlirado calüicador o pre
sidente da Asociación de 
Compositores, · Carlos López. 
Outro membro do xurado, 
Roxélio Groba, deu á luz, 
despois do fallo, un escrito 
que motivou diversas reac
cións. 
En primeiro lugar, hai que acla
rar que o presidente da Asocia
ción de Compositores formava 
parte do xurado como represen 
tante da nosa Asociación, elexi
do por nós; non estava a título 
particular. Isto convén aclará-lo 
porque por parte do señor Groba 
hai toda unha série de descalifi
cacións e insultos que non van 
dirixirlos simplesmente a unha 
persoa senón que afectan á 
mesma ASociación de Composi
tores , coque esta representa ar
tística e socialmente na vida 
cultural de Galiza . O señor Gra
ba descalificou publicamente a 
un compositor como Carlos Ló
pez -que, por outra banda, ha
veria que recoñecer dunha vez: 
é un señor xa- de idade que es
tudou cos mellores mestres en 
Paris, un compositor con todas 
as letras- até o ponto de dá-lo 
como un ignorante musical e 
con pouca talla para formar par
te do xurado. Estas causas non 
se poden tolerar e alguén ten 
que as denunciar , porque non 
se pode admitir que esta persoa 
sexa gravemente insultada e 
que no seu nome sexa igual
mente insultada e descalificada 
a Asociación de Compositores 
Galegas. 

Paulina Peieiro acaba de re
matar unha obra para orquestra , 
encarregada para comemorar a 
reabertura do Teatro vivarense 
Pastor Díaz. ("É unha obra que 
ia interpretar a X oven Orquestra 
e que non interpretou" .) Actual
mente traballa nun novo cuarte
to de corda . E o proxecto ime- · 
ldiato a realizar é unha Ópera 
con libreto de Luísa Villalta. · 

O noso compositor, como os 
artistas que valorava T.W. Ador
no, une a unha aguda concién
cia da ·realidade, a capacídade 
para abstrair a sua arte, para · 

· dotá-la de tremar humano e· vi
tal, para que, a múska sexa un 
universo 1 pleno de nobreza e 
sensibilidade . As suas palapras, 
nesta época de , mediocridade, . 
de servilismo, de baixeza moral, 
tarnsparentan a irrenunciável 
ética do artista, do home com
prometido cba verdade da arte 
e··éia vida . · 

"Eu,· ajnda que· non o pareza, 
son dun certo xeito' optimista. 
Parece difíc.il de crer despois . de 
todo o que acabo de dicer. Pero 
eu creio que o primeiro é dicer 
qS causas para que a xente o 
saiba, pan;1 que a 'opinión públi: 

_ga estexa informada. Os compo-
sitore·s teñen un ~roblema ffi:Ui · 
sério neste país. E incrível que · 
exista unha Asociación de Com- -
positores cos. problemas que hai 

· -.hoxe na músíca na Galiza. Se 
apesar· diso existe, ..á_que. hai 
.unha certa forza, un certo opti
mismo". o 



Roe cátalé: 
Sopa de cabra 

.. Nos últimos · anos de movida -· 
"Pop-rockera" moitos observa
dores · veñen 'comentando ape
nados o deserto catalán da es
pécie . Resulta interesante com
probar como unha nación, pa
raíso das vangardas artísticas 
do Estado , ve pasar de largo 
todo un fenómeno, máis socioló
xico qj,Je estritamente musical , 
qu.e congrega en Euskadi, Gali
za e outras zonas peninsulares 
(incluido por suposto Portugal} 
cantidade de xóvenes e unha 
desproporcionada maré de gru
pos q~e. ás veces. conseguen 
facerse un oca dentro do estre
lato da fama. Catalunya foi a cu
riosa excepción, xa que aconte
cimentos como ó "Canet roe" ou 
a mesma existéncia de nemes 
tan respeitados no seu tempo 
como "Iceberg", a "Eléctrica 
Dharma". "Mirasol". etc. deixa
ron de existir cando comezaba 
esta década 1 que por certo está 1 

a ponto de concluir. Tal vez 
sexa que un Pais cunha dinámi
ca cultural próprip., mesmo no 
aspecto da música xoven. serve 
de foco máis que de recepción, 
e non precisa, xa que logo. de 
nengun agrávio comparativo co 
que chega de fóra para estar "a 
la page", porque simplesmente 
apenas se sente no ambiente tal 
preocupacióp. 

Pero nestes dez anos de refe
réncia, foi rnadurecendo unha 
mocidade que perdeu o ponto 
de referécia sócio-musical, e os 
nomes apontados liñas atrás 
non son, no mellar dos casos, 
rnáis que unha lonxana realida
de. Esta situación afectou ta
mén aos xa clásicos cantauto
res, que quedou disipada recen
temente coa irrupción no pano
rama dun surprendente Albert 
Pla, que sen dubida dará rnoito 
que falar . De todas formas , as 
voces lexendárias da "can9ó" 
nunca perderon o seu público, 
e os rockeiros catalana-parlan
tes tiñan que se conformar con 
pequenas aportacións corno a 
de Ouim Portet ("El último de la 
fila"). que, en solitário, fuco os 
seus pinitos no idioma próprio . 

Porén, non podemos por me
nos que saudar cunha pequena 
dose de optimismo a aparición 
deste fato . "Sopa de cabra", que 
no seu disco bilingüe de apre
sentación incluen sete temas en 
catalán, o que supón a meiran
de parte do seu contido. O fato 
ten a sua orixe na cidade de Gi
rona, no verán de 1986, cando 
catre xóvenes deciden acumular 
a sua experiéncia adquirida en 
diversas forrnacións rnusicais 
para facer realidade o actual 
grupo, cuxo nome ven senda 
unha homenaxe á frescura , á 
simplicidact'e dun prato de sopa, 
e a inconsciencia das cabras . 

Comezaron dándose a coñe
~er dunha forma natural, á ma
rxe , dos circuí tos habituais ; 
unha inaqu~ta do grupo foise 
distribuindo polos bares de Gi
roha até chegar aos novecentos 
exemplares. A boa acollida do 
~eu LP ~itúaos no ponto de mira 
dos "popeiros-" cataláns. Nas 
estrías do seu disco latexa un 
son dun "rock" convencional, si
nxelo, próprio dunha mocedade, 
que candidamenté repite unha · 
espontaneidade eternamente 
renovada; que fai falcatruadas 
·verbais ca-sexo (con escándalo 
televisiv:o incluído. po. p~ograma · 
da TVE-2 ''Plastic". Para os afei-

zoados ao xenero, salientar duas 
cancións antolóxicas : "El boig 
de la ciutat" e, nunha onda cla
ramente "country". "No hi há 
camí" . · O 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

Pasa-rúa.s polo país 
que nen. existe 

Cando un livro se lé de corrido 
e os licores do texto chegan a 
deixar-nos satisfeitos estarnos 
dediante dimha sintomatoloxia 
indicativa do .gozo da leitura 
inda <lue nesta _ oportunidade 
poda de seguida mudar a ráncio 
por ser sabedores da orfandade 
de volumes deste xénero, que 
chamamos escrita comprometi
da, nó arcón da literatura gale
ga.O' 

Unha das poucas realidades 
próprias, de nome Daniel Caste
lao, aseverou na obra "Sempe 
en Galiza" que "as nacións non 
son causas etemas"(ZJ e o seu 
fundamento . enfia como argu
mento do relato intitulado ·axei
tadamente Pasa-rúas por un 
país que nen existe da auto
ría do escritor Marc Legasse.(3l 

De primeiras non se trata dun 
texto de história senón da con
corréncia de realidade e fantasía 
nun livro que de veras cornove 
a quen teña a Terra no carpo da 
sensibilidade sen finximentos: 
As referéncias cronolóxicas do 
texto son imprecisas pero non 
rriínguan o interese do relato 
que se foca -na • reinvindicación 
do artellarnento da nación atra
vés dunha afirmación persoal e 
. colectiva dos sinais diferencia- · 
dos. Euskadi é a identidade 
pero · calquer habitante dunha 
nación sen estado, como a nasa, 
pode mirar-se debuxado no per-

- fil que Legasse traza dende os 
prirneiros _ parágrafos: "nacin 
'nun país que nen existe, ( ... ) 
Cada un dos seus fillos corre o 
risco de ser detido", de ,maneira 
que o personaxe desc,rito polo 

. autor vai implicando-se dedian
te dos sucesivos acontecimen
tos da luita de liberación nacio
nal que se produciron nun terri
tório inexistente durante o 

. transcorrer dos anos poisque o 
relato non se sitúa nun espácio 
temporal ·e xeográfico definido . 

"Cal)do un · viaxeiro, con in
quedan;rns · etnolóxicas., pergun
ta aos oficinistas .de turismo 
pala sorte dos nativos .. . : Soñan, 
señor, soñan", porque até hdxe 

se-nos dos encantos e desen..: 
cantos do stradivaiius , da morte 

. da Euférnia e xá lago . chegamos 
de seguida a un desenlace que 
.non ipios desvelar · por iso de 
manter a incertidúme .. 

.. As pegadas · dunha terra que 
per~ura nun clima histórico que 

. é muitó ma:is poético · ca realista 
non destraga o iriterese do autor 
dunha. idea que xa expresou na 
conclusión · dos Prirneiros En
contros Galeuzka dos nos oiten
ta onde se subliñava "que soa-

- . mente . s~ cadra unha ,das na
cións · aquí ·representadas se 
constitue en Estado -Soberano 
terá garantías para normalizar a 

a , histori.a sempre foi escñta po-
los vencedores: Legasse centra 
o seu relato na ensoñacíón.iden
pendentista como persoa ·ven
cellada ao movemento de libera
ción ñacional, velaqui a reálida
de do compromiso cun povo 
que leva "nos lábios soprando 
urna palavra: independencia"<4l-

Un stradivarius que foxe .á 
queirna das bombas naziS i§TUal · 
que o Gemikako Arbola -en re-
f eréncia ao bombarde.o do :r;nes
de Abril de 1937 en Gerpika (su
rrealizado en branca e negro por. 
Picasso)-c. é o fio no que .o nove
lo do reláto vai medrando. O 
protagonj.sta de voltá a casa (e 
buscado polas duas policías) es
coita da tia-avoa Euférnia a na
rracións das prirneiras revoltas 
-populares "dun povo que atrave- .- · 
sa os séculas sen abrir nen pe
.char as portas da história". A 
vella toca no stradivarius· · o 
"Pasa-rúas por un país que nen 
existe" porque "Herri abestua 
inoiz ez zanpatua"!_SJ domo can
tan as mulleres dos p~:>cadores 
en Bermeo, mentres amañan . o 
tecido deteriorado das redes. 
Despois do viofino sabemos dun 
contrabandista de vellas lúas e 
dos segredos que enchen as ar
cas de madeira agachadas no 
sobrado da tia-avoa Eufémia . 

, Sete caixas , dixito de sobras ite
rado no relato porque o naso 
personaxe~ é- setemesiño ni.m 
país "onde as sete províncias 
non tivéron xamais partidas de 
nacerriento". 

A primeira das arcas garda o 
testamento dun antecesor pira
ta . no golfo de Bizkaia. -ca seu 
mapa desdebuxado polos anqs e 
duhnindo dende séculas ; a se
guinte os recordos deixados poi 
un vagamundo dos mares. mes
mo a brúxola; na tercelia a cor
da que remataría coa Vida dun 
capitán contrab·andista de ar
mas "en te~pos da rebellón ve
nezolana do criollo vizcaíno Si
món Bolívar." Na arca viziña · 

- cruz do peito , báculo , sotana e. 
demais pertenzas dun arcebispo 
que proclamou a existéncia "in 
saecula saecl,l.lerum" do país 
que ainda non existe; a quinta 
arca cantiña os uniformes vestiT 
dos polos mozos da familia :r:io , 
transcurso das diversas revoltas 
do país que nen existe; na sexta 
os sete tomos (outravolta o nº 
sete) dUnha monumental Barpa 
do país que nen existe· e a séti
ma das arcas agardava va?ia 
porque o sen acubillo era para o 
pergamiño· onde se proclama a 
independéncia. 
Tam~n se nárra a verdadeira 

sinrazón do " descubrimento de 
América onde civilización· foi si
nónimo de militarización, fala-

sua lingua a sua história."<6l 

_: Como prólogo deste relato -0s 
éditores inclúen un poema dé 

- Alfonso Sastre , ~n.J,tor . de sobras 
recoñecido nomeadamente to
cantes a textos teatrais , compo
sición de versos acrósticos , isto 
e, coa.'$ letras iniciais dos versos 
forma o norne do escritor Marc 
Legasse. 

Un 'relato de fantasía que nos 
fai participar da análise e_inter-

' pretación dunha realidade so
cial° através dunha ubicación · 
política e histórica ·onde. os .pé;Ú
ses que nen existen son nacións 
f?en estado corno _Euzkadi, como 
Galiza. .. · O 

MIROVILLAR 

(1)~ desaparición(?) de Eds . Xisúal 
produciu un vazio no movemento de 
liberación nacióoal que as editorás 90' 
merciais non teñen ifiteocién de en
cher agás en contadas oportunidades . 

(2) Vid. o artigo "Galiza pode periec
tamente morrer" de Antón Baamonde 
no oº 5i6 da revista Luzes. · 

.(3) Colección "Askatasun Haizea" 
(Vento de liberdade) da editorial Tuer
toa. Donostia. No catálogo tamén ·se. 
incl'ueo outros.cinco livros deste autor. 

. ' ( 4) o sublÍñado ,é un verso de presta
do do angola,no Agostinho Neto. Vid. 

, ANT nº 400. ~O choro de Africa eom · 
os olhos secos" 

(5) ·O pavo que canta xamais se ren
, derá. 

- (6) Manifesto~ de Pobjet. Galeuzka, 
nos Paises C?J.taláns, 1984. 

A palabra . nece~árj.á 
(Fago Cruzado) · 

É máis que prcibáPel que aque
las persoas que menos falan se- ..--
xan as que máis teñeri que di
cer. E que quen queira falar non 
cale. Vivimos nun Estado que 
din demócrata. Ouer dicer , que 
se· pode dicer o que se queíra 
(inclusive esta redurrdáncia, 
digo). Ouer dicer, que polo tanto 
é lóxico que se diga de todo. Es- _ 
tán lexislados os direitos de di
cer. 

'E ,· de quen escoita, quen es
crebeu os direitoS' de quen ·es
~oita? Ou é _que só se nos per~ 
rnite monólogos, soWóqu:i,,os sen 
público? · -

Desde Fogo Cruzado protes
tan J . Bejár, J. Calvo Rua, C.C. 
Morárn~ J.M.· Novais, H . M. Ra
bunhal e A . J. Vidal. "Mafias 
acadernicas, institucionais e 
editaríais" cóndenáronos - deci
dirori qlie non poden di~er , es- -

. creber. Motivo: escreben nunha 
orto\;;rafia non "oficial''. Un pen
sa entón se estes mesmos xuí
ces terian o valor de mandar ca
lar a escritores.como .. . como por 

. e~emplo Pondal. Por exemplo 
Popdal porque non queremos 
esquecer· que hai algu.ris anos 
un insigne escritor galega de
minciou o feito de que existe un 

." consideráble 'número de eséritos · 
pondalianos aos que non se per
mitia acceso . Estarásenos silen
ciando parte da sua obra? Por 
motivos polític'o.-lingüísticos.? ' 
· .Pero vexamos que · e como é 
Fogó Cruzado. F.alemos entón 
da ant.oloxia; ou, mellor dito, 
don antoloxiado. O relato de Cé
sar-Carlos Morám ·Fraga consis- -
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te nunha carta-reflexión sobre, 
precisamente, a natureza e li-· 
berdade da Escrita e do Escri
tor . Gatdando un elevado ton de 
elo~uéncia, mellar lógi.c!.do no fi
nal ca no início, desenvolve esta 
proclama de lamentacións, án:
sias' de liberdade e amor. No re
latq de Jorge · Márib Novais, ta"" 
mén precisamente, o escritor 
fica entre a realidade e as elucu
bracións da 'sua fantasía , tan ti
ranizado por . un como pala ou
tra. Na procura· de paz, décide 
inserirse hunha: da duas, rriais 
esta decisión é fonte de novas 
inquedanzas. 

Menos séria e transcendente 
· é a aportación de José Calvo 

Rua, catro ·relatos humorísticos 
que están localizados nun tem- · 
po futuro, construídos a base de . ::... 
resumas, isa provoca un amon
toamento de attifíciós para pro
vocar o riso que resta naturali
dade e fai que a narración aca-
be cansando. · 

No relato de - A.J. Vidal 
corrstruído en horizontalidade -
secuencial a fin de non distor.
sionar ~ congruéncü~ e leitura 
da obra- parece o lirismo do 
desencanto como consecuéneia 
dunha vida frustrada , dunh~ voz 
silenciada. · Todo se resolve no 
amargor da nasa própria impo
téncia (corno nós e corno .eu). 
que a vida se encarrega de nos 
lembrar constantemente. · 

Júlio . Bejai con corre cunha 
narración e áxil. Relato desrniti-· 
ficadói: e .humano, está construí
do a base de recordos , do pauso 
das sensacións. Pero o quemáis 
sóbresai · son uns moi. logrados 
clima e ritmo. 

Henriqu·e Rabunhal apresenta -
o relé!-to rnáis Clásico . da antolo
xia e posibelme~ por iso o 
ináis orixinaf Retrátase o mun
do do.s rniserábeis , indixéntes, 
pero sen ·botar man do recurso 
'á ensoñación, o cal demostra a 
sensibilidade d.uñ escritor que 
sabe atppar o lirismo · da vida 
nos próprios aconteceres, amda ' 
que nos apresente unha situa- · 
ción bastante extrema. 

E finalmente J. Mato Fondo 
.concorde co 11)..áis estraño' relato , 
até certo ponto incomprensíbel. 
debido á inserción de micro-re
latos · sen aparente ~anexión ca 
corpo da narración, · cunha es
trutura excesivamente comple- · 
xa pará·un relato tan breve. 

Calidade rion falta. 

Ante todo isto, · os lectores 
reaccionamos : quen é esta xen
te, xuíces que deciden por nós 
que habemos de ler/ouvir? Pre-

- ferimos omitir a resposta. No 
mundo da literatura hai 'que esi-

. xir calidade, pero. a quena de
mostre, non se lle poden fechar 
as portas , do contrário estare
mos ·atentando contra a própria 
literatura, contra o leitor (negá
m<?slle o direito a ler aquilo ciue . 
el pode querer ler) e contra a li
berdade de expresión. Ciitérios 
como. os ortográficos nqn deben 
·ser válidos, nen outros, para re
primir. K convén rnáis ca 'nunca 
deixamos de loitas idiotas e fra
tricidas nun momento en que os 
talantes estarnos pedindu_ con
-córdia, podermos utilizar a nasa 

. lingua sen ~abas por parte dos 
\ nosos próprios umáns. É que 

esta liorta ortográfica parécese 
moitísirno a esa que manteñen . 
dous irmán.s sobre c~ dos seus 
pantalóns é máis bonito, esque-

-cendo que a misión_ fundamen
tal do pantalón é tapar as ver
gonzas. ' · - O 

' X.M. EIRÉ 

J. Béjar, a. Calvo. J . Mato Fondo ... Fogo 
Cruzado. Edita: AGAL. A Coruña, 1989. 
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CULTURAL 

'NEOPLATONISMO CONTRA-POSMODERNIDADE · 

Para alén das modas e das lec
turas superf1ciais, Ó que resulta · 
roáis insatisfactorio do pensa
mento .que se deu en en.amar 
po8modernó . non· é tanto -
como, sen embargo, _alguns opi
nan~ o que hai de crítica das 
pretensións .de verdade dos ve~ 
!los di'scursos, canto esa mestu
ra de cínica desesperanza e 
pragmatismo indiferente á que 
sei:nellff conducirlles o seu radi
.cal relativismÓ. Posfo que a con
dición de validez de calquera 
discurso depende exclusiva
mente de regras sintácticas in
ternas ·Ó discurso mesmo. cal
quera discurso vale se es~á ben 
·construído; pero ningún vale, se . 
pretende esgota-la expresión do 
real.. Dita dq.n xeito sinxelo: non 
hai maneira de decidir se q.n 
discurso · ·é máis verdadeiro .ca 
outro. É máis : dende as condi
cións de representación propias 
dun discursó é imposible xulga-. 
la validez doutro. Levado ó seu 
~xtremo. isto significa. como . 
pedían os ·antropólogos. recoñe
cer qÚe o "discrus~ da moderni
dade" occídental, tanto o capi
talista como o marxista, ámbo
los dous .debedores da razón 
ilustrada· e tecnolóxica, non é . 
superior ó díscurso míti.co-máxi
co do pensamento salvaxe. Pero 
tampouco non é posiblé decidi
la superior xusticia ou verdade 
(usemos criterios de validación 
de carácter ético ou de. carácter 
estrictamente científico) do pro
pio discurso capitalista sobre o 
marxista. ou ·viceversa. Non é 
raro, pois, que os posmodemos. 
teñan encabreados a moitos 

· _I)larxistas. pero tamén ós máis 
conspicuos representantes do 
pensamento conservador (léase 
O coñecem(].nto iniítil do Revel) . 

Houbo quen intentou comba--' 
ter esta nova sofística reivindi- · 
cando a reconstrucción do vello 
proxecto ilustrado-. rex:eitando a 
aceptación do seu certificado de· 
morte. Foi o caso · de .Alain Fin
kielkraut en A derrota do pensa
mento. Agóra, outro atuor fran
cés, Alain Badiou. propón nada 

menos que un retorno a Platón. 
Nos dous casos trátase de_recu
perar -reiventar, · quizais ' sería 
máis correcto para Badiou-:- o 
eixo irrenuncfobÍe da reflexión 
filosófica ;. a noción- de verdade. 
Fro_nte ó relativismo· compracen
te dos novas sofistas posmoder
nós, incapáces de fundamenta
la superioridade de Beethoven 
sobre un gol de Butragueño, de 
decidir entre Jometni. a Thát-

. cher qu Gorbachov, os dous 
Alain, Finkielkraut e Badiou, -
conceden ó pensamento? vella 
capacidáde do criterio: criterio 

· para saber· distinguir . o belo do 
feo. o xusto do inxustó, o verda
deiro do falso. 

..-,Q PLATONISMO 
DE BADIOU AFIRMA 

QUE A FILGSOFffi 
REOUIRE DA 

CONSIDERACióN 
.SIMULTÁNEA DE 

CATRO CONDICióNS: 
o IÍMATHEMA" o 

' 
POEMA;· A __ 

"INVENCIÓN 
--P-0-LÍTICA" E O 

AMOR' ' 

MIGUEL VÁZQUEZ F~EIRE 

Finkielkraut, xá o dixen, non . 
eré na morte da razón ilustrada. 

,Isto lévao a unha decidida rei-

Alain. Ba~iou e escultura apresentada en (4/garabla-88 

. vindicación da . superioridade do 
pensam,ento occidental e. de ca
miño. a unha radical negación 
de ealquera tentación relativis
ta . Como consecuencia -caí
do-'- ·roza ás veces outra tenta
ción: a dogmática . Así cando , 
na súa crítica dos értticos do et
nocentrismo (dende Lévi-
. Strauss a Foucault} ·remata· por · 
remitir todo nacionalismo e diÍe- . 
rencialismo · cultúral á teoría 
idealiSta da "Volkgeist" bu, o 
que ven se-lo mesmo, a na~ismo 
en potencia. 

Badiou -nunha obra recente, 
aínda non traducida en España: 
Manifeste pour Ja philosophie-
propón esquiva-lo risco domgá- -
tico · pala vía do que el chama 
un "platoniSmo do múltiple--. 
Hai que conceder á sofística 
que leva razón nun punto: "o ser 
é esenqiaJ.mente múltiple". Deus 
morreu realmente, como procla
ma o nlhilismo, e a ·súa morte 
arrasta á,da posibilidade mesma 
da existencia de · categorías fi
xas, ·referentes definitivos sobre 

· os que apoiar calquera discurso 
con pretensión de· indiscutible. 

Isto asenta Badiou~ o que o dis= 
tancia de Finkielkraut: recoñece 
que ·hoxe xa non é posible resto
ma-lo discurso ilustrado sen ad
·mitir unha radical discontinui
dade. A nosa verdade non pode 
ser xa a ve~dade enciclopédica 
ou sistemática. 

O platonismo de Badioti afir
ma que a filosofía require da 
consideración simultánea de ca
tro condicións: o "mathema", o 
poema, a "invención política" e 
o amor. As proclamas contem
poráneas sobre a morte da filo-

os .. 
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sofía débense a aparición,' na 111-
tima centuria, de determinadas 

- "suturas" palas 'que o pensa
, mento se reduce a unha <lesas · 
catre condicións. É o caso i::la 
sutura positivista que, baixo o 
abraio do desenvolvemento 
científico-técnico, reduce 
anulándoa- a filosofía a "rnat
hema"; ou a sutura marxista 
que pretende que só a política 
¿ dadora de sentido; ou, final
mente, a sutura nihilista -de 
Nietzsche a Heidegger-· que 
procura a reacción antipositivis
ta na reducción do pensamento 
~ outra condic!ión : o poema .. 

Ouizais un dos aspectos máis 
suxerentes no texto de Badfou 
reside na relación que establece 
entre o que el chama os "acon
tecementos" ("événements") e a 
determinación destas condi
cións e as súas suturas . Así. a 
fo¡za da obra de Heidegger e. 
en xeral , da sutura poética, deri
va de q'ue efectivamente ternos 
asistido a unha verdadeira "ida
de dos poetas". pois foi na pala
bra destes -como afirma Hei
degger- onde o ser tivo, neste 
tempo, a súa mellar expresión. 
E cita mesmo o nome dos sete 
poetas que teñen rivalizado coa 

-filosofía: Holderlin. Mallarmé, 
Rirnbaud. Trakl. Pessoa . Man
delstan e Celan. 

Do mesmo xeito. son determi
nados acontecernentos os que 
boxe permiten que o proxecto 
do novo platonismo sexa posi
ble, ou, o que é o mesmo, que a 
filosofía como pensarnento si
multáneo das catro condicións 
sexa posible. Son estes aconte
cementos: o desenvolvemento 
matemático que vai de Cantor 
a Paul Cohen , no eido do "mat
hema"; o que chama os "acon
teceres oscuros" (nos que inclúe 
o Maio francés do 68, a Revolu
ción Cultural China. a revolu
ción .iraniana, o movemento de 
"Solidaridade" en Polonia ... es
tou seguro de que os actuais 
acontecementos dos Paises do 
Este ocuparán un lugar non me
nos preferente) na orde política, 
a obra de La.can, como cumio 
da psicoanálisis, no amor; e a 
obra poética de Paul Celan 
como fin da idade dos poetas. 

É este plural acontecer o que 
permite a xénese dos procede
mentos de verdade que nos au
toriza a nega-la inevitabilidade 
do relativismo sofista, a afirmar, 
xa que logo , que a filosofía si 
está en condicións de pensa:10 
exterminio nazi dos xudeos . e 
aportarnos as razóns para a súa 
condea. A dicirnos mesmo que, 
a política, esta, hoxe, non pode 
ser senón "igualitaria e antiesta
tista". trazando, a través da his-

. toria , "a ruina das representa
cións diferenciais ou xerárqui
cas. a asunción dun comunismo 
das singularidades"- Fronte á in
definición ou o conformismo, ti
nxidos de nihilismo ou de arnbi
güidade poética. é posible aínda 
-lémbranos Badiou- ó radical 
compromiso coa verdade . E eu 
atrévome a engadir : se definiti
vamente debemos ,renunciar ás 
v~llas seguridades fundadas en 

, sistemas de verdads univocas e 
inalterable$, non esquezamos 
que p"erdura sempre a obriga da 
deriuncia .da mentira e do falso. 
Cando. menos aquí fica un espa
cio irrenunciable para a verda
de: o espacio ·onde dicir "é ver
dadeiro que isto é falso". O 

(1) Alain Badiou. Manifeste pour Ja phÍlo
'90Phie. Ed. du Seuií. Paris 1989. O lector 
pode encontrar Ún comentario deste mes
mo texto, da autoría de Paco Sampedro, 
en A NOSA TERRA nº 392 (22-6-89). 
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Francisco Taxes, que xunto a 
Ricardo Sandoval, conduce "O 
láparo cavileiro" .. progn:µna que 
sae o ar por RN/R-4, de 8,30 a 
10,00 da noite, de luns a venres 
encetou Únha nvoa série "intitu ~ 
lada'' que sairá á luz proxima
mente. O autor de "O velório", 
"Caderno de bitácora", "Lenta 
raigame", etc. fai o traballo con
xuntamente con Lino Braxe nes-

Unidade sindical, 
en que dirección? 
(Ven da páxma 24) 
da intervención na política 
dos investimentos estratéxi
cos. Mas a Griazón de postas 
pe traballo en empresas viá 
be1s (en cond1c1óns de cr-ise 
económica) esixe a multiplica
ción de iniciativas Os sindi
catos deben non só intervir 
senón tomar a iniciativa en to
dos os e1dos onde a Cooperati 
va Obreua constitua unha fór
mula. empresarial axeitada. 
D) Os traballadores das pe
quenas empresas, que son 
maioria na Galiza , teñen dlfi 
cultades especiais de organi 
zación, e o smdicallsmo tradi
cional presenta aqui unportan
tes eivas Isto é outro motivo 
para potenciar a actividade 
sindical local e comarcal xunto 
á de rama. 
E) A terciarización da econo
mía e o crecente asalaramento 
de grupos profisionais que até 
hai poucos eran de exercicio 
libre modifica a compo~ición 
mterna da clase traballadora, 
que cada vez corre:;ponde me-

te capítulo, "que·si ten un título, 
mais non o digo para non meter 
medo ás pantasmas.". 

Leopoldo Novoa, expón até o 
, remate do mes de Decembro, no 

Pazo .de Exposicións Ouiosque 
Afonso. O artista pontevedrés 
que · construe nestes momentos 
un mural de enormes dimen
sións na canteira de Santa Mar
'garida, mostra unha parte da 
sua máxia ao traveso dunhas 

nos á imax~-cliché do obreiro 
manual. Isto pode producir, 
por unha banda, a desintegra
ción da precária unídade da 
clase traballadora, posível 
dentro das próprias centrais 
"de clase" através da actua
ción descoordenada e insoli
dária dos sindicatos de rama. 
Ignorar iste perigo é practicar 
a política do avestruz. A ruti
na do verbalismo obreirista 
pode ser un eficaz instru~en
to da estratéxia divisionista do 
Capital , ao ocuitar a insolida
nedade das loitas sectoriais 
descoordenadas. 

Mas por outra banda a in
corporación ªº mercado do 
'traballo (e á séria ameaza do 
paro) de grupos cualificados 
técnica e culturalmente supón 
un reforzo da capacidade da 
clase traballadora para a xes
tión e dirección da produc
ción . e un incremento das rei
vindicacións cualitativas de 
participación e realización 
profisional. Os cuadros médios 
poden ser ta.mén víctimas (en 
capacidade de decisión e es
tabilidade laboral) da concen
tración trasnaciona1. É cues
tión de Iniciativa , ·de Criativi-

co'nformacións físicas cheas de 
o comido e fam.iliaridade. 

Willy Éter, a~tor do espectácu
lo músico-teatral, "Experimento 
Espiritual", desexa pór en cena · 
(re-estrear) a devandita obra. De 
tal xeito, que mantén ccmversas 

- cunha entidade priv;:ida, posto 
que "a.s poucas posibilidades 
que hai para poder levar- adiante 
un espectáculo deste tipo, aber
to e imaxinátivo, e coa dignida-

. de que calquer outro país lle da
ría", diXo, "pasan pola iniciativa 
privada. É unhq. pena, efectiva
mente , mais as institucións -
engadiu,- dispoñen, en xeral, 
duns critérios certamente estáti- · 
cos e lirriitan-se-a velas, vir." 

Mqncho Amigo ·inaugurará o 
día 23 a remodelada Praza Roxa 
de Compostela, "cun bosque de 
várias pezas iguais, que é un,,to
cwe lúdico, significtivo do que 
se pode facer se se ten interés e 
se desexa irnaxinar." A respon
sabilidade da devanditá remoder 
!ación, corresponde a Felipe 
Peña, coñecido arquitecto coru-
ñés. · 

• Quintana · 
Martelo 

Exposición da obra última Na 
-Galería Trinta/Manqlo Allué, 
na rua Nova 30 de Composte
la. 

• Crónica dunha 
década 

~ Exposición do periodo 1965-
1975 na Galería Soloarte de A 

dade que 0 devanditÓ cámbio Coruña, con obras de Geno-
se traduza nun debilitamento vés . Cánogar , Arnáiz e Equipo 
ou nun afortalecimento da loi- . - Crónica. 
ta sindical. 

Como resume, menciona
mos 3 consecuéncias de orde 
práctica : 
1°.- Necesidade.de potenciar 
a actividade territorial inter
sectorial, de cara á orgaI).iza
ción dos traba)ladores das pe
quenas empresas. da proleta
riado simbiótico, da acción cí
vico- 'sindical e das iniciativas 
locais de emprego (e a conse
cuencia cooperación intercla
sU?ta a pral do desenvolVimen
to local). 
2°.- Necesidade de forma
ción de equipos de asesora
mento técnico e económico 
(tan importante como -no sin
dicalismo clásico poda ser ó 
xuridico-labora!J para a cria
zón de cooperativas, a promo
ción· da coxestión e autoxes
tión obreira, intervención nos 
in vestimentos estratéxicos, 
etc. 
3º.- Encetar a plantexarse o 
desenvolvimento dunha Nova 
Cultura Sindical. 

Niso estábamos, e segui-
mos. O 

• Salvador Gutiérrez 

Exposición de debuxos na Ga
lería Arracada de A Coruña. -

• Artesania 

A A.C. "Lumieira" ten aberta 
.. unha exposiCió'n de traballos 
artesanos na Biblioteca Muni
cjpal de Carballo. 

• Paraleló 42 

Exposición colectiva de artis
tas m1~ensáns na Casa da Pa
rra en Compostela .. 

• Asoíey 

Antolóxica do escultor. camba
dés integrada· P.OI .cliarenta 
pezas orixinais. 

• Maria de Felipe 

Exposición na Galería SIC de 
Vigo (Principe 23-1°) . 
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ANUNCIOS DE BALDE . . 

Busca-se- rapaza para com
partir · piso en Santiago 
para o. resto do curso. Razón : 
Rúa do Tauro (zona dos Bas
qu,iños) . Portal N núm?ro 3, 2° 
esq. Ou Tlf. 23 98. 51 deixando 
aviso. 11.000 ptas mes; habi
tación cáseque nDva con vista 
exterior amplísima" . 

Véndese unidad~ de discos· 
1541~11 para Cornmodore 64. 
Ch<?-mar a Gerardo (98G) 65 83 
72. . 

Poñerpps no-seu coñecemento 
que o Grupo de Estúdios so
bre a Condición da Muller 
"Alecrín" conta cunha Biblio
teca-Centro de Documen
tación aberta -ao público con 
hemeroteca, libros e dosiers 
relacionados coa muller; asi
mesmo contamos cunha per
soa que poderá orientar1 a0s 
alumnos que desexen facer al
gún tiaballo . 
As ·horas en que está aberto 
ao público son de lüh. a 13.30 
h. e de 17 h. a 20 h. 
Lembramos, qlie o video feito 
pqr 'nós dentro da campaña de 
previsión do embarazo na 
adolescéncia co título "Por 
unha nova sexualidade" e que 
foi apresentado a·os mestres 
no auditório "Ciudad de Vigo:·.
está a disposición de calquer 
centro que o solicite . • 
Sempre que o desexen , tamén 
p0derán contar cunha persoa 
para o debáte ou apresenta-

ACTOS 

• · I Concurso en 
defensa da 
Natureza 

O colectivo ecopa'.cilista Xeva
Je convida aos actos que con 
motivo da entrega de prémios 
do concurso en '"Defensa da . 
Natureza" teíán .lugar odia 22 -
ríá Casa de Cultura de Monfor
te a partir das 20 h . Haberá 
unba charla sobre a concien
ciación médio-ambiental , en
trega de prémios e diplomas. 
·Viño galega e pinchos vexeta
rianos e homenaxe a Chico 
Mendes , defensor da Amazó
nia no aniversário da sua mar
te . Asistiián coñecidos artis
tas e naturalistas galegos. 

' ción aos alumnos . . 
· Para máis información pode 
chamar á Biblioteca sita en 
García Barbón, 30-5°, Tfno. 43 
94 59. (Vigo) 

Colectivo - Ecoloxista Xevale 
distribue papel . reciclado, 
artesania maya, camisetas 
contra ·o V Centenário, ma
terial 'da campaña Pro
.Amazonia e Bicicletas fei
tas. a man. · Interesados porse 
en contacto co Apartado 22 de 
Monforte de Lemos, _.,,, 

Actividades para nenos: 
cerámica, teatro de som
bras, traballos con céµ"tón e 

-papel, marionetas. Os sába- · 
dos de 11 a 13.30 h. Intorma
cl.ón ria rua Roupeiro n°63 os 
sábados en horas de activida
des. 

A Asociación de Programa
dores en ·Í.íngua galega 
chama a participar nas suas 
actividades a quen gaste te
.cJear -nun ordenador . Estamos 
en Rua Dolores R Sopeña, 1-3º 
esq. 15505 A Coruña. -

A Mesa pola Normaliza- . 
ción Lingüística de A Coru
ña reúnese todas as. semanas · 
(Mércores ás 20.30 h.) nos lo
cais da rua ·Eladio Rodríguez , 
15 - baixo (A Coruña) . As per
soas que queiran ·contactar 
coa MNL ou colaborar poden 

. achegarse ao local nése dia e 
hora cando o desexen . 

CONVOCATORIAS 

• Concurso Ala 
Delta 

A Editorial Luis Vives (Edelvi
ves), co gallo da publicación 
do número 100 da colecéión 
"Ala Delta" ; e cci fin de próino
ve-.Ja creación litéraria para 
henos e xoves, convoca un 
Concurso de Literatura Infantil 

. - e Xuvenil de acordo coas pre-
sentes bases: · 

1. Establécése un único pre-, 
mio, dotado con un millón de 
pesetas. 

A concesión do premio leva 
incluída a publicación por par
te de Edelvives da obra pre
miada, . como núméro 100 da 
colección "Ala Delta" . 

O importe do prerbio non 
leva aparellada a perda dos 
dereitos ·de autor . 

2 Edelvives ofrece opción 
priorttaria de publicación das 
obras presentadas a este · con- . 
·CUISO . 

. 3. A extensión das obras 
será dun mínimo de 40 folios 
e un máximo de 120. 

4 . O tema dos orixinais é li
bre, e o seu xénero literario 
debe ser novela,. poesí9, conto 
ou reportaxe. 

5. Os orlXinais deber). ser 
inéditos, e estar escritos en 
lingua castelá ou en ·calquera 
dasJinguas. autonómicas. 
Remitiránmse tres exemplares 
a: 

Editorial Luis Vives 
(Para o Concurso de Literatura 
Infantil e Xuvenil) 
Avda. Dr. Federico Rubio y 
Gali ,. 1 
20039 Madrid Tlf: 91 I 534 70 
00 
cada concursante pode enviar 
cañtos orixinais desexe. 

6. O prazo de--adrnisión de 
- orixinais céqase o 1 I 03 ~ 90. 

7. Os orixinais enviaránse 
baixo plica. As plicas debe de 
conte-lo nome, o enderezo ·e o 
número de teléfono do autor. 
O xurado procederá. á apertura · 
das plicas unha vez dictado o 
fallo . 

8. O xurado será nomeado -
por Edelvives, e estará forma~ 
do por especialistas en litera
tura e en equcación. Un deles 
será mell).bro da "Asociacióñ 
Espélñola de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil" . 

• 
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C. PORTELA/X. FORTES/M. GONDAR/L. BEMBO maioria e si de iniciativa, ·que é a que pode cooperación de clases populares, impres
conducir á auténtica maior:ia. E isto impli- / cindível para os traballadores acadar o 

H 
ái un ano escribimos desde estas ·ca primeiro -de todo ter ideas. . necesário protagonismo no desenvolvi-
páxinas a pral da unidade do sindi- Hai un ano dicíamos que "a uni~fade é merito económico. . 
calísmo galega, cando ainda habia impr~scindível para reunir xa a cantidade Mais 0 marco xeo-sócio-cultural (naci9-

unha forte resisténcia ao proxecto. Moitas crítica de despegue-a partir da cal qcadar nal). ~on produce auto_m8:ticamente a áno~ 
causas. teñen cambiado desde entón. O a hexemonia sindical que permita estrutu- . vaciar, sen a cal 0 _sindicato ~o~ r?asara 
interese político en dificultar a converxén- rar a loita con perspectiva ·galega". Com- _ d~ se~ un el~mento inerte na ~ma~1?ª de 
ciada CXTG e máis a INTG está felizmen- priria precisarmos que éstruturar a loita · cambio social_ que, nun~a d!fecc_1C?n ou. 
te superado. A unidade do sindicalismo con perspectiva galega non seria tanto a noutra, _se esta a producir e segwra a se 
nacionaUsta vai por bon camiño, e neste consecuéncia como a causa .da hexemo~ produclf. 
sentido os sindicalistas están a dar unha nia. Pois isa equival a situar correctamen-
pequena lección aos políticos. A cuestión te o cerne dos problemas (a "contradic-
xa non é a unidade, senón de que xeito e ción principal" qúe é b primeiro paso para 
para que. a solución, é dicer para pór en marcha o 

No anterior artigo diciamos (recollendo que denominamos sindicalismo altemati-_ 
o sentir dos ·sectores mais conscentes e vo frente ao meramente reivindicativo. 
combativos de ambas as duas centrais) Exemplo rotundo da impoténcia diste é o 
que a unidade era só a.condición prévia 14-D, aquel exercício de fagos artificiais 
para a hexemon,ía, e ista á sua vez im- respaldado polo 90 da forza sindicál espa-
prescindível para a clase obreira asumir 'o -ñola. que foi incapaz de dbrigar a,o PSOE 
papel protagonista que lle corresponde na a rectificar ·OU a abandonar a direción da 
ruptura do círculo do atraso e dependé·n- poÜtica económiq~. 
cia da Galiza como .nación. · A rmpoténcia do 14-D (e dita . sexa de 

A tentación do eleitoralismo non é ex- · paso:- a impoténcia de l.U. como "alterna~ 
elusiva das forzas políticas. Hoxe hai for- tiva" sen 'alternativas) consistiu en que o 
tes presións para que os sindicatos limiten chamado "xiro social" partia do presupos-
os seus obxectivos á termos de cuotas de to básico do sindicalismo clásico: Non pór · 
representación. Daquela é doado pensar en cuestión o modeló industrial nen o mito· 
que a hexémonia seria equivalente á do Progreso'~ (quer dicer: que confía a em-
maioria relativa: Acadar nas próxirnas elei- ·. presários, técnico!? e dirixentes en xeral, a 
cións ·sindicais máis .delegados . que _ responsabilidade de organizar a produc-
CC.00. e U.X.T., por separado, .seria un ción_ocupándose só do rep~rto)". O sindi-
primeiro froito, nada utópico, da unidade. calismo non superará ista impoténcia se 
Mas Í$O non é maioria, e moito menos he- non é quen "de ir:itervir activamen_te na d~-
xemoriía. ~ finición de opcións estruturais, na política 

É un mal crité'rio denominar simples- de inversións na promoción de iniciativas 
mente maioria ªº .grupo máis votado sen empresariais, e no deseño dun modelQ de 
ter en. canta as relacións ·e coincidéncias desenvolvemento axeitado ás necesida-
entre os restantes. Mais é un aufoengano d~s, ·recursos e prioridades galegas, con 
nun caso como o que estamos a, analisar, conciencia do contexto mundial, mas non 
cando a uni(jade de acción entre as gran- a traveso das previsións prqpagandísticas 

ALGUNHAS SUXERÉNCIAS SOBRE O 
SENTIDO DA ANOVACIÓN SINDICAL 

A) 1ntervención na política de investi
mentos. Un caso realmente paradigmático 
é o proxecto de montar unha celulosa na 
costa de Lugo. O plantexamento sindical 
típico e de via estreita seria que todo o 
que signifique p0.stos de trab~llo é ben re
cibido. Un sindicalismo protagonista plan
texarase que todo investimento supón a 
renúncia a outros investimentos alternati
vos, e que neste caso a alta ratio investi
mento/posto de-traballo, xunto co deterio
ro ·ecolóx!co e a criación do monopó_lio fo
restal é decididamente negativa para" a 

· clase obreira e para todo . o pavo galega. 
O sindicalismo alternativo debe opoñer a 
iste proxecto unha alternativa basada na 
diversificacióR forestal, en espécies, tipo
loxiás e aproveitamentos, ·polo tanto- tá
mén defender as pequenas e medianas 

- e111presas que realizan ese aproveitamen
to diversificado e os moitos postas de tra
ballo espalla~os polo pa.ís, que esas em
presas xeneran. 
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BERLIN· 
ACÓ (11) · 
MARGARITA Ll;DO ANDION 

B erlin, acó, é a Fila~mónica que 
suportou ao divo de direitas, 
señor Karajan, e que agora se 

amosa esplendorosa co titular Abba
d.o como titular, nese seu edifício de 
estruturas e materiais á vista, onde 
nada se oculta, ·compéndio de razón 
da escala de Ulgui. 

Berlín, acó, é a senadora de planifi
cación familiar e da xuventude, Ann 
Klemm, proclamándose lesbiana e 
que subvenciona os locais todos 
onde unha presada de persoas se 
queiran xuntar para artellar perfor- -
manees. 

Berlín, acó, é A.R. Penk, o criador 
plástico máis singulkar que viñera hai 
anos, aló polos sesenta, do Leste, e 
que para non n:iorrer de aborrimento 
toca a batería nun grupo de free mu-

. sic · 
Berlín, acó, é unha cidade de reta

lfos que nunca chegan a ensamblar, 
spn eses ghettos para a liberdade to
tal que non hai en Baviera, a expre
sión afábel de xentes afeitas ao con
vivía, o París Café a reproducir arñ-

. qente parisino, o Einstein Café a re
produéir o Cat.ro das Travesas,. Ber
lín, acó, é o bairrro de Hreuzberg, o 
do turco, con locais para jazz, ad 
hos, ou para salsa e onde lle mandas 
duas ou tres copas de zambuca, 
unha espécie de chinchón con graos 
de café ao que se lle prende lume un 
anaquiño. 

Berlin, acó, é coma a casa do 
constructor de pianos onde nos alo
xamos, porque aló vive Rocío Meana, 
viguesa que está aló porque aló fála
se alemán e máis Mona que é colom
biana, bailarina e ven de San Francis
co. Cristal Méndez trabuca a cotio a 
man esquerda coa man direita, por 
mor diso andamos sempre os cami
ños máis longos, mesmo chegamos 
a atravesar un parque xelado para 
chegar ao muro. Porque eu estou se
guro· que para · Cristal só existe no 
mundo o senso circular. 

Berlín, a pé de muro, son os restos 
dos hippies que cho venden a peda
zos, como se se tratase de pevices 

. de ouro, mentres os coleguillas es
tán, dalle que che pego, cun cincel e 
un martelo, non por abatilo senón por 
aproveitar a ocasión e comerciar. 

Berlín, acó, é o consulado español 
ainda co inefábel xugo e trechas nq 
frontón. · O 

des, centrais estatais está en marcha con . do capital transnacional. .. e dos seus cori-
anterioridade á converxénéia nacionalista. feus de direita e esquerda... se non me-

B) O anterior é un caso· especialmente im:.. 
portante dunha confluéncia necesária en
tre sindicalismo e movimientos cidadáns. 
Outros casos poden ser: A cooperación 
entre sindicatos de traballadores por unha ~ 
panda e movimentos de usuários por ou- 'IF, _ 
tra, en relación a servícios públicos como ·VOLVER AQ REGQ 
o Ensino e a Sanidade. Desde un ponto E isto non só como resposta inevitável á di ante observacións . obxectivas". ·(Por . 

-- política antiobreira do-PSOE, senón·tamén exerñplo: o acto de publicidade comercial 
como parte dun proceso de reestrutur.a- das· multinacionais encarregadas da ven-
ción da esquerda europea, desencadena- da de subproductos da "Guerra das Gala-· 
do desde o .Leste os efectos. do cal maní..: xias" celebrado hai pouco en A Coruña 
festaranse en España (nunha xeira ria que con pretensións de· "Congreso científico" 
a· s~guidismo pseudoeuropeista,é a única é outra. mostra menos notória que o 14-D 
ideoloxía do Poder e mais da -oposición, - pero igualmen~e significativa; da impotén-
COI) retraso, mas con total seguridade). cía dunha "esquerda" incapaz de cuestio- . 

J= unha inxenuidade pensqr que a unida- nar as "evidéncias" económicas nel. vendí- , 
de vai conducir a curto prazo .e. por si só das). 

- no predominio eleitoral. Na cpnfronta:ción O carácter .nacionalista do sindicalismo 
sindicalismo nacionalista/sindlcalismo es- que resultará da confluéncia da C.X.T.G. 
tatal a forza do primeiro non ten que ser e máis ·a l.N.T.G. constitue un primeiro 
SÓ nen principalmente numérica, senón de paso para a superación desa impoténcia 

.~apacidade operativa, . de protagonism_o porque- permite instalarse nunha -óptica 
·na loita. De que serviría que unha qentral xeoestratéxica (a ·contradicción Centro- · . 
nacionaiista tivese na Galiza a aplastante Peri.féria) da que o ~indicalismo españolis-
maioria electoral que CC.00 e U.X.T. su- ta, que opera. nun marco falsament~ ho-

. man no conxunto estatal? Seguramente moxéneo e polo tanto cunha estratéxia ar-· 
para facer un 14-D galego, tan episódico tificailmente centralizada e necesariamen-
como o español, tan incapaz de xerar . te rutínária, carece por completo. En partí- · 
unha altérnativa á política· do PSOE. O sin- cular, o marco galega é o axeitado para 
dicalismo galega non ten necesidade de · · plantexa'r correctamente unha política de 

· de vista dunha central de clase, a Sanida
de e a·Ensino non son só ramas de activi-

/>/p.-J> 
\ 
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A Asociación a Prensa de Vigo _ . 
ten previsto eelebrar este. ano 
a Festa do Patrón cunha Se-

. dade asalariada ás que 'Corresponden sin- . 
dicatos particulares, senón servícios, o bó 
funcioriamento dos cales interesa á clase 
obreira en conxunto, a título de usuária, e 
certamente, sen diferéncias de intereses 
cos restantes' sectores de usuários. Refle
xar isto na práctica sindical é un reto ao 
que teria que.' r,espostar o .s·indicalismo dis
tas ramas para.non cair no corporativismo 
e operativizar criativamente o concepto-de 
solidariedade da clase trabal~adora. A dis.:. 
cusión das cuestións esenciais da calid.a-

. mana . da Prensa na cal destaca o 
,... · Torneo das Catro "P" que consistirá 

de do servicio en asambleas sindicáis sen 
distinción de rama, seria _un prim_eiro paso 
na definición dunha práctíca de Acpión ~i- . . 
víco- Sindical da que derivaría unha deei
siva pbtenciación ·do sindicalismo nest'es 
eidos conéretos. - · 
C) Falamos no ponto a). dun caso ·decisivo 

· en - enfrentamentos· deportivos. entre 
periodistas, policías, políticos e pu-
blicistas.· , 

Para que o _rosario fose cqmpleto 
para os convocantes só lles faltou 
mencionar· outra profisión que empe
za por "P" e que· per decéncia non · 
mencionamos. ~ D . 




