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O desprestíxio do PSOE pesou menos que o medo á direita tradicional 

Unha franca derrota 

convenceu. 
Fraga sauda a 

Karina Falagán, 
en segundo termo. 

Récord do BNG 
( 126 mil votos) 
pero quedou 
sen deputados 
Ao BNG faltáronlle 2.562 votos 
para acadar o deputado na Coru
ña. A Francisco Rodríguez, can
didato por Pontevedra, na foto
grafía, faltáronlle 3.299. 

Fraga 
enche de 
vaguedades 
o seu discurso 
sobre Eduardo 
Blanco Amor 
Para falas, anécdotas, cantos e 
sucedidos foi unha unha parte 
sobranceira do Congreso de 
Eduardo Blanco-Amor, montado 
no seu Ourense nadal co gallo de 
lle teren adicado a Semana das 
Letras. As histórias e os diálogos 
intrascendentes sobre o autor de 
A Esmorga acadaron un protago
nismo que deixou na sombra as
pectos fundamentais do seu 
compromiso coa língua e o país e 
na sua militáncia anti-franquista. 

(páxina 19) 

A caza de 
bruxas, un 
modelo de 
censura para 
sociedades 
democráticas 
Entre 1947 e 1953 unha violenta 
purga conservadora e anticomu
nista sacudiu as entrañas de 
Hollywood. Nos anos 30, na 
época do New Deal, Hollywood 
demostrou o seu talante liberal 
nunha chea de filmes críticos. A 
isto contribuiu a preséncia de 
numerosos exiliados e demócra
tas alemáns que, fuxindo do na
zismo, tiñan recalado na meca 
do cine (Brecht, Lang, Mann, 
Sch oenberg ... ). 

(páxina 24) 

O voto sofreu 
similar 
concentración 
e polarización 
que no 1982. 
A dereita 
xuntou os 
seus efectivos 
no PP para 
desbancarao 
PSOE. O 
PSOE recolleu 
os votos dos 
que pretendian 
pecharlle o 
paso ao tardo
franquismo. 

ANXO IGLESIAS 

Moitos turistas 
estranxeiros que 
chegan 
a Compostela 
descoñecen 
oXacobeo 
Un dos poucos méios que trans
mite información sobre a realida
de cultural da Galiza é a Guía Mi
chelín. Dos dez turistas entrevis
tados por A Nasa T erra, nengun 
recebeu información institucional 
sobre a existéncia do idioma gale
ga e tampouco sobre a realidade 
cultural autóctona. Ainda que pri
ma a información sobre Compos
tela e non sobre a Galiza, alguns 
visitantes ignoran tamén a própria 
celebración do Xacobeo 93. 

(páxinas 9-1 O} 
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A bipolarización provocou un aumento da participación do once por cento 
que deixou fóra ao nacionalismo 

PSOE e PP convertiron as eleicións 
nun referendo 

A. EIRÉ - H. VIXANDE - X. CARBALIA 

PSOE e PP polarizaron a campaña eleitoral e os 
comícios do 6 de Xuño até o ponto de convertilos 
nunha puxa entre as duas Españas. Os cidadáns, 

que lle permite governar en solitário. A bipolarización 
fixo que desaparecesen total mente os partidos non 
tradicionais, incluido o CDS. Só os nacionalismos 

máis que apoiar a un 
PSOE notabelmente 
desgastado, votaron 

contra o retorno da 
dereita, impedindo 

asi o trunfo do PP e 
dándolle ao PSOE 

unha maioria relativa 

O PP conseguiu na Galiza as 
suas máximas cotas eleitorais 
en canto ao número de votos, 
superando os 700.000, logran
do vencer na sete cidades máis 
importantes e nas catro provín
cias. Dado significativo é a vic
tória en A Coruña capital, infri
x í ndolle ao alcalde Francisco 
Vázquez a primeira derrota e 
mudando tamén na forza máis 
votada nesta província nunhas 
eleicións xerais. Outro dado im
portante é o aumento consegui
do en Vigo, pasando de 40 mil 
a 70 mil votos . Este aumento 
na capital olívica foi o que lle 
permitiu acadar un deputado 
máis por Pontevedra, perdendo 
un o PSOE. 

P aradoxicamente 
o aumento do PP, 
non impediu que 
tamén o PSOE 
lograse, en 
términos absolutos, 
a maior renda de 
votos da sua 
história na Galiza. 

Paradóxicamente o aumento do 
PP, non impediu que tamén o 
PSOE lograse, en términos abso
lutos, a maior renda de votos da 
sua história na Galiza. O seu 
sostimento eleitoral estivo centra
do, sobre todo, nos concellos ru
rais, nos que antes tiña pouca 
implantación. Neste eido, ambos 
e dous partidos maioritários pu
xeron a andar a sua imensa ma
qu inária eleitoral. Resaltando o 
aumento significativo do PSOE 
en Ourense e o descenso relativo 
do PP se o comparamos coas 
restantes províncias. As liortas in-

O voto segredo non se garante co reparto masivo de papeletas. Noutros países só hai papeletas o dia das eleicións e dentro 
do celéxio eleitoral. A. IGLESIAS 

ternas entre os ex-centristas e a 
dereita ourensana permitiron esta 
inversión de tendéncias. O casti
go do PSOE en Pontevedra pro
duciuse precisamente onde leva
ba unha lista repleta de cuneros. 

Desencanto por décimas 

O nacionalismo non viu cumplí-

dos os seus obxectivos eleito
rais: máis unha vez Galiza que
dou sen representación en Ma
drid. Unhas décimas fixeron que 
o BNG non acadase dous depu
tados. Pero fronte aos obxecti
vos de representación superá
ronse con creces os obxectivos 
de votos, conseguindo o Bloque 
126.000 votos, unha cifra que 

case triplica a das anteriores 
eleicións xerais. En calquer dos 
anteriores comícios estatais o 
número de votos acadado en A 
Coruña e Pontevedra teríanlle 
abondado á formación frentista 
para lograr dous escanos. O 
motivo está na elevada partici
pación que aumentou en once 
pontos, superando o 70 por cen-

foron quen de 
resistir o tiran. O 
BNG que acadou un 
record histórico, 
triplicando os votos 
de anteriores 
eleicións, quedou ás 
portas de Madrid. 

to, situándose a concentración 
de voto a níveis de 1982. 

Unhas décimas 
fixeron que o BNG 
non acadase dous 
deputados. 
Pero fronte aos 
obxectivos de 
representación 
superáronse con 
creces os 
obxectivos de 
votos. 

Pero non só influiu este dado á 
hora de contabilizar os votos do 
PP e PSOE que aumentaron 
considerabelmente o resto até 
facelo inalcanzábel tanto para 
Encarna Otero como para Fran
cisco Rodríguez. Hai que ter en 
conta ademais a desaparición do 
CDS, así como a de outras for
macións como a de Ruiz Mateas 
ou os partidos da extrema derei
ta, votos que pasaron a engrosar 
significativamente os dividendos 
do PP, partido no que ingresaron 
a maioria dos seus dirixentes, 
tanto no estado como na Galiza. 
Así mesmo, unha parte significa
tiva dos votos da CNG, sobre to
do aqueles procedentes do caci
quismo, foron parar ao PP, como 
se pode comprobar analisando 
os concellos onde esta forza tiña 
incidéncia. O BNG recibiría ta
mén votos do sector nacionalista 
da antiga CG. 

Os frentistas obtiveron un resul
tado moi igualado nas catro pro
ví ncias, mália contar en Lugo e 
Ourense con escasas posibilida
des de lograr representación, 

{Pasa á páxlna seguinte) 
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Os frentistas 
obtiveron un 
resultado moi 
igualado nas catro 
províncias, mália 
contar en Lugo e 
Ourense con 
escasas 
posiblidades de 
lograr 
representación. 

(Ven da páxlna anterior) 

dado o menor número de depu
tados en xogo. Esta formación 
política invertiu ao mesmo tem
po a tendéncia dos nacionalis
tas a perder significativamente 
votos nos cómicios xerais, o que 
poderia dar unha idea de maior 
concienciación do eleitorado, 
sobre todo tendo en canta a bi
pol arización da campaña. Ao 
mesmo tempo logrou , por pri 
meira vez, que a sua média nas 
cidades, próxima ao 1 O por can
to, fose superior ao total· de Ga
liza. Como dado negativo para o 
BNG está o descenso de votos 
en concellos como Fene ou 
Oleiros , mentres que gañou 
noutros tres : Allariz , Corcubión 
ou Vilar dos Santos. 

UG-EU non chegou ao 
número de votos 
acadado por separado 

A coalición recén nada, Unida
de Galega-Esquerda Unida, sí
tuouse moi perta da suma de 
votos conseguida polas forma
cións matrices hai catro anos. 
O PSG-EG e Esquerda Unida 
obtiveron 76.981 votos en 
1989, fronte os 73.843 de 
1983. Os seus millores resulta
dos acadáronos en cidades co
mo Ferrol, A Coruña e Vigo, 
onde Esquerda Unida sempre 
doblou os seus votos nas xe
rais a respeito das autonómi
cas, asi como en Narón, o séti
mo concello galego, cuxo alcal
de, Xan Gato (PSG-EG) ocupa-

·-:{·. 

PEPE CARREIRO 

Deputados 

Pontevedra PP: Mariano Rajoy, Carlos Mantilla, António Pillado, Elvira Fer
nández e Alberto Durán. PSOE: Abe! Caballero, Constantino Méndez e Enri
que Curie!. Ourense PP: Manuel Cabezas, Anxo Carreño. PSOE: António Ro
dríguez, Pilar Novoa. ~ PP: Mauro Varela, Xulio Padilla e Enrique Alvarez. 

PSOE: Ventura Pérez Mariño, Manuel Varela Flores. A Coruña PP: Augusto 
C. Lendoiro, Maria Xesus Sainz, Arsénio Fernández de Mesa, António Gómez 
e Belén Maria do Campo. PSOE: Francisco Vázquez, Salvador F. Moreda, 
Manuel Couce Pereiro , Xerardo Estévez 

Senadores 
Pontevedra PP: Xosé Castro, César Mera e Xosé L. Rivera Mallo. PSOE: Xai

me Rei. Ourense PP: Xosé Lois Saltar, Xurxo Bermello, António Hervella. 
PSOE: Lois Milia. Lugo PP: César Aja, Francisco Cacharro , Xulio Yebra-Pi
mentel. PSOE: Xosé Blanco. A Coruña PP: Xosé Mª Hernández-Cochón, Xo

án Blanco, Alvaro Someso. PSOE: Xaime Barreiro. 

Resultados 
na Galiza 

Deputados Senadores 
pp 15 12 
PSOE 11 4 

ba o segundo lugar na lista 
eleitoral. EU-UG superou o 5 
por cento, preceptivo para ter 
representación no Parlamento 
Galego, nas províncias da Co
ruña e Pontevedra. 

Pola sua banda a Coalición Na
cionalista Galega quedou total
mente minimizada. En Carballo, 
concello do cabeza de lista pola 
Coruña despois de incorporar 
aos descontentos do PP, conse
gu iu a cuarta parte dos seus 
catro mil votos totais. Mantivo ta
mén o tipo na Fonsagrada, onde 
o seu concelleiro Pablo Valledor 
comandaba a lista luguesa, 
mentres que na capital desta 
província os resultados pódense 
considerar de simbólicos en re
lación coa preséncia que sem
pre tivo nesta cidade. Semella 

Resultados na Galiza 

Total A Coruña 

pp 734.203 276.735 
PSOE 549.974 228.843 
BNG 126.254 52.785 
EU-UG 73.843 34.283 
CDS 23.439 10.946 
CNG 4.527 1.314 

que despois destes comícios a 
CNG quedou totalmente lastrada 
como proxecto político.+ 

Coalición 
Nacionalista 
Galega quedou 
totalmente 
minimizada. En 
Carballo, concello 
do cabeza de lista 
pala Coruña, 
conseguiu a cuarta 
parte dos seus 
catro mil votos 
totais. 

Lugo Ourense Pontevedra 

117.901 103.913 234.856 
70.025 81 .097 168.866 
16.139 13.658 43.672 
6.022 4.848 28.690 
2.709 2.428 7.356 
3.213 

Unhas eleicións que 
non resolven nada 

A crise económica deu inesperadamente á dereita a 
oportunidade de desquitarse. As damas encarregaron novos 
abrigos de visón e os maridos rebuscaron no caixón a 
estilográfica de asinar decretos-leí. Dez anos xa de abstinéncia! 
Ao PSOE abondoulle con aludir ao pasado franquista para 
gañar as eleicións. España non é Fráncia. A dereita francesa 
actual nace con De Gaulle que era anti-nazi, a española xa se 
sabe. Unha lousa que pesa ainda por riba de várias 
xeneracións. Somente os mozos, frustrados porque lle 
prometeron movida e encontraron paro, votaron PP coma quen 
vota a outro calquera. 

Toda polarización rouba votos de moitos sítios. O PSOE, 
ademais dos próprios, recolleu os votos do medo ao retorno do 
pasado, xunto cos de pensionistas e xubilados. Polo PP votaron 
os de sempre, alguns frustrados polos socialistas e moito facha 
que non votara nunca porque "as eleicións son unha farsa". Son 
os que se apontaron desta volta para "echarlos". Pero en Galiza 
tamén hai un voto PP proto-nacionalista, como saben moi ben 
os estrategas de Fraga, os que mandan ao presidente falar 
galega, retratarse con escritores enxebres e vestirse de gaiteiro. 
Un voto crítico coa marxinación da Galiza de onde o 
nacionalismo pode beber no futuro. 

A polarización, o tete a tete, non foi só esmagadoramente 
inducido polos meios de comunicación, tamén polos 
carrexadores de votos como apontou Beiras. Pero ninguén 
pode proibir os taxis e os autobuses, o que si se poderia impedir 
é a impresión a granel de papeletas fóra das que realiza a Casa 
da Moeda e Timbre a cargo do Estado. Os sobres, como sucede 
en Fráncia e Portugal, deben forma parte do coléxio eleitoral e 
ser accesíbeis unicamente no interior das cabinas. 

Esta especificidade da consulta impediu que os nacionalismos 
asentasen definitivamente na cámara do Estado, como 
vaticinaba este periódico e facian agardar as correntes 
ideolóxicas dos últimos meses. Curiosamente foi o galega o 
nacionalismo que mellar resistiu en termos relativos. O resultado 
do BNG, frustrado na obtención de deputados, é asi dobremente 
meritório e fai gardar esperanzas a esta forza para os vindeiros 
comícios autonómicos. 

Outro efecto das circunstáncias foi a paradoxa de que Felipe 
González tivese que botar man de Guerra e voltar a traer ao 
debate termos como esquerda e socialismo, o que non estaba 
dentro das suas intencións, nen do seu proxecto. O previsíbel é 
o contrário, que o novo governo, unha vez gañadas as eleicións, 
acentue o seu liberalismo económico, con algunhas correcións 
temporais de tipo social (supresión da Lei Corcuera, comisión 
anti-corrupción etc.) . González seguirá adiante coa sua tese 
presidencialista, escamoteadora do partido, e decididamente 
centrista. A loita dentro do aparato socialista segue aberta, ainda 
que a vitória alonxase a hipótese de ruptura. 

No conxunto do Estado o panorama político queda 
sorprendentemente igual, o que fai aventurar movimentos 
políticos de envergadura nos próximos meses e mesmo a 
posibilidade dunhas eleicións anticipadas, pola sinxela razón de 
que a realidade económica, social e territorial si mudou. 
Perdeuse unha oportunidade de adecuar unha a outra. O 
problema queda pendente e con tendéncia a agravarse. Estas 
eleicións non resolven apenas nada. 

Para Galiza non hai pausa. Todos os partidos están a preparar 
xa as eleicións autonómicas. Compre saber se o PP vai 
conseguir mobilizar de novo a tanto eleitorado, se o PSOE 
resistirá cun Presedo que non é González e se o voto · 
nacionalista deixou de manifestarse de distinta forma segundo 
os comícios sexan estatais ou autonómicos . En 1989, e tamén 
con poucos meses de diferéncia, o BNG duplicara os seus 
votos. + 

ANOSA TERRA 



Antolín Sánchez Presedo chama, de cara ás autonómicas, a agrupar o voto progresista. Francisco Rodríguez e Xosé Manuel Beiras comentan os resultados na noite eleitoral. 

1 A desastrosa política con Galiza desenvolvida p 
explica en parte o resultado do PP', segundo Bei 
Mentres, por distintas razóns, as 
formacións políticas nacionalis
tas e da esquerda mostran sa
tisfacción, no PP son moi par
cos en palabras. O secretário 
xeral na Galiza, Xosé Guiña, re
fugou calquer comentário, e co
mo o seu xefe, Manuel Fraga, 
deixou en mans do candidato á 
Presidéncia do Governo do Es
tado polo PP, José Maria Aznar, 
as reflexións feitas á noite elei
toral en torno á sua derrota. 

Contado, Fraga considerou ex
celente o resultado do PP na 
Galiza, e Guiña cifrou en 43 ou 
45 o número de escanos que te
ria acadado o PP de terse cele
brado eleicións autonómicas. A 
non confirmación das expectati
vas eleitorais do BNG, en canto 
a se facer con algun escano en 
Madrid, tamén foi motivo de ale
gria para o Presidente da Xunta. 

"Para o BNG o resultado eleito-

ral -explicaba Xosé Manuel Bei
ras-, supón un enorme triunfo". 
Hai, segundo o líder do Bloque, 
duas razóns para esta forza es
tar satisfeita, por unha banda o 
significado aumento cuantitati
vo, "ao rachar co teito eleitoral 
nun 25 ou 30%", e pola outra, 
cualitativo por quebrar unha ten
déncia de voto nacionalista nas 
eleicións autonómicas e de voto 
a opcións estatais nas xerais. 
"Se de 50.000 votos do 89 pa
samos a 130.000 agora, signifi
ca que houbo dous tércios de 
votos que son novos e que cua
litativamente pasaron de votar 
en español para as Cortes do 
estado a votar en gal ego". 

Igualmente positivos foron es
tes resultados para o resto das 
forzas que concurrían con ex
pectativas a estes comícios. 
Domingo Merino, de EU-UG, 
manifestaba que, "os resultado 
foi bon mália o momento non 

'T eremos que tratar 
de proxectar a 
política interna da 
Galiza na política 
do Estado como 
-sempre tivo que 
facer o BNG" 
X.M. Beiras. 

ser apropriado. A coalición for
m ou se convocadas as elei
cións, e Unidade Galega non 
era coñecida. Tivemos que ex
plicar quen eramos durante a 
campaña. Pero os resultados 
confirman o noso acerto". 

"O resultado das eleicións supón 
para os socialistas un triple moti
vo de satisfacción: por un ha 
banda Galiza acacia o máis alto 
nível de participación da sua his
tória eleitoral. Supón ademais o 
cuarto triunfo consecutivo dos 
socialistas en España, que é en 
grande medida, un éxito de Feli
pe González. Finalmente o PS
deG-PSOE mellora os seus re
sultados na Galiza e acacia un 
novo teito eleitoral en torno ao 
36% dos votos. Estas cifras su
poñen case que cinco pontos 
máis que CiU en Catalunya e 
unha enorme diferéncia cos obti
dos polo PNV en Euskadi", dicia 
Antolin Sánchez Presedo. 

A alegria de PP e PSOE foi in
terpretada doutro xeito por Bei
ras: "Por pasiva os que perde
ron as eleicións na Galiza foron 
o PP e o PSOE. O PP porque 
para o Partido Popular e Fraga 
o único importante é España. 

Somete a política da Galiza e as 
suas necesidades á política do 
Estado, e se isto é así, e perde
ron as eleicións a nível estatal, 
tamén as perderon aqui. Non lle 
serviron de nada os aumentos 
que tiveron porque eran en fun
ción dunha alternativa de Go
verno no Estado. O PSOE na 
Galiza perdeu as eleicións por
que ten un escano menos". 

Para Beiras "a desastrosa políti
ca con Galiza desenvolvida polo 
PSOE" explica en parte o resul
tado obtido polo PP. "Cando ao 
eleitorado desideoloxizado se lle 
di que frente ao desastre do 
PSOE hai que votar ao PP, iso 
explica a sua suba". A falta de 
política de oposición a Fraga ex
plica tamén a baixa do PSOE, 
segundo Beiras. "lso explica os 
80.000 votos de aumento e mul
tiplicar por tres os resultados 
eleitorais do BNG, que demos
trou que era a única forza políti-

¡--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unha noite agridoce 
Bautista Alvarez chegou ao Ho
tel Araguaney, sede do BNG na 
noite eleitoral, procedente do 
Carballiño. Non acreditaba moi
to nos resultados que daban os 
inquéritos 

"Mirade, os que votan ao BNG 
din a quen votan , pero os que 
votan ao PSOE e ao PP, moi
tos escóndeno. Falei cos entre
vistadores. Non hai que fiarse''. 

Pero as informacións tamén 
chegaban por via telefónica. 

"Superamos as autonómicas, as 
municipais, xa irnos polos 120 
mil votos, estamos na Coruña 
en 48 mil. .. " 

As televisión comezaron a facer 
desaparecer as siglas do BNG en 
canto foi avanzando o reconto. 

A xente non entendia como 
"había tantos votos e nengun 
deputado". Xosé Manuel Bei
ras tentaba explicar que era 
causa das matemáticas. Xa 
cerraran todas as outras sedes 
e ali ainda se seguia nunha si-

Na noite eleitoral os dirixentes de EU-UG extrapolaban resultados e consideraban 
garantida a sua preséncia no Parlamento autonómico. A. IGLESIAS 

tuación de perplexidade como campaña. Todo o gozo nun po-
se despois de "superar todas zo. Alguén rosmaba polo baixo 
as marcas quedases de tercei- que se perdera unha gran oca-
ro pero non tes caixón no po- sión, que Aznar non dera a ta-
dium", como definiría a situa- llanos últimos dias. Guiña dei-
ción un militante. xaba deliberadamente no ar a 

Piar tora ainda na sé do PP na 
rua do Hórreo. As oito da tarde 
todo estaba preparado para a 
gran festa. "Aznar Presidente!" 
O champán na frixideira, dicia 
Díaz Guedes, coordinador da 

posibilidade de facer un "grupo 
parlamentário próprio". Alguén 
comentaba que esta posibilida
de "depende da dependuria". 
Cal é a dependuria? Podían 
ser os pactos con cataláns e 
bascos. 

Fraga e Josemari 

Fraga, pala sua banda, dixo 
que conseguira máis votos que 
nunca na Galiza, en Vilalba, en 
Miño e en Roxos. Mostrou a 
sua alegria porque non conse
guira nengun escano o BNG , 
afirmou que haberia grupo pró
prio no Senado e fixo suas to
das as palabras de Aznar. Pe
charon a sé e fóronse todos. 
Na cadea SER, Figuerola e 
Capitán facian de Fraga e Az
nar: 

"Don Manuel, gañamos". 

"Deixa de decir chorradas, José 
Mari; a min non me veñas con 
eses cantos de que gañamos. 
Eso é para a prensa pero non 
para min. Tiveches unha oca
sión e desperdiciáchela, non 
voltarás ter outra". 

Na rua do Pino, Sánchez Pre
sedo respiraba tranquilo se
gundo ian aparecendo os vo
tos. Tiña un olio en Madrid e 
outro na Galiza e semellaba 
que, segundo o relóxio andaba 

cara a medianoite ia agrandan
do a sua figura. "Estamos a 
superar o número de votos, o 
teito eleitoral do partido", decía 
Lodeiro, o seu xefe de prensa 
entusiasmado. Antolín, ollaba 
como se afianzaba a sua can
didatura para as autonómicas. 
Ademáis, Paco Vázquez per
dia por primeira vez na Coruña 
e en Pontevedra, onde Madrid 
impuxera os candidatos, era 
na única província onde per
dian un escano. Príncipe, en 
Vigo, era vapuleado polo PP. 

"Pero iso é causa dos de Ma
drid", decia alguén. 

"Que Madrid nen que Abel, nen 
que nada, Príncipe é o alcalde, 
a culpa é de todos", decían des
de o aparato. 

Chegada a hora de talar publi
camente, Antolín pedíalle a No
gueira e Guerreiro que se uni
sen ao PSOE "como en Euska
di, para non desperdigar o voto 
progresista". 

Mentres tanto , no Bodegón 

L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



, Fraga agarda a que Aznar fale antes de compa
recer ante a prensa. 

lo PSOE 

ca que, ao mesmo tempo de
nunciaba as agresións da políti
ca do Estado a este país e o de
sastre de Fraga e o seu governo 
na Xunta". 

Galiza sen 
representación própria 

"A faciana negativa é que o na
cionalismo e que , polo tanto, 
Galiza non obtivo escanos nas 
Cortes do Estado. !so non é un
ha frustración para o BNG se
nón para este país. Non pode 
dicirse que o BNG fracasase po
lo feito de que non se obtivesen 
eses escanos cando os resulta
dores eleitorais foron os que di
xen antes", aseguraba Beiras. 

A participación foi outro elemen
to valorado polo dirixente do 
BNG. "Se a abstención fose co
mo nas anteriores ao BNG so
brábanlle votos para obter os 

(Pasa á páxina segulnte) 

·------------------------------, 

Compostela, onde agardaban 
os resultados EU-UG, os an
tes mencionados decidian, en 
vista dos resultados, seguir 
en compaña nas autonómicas 
e dábanlle voltas aos dados 
como dous mestres prestixita
dores: 

"Superamos as cifras conse
guidas pelas duas organiza
cións". 

"Tres mil votos menos" 

"lso non é certo, nas cidades 
quedamos antes que o BNG". 

"Só en tres das sete." 

"Pero irnos ter grupo parla
mentário próprio". 

Salgo, poño a rádio. Anxo 
Guerreiro afirma que "os na
sos resultados en España 
confírmannos como a terceira 
forza política". Cámbio de emi
sora. Felipe-Gonzélez está a 
dicer que entendeu a mensa
xe do eleitorado e daquela vai 
renovar o partido.+ 
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O nacionalismo catalán e basca 
resistiu con dificultades a bipolarización 

A pequena guerra civil do seis de Xuño 
Felipe González afirmou na 
noite eleitoral que comprendia 
a mensaxe dos eleitores que lle 
deran outravolta maioria contra 
todo pronóstico. A mensaxe se
mella que ten unha clara incli
nación á esquerda. Desde hai 
1 O anos os partidos que xenéri
camente se identifican como 
centro-dereita veñen recollendo 
un tércio dos sufráxios eleito
rais. Os socialistas e comunis
tas superaron sempre o 50 por 
cento. Esas duas conceicións 
enfrontáronse nesta ocasión o 
que lle permitiu ao PSOE se
guir con maioria, mentres que 
Izquierda Unida quedaba por 
debaixo das suas espectativas 
aumentando só un escano. 

Por se fose pouco, o PSOE ga
ñou estas eleicións cun discur
so escorado á esquerda. Ainda 
que máis que un perfil próprio 
de esquerda haberia que talar 
de oposición a unha dereita 
que viña con gañas de revan
cha. A mensaxe deulle resulta
do e os seus millares porcenta
xes producíronse, sobre todo, 
naquelas províncias nos que 
os candidatos tiñan unha men
saxe máis nidiamente de es
querdas. O caso de Sevilla, 
con Guerra, que foi o candida
to que obtivo a maior porcenta
xe de votos é elocuente. 

Pero esta tendéncia eleitoral 
forzada pelas circunstáncias 
contrasta coa queréncia de 
Felipe González por centrar o 

1 seu partido. González teima 
en facer unha formación presi
dencialista (capitalizando en 
exclusiva os resultados) no 
que se esluan as ideoloxias e 
pasar á história como o rexe
nerador do socialismo en Eu
ropa. Poda que nen a realida
de o faga cambiar. A inclusión 
de independentes no seu pró
ximo governo será o primeiro 
paso, pero tamén a política de 
pactos. González inclínase por 
governar en solitário, ainda 
que chegando a un acordo 
con CiU, co que o sector cata
lán do partido ten grandes afi
nidades no eido económico. 
Guerra , pola sua contra , é 
partidário de chegar a un 
acordo con Izquierda Unida, 
ainda que González sexa reá
cio a calquer política de pac
tos con Anguita, pero non co 
chamado sector renovador 
que leva tempo traballando 
por achegar as duas correntes 
políticas. 1 U poderia rachar e 
os 1 O deputados renovadores 
apoiar ao PSOE. 

PP, a reserva 
tradicional 

O Partido Popular, pola sua 
banda, conseguiu nestes co
mícios máis de 8 millóns de 
votos, unha cifra superior a 
que lle deu hai catro anos a 
maioria absoluta ao PSOE. 
Se o PSOE conseguiu agru
par a boa parte do voto anti
fascista, o PP logrou sacar 
das suas casas a todos os 
nostálxicos que non creen no 
voto nen na democrácia para 
apoiar a decapitación dos so
cialistas. Voltaron poñer en pé 

a todo o Movimiento. Estes 
noltáxicos parapetados nas 
suas casas despois do 23-F 
coidaron o momento de tomar 
a revancha e sairon, por pri
meira vez en dez anos, a vo
tar. A sua reaparición foi moi
to máis sonada en Catalunya 
e Euskadi, onde o PP obtivo 
resultados inesperados. 

Euskadi e Catalunya 

O nacionalismo basco e cata
lán aguantou a bipolarización, 
ainda que con moitas máis difi
cu l dad es das previstas. A 
irrupción do PP nas duas na
cións e a victória do PSOE ta
mén en ambas, superando por 
vez primeira ao PNV en Euska
di, oferecen un panorama ines
perado. O PNV conserva os 
seus cinco escanos no Con
greso, mentres que HB, des
cende de 4 a 2 escanos, ainda 
que só perde 1 O mil votos, con 
relación a catre anos antes. 
Pior lle foi a Eusko Alkartasuna 
e a Euskal Ezkerra, agora uni
dos e que só obtiveron un es
cano fronte aos 2 que tiña an
tes EA en solitário. Polo de
máis o PP converteuse na se
gunda forza política en Donós
tia, o feudo abertzale. Izquier
da Unida, ainda que non con
segiu deputado, triplicou o seu 
número de votos. 

En Catalunya CiU quedouse, 
de novo, sen dar vencido aos 
socialistas nuns comícios xe
rais, pésie a apresentarse co
mo a formación decisiva para 
un futuro governo en Madrid. 
Agora o seu papel de Estado 
pode ser necesário, pero non 
imprescindíbel. O PP, pola sua 
banda pasa de catre a oito de
putados, beneficiándose sobre 

todo dos votos do CDS e do 
anti-catalanismo visceral. Es
querra Republicana de Cata
lunya conseguiu, outravolta, o 
escano que xa tivera até 1982. 
Agora triplicou os seus votos. 

Guerra 
é partidário de 
chegar a un 
acorde con 
Izquierda Unida 
que poderia rachar 
e os 1 O deputados 
renovadores 
apoiar ao PSOE. 

En Barcelona, província pola 
que conseguiu a acta de depu
tado, a ERC obtivo o 4,32 por 
cento dos votos. 

A Coalición Canária, pola sua 
banda, irrumpiu de maneira 
inusitada no panorama político 
español, pero non asi no ca
nário, por ser unha amalgama 
de líderes e siglas que veñen 
facendo a transición desde 
UCD (ocupando sempre o po
der), pasando polo CDS e for
macións isleñas, agora agru
pados. Non ten un dirixente 
claro, tendo o seu próprio pro
grama e lider cada unha das 
cinco forzas que o integran, 
que van desde a procedéncia 
comunista de José Carlos 
Maurício do ICAN, a Olarte, li
der da UCD canária. Pero a 
tendéncia destas formacións é 
a radicalizarse no senso na
cionalista ante a situación co
lonial na que viven as islas, 
agravada coa entrada do Es
tado español na CE.• 

Resultados Totais ao Congreso e Senado 

Total Votos % Deputados Senadores 

PSOE 9.076.218 (38,66) 159 96 
pp 8.169.585 (34,81) 141 93 
IU 2.246.107 (9,56) 18 
CiU 1.162.534 17 10 
PNV - 290.386 5 3 
PAR 144.261 1 
ce 206.953 4 5 
ERG 188.800 1 
HB 206.296 2 
EA 129.263 1 
uv 112.032 1 

CC (Coalición Canária). PAR (Partido Aragonés Rexionalista). ERG (Esquerra 
Republicana de Catalunya. EA (Eusko Alkartasuna). UV (Unión Valenciá) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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(Ven da páxina anterior) 

dous escanos, o que ocorreu é 
que o incremento é expúreo, 
ainda que se presentou como 
aumento positivo. Sabemos que 
foi polo carrexo de votos, pala 
coerción, total e absoluta como 
fai o PP, e pola vulneración do 
segredo do voto. O PSOE, non 
de xeito tan brutal, fixo outro tan
to. Oeste xeito, quen poden e 
queren usar eses meios, levan a 
todos a votar a duas opcións, asi 
o incremento non foi de todas as 
forzas, non tiña a composición 
proporcional que se manifestaba 
nos inquéritos da intención de 
voto. Por tanto foi en prexuízo 
do BNG. lso explica que sonda
xes moi próximas á campaña e 
moi fiábeis se modificasen só a 
respeito do Bloque". 

O PSOE deposita 
as suas 
esperanzas nas 
Autonómicas 
na concentración 
das forzas 
progresistas 

O feito de que Galiza non poda 
defender os seus intereses me
diante forzas próprias é unha ei
va para Beiras. "Teremos que 
tratar de proxectar a política in
terna da Galiza na política do 
Estado, como sempre tivo que 
facer o BNG, xa que dixemos 
que o centro de gravidade do 
proceso político da Galiza e 
mesmo nas suas repercusións 
no Estado tiña que estar aqui. 
Unha presenza en Madrid que 
non tivese un respaldo na Gali
za seria testimuñal". 

Ponto de partida 
para o 17-0 

Todas as forzas subliñaron que 
estes resultados poden dar un 
pulo importante ás suas forma
cións nas autonómicas de Outu
bro. "Ese 9% difícilmente vai ter 
retorno -dicia Beiras-, é unha 
base de partida, e a iso engadi
rase toda a xente que non nos 
votou pero que ten pensado fa-

celo nas autonómicas. Somos 
conscientes de que está en 
marcha unha operación para in
tentar aplicarlle ao BNG as mes
mas guillotinas e mordazas que 
se utilizaron nestes comícios". 

"Os votos, oitenta mil, son unha 
base de traballo no futuro para a 
coalición, que se continua nas 
próximas autonómicas -de apro
balo os respeitivos órganos de
sisórios-, haberá que estudar se 
se lle dá un carácter eestratéxi
co", aseguraba por EU-UG Do
mingo Merino. Merino recoñe
ceu descoñecer a procedéncia 
dos seus votos. "Non podemos 
trasladar mecanicamente os re
sultados dunha e doutra forza e 
sumalos, porque os eleitores ca
recen de información". A respei
to do tirón de Julio Anguita, Me
rino mostrouse céptico, "é difícil 
saber se deu ou resto u votos". 

O PSOE deposita as suas espe
ranzas nas vindeiras eleicións 
na concentración das forzas 
progresistas: "O PP xoga con 
aventaxe porque aglutina a todo 
o voto da direita, mentres que 
enfrente existe unha maior frag
mentación. A direita ven actuan
do cunha estratéxia clara de po
der, mentres que a esquerda 
faino con excesivo testemuñalis
mo. O gran reto é que as forzas 
de progreso e da esquerda de
mocrática -que son maioria- se 
aglutinen en torno ao PSdeG
PSOE", dicia Presedo. 

"Cando hai portavoces do PSOE 
que din que a sua perda de posi
ció ns é culpa de opcións que 
eles chaman minoritárias teñen 
unha actuación moralmente in
decente, xuridicamente anticons
titucional en canto a constitución 
consagra o pluripartidismo e ide
oloxicam ente é larvadamente 
fascista porque tenta deslexiti
mar a validez democrática dunha 
opción política, pola tanto a liber
dade de voto", contesta Beiras. 

Por último, estas eleicións son o 
princípio da recomposición do 
panorama nacionalista. Mentres 
Domingo Merino recoñecia que 
o eleitorado de EU-UG e o BNG 
son distintos, o dinixente desta 
última forza manifestase a favor 
de integrará FPG: "Teño espe
ranzas que o BNG abra conver
sas coa FPG, confío que sexa 
de imediato, ainda que o proce
so dure o que teña que durar e 
desemboque no que teña que 
desembocar". Beiras ere que a 
FPG poderia integrarse como 
corrente dentro da frente.+ 

'--------A_C_O_R_U_Ñ_A ___ ___,, ~' ____ O_U_RE_N_S_E ___ ~ 
MUNICIPIO CENSO pp PSOE BNG EU·UG MUNICIPIO CENSO pp PSOE BNG EU·UG 

w ••. -
Aboooodo 4.414 l.25t 995 189 82 Allariz 4.515 1.038 711 1.472 19 
Ames 8.002 3.126 2.061 373 187 Amoeiro 1.962 659 741 49 15 
ArallQa 2.1 05 1.124 371 44 7 
A1es 3.662 1.239 1.065 316 185 
Arleixo 13.767 3.256 4.010 656 332 
AIZlia 5.649 2.163 1.327 348 59 
Baila, A 4.887 1.510 1.278 161 48 
Beraondo 4.527 1.556 1.313 165 145 
Betanzos 9.505 3.167 3.237 517 270 

moia 932 431 273 43 19 
vion 2.881 1.242 33.1 6 5 
altar 1.476 617 297 24 2 
ancle 2.380 983 570 49 23 
al'lo$deM01aas 2.663 1.185 729 38 25 

Barbaclás 3.046 1.124 952 164 39 
Barco, o 8.196 2.457 2.820 140 234 
Beade 753 244 114 17 4 

Boimorto 2.511 1.038 468 101 26 Beariz 1.578 855 96 7 7 
Boi<o 13.305 4.380 3.381 917 380 l:lla!lCOS OS 1.160 527 230 39 2 
BOQueixón 3.326 1.738 627 172 4 Boborás 3.259 1.404 826 63 16 
Brión 5.098 1.638 1.125 287 52 Bola, A 1.563 703 265 39 3 
Cabana 5.076 1.671 1.384 217 79 Bolo, o 1.655 649 359 11 11 
Ca banas 2.570 776 825 173 95 
Camariñas 5.671 1.439 2..204 277 43 . 

Gambre 9.512 2.445 2.920 449 467 
Caoeta,A .1.431 232 554 80 26 
CarbaHo 20.297 5.584 6.214 l.510 277 
Cariño 4.663 1.096 1.459 293 56 

alvos de Kall!lín 1.748 410 468 48 4 
eme11eaa 1.963 526 832 20 21 
arlJalleqa de AVla 1.648 518 601 27 15 
arbaMiño, o 8.967 3.703 2.329 564 107 
artelle 3.516 1236 836 336 20 

castrelo de Miiio 2.939 747 739 59 12 
CaslrelodoVal 1270 368 500 47 4 

Camota 5.569 1.334 1.373 472 78 CaSlro Caldelas 1.814 569 761 26 19 
Carral 4.204 1.075 1.406 137 84 Cel<WlOVll 4.821 1.814 1.161 247 39 
Cedeira 6.387 2.096 1.471 518 145 Ll!lll!S 1.603 624 469 47 39 
Cee 5.638 1.787 1.839 507 55 Ct\andrexa de Oueixa 946 481 168 12 6 

Cerceda 5.597 1.712 1.339 175 38 
Ce1áldo 1.593 571 380 59 8 
Cesuras 2.480 793 506 109 22 
Coirós 1.305 588 363 SI 18 
Corcublón 1.583 336 318 422 36 
Coristanco 7.345 2.6'5 2.139 ~ 44 
Coruña 201.558 63.640 56.546 11.560 11.706 
Culleredo 11.389 2.488 3.526 743 429 
Curtís 3.737 1.414 739 145 36 
Dodlo 2.669 1.054 713 283 

ColeS 2.699 910 1.028 86 28 
COrteaaoa f.371 573 395 30 7 
Cual edro 2.311 1.043 418 56 9 
Entrimo 1.354 340 617 21 12 
Esoos 1.213 658 215 11 2 

Gomesende 1.170 378 307 10 5 
Gudiña, A 1.589 655 482 75 11 
lrixo,o 2210 860 668 38 7 
L.arouco 598 245 183 18 19 
Laza 1.961 655 572 62 9 
Leiro 1.847 723 512 53 30 

Ournbría 3.736 875 1.123 174 5 Lobelra 1.230 439 386 18 2 
Fene 12.112 2.508 3.219 1.486 1.058 Labios 2.515 1.006 801 46 15 
fer rol 68.365 21 .040 15.325 3.729 5.78.1 Maceda 2.800 1.211 696 121 B 
Fisterra 4.191 1.228 f.~ 477 32 Manzaneda 1.347 698 304 11 10 

Frades 2.660 784 466 135 25 
lf'il(oa 1.624 522 416 64 22 
La racha 8.480 3.602 2.605 297 86 
Laxe 2.706 1.032 619 100 317 
Lousame 3.853 856 1.315 196 49 

Maside 3.089 1.417 724 72 39 
Melón 1.468 539 376 63 4 
Merca, A 2.254 1.155 446 99 16 
Mezaui1a, A 1.275 354 479 31 5 
Montederramo 1.298 456 392 33 15 
Monlerrei 3.113 1.172 1.141 105 12 

Malllica 6.214 2.036 1.854 596 83 Muiños 1.989 653 740 20 4 
Mafión 1.868 659 579 61 20 Noouelra de Ramuín 2.339 1.337 506 34 12 
Mazaricos 5.403 1.627 633 394 23 Oímbra 1.738 702 502 89 13 
Melide 6.599 2.625 1.300 412 45 Orense 97.402 27.491 23.8&4 5.035 2.916 

Mesía 3.001 1.039 520 136 14 
Mño 4.044 1.509 931 172 73 
Moeche 1.486 575 349 43 16 
Molltero 2.533 780 567 96 16 
MUQardos 5.324 1.322 t.522· 357 594 

Pademe de AllariZ 1.568 596 474 30 9 
Padrenda 2.268 947 657 21 9 
Parada de Sil 953 439 213 16 17 
Pereiro de Awiar 3.607 1.484 908 88 41 
Peroxa, A 2.418 1.065 671 62 24 
Petín 1.096 355 389 19 'ji 

Muros 8.782 2.159 2.650 743 195 Piñor 1.554 719 369 38 7 
Muxia 5.227 1.534 1.648 399 32 Pobra de T rives 2.651 959 818 81 43 
Narón 24.312 6.316 5.692 1.197 1.877 Ponledeva 741 303 115 12 
Neda 5.305 1.206 1.64-4 291 366 PO!Quetra, A 1.194 381 277 69 2 
~efra 5.422 1.986 1.790 162 S9 
Noia 11.317 3.127 2.857 604 366 
Oleiros 14.727 4.487 4.171 670 820 
Ordes 9.270 3.001 2.381 326 118 
O roso 3.036 BU 685 128 31 
OrtiQueira 8.1~ 2.509 2.178 301 100 

Punxín 920 294 357 15 14 
uuintela de Leirado 857 454 154 4 5 
Rairiz de Veiaa 1.888 540 377 139 9 
Ramil'ás 1.904 707 615 62 10 
Riladavia 4.713 1.608 1.852 306 113 
Río 1.184 437 212 28 17 
Rlós 2.129 452 888 59 10 

Out es 7.P!Jl 2.404 1.831 m 110 Rúa.A 3.882 1.320 1.322 99 107 
Oza dos Ríos 2.m 1.069 614 109 45 Rubiá 1.891 477 796 27 33 
Pademe 2.449 799 819 83 31 San Amaro 1.385 635 394 81 
Padrón 7.205 2.622 2.173 499 78 
Pino, O 4.185 1.576 591 217 '47 
Pobra do Garamiñal 7.865 2279 2.4&4 813 233 
Pooteceso 6.368 1.971 1.903 293 166 
Pon1edeume 6.957 2.429 1.709 572 452 
Ponles, As 10.427 2.005 2.729 113'1 513 

San Glbrao das V-inas 2.690 1.191 947 62 24 
San CristOYO de Cea 3.253 1.191 639 m 9 
Sandiás 1.634 470 488 132 11 
Sarreaus 1.986 611 613 75 7 
Taboadela 1.554 548 427 28 4 
1eixetra, A 683 223 96 9 5 
Toén 2257 919 716 18 12 

Porto do Son· 8.341 2..108 2.450 539 151 Trasmiras 1.919 466 796 44 7 
Rianxo 9.946 2.299 3.264 1.031 ·212 Veiaa. A 1.531 595 394 20 5 
Ribeira 19.031 6.689 4.251 1.505 432 verea 1.533 357 606 29 5 

Roís 4.404 1.971 99'l 181 25 
Sada 7.193 2.430 2.312 436 346 
San Sadunlño 3.180 1.012 809 232 58 
Santa Comba 9.070 3.898 1.467 329 81 
San!fa!lO 69.451 25.005 14.883 5.524 2.864 

Verín 8.529 3.036 2.166 535 128 
Viana do Bolo 3.797 1.284 1.120 67 40 
Vilamarln 1.989 1.064 379 35 24 
wamartrn Valdeorra 2.206 852 664 29 43 
Vllar de l3alTio 2.158 861 462 84 10 
Vrlar de Santos 1.205 136 129 351 

San liso 2.105 891 388 134 8 VdardeYós 2.763 595 1.120 159 12 
Sobrado 2.454 1.034 437 20 9 Vilariño de GOnSO 775 158 320 43 
Somozas 1.391 716 255 50 18 Xinzo de Umia 7.144 2..780 1.65.'l 467 57 
Teo 9.102 3.482 2.330 579 295 Xuooueira de Ambía 1.980 1.081 319 90 14 

TOQues 1.536 793 213 33 6 XunQueira tsoadanedo 1.002 479 231 17 4 

Toidoia 4.694 1.801 710 173 13 1,'<( 1 '"! ~ . . •1 • .e· 

Touro 3.955 1.612 851 175 34 
Trazo 3.429 829 693 88 22 
Val do Oubra 4.311 1.548 1.047 159 19 
Valdoviño 5.555 1.936 1.129 211 185 
Vedla 3.880 U21 !la! 288 28 
Vilarmaior 1.215 428 264 49 15 
Vilasantar 1.632 599 29'J 77 9 
Vmanzo 7.528 2.043 2.500 542 38 
Zas 5.199 1.866 1.314 172 31 

Evolución do voto nas cidades 

pp PSOE BNG EU-UG11> 

Autonánicas/89 Munqiw31 Xera&ro Aulooómicas/89 Munqiw31 Xerais/33 Au1ooómK2i/89 Munqiais'31 Xerais'33 Autonómicas/89 Munqiais'31 Xer~i93 

Vigo 53.565 51.716 73.555 35.388 46.622 48 .513 10.641 6.215 13.399 14.048 12.206 15.904 
Pontevedra 14.545 12.230 17.893 8.467 6.780 13.943 3.032 4.135 4.358 2.143 1.447 2.098 
Santiago 22.000 15.811 25.005 8.552 17.442 14.883 5.263 2.267 5.524 3.316 2.303 2.864 
Ferrol 16.240 13.428 21.040 12.827 10.392 16.325 3.375 2.450 3.729 4.975 7.405 5.763 
A Coruña 47.101 32.359 63.640 44.320 66.445 56.546 8.650 5.393 11.560 8.104 4.409 11 .706 
Lugo 21 .393 16.231 23.490 11 .909 9.452 15.519 3.049 2.880 3.324 1.503 2.983 2.493 
Ourense 19.813 15.114 27.491 17.889 17.367 23.884 3.305 3.022 5.035 2.631 2.027 2.916 

(1) Sumadas as duas opcións. 
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Abad in 3.351 1.525 402 83 23 
Alfoz 2.235 995 586 62 6 
Antas de Ulla 2.857 1.260 404 65 19 
HlllllfrB 1R04 973 329 60 15 
Hallllla 3.222 1..309 693 92 46 
Barre iros 3.236 1.261 721 303 60 
Becerreá 3.384 1.368 . 64S 67 59 
tieOO!lle 3.626 1.941 518 80 39 
BOV9<la t9n 935 494 117 6 
carbaRedo 4.005 1.629 903 n 20 
castro de Rei 4.804 2:003 883 170 63 
C8s1roverde 3.315 1.107 633 438 25 

Aoolada 3.765 1.855 539 109 16 
Albo 3.410 1.'l.77 832 92 26 
Balona 7.181 .2.738 1.752 291 463 
Hal'TO 2.829 876 668 263 29 
HUl!IJ 9.142 2.770 2.180 687 294 
Ull!li!8 de Reis 7.011 2.242 2.000 499 67 
CtfTlbados 9.556 a.ns 2.165 1.252 116 
Gll1lllO Lameiro 2.038 552 655 101 13 
canoas 16.990 5.137 2.nu 2.lltill 1.:m 
caNza A 6.136 2.276 1.(M)O 112 47 

!loi'a 2.813 822 1.319 242 62 
!l!llKIO 2.652 621 536 ·s1 V 

Cervantes 2.219 591 585 52 11 lfOD80e 4.342 1.423 1248 343 36 
Cervo 9.372 2.721 2.468 537 366 OYelo,0 3.040 1.473 434 65 24 
Chantada 8.509 3.439 . 2.001 436 126 recente 2.884 974 557 62 17 
l 'll!l00 4.018 1.096 888 317 40 CUntis 4.827 1.460 1.470 301 62 
C '.ISll@llO 5.378 2.084 1.171 164 51 Oozón 2.256 m 178 24 4 
F *lOSO do courel 1.541 283 53 3 19 Estrada A 17.900 5.954 069 1.496 204 
Hinsaarada, A 5.712 1.185 1.278 sn 40 Forcarei 4.583 • 1.736 1.172 145 54 
Foz 7.638 2.666 2.025 540 175 Fomelos de MonleS 1.915 293 930 35 10 
Friol 4.330 2.076 935 314 10 GOnaOmar 7.628 2.668 2.189 281 152 . 
c;umnz 5.701 2.314 1.058 . 319 53 GrrNe, o 8.105 2.159 2.641 618 500 
1:1unun 3.156 1.467 464 180 19 Guarda, A 7.502 2.673 1.715 700 252 
lnclo o 2.497 1.290 589 124 13 15.740 7.351 2.445 662 180 
láncara 2.992 850 714 212 26 a.A 2.720 . 901 590 'SI 15 
Lourenzá 2.583 878 705 231 31 n 17.987 5.194 4.221 1.275 790 
LIJO 85.$:16 23.490 15.519 3.324 2.493 
l aira 1.565 905 238 91 16 

iño 4.146 1.52'4 1.~ 170 55 
Meis 4.042 1.410 1.117 144 32 

'onooneoo 4.823 1.508 1.222 246 115 Moaña 13.113 3.920 2.885 f..563 674 
1 onlOlte de~ 16.171 4.915 3740 1.047 500 
Monterroso 3.618 1.553 613 115 36 
MllBS 1.187 554 341 22 3 

!Vla de :ilJalTla 1.998 650 481 79 13 
llOueíra de Miíliz 286 44 126 7 9 
:I08IS As 1.614 370 667 65 28 
uml 1.735 617 656 29 16 

OUtero de Rei 3.480 1.791 622 201 25 
mde Rei 4.594 1.958 962 198 14 

Mondaliz 5.157 1.831 1241 '156 76 
Mondariz-Bmeario 502 230 106 52 13 
Mom1 3.614 1.204 1.248 165 29 
Mos 10.040 3.510 2.984 358 304 
Neves, As 4.119 1.395 1.089 100 33 
NKlr.lll 10.519 3.745 3.029 397 299 
Oia 2.427 894 715 66 14 
Pazos de Borbéfl 2.652 1213 412 88 24 
PoiO 9.670 33JO 2.499 773 2S7 

mon 3.589 1.525 942 103 29 
raoesa 2.545 1.007 392 111 8 
ram.O 1.763 748 282 96 15 
~.A 3.632 1.682 445 274 36 
P8Cta!1la oo Celnir 1.672 J()"¿ 828 46 7 
Pdn de Broll6n 2.766 904 706 84 25 
Poi 2.042 945 361 162 5 
PcntenoYa, A 3.076 1.445 788 88 30 
Portoma.rln 1.889 667 315 114 15 

Porie.caideias 5.926 1.651 1.061 248 45 
Ponteareas 11.953 4.384 3.397 463 210 

Poolealsures 2.078 907 434 212 29 
Pontevedra 54.106 17.893 13.943 4.358 2.098 
Poniño, O 10.884 4.429 2.833 582 270 
Portas 2.64S 1.080 764 154 18 
RedMdela 21 .629 5.754 5.547 1.617 1.008 

Rlladumia 3.009 1.251 891 211 ·45 
WtMa 4.480 1.709 1.109 51 22 Flodeiro 3.431 1.523 671 87 14 
fWlade 1.370 585 351 45 29 Rosal. o 4.515 1.473 1.461 291 41 
lllallro 7.432 2..380 2.020 628 240 
masaeSi 1.304 432 '412 28 17 
lllllllra de Pialln 920 375 200 24 
'1I010l10 1.894 B50 555 61 8 
ianns 2.071 914 411 48 . 
SMia 9.932 3.008 2.676 581 181 
SaW'lao, o 5.~ 1.830 955 574 8 
Saber 3.183 1.428 642 116 21 

SaJced¡¡ de Caselas 4.169 1.887 887 219 18 

Salvalerra de IMIO 6.'457 1.463 2.754 225 102 
Sanxenxo 11.175 3.816 3.304 587 214 
Silie(ia 7.727 3.336 1.810 383 97 
Soutomaior 3.697 1.263 1.00'l 337 82 
Tomiño 7.808 ' 2.996 . 2.134 305 75 
Tui 11.312 4.948 2.661 557 384 

Taboada 4212 1.391 658 128 24 Valaa 4.612 1.741 1.325 233 4() 

rra!lalla 1.624 789 400 23 14 Vigo 211.144 73.555 48.513 13-399 . 15.904 

T riacast8la 867 373 263 15 12 \liladeCrucas 5.935 2.471 1.259 299 43 
Valadouro. O 2.Z72 9Z7 701 65 14 Vilaboa 4.147 1.360 1.207 332 65 
Vicedo, o 2.115 749 558 61 28 Vilaoarcía de Arousa 24.438 7.873 7.'397 1.867 1.033 
V1lalla 13.049 6.892 1.907 494 13.5 
VIY'eÍIO 11.557 4.124 2.879 768 ~ 

Vilanova de Arousa 11.217 4.050 3.383 852 188 

Xermade 2.534 1.001 394 147 15 
XOYe 2.817 1.310 558 1~ 65 
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Evolución do voto 

Xerais/79 Autonómicas/81 Xerais/82 Autonómicas/SS Xerais/86 "-inicipais/87 Europeas/87 Europeasl89 Xerais/891'1 Autonómicas/89 Municipais/91 Xerais/93 

ppl•I 148.139 302.475 489.355 512.114 504.623 456.698 513.744 311.295 516.303 581.674 564.100 734.203 
PSOE 183.958 194.682 426.948 358.180 459.941 358.591 364.474 303.262 452.707 428.915 441.049 549.974 
BNGl'I 63.446 62.076 38.615 52.565 27.076 59.421 45.525 38.671 47.722 105.616 107.489 126.254 
UG-EU 73.843 
PSG-EG 33.439 22.310 71.388 45.738 55.388 36.062 30.894 34.100 50.019 39.699 
CG 162.443 80.348 22.666 28.290 45.440 48.286 
UCD 519.545 276.021 231 .474 
ELJ~I 43.655 29.068 20.030 10.837 13.855 20.680 15.696 18,433 42.881 20.076 22.907 
UG 57.995 
PNG-PG 32.516 5.632 12.934 13.978 17.702 
CDS 33.696 40.562 109.886 106.874 126.203 62.350 102.732 36.676 18.055 23.439 
CPG 147.892 
CNG 113.771 4.527 

(1) Antes PP oú CD ou CP ou PPe Centristas de Galicia. (2) BN-PG ou Bloque-PSG (3) PCG até 1978. 

O mapa político reduciuse a catro forzas 

Co resultado do Senado o 
BNG teria acadado os 
deputados en Pontevedra 
e A Coruña 
O aumento da participación foi a 
pedra de toque decisiva para 
que o nacionalismo quedase ás 
portas das Cortes de Madrid. 
Nas xerais de 1989 o CDS non 
acadara o deputado por Ponte
vedra por un escaso marxe de 
apenas catrocentos votos. Da
quela precisáronse algo máis de 
34.000 votos e neste 6 de Xuño 
o último deputado eleito conse
guiuse con case 47.000 votos. 
Na Coruña a cousa foi seme
llante. O CDS en 1989 chimpou
lle un deputado ao PSOE por 
moi poucos centos de votos, e 
sacara 46.000. Desta volta o úl
timo deputado eleito na Coruña 
custou 55.347 votos. 

O paradoxo aumenta a medida 
que aumenta a participación. 
Desta volta máis de 200.000 vo
tantes non teñen representación. 
O problema non radica no siste
ma de distribución de escaños, 
tecnicamente considerado de 
entre os menos maos dun siste
ma de representación proporcio
nal, máis d_emocrático que o 
maioritário.' O problema está na 
estrutura das circunscripcións e 
na necesidade de aumentar o 
número de deputados, todo o 
contrário do que aqui se fixo, re
ducindo un por Ourense. Os ca
taláns estudan a supresión pro
vincial e a modificación das cir
cunscripcións. Na Galiza, a dis
tribución de escanos tomando 
como referéncia unha circuns
cripción única, teria levado dous 
parlamentários do BNG a Ma
drid e un de EU-UG, ademais de 
modificar a relación entre PP
PSOE entre a actual 15-11 na 
máis equitativa 13-1 O. 

Mapa simplificado 

Coas autonómicas petando na 
porta, o mapa eleitoral de op-

Circunscripción 
Única 

pp 
PSOE 
BNG 
EU-UG 

13 
10 

2 

Considerando á Galiza como un 
único distrito eleitoral 

Abstención 
na Galiza 

Xeraisf77 40,8 
Xeraisf79 49,5 
Municipais/81 48,7 
Autonómicas/81 53,6 
Xerais/82 38,5 
Municipais/83 42,3 
Autonómicas/85 41,8 
Xerais/86 41,1 
Europeas/87 42,9 
Municipais/87 37,9 
Europeas/89 43 
Xerais/89 41 
Autonómicas/89 40,4 
Municipais/91 36,3 
Xerais/93 28,7 

cións, reduciuse definitivamente 
a catro. A CNG dirixida por Abel 
Vilela, con catro mil escasos vo
tos, non está para experimen
tos, apesar de toparse coa sor
presa de ter un deputado no 
Parlamento europeu (José Po
sada). A coalición· de EU-UG 
parece decidida a afrontar as 
autonómicas, toda vez que os 
intentos de apresentarse como 
opcións diferenciadas coaliga
das temporalmente 'fracasou e 
Izquierda Unida canta como 
seus a nível estatal os votos ob
tidos pola opción galega. 

Coas autonómicas 
petando na porta, 
o mapa eleitoral 
de opcións, 
reduciuse 
definitivamente 
a catre. 

En canto á estea de grupos que 
se apresentaron ás urnas, os re
sultados foron decisivos. A op
ción de Pastor Alonso, Alternati
vas Gale9a, tirou mil votos en 
Noia, do total de 3.000 de toda 
Galiza. Ruiz Mateos, Verdes, 
Humanistas, PCPG, Partido do 
Bierzo ou PST xuntarbn uns 
cantos centos de votos marxi
nais, e o CDS posibelmente en
toou o seu concerto final e qui
zais se despida do mapa políti
co con 24.000 votos. 

Quen sabe 
dos senadores? 

A eleición do Senado deu a me
dida do que significa a Cámara 
territorial. A noite das eleicións 
todos os locais partidários pe
charon sen agardar ao escrutí
nio senatorial, e os xornais, con 
contadas excepcións, non de
ron os dados da votación. No 
caso dos senadores do PP e 
PSOE eleitos en Galiza todos 
eles tiraron menos votos que os 
obtidos no Congreso. Esa léxi
ca invírtese no caso das op
cións de BNG e EU-UG que su- . 
peraron os votos do Congreso. 
Posibelmente sexa porque a 
xente prefire xogar coa léxica 
dunhas listas abertas e reparte 
máis as suas preferéncias, pero 
o caso é que o primeiro sena
dor nacionalista da Coruña, 
Gustavo Docampo, obtivo 
58.971 votos (3.624 máis dos 
que custaria o deputado) e en 
Pontevedra Xabier Alonso aca
dou os 47.240 votos (case 300 
máis dos necesários). • 
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•Folga de 
dobradores 

O sector de dobraxe audiovisual 
en Madrid e Barcelona está 
paralisado por unha taiga 
indefinida dos seus 
traballadores, e os cincuenta 
estudos de dobraxe que hai 
nestas duas cidades tiveron que 
desviar as películas e séries de 
televisión a outros estudos de 
Valéncia, Sevilla, o País Basco e 
aGaliza. 

O fundo do conflito está nas 
diferéncias de tarifas. A 
pretensión de madrileños e 
cataláns é extender os seus 
prezos ao resto do Estado, onde 
son un 40 por cento máis 
baratos. Mais nas comunidades 
periféricas existe a consciéncia 
de que a equiparación poderia 
significar un descenso 
espectacular da carga de 
traballo. As acusacións de 
competéncia desleal, que teñen 
que sofrer os dobradores 
galegas, entre outros, son 
desmentidas por eles: "é simples 
competéncia". Até o momento, e 
contodo, téñense mostrado 
atitudes de solidariedade cara 
aos folguistas madrileños e 
catalán s. 

Por outra banda, os actores 
galegos estudan o seu 
abandono da Unión de Actores 
do Estado español, segundo foi 
anunciado polos seus 
representantes no 11 Congreso 
Federal desta unión. O actores 
do noso país estiman que son 
eles quen deben negociar e 
asinar un convénio para o 
sector, contra o a pretensión da 
Federación de ter un convénio 
estatal.+ 

• Denúncian un 
delito ecolóxico 
nas beiras do 
Louro 

O grupo ecoloxista Erva ven de 
denunciar un novo atentado 
contra o meio ambiente nas 
beiras do rio Louro, no Porriño. 
"Esta vez tocoulle á turbeira do 
Arroio (entre o Cerquido e 
Orbenlle) asegura unha nota 
difundida pela organización 
conservacionista-, mediante un 
aterro que dá acceso polo Norte 
á empresa mil veces infractora e 
por nós denunciada Cerámicas 
Mas, que destrue un mínimo de 
cinco mil metros cadrados das 
turbeiras mellor conservadas da 
área, con importáncia 
recoñecida a nível europeu". 

Erva denuncia que tamén está 
aterrado o sector Norte do Fial, 
en Pontellas, e asegurou que 
está a recorrer ás autoridades 
políticas e xudiciais para que 
tomen as medidas oportunas 
para que rematar coas 
devanditas agresións, mais 
asegura que ten nulas 
esperanzas na solución do 
problema por esta via. + 

XOSE LOIS 

• A direita faise 
co _poder en 
Bolívia 

- VOJTAPARA 
AS CORTES 

O empresário mineiro 
Gonzalo Sánchez de 
Lazada, candidato do 
conservador 
Movimento 
Nacionalista 
Revolucionário, 
logrou o 35 por cento 
dos votos nas 
eleicións 
presidenciais 
celebradas en Bolívia 
o pasado Domingo 
dia 6. 

•Congreso forestal 
en Lourizán 

Máis de seiscentos 
especialistas do sector asistirán 
do 14 ao 18 deste mes ao 1 
Congreso Forestal español, que 
terá lugar no Centro de 
lnvestigacións Forestais de 
Lourizan. 

A análise do Plano Hidrolóxico 
Estatal, o estudo para acadar 
redución do déficit forestal do 
Estado a respeito do exterior, a 
loita contra os incéncios e o 
próprio Plano Forestal galego 
serán os eixos deste encentro 
de máximo nível. Estarán 
presentes científicos da Franza, 
Alemaña, Portugal, Reino Unido 
e o Estado español. • 

• Thatcher pede 
un referendo 
sobre 
Maastricht 

A ex Primeira Ministra británica, 
Margaret Thatcher, está a 
liderar un movimento no seo do 
Partido Conservador que está 
contestanto duramente a John 
Major na sua política europea. 
Thatcher, e un grupo de 
parlamentários tories, mantén 
que a aprobación do Tratado 
da Unión Europea debe 
corresponder ao pavo 
británico, e que, por tanto, 
Major debe convocar un 
referendo. A pretensión última 
de Thatcher é derrubar a 
Majar.+ 

Contado, corresponde 
ao Congreso da 
Nación efectuar a 
eleición do Presidente 
cando nengun dos 
candidatos obtén a 
maioria absoluta dos 
sufráxios. Por esta 
razón, e ainda que o 
o ex dictador Hugo 
Bánzer, segundo 
máis votado, só 
acadou un 21 por 
cento dos votos, 
poderia ser eleito 
Presidente de se 
producir un acorde 
entre o partido deste 
último e o 
socialdemócrata 
Movimento de 
Esquerda 
Revolucionária, do 
actual Presidente Paz 
Zamora. De se 
producir este acordo, 
similar a outro 
acorrido no 89 e que 
deu a este útlimo a 
presidéncia, Hugo 
Bánzer seria novo 
presidente boliviano 
nunha eleición a 
celebrar no Congreso 
o vindeiro 6 de 
Agosto. Porén , a 
abultada victória de 
Sánchez de Lazada 
deslexitimaria a 
eleición de Bánzer, 
indican observadores 
políticos.• 

# 

•Tras as mobilizacións os traballadores de Alvarez 
asinan unha regulación de emprego 

Duas regulacións de seis 
meses e 215 traballadores 
cada unha é o ponto máis 
salientábel do expedente de 
regulación de emprero 
acordado e asinado entre a 
direción do Grupo de 
Empresas Alvarez e os 
representantes dos 
traballadores. A pretensión é 
dimensionar corectamente o 
plantel, que é de 1.060 
trablladores, conservar os 
cinco centros de traballo que 
G EA ten es pallados poi a 
bisbarra de Vigo e afrontar o 
futuro desde unha posición 
de maior fortaleza. 

Para acadar estes 
obxectivos a empresa 
asegura que canta con 
financiamento dabondo 
como para salvar o déficit de 
tesoureria que a asfixiaba. 

Este acordo resultou difícil 
de acadar, e os 
traballadores, que sofrian 
retrasos na cobranza dos 
seus salários, tiveron que 
forzar a negociación 
mediante unha série de 
mobilizacións xa 
concluidas.+ 

• Barbero segue 
co caso Filesa 

A sá segunda do Tribunal Supremo notifi
cou ao xuíz deste mesmo órgano, Marino 
Barbero, a sua competéncia para coñecer e 
continuar a instruir o sumário do caso File
sa. A senténcia do Supremo non entra a va
lorar a fundo o asunto, só recolle os infor
mes de todas as partes implicadas, e que 
se mostran favorábeis a que a causa siga 
no Supremo, cando un dos implicados, Car
los Navarro, perdeu a sua condición de de
putado e outro, Josep Maria Sala, esteña a 
piques de perder a sua condición de sena
dor por designación autonómica. 

Por outra banda, o xuíz Barbero ten un in
forme no que supostamente se demostra 
que Sala criou un holding empresarial para 
financiar ao PSOE. As empresas do hol
ding, formado en torno a Filesa, emprega
ria, segundo o informe, métodos como o 
cohecho, a falsidade documental e o delito 
contábel.+ 

• Peden 13 anos de 
cárcere para Bea 
Gondar 

Unha acusación de tráfico de drogas e con
trabando levará, nos próximos meses, ao 
ex alcalde do Grave por Alianza Popular, 
Alfredo Bea Gondar, a un xuízo no que se 
solicita lle sexa imposta unha pena de 13 
anos de cárcere e 350 millóns de pesetas 
de multa. 

Segundo as probas que constan no sumá
rio, Bea Gondar transportou 30 paquetes 
que contiñan cocaina no seu interior e sub
ministroullos a outras duas persoas encau
sadas. Corria Maio do 91. Bea foi detido 
dias despois, xa en plena campaña eleito
ral , na que conseguiria que a lista de inde
pendientes que encabezaba lograse máis 
votos ca nengunha outra. • 

• Encontro galego de 
educación ambiental 

A Comisión de Educación Ambiental da 
Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturis
tas da Galiza (AGENG), organiza en Chan
tada os 1 Encontros Galegas de Educación 
Ambiental , que terán lugar na Casa da Cul
tura da localidade luguesa os vindeiros 26 
e 27 deste mes de Xuño. 

Aos Encontros asistirán representantes de 
todo o sector educativo que hai na Galiza 
para abordar debates, expor ponéncias , fa
cer talleres de reciclaxe, obradoiros, audio
visuais e outras actividades relacionadas 
coa educación e o meio ambiente.+ 

•A Liga Norte barre 
en ltália 

Os comícios locais italianos do Domingo 6 
significaron un novo avance -maior do agar
dado- da Liga Lombarda, un antipartido que 
bateu ás formacións políticas tradicionais. O 
movimento de Umberto Bossi acadou o 17 
por cento dos votos en toda ltália e chegou 
a ser maioritário en cidades como Milano, 
onde obtivo o 40 por cento dos sufráxios, 
ou como en Torino , onde o índice de votos 
para a Liga foi do 23 por cento. 

A caída dos partidos tradicionais levou á 
Democrácia Cristiá a baixar 8 puntos, e 
conseguir só o 17,8 por cento dos votos. O 
Partito Democratice della Sinistra de Aquille 
Occhetto acadou o 12, 1 por cento dos vo
tos e o Partido Socialista baixou até o 3,6. 

Os grandes partidos agardan volcar estes 
resultados na segunda volta das eleicións, 
a celebrar o vindeiro 20 de Xuño. + 



ALIZA E M NDO 
XACOBE093 

Os visitantes de Compostela non receben nengunha información sobre a 
existéncia dunha língua "distinta do español" 

Numerosos turistas estranxeiros 
descoñecen a celebración do Xacobeo 
•VÍTOR MÍGUEZ 

Un dos poucos méios que 
transmite información 
sobre a realidade cultural 
da Galiza é a Guía 
Michelín. Dos dez turistas 
entrevistados por A Nosa 
Terra, nengun recebeu 
información institucional 
sobre a existéncia do 
idioma galega e 
tampouco sobre a 
realidade cultural 
autóctona. Ainda que 
prima a información 
sobre Compostela e non 
sobre a Galiza, alguns 
visitantes ignoran tamén 
a própria celebración do 
Xacobeo 93. 

As dez entrevistas foron feitas 
ao chou na primeira semana de 
Xuño, ao pé da Catedral. As 
perguntas formuladas foron as 
seguintes: Tempo de estadia en 
Compostela, meio de transpor
te, opinión sobre as comunica
cións, motivo da visita, coñeci
mento prévio do Xacobeo, infor
mación recebida sobre o mes
mo en Compostela, información 
recebida verbo da nasa língua, 
idiosincrásia .. ., temo utilizado 
para falar da Galiza, coincidén
cia ou non da imaxe actual do 
¡..afs coa que tiña denantes da 
chegada ao mesmo. As impre
sións recebidas polos turistas 
foron as seguintes. 

Visitantes franceses diante do Seminário Maior. 

iso. ( . .. ) Tamén é certo que 
tampouco coñecía a existéncia 
dunha rota de peregrinos, in
teireme lago de ter perguntado 

na oficina de Turismo". 

Michael puxo cara de surpresa 
ao ser informado da existéncia do 

idioma galega: " ... Non, non sabia 
que aqui se talase ~nha língua 
distinta do español. E a primeira 
persoa que mo di. O pouco que 

A. IGLESIAS 

lin da Guía Michelín explicoume 
que a Galiza era unha rexión un 
pouco peculiar, esa é a única in
formación que teño ... ". 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
11Xacobeo, que é iso?" 
Michael. 25 anos. Inglés. 
Residente na rexión 
do East Anglia 

Leva dous días en Santiago: 
" ... cheguei a Bilbao en ferry e 
collin un autobus até Santiago 
( ... ) as estradas non estaban mal 
pero ao entrar na Galiza a causa 
foi a piar". ( ... ) "Decidin vir a 
Santiago porque teño intención 
de ir a Portugal e porque tiña re
feréncias de que artisticamente 
era unha cidade moi bonita". 

"En Portugal 
non se fala da Galiza" 
Biedermann, 52 anos, alemán. 
Actualmente reside no Porto 

Leva tres dias en Compostela 
en visita particular coa sua fa
mília: "Cheguei en coche sen 
moitas dificuldades pois non 
hai más comunicacións, ainda 
que perdin algun tempo cru
zando en ferry pala Garda". 

Chegado a Santiago por moti
vacións artísticas, Biedermann 
cóidase ben de non se identifi-

car cos peregrinos: " ... veño in
dependentemente do Ano San
to. ( ... ) No Porto non tiven nen
gunha notícia do Xacobeo, o 
único que souben foi através 
dun semanário alemán que leo 
habitualmente. Curiosamente 
en Portugal fálase moito da Es
paña pero pouco da Galiza, eu 
merco todos os dias o Público 
e nunca se falou do Xacobeo". 

"A información que recebin en 
Compostela foi moi ampla. Na 
oficina de Turismo do Concello 
déronme un plano e un folleto de 
fotografias. Noutra oficina rega-

láronme un poster do camiño 
francés que agora preside unha 
parede do meu cuarto. ( ... ) Nas 
oficinas de turismo todo foi bas
tante impersoal e non me dixe
ron nada sobre a língua, pero 
uns porteiros na entrada do Pa
zo de Xelmírez ao ouvierme falar 
en portugués dixeron entender
me porque a sua língua era moi 
similar. Por outra parte, no Mu
seu do Povo Galega, inteireime 
ben dunha parte da sua cultura". 

Biedermann admite que sempre 
que ouvin talar da Galiza foi coa 
expresión "parte de España", 

pero coida achar no país unhas 
características próprias: " ... a xe
ografía da Galiza e o carácter 
das persoas defínena como un
ha rexión distinta. Porén, coido 
que vostedes teñen que coidala 
mais, sobretodo do impacto do 
turismo. Dame moita mágoa vi
sitar as rias e ollar a mesma ar
quitectura chaletística da Franza 
ou doutros lugares, tan carente 
de personalidade própria. No to
cante ás crianzas, eu como pe
dagogo observo nos rapaces 
galegas que son máis tranquilos 
e berran moito menos que os 
que vin cando fun a Madrid ... ".• 

"Xacobeo ... ? Non sei o que é L-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresa Xornallstlca Editora: Promocións Culturais Galegas S.A. 

Consello de Administración. 
Presidente : Francisco Carballo. Vicepresldente :Xaquin Acosta 
Consellelro Delegado: Xosé Fernández Puga. 
Secretárlo: Manuel Veiga. Vogals: Francisco Torrente , Cesáreo 
Sánchez, Xosé Mª Dobarro, Xosé M9 Salgado e Carlos Xohán 
Dlaz. 

Director: Alfonso Eiré López 

Redacción: Gustavo Luca de Tena, Manuel Veiga, Xan Carballa, 
Horácio Vixande, Anxo Iglesias (fotografía) . 

Correspondentes: A Prieto (A Coruña), Manuel Vilar (Santiago), 

~11~~~/;¡~~
9 

tnt~g~1~~(~~ ~-a~~~~}?~~;~~~s~;,~;(g~~g~~~ 
X.M. Suárez Estévez (O Condado Baixo), H. Naval (A Mariña), X. López 
Témez (0 Bierzo), G. Decampo (Valdeorras), Paulo Naseiro (Terra 
Chá), X.M. Santiago Cagigao (Barbanzal), Manoel Bello (A Montaña), 
Manuel Diaz (Melide). Xosé R. Castro (0 Carballiño), X. Gabriel Pacin 
(A Fonsagrada), A. bíaz Amor (Ribadeo), M.A. Torres (Verin), Pílar 
Saavedra (Monforte), Daniel Lazaré, Pepe Rei (Euskadi), M. Rodríguez 

ANOSA TERRA 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Bertojo (Madrid), Paco Soto (Barcelona), Maribel Lugilde (Asturias), 
Gon~o Nuno (Porto). Deportes: V. M1guez. Cultura: Lino Braxe. 
Axenda: lago Luca. 

Colaboradores: Primitivo Carbajo, X C. Garrido Couceiro, Avelina 
Barreiro , C. López Garrido, Nanina S. Castroviejo, Anxos Salgado, 
Amanda Alvarez, Manuel Rivas, Xosé A. Gaciño, Xurxo Estévez, 

~~~~~~~~~~i~~ga~~~~~;t~a~~1~·~í~t~;n~-n~~~x~~f:ó.C:~:~~io 
Mascato, X.L. Iglesias, Rodolfo Dacuña, Marga R. Holguín. 
Internacional: Xúlio Ríos, Manuel Vilar, Carlos Duram, Patricia 
Grinberg, Juan C. M. Betelú. Ecoloxia: M. Chouza, R. Cid. 
Humor: X.X. Piñeiro Cochón. Literatura: Xesus González 
Gómez, Xosé M. Eiré , Miro Villar, Miguel Vázquez Freire, Xosé M. 

Millán. Mú.sica: Xoán M. Estévez, Xico Peña, Xoán Manuel 
Carreira, Osear Losada. Arte: Fernando Ferro, Fernando M. 
Vilanova, Xavier Seoane. Cine e Televisión: Celso López Pazos, 
Gonzalo Vilas, Carlos Amaro. Arquitectura : Prácido Lizancos. 
História: Francisco Carballo, Anselmo López Carreira, Xesus 
Torres Regueiro . 

Fotografla: Carlos Puga, Chus Garcia, M. Rama, X. Marra, Che, 
Xosé L. Díaz ... X. L. Suárez Canal, M. Sendón, Tino Viz, X. M. 
Albán, Délmi Alvarez, Tachi Castro , Voz Noticias, El Progreso. 
Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar, Gonzalo, Xúlio 
Gaioso, Tokio, Hermida, P. Núñez, Manel. 

Corrección lingüística: Fernando Carballa. 

Deseño Gráfico e Montaxe: Xoselo Taboada, Carlos Soaxe. 

Fotomecánica: Mancho Brea Salgueiro. 

Administración : Blanca Costas. 

Publlcldade: Xosé Fernández Puga, César Pazos Carreiro. 

Subscricións: Carlos Martínez Muñoz. 

Redacción e Administración: Ruado Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 

Teléfonos : 
Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30• . 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01 . 

Imprenta: E.C. C-3 1958. 

Depósito Legal: C-963-1977 

ISSN 02-13-3105 

Non se mantén correspondéncia sobre orixinais non solicitados. 
Está permitida a reprodución sempre que se citar procedéncia. 



GALIZA E MUNDO 1 O A NOSA TERRA 
Nº 573-10 DE XUÑO DE 1993 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ............ r~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

XACOBE093 

11A Galiza 
lémbranos ao 
noso país" 
Mij e Martin, galeses. 
Mij ten 21 anos e reside 
en Lugo 

Estes dous irmáns levan 
en Santiago unhas horas 
e mostráronse parcos en 
palabras. Mij dá clases 
de filoloxia en Lugo e 
Martin chegou a Santia
go logo dunha viaxe en 
barco. 

Martin: " ... non tiña idea 
de que houber un ano 
santo ou un camiño de 
peregrinos. A única re
feréncia que tiña da Ga
liza foi nun programa de 
turismo, pero non me fi
xei moito ... ". 

Mij lembra a sua chegada 
á Galiza hai un ano: 
" ... daquela eu non sabia 
da existéncia do galega e 
inteireime grácias aos 
compañeiros que coñe
cin. Aqui en Santiago nas 
oficinas de turismo non 
nos dixeron nada ao res
peito ... ". 

Martin afirma que as pa
labras utilizadas para ta
lar da Galiza na televi
sión inglesa eran as de 
"rexión", pero a expe
riéncia da sua irmá faille 
ser máis contundente: 
" ... a min tamén me 
aconteceu o mesmo, 
mais coido que a Galiza 
é unha nación distinta. 
Lémbrame moito ao 
meu país e concreta
mente á situación que 
vivimos coa Inglate
rra ... ". 

cultura e que, ao 
igual que o País 
Basco, ten un clima 
máis húmedo que o 
resto. Tamén teño 
referéncia de que no 
teu país hai unha 
importante influéncia 
céltica que vos vin
cula cos bretóns e 
cos escoceses". 

Martin denantes de 
consultar a sua guia 
non tiña case que 
nengunha referéncia 
da Galiza. " ... Eu non 
cheguei aqui cun 
modelo feito do que 
ia ser a Galiza, mais 
agora podo dicer que 
é algo diferente a Bil
bao, moi diferente de 
Castilla e tamén de 
Andalucia . Anos 
atrás estiven de va
cacións en Sevilla e 
Granada e parece 
claro que a xente é 
redicalmente diferen
te, entre outras cou
sas aqui as persoas 
son mais amábeis". 

11Xa coñecia a 
rota xacobea 
através de 
libros" 
Turista anónimo, 70 
anos, 
norte-americano de 
Stanford 
-NewYork-

Leva dous dias en 
Santiago e translá
dase por Europa en 
coche: " ... cando fun 
pala Alemaña e a 
Franza as estradas 
non eran más, na 
España foron un 
pouco piores, pero 
na Galiza sinxela

A diferéncia da sua ir
má, Martin leva pouco 
tempo na Galiza e ad
mite non se ter feito Turistas na Paza das Pratarias. A.1GLEs1As mente terríbeis. As 

suas estradas son 
moi difíciles para conducir, au
tenticamente más". 

nengunha imaxe dela denantes 
e no transcurso da viaxe. 

"Viñemos pola cidade, 
pero non sabiamos que 
era Ano Santo" 
Claude e Pascal Berenguier. 24 
anos e residentes en Marseille 

Despois de dous dias en Com
postela Pascal atópase moi 
contenta por estar na sua lua de 
mel. Ela falou polo seu cónxuxe 
comentando a sua chegada en 
moto e manifestando a sua sa
tisfacción polo estado das estra
das que considera "mellores 
que as francesas". 

" ... O certo é que nós viaxamos 
a Portugal, pero o cura que nos 
casou dixo que non podiamos ir 
aló sen denantes visitar Santia
go. ( ... ) Non nos dixo nada dese 
"ano santo" do que vostede fala, 
o certo é que non sabemos o 
que é isa ainda que quizá ten a 
ver cuns anagramas que están 
nas papeleiras e que nos cha
maron a atención. Eu coido que 
n?s dixeron que viñesemos aqui 
s1mplesmente pola beleza da ci
dade e polo rol artístico". 

Este matrimónio ainda non visi
tou as oficinas de turismo, mais 
tampouco recebeu nengunha in
formación en publicidade estáti
ca, ou por via popular sobre a 
língua, ainda que " ... no País 
Basco si nos talaron do basca e 
do acervo cultural do seu país". 

Sobre a impresión da Galiza "a 
posteriori", Pascal manifestouse 
rotunda: " ... Si, é moi distinta ao 
resto da España. Eu xa estiven 
na Andalucia e son duas rexións 
que non teñen nada a ver. A nós 
Galiza recórdanos moito á Breta
ña, non só na paisaxe, tamén 
nos monumentos, a cultura ... ". 

11 lsto é moi diferente de 
Castilla e Andalucia" 
Martin, 
26 anos, inglés de Londres 

Traballador da administración 
en paro, leva un dia en Santiago 
a onde chega en tren desde Bil
bo, onde arribara o seu ferry 
procedente de Portsmouth. Lo-

go de manifestar o seu pesar 
por ter escollido á RENFE para 
desprazarme desde Euzkadi di
xo que veu a Santiago por mor 
da Rota Xacobea: "Sabes?, de
nantes de traballar en Londres 
estiven nunha granxa que esta
ba perto do camiño de Santiago, 
e ali faláronme da cidade e por 
iso viñen aqui. Pero non sabia 
nada do Xacobeo, por iso a mi
ña visita non se debe a que ha
xa esta celebración". 

"Non fun ás oficinas de Turismo 
porque eu funciono a base de 
guías. Sen embargo estas 
guias son moi completas e ne
las aprendin que a Galiza é di
ferente, da España na língua, 
no caracter da xente, na sua 

Este neoiorquino descobre rapi
damente un alto nível cultural: 
" ... viñen a Santiago por mor da 
importáncia artística da cidade e 
por mor da rota Xacobea. Tiña 
referéncias dela através de li
bros, panfletos e tamén polas 
informacións que me deron na 
oficina de Turismo de New York. 
De todos xeitos eu xa coñecia a 
história de Compostela ainda 
que non sabia que este ano fo
se xubilar". 

"Aqui non fun ás oficinas de turis
mo. Funciono a base de guias, e 
elas transmiten a imaxe da Gali
za como unha rexión con língua 

r---------------------------------------------------------------------------, 
11Galiza paréceme Madrid dixéronme que habia nen da sua cultura: " ... Denan-
similar ao resto da unha celebr?-ción ~º! impor- tes de chegar á España eu 

_ tante de caracter rellx1oso. Eu non sabia o que era a Galiza e 
E~p~na e, ~a Europa" no,n son relixioso, per? .infor- ta~pouco Santiago. ( ... ) Como 
V1axe1ro anon1mo, maronme que esta fest1v1dade teno guia non vou ás oficinas 
55 anos, residente en Tóquio tiña un, carácter cultural ~ un- de turism_o, e se non for por ela 

Acompañado por unha imensa 
cámara fotográfica e por duas 
guias, este xaponés desprázase 
na sua viaxe por Europa a meio 
do avión. Leva dous di as en 
Compostela e chegou á Galiza 
no expreso Rias Altas proceden
te de Madrid, que considera tre
mendamente lento e incómodo. 

"Viñen a Santiago porque en 

has ra1ces europeas mo1 fon- o certo e que non teria nen-
das. ~or outra parte, as guias gunha i.dea sobre as particula-
de turismo talan de que San- ridades da sua rexión". 
tiago é un lugar de parada 
obrigada para o coñecimento 
da arte de Europa". 

Este viaxeiro xaponés amostra 
sumo interese por coñecer a 
catedral; porén, o seu afán cul
tural non se corresponde cun 
coñecimento prévio da Galiza 

" ... Levo moi pouco tempo aqui 
e o certo é que a imaxe que te
ño deste lugar é moi similar á 
do resto da España e Europa; 
para min hai moitas similitu
des. Porén, se talamos de pe
quenas diferéncias, pode ser 
que haxa algunha ... ". • 
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própria e orixinal a respeito do 
resto da España, pero o certo é 
que non podo aventurar máis". 

11Ninguén me dixo que 
aqui houbese un idioma 
distinto" 
James, 31 anos, norte-americano 
deldaho 

Contento por dar con alguén 
que lle axude a buscar unha la
vandaria, este universitário de 
ldaho di levar tres dias en San
tiago disfrutando dunha viaxe de 
graduación. Logo de chegar en 
avión a Madrid, dirixiuse en tren 
a Compostela expresamente 
para coñecer a cidade no ano 
santo: " ... a miña nai, aparte de 
ser unha grande turista, escrebe 
nun semanário onde recebeu in
formación, e insistiu en que vi
ñese este ano a Compostela". 

James xa ouvira talar da Galiza, 
pero non tiña idea da sua identi
dade: " ... ainda non fun ás ofici
nas de turismo, mais nengun 
responsábel público, nen nen
gunha publicidade me advertiu 
da existéncia do galego. Un es
tudante no meu hotel insiteiume 
na diversidade cultural da Espa
ña --cataláns, bascas ... Tamén 
me dixo que no seu país habia 
un grupo de persoas que que
rian ser independentes da Espa
ña. Nesa conversa faloume dos 
partidos políticos, un deles era 
"Esquerda Unida". 

Este recén graduado considera 
que a palabra máis utilizada ao 
talarse da Galiza é a de "re
xión", e apesar da sua curta ex
periéncia ferroviária fara de 
Santiago, coida achar algunhas 
diferéncias importantes con res
peito a Madrid. 

"lnteireme do Xaco&eo 
na oficina de Turismo" 
Marco, 28 anos, 
vive na rexión de Modena 

Italiano, xornalista de profisión, 
veu acompañado pala sua moza 
nunha viaxe dun mes que reali
zan en coche. Marco leva dous 
días en Compostela e dubida se 
lle foron suficientes para repo
ñerse do mareo orixinado polas 
deficientes estradas. 

"Viñemos á Galiza porque no 
noso tour pota España era un 
lugar que habia que coñecer, 
sobretodo Santiago, asi que non 
somos peregrinos. ( ... ) Non sa
biamos que era ano xubilar e in
teirámonos del na oficina de Tu
rismo". 

El e mais a sua moza coidan 
lembrar de vagariño unha visita 
do Papa á Galiza e máis con
cretamente, Marco di ter lido al
go sobre unha equipa de futbol 
galega moi importante pero da 
cal non lembraba o neme. Ta
mén admite non ter nen idea 
das peculiaridades lingüístico
culturais da Galiza: " ... a xente 
fálanos en español e no turismo 
informáronnos superficialmente. 
De seguro que non nos dixeron 
nada ao respeito. Cando se re
feriron á Galiza utilizaban a pa
labra rexión" . 

"Levamos unha impresión sur
prendente do seu país. Non 
agardabamos que fose tan dis
tinto do resto da España e inclu
so tan diferente á ltália. Cha
mounos especialmente a aten
ción o bonito da xeografia e a 
amabilidade da xente". • 

r r 1 1 ·- ,( 1 
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O Tribunal Superior sobresae o sumário aberto contra Xosé Guiña 

O xulgado de Pontevedra 
terá que decidir sobre a denúncia 
do BNG contra César Mera 
•A.E. 

O Tribunal Superior de 
Xustiza dictou un auto no 
que se ordena a 
remisión ao Xulgado 
Número 1 de Pontevedra 
para que seña este quen 
prosiga as actuacións 
que considere oportunas 
en relación a denúncia 
efectuada polo BNG 
contra o Presidente da 
Deputación de 
Pontevedra. No mesmo 
auto, o tribunal acorda 
sobresair o sumário 
aberto contra o seu 
antecesor no cargo, 
Xosé Guiña, decisión 
que sorprendeu ao 
deputado nacionalista 
Cesáreo Mosquera que 
considera que se abriu 
unha etapa de "barra 
libre". 

A decisión, dada a coñecer polo 
xornal La Voz de Ga/ícia o Mér
cores 9 de Xuño, ainda non lle 
foi comunicada aos demandan
tes. Cesáreo Mosquera mostrou 
a sua sorpresa por este auto a 
perguntas do BNG, non enten
dendo como non é considerado 
delito "millóns gastados polo 
menos non legalmente". Pensa 
que esta decisión do TSXG abre 
"barra libre para que todos os 
cargos políticos fagan o que 
queiran cos cartas dos cidadáns 
sen que nengun administrado 
lles poda poñer coto". O deputa
do do BNG, que puxo as actua
cións da Deputación de Ponte
vedra en mans da xustiza, con
sidera que "se senta un grave 
precedente, pois nesta ocasión 
estaba claramente documenta
do que o diñeiro se estaba a 
gastar de mal xeito". 

Membros do BNG xa tiña mos
trado desde o mes de Decem
bro o seu malestar polas actua
cións do TSX, sobre todo do fis
cal, considerando que nas ac
tuacións realizadas máis pare
cia que os demandantes eran 
os reos. Consecuente con esta 
atitude semella ser a resolución 
de carregarlle as costas xudi
ciais ao BNG. 

Seguen as actuacións 
contra César Mera 

Pero as actuacións seguen ain
da contra César Mera, non es
tando claro ainda se a decisión 
de remitirlle as actuacións ao 
xulgado pontevedrés se debe a 
non ter condición de aforado o 
único demandado agora, ou se 
ve índicios racionais de crimina
lidade. En todo caso, xuristas 
consultados por este xornal, in
terpretan esta técnica procesal 
como perigosa, "porque o xulga
do, sexa cal sexa a percepción 

do alto tribunal, pode seguir co 
sumário e recabar novas probas 
que, mesmo poderian voltar im
plicar a Xosé Guiña". 

César Mera, que saiu elexido Se
nador polo PP, tamén ten a con
dición de aforado tan pronto xure 
o seu cargo no Senado, e daque
la que o sumário dará ainda máis 

voltas. Durante os interrogató
rios, Guiña Crespo, afirmou en 
todo momento que non tiña res
ponsabilidade algunha nas irre
gularidades, que tanto el como 
Fraga chegaron a recoñecer, bo
tándolle a culpa aos funcionários 
e, en todo caso a César Mera, 
negando que se produciran du-
rante o seu mandato.+ César Mera, presidente da Diputación de Pontevedra. 
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Coa colaboración de 3~0 ~ntidades 
culturais e deportivas 
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• Axedrez • Tiro Olímpico •Teatro • Solfeo 
• Futbol • futbol Sola •Gaitas • Fotogra.fía 
• Baloncesto • Ximnasio de Mantenemento • Bai le Rexional • Nalureza e Artesanía 
•Atletismo • Piragüismo •Danza •Cine 
•Remo •Voleibol • Debuxo • Encalxe 
•Hockey • f utbila •Música • lmaxe e Medios Audiovisuais 
• Ximnasia Rítmico •ludo •Artesanía •Artes Plásticas 

• Aerobic •Ciclismo •Cerámica • Expresión Dinámico e Mimo 

•Tenis •Velo •Música e Tea tro • Ecoloxio 

•Tenis de Meso • Badminton • Manualidades •Vídeo 

• Natación 

¡/ Cultura da participació~ p· 
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O REITORADO CAUTIVO 
CARLOS MORAIS 

Ainda non son ben as dez da mañá e a acolledora 
biblioteca da Faculdade de Xeografia e História de 
Santiago está chegando ao ponto do colapso de
mográfico. As billas dos cuartos de baño non fun
cionan ben; o mobiliário da romántica sala de lei
tura está vello e deixou hai anos de ser funcional. 
O espazo nas aulas é cada vez máis reducido. Xa 
non hai quen interveña desde os pupitres. A irra
cionalidade do sistema universitário alcanzou cuo
tas que hai poucos anos calquer estudante médio 
consideraria intolerábel. Selectividade, numerus 
c!ausus, servizos escasos e caros, auséncia de 
política cultural, españolización do ensino, autori
tarismo e prepoténcia ... nunhas aborridas e me
diocres clases que se precipitan cara o fin dun 
curso máis. 

Onde están os que hai anos por menos de todo is
to axitaban, protestaban, onde están os ideais 
transformadores e solidários, aqueles profesores 
que dician causas interesantes nas suas clases, 
os que potenciaban o debate e sementaban a in
quedanza e a dúbida, os que nos fixeron máis li
bres e máis humanos ... 

Hai uns dias a amiga e compañeira Carme Freire 
pronunciaba neste mesmo edifício unha charla na 
que afirmaba que para poder transformar esta 
Universidade había que transformar a sociedade, 
pois a interrelación entre ambas é tan estreita e 
dependente que non é posíbel unha causa sen a 
outra. Nada novo, mais si esquecido. Disto xa era 
consciente o movimento estudantil do 70 ou do 76 
que sabia que para conseguir democratizar a uni
versidade habia que rematar ca franquismo. 

Mais parece ser que os inquilinos de San Xerome 
e as suas correas de transmisión no seio dos CAF 
non opinan igual. As esperanzas de cámbio e as 
expectativas incumpridas postas hai máis de dous 
anos na equipa encabezada 
por Villares ficaron no que 
sempre foron, áuga de borralla. 
Hai que aclarar que a primeira 

zá nestes momentos xa teñan ultimado a nova 
operación deste novo curso. 

Onde ficaron as promesas de sancionar aos res
ponsábeis, dando a coñecer á opinión pública os 
seus nomes e apelidos e o dos coléxios e institu
tos involucrados? Ou é que a merda é tanta que 
pode salpicar as máis altas instáncias de prestixio
sas institucións que por unha atitude responsábel 
hai que protexer? Ou é que novamente se cedeu 
ás presións da direita opusiana e da Consellaria 
de Educación? Ou é que acordes clandestinos 
con Renovación pactaron entre unha boa mesa o 
siléncio? 

Por non entrar xa na posibilidade que daquelas se 
comezara a barallar de reformular o proceso das 
probas ou mesmo buscar o acorde que posibilita
se a sua abolición. 

O grave non seria exclusivamente a perda dunha 
oportunidade histórica de actuar sobre o presente, 
pór en contradición ás administracións central e 
autonómica, realizar reformas e asentar as bases 
xurídico-legais que aprofundizaran esta via. O gra
ve é o dano irreparábel causado ao movimento 
estudantil -que como tal se pode considerar de
saparecido- e a sua expresión orgánica: os Co
mités Abertos de Faculdade. 

Cando un movimento social alternativo abandona 
os referentes reivindicativos e de cámbio para pa
sar a defender, ben lexitimando activamente ou 
actuando de xeito pasivo, os intereses e políticas 
do poder, a motivación polo que foi xerado dentro 
do tecido social no que se asenta desaparece. 

Se a chegada do PSOE ao governo do Estado 
significou un duro golpe a certos movimentos so
ciais -viciñal, feminista, ecoloxista- non foi por-

que a organización felipista 
asumíse os obxectivos destes 
sectores da sociedade civil se
nón porque utilizando os máis 

reacción que soe suscitar a cri
se dunha fe é o cepticismo, 
mais non é este o caso de 
quen escrebe, pois xa en Xuño 
do 90 desconfiaba e mesmo 
non apostaba un peso pala 
vontade transformadora dunha 
equipa que só tivo o mérito de 
derrotar a prepoténcia corrupta 
do pajarismo e dos seus coros. 

Onde está a 
investigación sobre 
o affaire da 
selectividade? Ou é 

perversos e atractivos meca
nismos do Estado integrou a un 
substancial número de cadros 
e militantes dos mesmos neu
tralizando a sua natureza trans
formadora. 

O que aqui o PSOE non aca
dou -e intentos houbo dabon
do- co movimento estudantil 
si o conseguiu a equipa gale
guista (un "mérito" a recoñe
cerlle). Non lles custou moitos 
esforzos logralo pois a inércia 
que arrastaban os CAF desde 
o último curso de Pajares 
apontaba esta via, mais si pro
vocou duras convulsións inter
nas na organización estudantil 

Non vou transcreber aqui . o 
avultado e vergoñento listado 
do que nestes anos se fixou ou 
se deixou de facer, tampouco 
realizar a crónica negra do que 
pudo ser e estaba claro que 
nunca seria. Desde o ambiente 
xeralizado de decepción -ain
da que alguns en busca de mé-
ritos e caramelos sigan defen-
dendo o contrário- tan só pre-
tendo facer memória dun acon-

que novamente se 
ceden ás presións 
da direita 
opusiana e da 
Consellaria de 
Educación? 

que tiveron como consecuén
cia máis directa o seu estado 
actual de letargo e a indefen
sión coa que hoxe os intereses 

tecimento que sucedeu hai case un ano no que es
tiven persoalmente implicado e do que agora teño 
sensación de ter sido timado. 

estudantis e universitários se atopan na vella Uni
versidade compostelá. 

Pequenos favores, pestiños, recomendacións e 
sobretodo -hoxe en dia tal como irnos é moito
perspectivas de futuro bastaron para asimilar aos 
que a consciéncia crítica comezou a parecerlles 
unha incómoda herdanza de tempos anacrónicos. 
Apesar de teren perdido batallas e mesmo un cur
so inteiro nos seus intentos liquidacionistas, hoxe 
en dia voltaron a recuperar a tixola. O problema é 
que non teñen moita carne que fritir pois a prática 
política de elites que só pretende correxir aqueles 
cativos problemas que o próprio sistema universi
tário xera non necesita o modelo organizativo dos 

Outro narcotraficante 
tnetnbro da DEA 
Norwin Meneses Cantarero, considerado Reí nicaraguano da 
cocaína, foi reclutado pala DEA no ano 1980 despois de ser 
sorprendido no tráfico de narcóticos. Unha Investigación de 
BARRICADA INTERNACIONAL de Maio, acusa á policía especial 
contra o tráfico de narcóticos dos Estados Unidos, coñecida 
palas suas siglas DEA, de se relacionar estreitamente cos que 
asegura combater. "Despois da sua captura en Managua, en 
1992, a policia nicaraguana confirmou que Meneses Cantarero 
era axente da DEA. A vista das probas presentadas, a DEA 
tivo que recoñecer a acusación. Pero cando aportaron un 
informe xudicial sobre os antecedentes do narco, os 
funcionários da DEA alcumaban a Meneses de "traficante de 
cocaina de primeira clase". Ao se producir a denúncia, a DEA 
non saleu en defensa do seu axente pois considerábase 
enganada por ter este realizado operacións en benefício 
próprio. A situación contrariou ás autoridades nicaraguanas, xa 
que durante outros operativos realizados pala policia, 
alomenos en cinco casos atoparan narco-traficantes protexidos 
pala DEA". 

Debate bosnio. 

Clinton aplaca con probas 
nucleares aos militares 

AUTH 

Clinton cederá ao descontento expresado polos militares pala 
autorización dos homosexuais no exército e a reducción de 
orzamentos para armas e reanudará as probas nucleares cando 
a actual moratória expire, nos primeiros dias do mes que 
andamos. Esta información, publicada polo TuE GuARDIAN do 
23 de Maio, e asinada por Simon Tisdall, David Fairhall e Martín 
Walker, sinala que "se a reanudación das probas por parte dos 
Estados Unidos chega a darse, outros sócios do C/ube Nuclear, 
como Rusia, a Franza e China, que renunciaron ás probas hai 
alguns anos, seguirán o mesmo exemplo. Esta é a opinión de 
informantes do Congreso e especialistas no control de 
armamento. Se Clinton leva adiante esta decisión, paises como 
Irán, Corea do Norte, India ou Paquistán que están a 
desenvolver armas nucleares e recusaran o tratado de non 
proliferación de armas nucleares, van interpretar esta decisión 
dos Estados Unidos como luz verde para seguir adiante coas 
suas probas. Apesar do seu compromiso eleitoral de avogar por 
un tratado mundial de non proliferación nuclear, Clinton deixouse 
embaucar polos británicos e os seus colegas do Pentágono que 
son partidários das probas nucleares como condición básica 
para asegurar a seguridade das armas nucleares existentes o en 
proceso de fabricación( .. . ) As relacións entre Clinton e os 
militares xa son tensas a causa do ingreso dos homosexuais no 
exército e o recorte de gastos para armas. Fontes da 
administración aseguran que Clinton non poderá se repor contra 
os militares nun asunto que toca direitamente o corazón dos 
comandantes. 

A Suíza palas armas 

Cando saltou o "affaire" da selectividade tomos 
moitos os que desde os CAF -paradoxalmente 
os da corrente que sempre mantivemos unha dis
táncia crítica coa equipa reitoral- apoiamos ime
diatamente a decisión de Sn Xerome, ainda que a 
considerabamos limitada nos seus obxectivos. Ali
ñámonos na defensa do livre aceso ao ensino su
perior e a denúncia dunhas probas nas que á sua 
inata natureza inxusta e discriminatória houbo que 
engadirlle nos últimos anos un fraude organizado 
por unha rede mafiosa que favorece aos de sem
pre: os que participan con vantaxe, os prepoten
tes: os coléxios privados. 

actuais CAF e moito menos alimentar unha aso- A Suíza recusou por o 57,2 por cento dos votos a iniciativa por 
ciación dinámica, numerosa e activa. Un estéril un país sen máis avións de combate. De aprobarse, a proposta 
papanatismo institucional e unha atracción miméti- teria atrancado a renovación da aviación militar suiza até o ano 

A anulación dalgunhas probas desatou a xa coñe- ca polo sindicalismo de servizos definen a estes 2000. "O Grupo para Unha Suiza sen Armas (GSA) considera 
cida campaña reaccionária contra Villares e os burócratas aprendices de políticos. que o resultado do voto sobre a compra de 34 cazas non foi 
sectores progresistas que tivemos a valentía de unha desfeita -sinala un comentário de LA LIBERTÉ de Xenebra 
apoiar esta xusta decisión. O Magnífico Reitor Non quixer despedirme sen deixar aberta a porta do 7 de Xuño. A pesar da chantaxe cos postas de traballo e a 
soubo manter -non sen dúbidas e cesións- o ti- pala que penetre unha lumieira que quixermos pesar tamén da utilización do desastre iugoslavo, unha parte 
po e prometeu unha investigación que desmasca- transparente e saneada para que no vindeiro déci- importante da povoación e vários cantóns expresaron a sua 
rase aos culpábeis. Mais hai xa case un ano disto mo aniversário dos CAF (o próximo curso) un ple- oposición aos gastos militares. Andreas Gross, principal figura 
e os delincuentes de garavata e xestos educados onasmo referencial recuperase a coeréncia e os da campaña contra a compra dos avións de guerra, subliñou que 
que operan na sombra dunha legalidade corrupta obxectivos· inrciais. Só depende- de vontades-e 'SS- os seus adversários tiveran dez veces máis meios financeiros 
e duns-iAtereses miiisRárfas seguef'.l impunes_ QuL-___ f.orzos. ~- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ - ~~r'.1_ ~ ?~~~tida campaña".• 
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Q GOLPISMO VOLVE A LATINOAMÉRICA 

A oposición uniuse contra o Serranazo e freou a ditadura 

A crise e as conquistas populares 
sacaron aos militares guatemaltecos á rua 
• X.L. NIETO PEREIRA 

A crise que vive 
Latinoamérica está a 
provocar unha nova xeira 
de cuartelazos. 
Recentemente foi 
Guatemala, onde o 
autogolpe de Serrano 
parece finalmente 
derrotado. As 
organizacións populares, 
as xerarquias, os militares 
e os Estados Unidos 
xogan un xadrez, menos 
violento que na década 
dos sesenta, pero non 
menos opresivo. 

Desde había vários días circula
ban numerosos rumores en 
Guatemala verbo dunha iminen
te ruptura constitucional. Os 
amigos de solucións rápidas e 
tallantes insinuaban que as ac
cións da retención do 8% que 
corresponde constitucionalmen
te aos concellos, o uso arbitrário 
dos gastos confidenciais, o au
mento o 300% no canon da 
enerxia eléctrica e o clima de 
inestabilidade provocado pala 
protestas sociais, xustificaban a 
revocatória do mandato presi
dencial outorgado a Serrano Elí
as nas últimas eleicións. 

Ao anterior súmase o nervosis
mo do exército ao ser considera
do principal violador dos direitos 
humanos no informe que apre
sentou o Procurador ao Congre
s0 de Deputados, e a hipotética 
posibilidade de ser investigado 
pala Comisión da Verdade. 

Dadas as protestas do movi
mento popular a piques de pro
ducir unha fenda no sistema, co 
exército visibelmente molesto 
polas conversas coa guerrilla da 
URNG, e ante as consecuéncias 
que se derivarían da sinatura 
dun acordo coa mesma, o Presi
dente Serrano serviulle a institu
ción armada a sua lexitimidade e 
mediante un autogolpe paralisou 
temporalmente o país. 

Serrano enterrou así o xoven e 
débil experimento democrático 
que levaba a cabo Guatemal 
desde había oito anos. 

Nalguns círculos perguntábase se 
o Presidente tiña tanto poder co
mo para impar a sua vontade ao 
exército ou pala contra é outro 
dos Presidentes civis que lle pres
ta o servizo á institución armada. 

O protagonismo popular 

Ao exército de Guatemala, vir
tual gañador da confrontación 

de moitos anos, o recoñecimen
to internacional e o ser conside
rado un réxime democrático por 
moitos países. 

Condena xeralizada 

A reacción ao golpe non se fixo 
esperar e tanto interna como ex
ternamente sucedéronse os pro
nunciamentos da condena. Así 
aos comunicados neste senso 
dos organizadores sindicais e po
pulares sumáronse os das lgre
xas, Universidades, partidos polí
ticos, CACIF (patronal guatemal
teca) , etc. Neste mesmo sentido 
o Coléxio de Avogados calificou 
de nulo o decreto presidencial e 
como anticonstitucional tachouno 
a Corte de Constitucionalidade. 
Tamén o Tribunal Supremo elei
toral anunciou a imposibilidade 
de convocar en 60 días a unha 
Asemblea Nacional Constituinte. 

No exterior a comunidade inter
nacional rechazou as medidas 
do Presidente Serrano. Os Esta
dos Unidos condenaronno rotun
damente e a C.E. ademais de 
pedir a volta ao réxime constitu
cional suspendeu todos os pro
gramas de axuda a Guatemala. 

O 60 por cento dos guatemaltecos son indíxenas pero apenas participan en política. HÉCTOR ZAMPAGLIONE 

As horas seguintes ao golpe de 
Estado foron de enorme tensión 
e desconcerto. Moitos dirixentes 
populares e sindicais durmiron 
tora das suas casas. O Presiden
te do Congreso e do Tribunal Su
premo de Xustiza estiveron deti
dos nas suas vivencias. O procu
rador dos direitos humanos, Ra
miro de León Carpio, escapou da 
policía e pasou á clandestinida
de. As forzas de seguridade ocu
paron as ruas. A xente perguntá
base cando empezarían a deter, 
desaparecer ou asasinar aos lí
deres contestatários . Polo de 
agora non sucedeu e vaise con
solidando un amplo movimento 
de oposición ao golpe. 

coa guerrilla, doille cada vez 
máis o auxe e protagonismo dos 
seus "inimigos": as CPR (Comu
nidade de Povoación en Resis
téncia), os refuxiados que re
centemente empezaron a regre
sar ao país, o CUC (Comité de 
Unidade Campesina) , a prémio 
Nobel Rigoberta Menchú e o 
movimento popular e sindical en 
xeral, así como os ataques da 
prensa democrática e institu
cións internacionais. Tan é así 
que nos últimos tempos o vocei
ro do exército talaba e pronun
ciábase sobre feítos nacionais e 
internacionais antes que a casa 
presidencial. O seu protagonis
mo cada vez era máis evidente. 

As razóns do seu actuar foron, 
segundo Serrano, a situación de 
descrédito e corrupción que tiñan 
o Congreso da República e o sis
tema xudicial o cal non lle permi-
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tia governar. Se ben é certo que 
o abuso de poder, amiguismo, 
corrupción e impunidade son do
minantes en ambos dous orga
nismos, estes vícios caracterizan 
igualmente ao poder executivo. 

O 25 de Maio Serrano materia
lizou o autogolpe e emitiu un 
decreto asinado unicamente 
por el e mais polo ministro de 
governación, no cal afirmou 
que manterá vixente a Consti
tución pero que "interrompe 
temporalmente" vários artigas 
da mesma, a lei de Amparo, 
exibición persoal, e a lei eleito
ral e de partidos políticos. Ase
made censura os meios de co
municación, disolve o Congre
so asumindo o governo a fun
ción lexislativa, disolve o Tribu
nal Supremo de Xustiza e pede 
ao Tribunal Supremo eleitoral a 
Convocatória dunha Asemblea 

Nacional Constituinte nun pra
zo non meirande dos 60 días. 

Se ben os golpes de Estado 
non son novas en Guatemala e 
a povoación xa ten costume de 
viver coa presenza dos militares 
nas ruas, este posue caracterís
ticas próprias. Desde o golpe 
de estado executado contra o 
governo democrático de Jacobo 
Arbenz (1954) o país viu suce
derse contínuas ditaduras mili
tares. Agora, sen embargo , o 
movimento popular tiña espa
zos democráticos abertos por 
anos de loita, existían partidos 
políticos de centro e direita -a 
esquerda non está presente-, 
consolidárase a Procuraduría 
de Direitos Humanos e o Tribu
nal Supremo de Xustiza e o 
Congreso da República, mal 
que ben, desempeñaban o seu 
papel . Todo isto supuxo, lago 

O Xoves 26, Rigoberta Menchú 
convocou ao pavo a unha misa 
ecuménica na praza diante do 
Palácio Presidencial que signifi
cou o primeiro acto de protesta 
masiva contra Serrano e o exérci
to. Apesar da premura de tempo 
e da censura nos meios de co
municación, milleiros de persoas 
romperon ca medo e acudiron á 
cita. As forzas de seguridade non 
deixaron celebrar o acto e houbo 
detencións e fortes malleiras. 

Aos poucos dias os militares re
tractáronse e deixaron de apoiar 
a Serrano, anunciando que o 
golpe tora rexeitado. A Asam
blea non admitiu a candidatura 
do vicepresidente Gustavo Espi
na e elexiu a León Carpía, ante
rior Procurador dos Dereitos Hu
manos. Jorge Serrano marchou 
a vivir aos Estados Unidos.• 

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA 
Está en todas as partes, destaca pota sua calidade e sobretodo vese. 

Como os nasos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e marquesiñas. 

RÓTULOS E SINALIZAC/ÓN INTEGRAL 
VIGO: Gregario Espino, 27 (Doblada) Tel. 37 95 21 
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A CULTURA 
CASTREXA 

FRANCISCO CALO 

Hai cousa de 15 ou 20 
anos era tan pouco o 

que se sabía sobre esta 
cultura que facer un 

libro sobre ela non tiña 
demasiados problemas. 

Os avances, as 
investigacións sobre 

tantos aspectos fan que 
teña mudado a 

situación. 

Con este volume 
preténdese levar ao 
grande público uns 

coñecementos sobre o 
que foi a Cultura 

Castrexa, introducindo 
nalguns apartados ideas 

novedosas. 

Numerosas citas e a 
principal bibliografía 

sobre cada tema 
divulgan e facilitan o 
camiño aos lectores 

interesados. 

EN 
PREPARACIÓN: 

5.- O Reino de Galicia, de X. 
Armas Castro. 

7.- A igrexa galega, de 
Francisco Carballo. 

8.- A burguesía galega, de X. 
R. Barreiro. 

9.- A desamortización, de 
Ramón Villares. 

10.- Historia económica 
contemporánea, de Xoán 

Carmona. 
12.- Lingua e Historia, de 

Santiago Esteban. 
13.- Prensa e outros medios 

de comunicación, de G. 
Luca de Tena. 

16.- O Agrarismo, de 
Henrique Hervés. 

18.- O nacionalismo, de 
Xusto Beramendi. 
19.- Guerra civil e 

Resistencia antifranquista, 
de Bernardo Máiz. 
20.- Transición e 

autonomía, de X. R. 
Quintana I A. Romasanta / M. 

Valcarcel. 

-EDICIÓNS 
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A SITUACIÓN DA EX-UNIÓN SOVIÉTICA 

lacob Simonov 
1 Arménios e azerbaixanos estaban xuntos nas p1 
manifestacións pola independéncia de Nagorno 1 

• G. LUCA DE TENA 

O valor histórico da 
Arménia como 
corredor 
estratéxico entre 
Rúsia e o Islam 
reaparece en 
primeiro plano dias 
depois de deitar o 
muro de Berlin. 
Arménia está 
desde aquela 
sitiada por Xeórxia 
e o Azerbaixán 
mentres Rúsia 
xoga a sua baza en 
defensa do 
petróleo de Baku. 
O xornalista 
arménio lacob 
Simonov falou na 
Galiza do momento 
do seu país ao 
tempo que 
apresentaba un 
programa de 
cooperación en 
nome da 
asociación de 
amizade co Estado 
español e a 
América Latina 
A real. 

En que situación está o conten
cioso entre Arménia e Azerbai
xán? 

A situación económica de Armé
nia é moi difícil e agrávase polo 
problema do terremoto. O proble
ma político engadido foi o conflito 
sobre Karabag, que se manifes
tou a partir do 88. Aproveitando 
esta situación nova, o povo de 
Karabag proclamou a indepen
déncia e a sua incorporación á re
pública de Arménia dentro da 
Constitución da Unión Soviética. 
Pero as autoridades centrais e da 
República do Azerbaixán non fi
xeron caso das demandas xustas 
do povo de Nagorno Karabag. 
Compre sinalar que nas primeiras 
manifestacións pola independén
cia de Nagorno Karabag, protago
nizábanas arménios e azerbaixa
nos xuntos. Só despois comeza
ron os enfrontamentos que poste
riormente desembocaron nunha 
guerra aberta entre Karabag e o 

Azerbaixán. Nesta altura, os ar
ménios non pode deixar aos seus 
compatriotas en apuros. Na Ar
ménia viven case meio millón de 
cidad~ns que proceden de Kara
bag. E lóxico que queran defen
der as suas terras. 

Todo o movemento de simpatia 
internacional xerado a partir do 
tremer de terra parece que se 
esvae cando os arménios to
man Kelbadxar e expulsan da 
sua terra a 60.000 azeries. 

Pero antes, os azeries botaron 
aos arménios e fixeron unha ma
tanza en Sumgait, Bakú e Kirova
bad, pero ninguén levantou a voz 
contra deles en todo o mundo. Ao 
comezo da guerra, Karabag esta
ba separada de Arménia pero o 
povo de Karabag grácias ao seu 
espírito e resolución gañou o di
reito a autodeterminacjón. Anouilh 
decia que non habia belixerante 
que non crera ter o ceo da sua 
parte. Pero evidentemente o prin
cipal é a paz á que aspiran os po
vos de Azerbaixán e Arménia. 
Coido que nunca son os povos 
quen van a guerra senón os go
vernos. E o respeito ao direito 
alleo é a paz. Azerbaixán debe re
coñecer Karabag ainda que isto 
significa para eles perder un terri
tório moi rico. En canto aos corre
dores, o território só pode sobrevi
ver con comunicacións. O de Kel
badxar é outro caso porque cando 
se apoderaran de Xaumian e Mar
daguerit reduciuse o território de 
Karabag, que ficou ameazado por 
todas partes. 

Como é o actual estatuto de in
dependéncia de Karabag? 

O país morre ou sobrevive como 
Estado independente. No comezo 
do conflito, Karabag non quería 
ser independente nen incorporar
se a Arménia, senón república 
autónoma de Unión Soviética. 
Despois, no 1 de Decembro de 
1989, houbera unha resolución 
conxunta do Parlamento Arménio 
e do de Karabag o 1 de Decem
bro de 1989 para incorporar Kara
bag a Arménia pero non se deu 
realizado. Máis tarde Karabag 
proclamouse independente, o que 
quer dicer que non pertence a Ar
ménia nen a Azerbaixán. O último 
plan de paz tripartito entre Rusia, 
Turquia e os Estados Unidos tora 
aprobado por Arménia e Azerbai-

'Na Arménia vive 
casi médio millón de 
cidadáns que 
proceden do 
Karabag. É lóxico 
que queiran defender 
as suas terras' 

'En calquer 
episódio do conflito 
arménio
azerbaixano 
aparecen 
evidéncias materiais 
que acusan a 
Arménia, pero 
cando pasa o 
mesmo en Baku e 
SumgaH ninguén 
protesta' 

xán, pero non por Karabag que 
considerou que non dispuña de 
garantias abando. 

A chave arménia 

Desde a Perestroika, todos os 
lugares do globo nos que hai 
conflito, están asentados sobre 
reservas de enerxia ou nas vias 
estratéxicas para dominalas: 
Angola, o Golfo, Azerbaixán, os 
Balcáns. 

A rexión trans-caucásica ten un 
grande interese para Rúsia por
que a sua comunicación con Irán 
só se pode realizar através da 
Arménia e o Azerbaixán. Se o 
Azerbaixán rompese con Rusia, 
Moscova perderia a influéncia e 
os lazos que mantén co seu veci 
ño máis próximo e influinte no Is
lam . E se Rusia perdese a sua 
preminéncia estratéxica no Azer
baixán, ficaria sen relación con 
Irán, agás que utilizase o camiño 
de Arménia . Outro tanto pasa 
con Xeorxia, que lle da saida ao 
Mar negro. Calquera episódio do 
conflito Arménio-Azerbaixano 
serve de pretexto para faceren 
unha campaña anti-arménia. E 
contan invariabelmente coa pro
paganda turca para magnificar o 
suceso. Ao segundo dia apare
cen evidéncias materiais que 
acusan á Arménia. Pero cando 
pasou o mesmo en Bakú e Sum
gait, ninguén protestou. E cando 
un crime fica impune, repítese. 
Doutra parte, os lazos económi
cos tradicionais con Rúsia son 
fortes e non poden romper en 
dous tres anos. Nengunha repú
blica sobreviviria por si mesma. 
Neste momento viven mellor en 
Rusia o que quer dicer que Rusia 
estaba a manter todas as repúbli
cas ainda que os rusos viviran 
pior. Agora vense por Moscova 
moitos automóbiles extranxeiros. 
Un piso ali pode custar seiscen
tas mil pesetas ao mes. 

Ultimamente o grupo Daznaks
hud distánciase máis do presi
dente Petrosian. 

Esta fracción ten arredor de co
renta deputados no Parlamento. 
O seu programa procura desde 
hai tempo unha Arménia inde-

pendente e unida. Na miña opi
nión persoal coido que este pro
grama é axustado ao desenvol
vemento de Arménia. O governo 
criticou a este grupo de oposición 
por a sua relación co exterior e 
sobre todo coa dirección do parti
do que está na Grécia. O Daz
nakshud di que compre recoñe
cer Karabag como suxeito de di
reito internacional; o Governo, 
non. O ministro de Asuntos Exte
riores do Governo foi criticado 
por tentar de manter boas rela
cións con Turquía, coa que histó
ricamente tivemos sempre pro
blemas. O Governo cesouno. 

Que prescribirá a nova consti
tución arménia á respeito da 
propriedade privada? 

Arménia foi a primeira república 
soviética que privatizou a terra, 
hai agora dous anos e estamos 
na véspera da privatización das 
empresas. Coido que hai lugares 
nos que se podia privatizar a terra 
pero non, por exemplo, no val de 
Ararat, que está no centro de Ar
ménia, porque é o celeiro que dá 
de comer a todo o país, onde es
tán concentradas as duas tercei
ras partes da povoación. Entendo 
que se debe diferenciar o modo 
de privatización, segundo o lugar. 
Existe o temor de que co tempo 
os mozos deixen de seren cultiva
dores da terra e prefiran ir as ci
dades. 

Que clase de relación pode es
table ce r Arménia cos paises 
occidentais? 

Existe un espazo para a amizade 
e a cooperación ampliada de Ar
ménia con outros paises, en par
ticular con España e Galiza so
bre todo . Por que con Galiza? 
En 1987 celebráronse aqui os 
días de Arménia e tivemos a 
oportunidade de coñecer a hos
pitalidade e o património cultural 
dun pavo antergo que tantos ris 
cos comuns ten ca noso povo, 
en relación coa história, as tradi
cións os costumes e os modos 
de vida. Somos realistas e non 
pensamos que inmediatamente 
se vaian realicen actividades de 
gran escala. Ante todo pensa
mos coñecernos mellar a meio 
das actividades informativas, cul
turais, docentes etc. para des
pois chegar a máis outos níveis 
de cooperación. Ternos relación 

'Hai lugares nos que 
se podia privatizar a 
terra, pero non no 
val de Ararat porque 
é o celeiro que dá 
de comer a todo o 
país' 
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""ª Asociación Maximo Gorki de 
Solidariedade entre os Pobos, 
que está a facer un labor de mé
rito para a cooperación. Gracias 
á sua intermediación entramos 
en contacto con persoas dispos
tas a cooperar e prestar axuda 
para un traballo común. Concre
táronse formas e vias de rela
ción, como viaxes de grupos, 
clases de música, exposicións, 
publicacións de cantos armenios 
e galegas para nenas e que un 
profesor armenio viaxe á Galiza 
para estudar galega. 

Como pode influir na guerra 
con Nagorno Karabag a recen
te revolta militar en Azerbai
xán? 

O motin que se produciu Venres 
pasado na segunda cidade do 
Azerbaixán, Giandyá, dirixido por 
Durat Guseinov, é o resultado 
dunha profunda crise política na 
república que se habia agravar 
ainda máis despois da caida da 
rexión de Kelbadxar. A cada que 
hai una derrota na fronte militar, a 
situación interna no Azerbaixán 
cambia bruscamente. lsto quer 
dicer que se trata dunha loita polo 
poder e polo control político do 
país en xeral. Sabemos que o po
der é de Abulfás Elchibei, que re
presenta os intereses nacionais e 
que non apoiou a entrada do 
Azerbaixán na Comunidad de Es
tados lndependentes (CE/). Na
mentres o Azerbaixán non resol
va os seus problemas internos, 
no poderá ter unha posición cla
ra á respeito do problema de Na
gorno Karabag que ten no cerne 
o recoñecemento da independén
cia. Hai várias forzas opositoras 
ao réxime actual do Azerbaixán 
que están descontentas tanto da 
situación socio-económica como 
política, e en particular das últi
mas derrotas na delongada, gue
rra con Nagorno Karabag. E evi
dente que o novo poder tratará 
no posibel de resolver o conflito 
para dar tregua ao pavo canso da 
guerra.+ 

ANXO IGLESIAS 

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Como son as condicións de vi- X ; • flito polo enclave do el enclave 
da hoxendia na Arménia e o eorx1a corta o gas de Nagorno Karabag. 
Nagorno Karabag? 

Pasamos un ano terríbel, cun in
verno de moitas penalidades. O 
gas do Turkmenistan, que cruza 
Xeorxia despois de atravesar ou
tras tres repúblicas, non chegou. 
Como mínimo, compren sete mi
llóns de metros cúbicos para 
atendermos as necesidades dos 
hospitais, maternidades e cen
trais. Pero últimamente, Arménia 
non recebeu nen sequera a me
tad e deste mínimo. En condi
cions normais, dispuña diaria
mente de dezasete millons de 
metros cúbicos. 

Cal é a razón de que non che
gue o gas? 

Xeorxia desviá as cantidades 
destinadas a Arménia. En várias 
ocasións houbera atentados 
contra o gasoducto e ó governo 

non deu nunca garantido o seu 
normal funcionamiento. E se non 
hai gas, non pode haber enerxia 
eléctrica. Por riba, fallou o com
bustíbel líquido, a madeira e o 
carbón. A povoación tivo que ta
lar ducias de milleiros de árbores 
na capital e noutras cidades e al
deas. Milleiros de toneladas de 
combustibles sólidos comprados 
por Arménia ou procedentes de 
donacións e outras cargas foron 
decomisadas en Xeorxia. A ex
plicación do Governo xeorxiano 
foi que non controlaba a situa
ción, a pesar de que se compro
meteu en varias ocasións a 
acompañar os comboios. 

Como poderá sobreviver Ar
ménia nesta situación? 

Con todos queremos vivir en paz 
e nunca seremos os primeiros en 
comezar una guerra ou un confli
to militar. Esto significa que as 
nasas fronteiras están abertas 
para os nosos viciños. Cando 
existía a poderosa Unión Soviéti
ca, a ninguén se lle ocorreu dubi
dar da seguridade das fronteiras. 
Hoxendia, cando xurdiron os no
vas Estados na rexión cos seus 
próprios intereses e políticas na
cionais, apareceu a nacesidade 
de pensar tamén nas fronteiras. 
Todas as fronteiras son amigas 
se os paises conviven en paz e 
non perseguen obxectivos egois
tas. Pero ao mesmo tempo esta 
fronteira pode se converter nun
ha liña de fogo, como acontece 
ca Azerbaidxán a causa do con-

Esta situación desminte a soli
dariedade proclamada durante 
moitos anos entre os povos da 
ex-Unión Soviética? 

A amizade dos pavos da ex-Unión 
Soviética, forxada durante setenta 
anos de socialismo e ainda antes, 
existe, a pesar dos conflitos inter
nos e externos. Digamos que en 
Moscova traballan xuntos milleiros 
de arménios, azerbaixanos, xeor
xianos e representantes des pa
vos do Cáucaso do Norte e a nin
guén se lle ocorreu agredir ao seu 
conveciño. Coido que a solidarie
dade entre os pavos da ex-Unión 
Soviética existe e existirá porque 
o idioma que os une, as tradi
cións, os costumes comuns, 
amáis dos puramente nacionais, 
permanecerán ainda na mentali
dade e o comportamento dos ex
cidadáns soviéticos.• 
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ESTE E O 
LIBRO 
DAS LETRAS 
GALEGAS 

Unha análise rigorosa, obxetiva 
e documentada de toda a obra 

literaria de Eduardo Blanco 
Amor, contada ó través de 

cinco capítulos: 
-Percorrido por unha ubica
ción desacougada. 
-Novecentismo, literatura e 
modernidade; a traxectoria po
ética de Eduardo Blanco Amor. 
-A novelística "galega" de 
Blanco Amor e o problema da 
lingua. 
-Retorno e recuperación do 
galega e asunción da realidade 
conflitiva. 
-A preocupación pola norma
lización cultural , lingüística e 
política do país. 
-Epílogo útil e bibliografía. 

O libro imprescindible para 
acercarse e coñecer 

a fondo a obra do autor de 
A esmorga. 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

No Congreso sobre 
Blanco Amor déronse 
cita os especialistas 
galegas que interviran 
no Congreso sobre 
Cunqueiro. Os mesmos 
que xa asistiran ao 
Congreso sobre Rosalia 
e Castelao. Todos 
coincidiran antes na 
Semana sobre Bauza 
Brei, no Encentro sobre 
Pimentel e na 
Convención sobre Celso 
Emílio Ferreiro. Claro 
que sempre falta algun 
que está enfermo. 

, Estes especialistas 
literários teiman en 
demostrar que a Blanco 
Amor lle gastaban as 
mulleres, que Pimentel se 
vivise escreberia un libro 
titulado A sombra de 
Fraga na herba. Gastan 
de buscar en Rosalia a 
poesía existencial, para 
tender desde aí unha 
ponte até a saudade e 
casala, no canto de 
Murguia, con Ramón 
Piñeiro. Aproveitan a 
Cunqueiro para 
demostrar que os 
galegas teñen duas 
línguas e dous corazóns. 
E o libro de Celso Emílio, 
Longa noite de pedra, 
non o editan porque aquí 
do franquismo non se 
fata. Son o deterxente 
que usa Fraga para facer 
a cultura galega incdlora, 
inodora e insípida. 

Un xornalista xubilado 
de Bilbao acaba de 
fundar unha axéncia de 
boas notícias. Pero 
notícias boas hai poucas. 

ACHISPA GALEGA I! 
GARDAMOS O GANDO 

DE MEDIO MUNDO 
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Desencanto 
Despois dunhas horas transcorri
das desta data transcendental e 
histórica do 6-X, non podo evitar 
unha sensación de desacougo e 
ansiedade, de mágoa e desen
canto, polo que acabamos de pa
sar. E por iso que me sinto obri
gado a desafogar en público, pa
la primeira vez na miña vida, aos 
meus recén cumpridos 27 anos. 

Esta posíbel dar non está en ab
soluto relaciona-
da cunha incon-
fo rm id ade no 
que atinxe aos Ese camiño é 
resultados elei-
torais. Polo con- a derrota das 
trario, comprá- maiorias, das 
cerne sobrema-
neira a alta par- correntes 
ticipación políti- fácticas de 
ca do pavo es-
pañol en xeral e, poder, 
incluso, do gale- dos pre
go en particular. 
lsto significa un determinismos 
'paso de prata' dos meios de 
na consolida-
ción da demo- comunicación. 
crácia, do esta-
do de direito, da 
liberdade. Tam-
pouco esta dor ven aunada á vi
tória por cuarta vez consecutiva 
do PSOE. Son da opinión de que 
para a maior parte de España é 
o que comunmente se chama 
"un mal menor". As veces, as 
persoas semellan ter atitudes pa
rellas aos animais, e, neste caso, 
o povo español desenrolou un 
"sentido de queréncia" similar a 
algunhas espécies, por exemplo, 
os tauros. Desta maneira, o pavo 
español fixo honor a unha atitude 
conservadora de voto, repetindo 
no 93 o que tiña acontecido no 
79 cando a antiga UCD derrotou 
contra pronóstico ao puxante, 
daquelas, PSOE, case nunha si
tuación idéntica á deste ano, 
apenas substituindo o contrin
cante, un PP que tencionaba ga
ñar, que tiña todo ao seu alcan
ce, mais saiu vencido. Non creo 
que o aumento de votos teña si
do obtido por méritos próprios e 
si por graves e ao tempo gran
des erros do seu rival. Ademais, 
desde o comezo da pre-campa
ña eleitoral , todo estaba configu
rado e pre-determinado para o 
triunfo das maiorias e, con isto, o 
bipartidismo. Quen pretendeu is
to, como o Presidente da Xunta, 
enganouse de raíz. E, nen tan 
sequera, no tocante á Galiza. O 
pavo en xeral, os votantes de
mostraron coma noutras lexisla
tu ras as suas tendéncias para 
partidos alternativos, portante, 
distintos, xa sexa para abranxer 
intereses tan diferentes como os 
que defenden os partidos nacio
nalistas, os rexionalistas e a es
querda española crítica de IU. 
Talvez si que teña mágoa por 
este "caldo de cultivo" dirixido 
desde o poder, tanto central no 
tocante ao PSOE, como periféri
co no PP na Galiza. Semella 
querer mal-copiar exemplos alle
os como é o caso saxón, léase a 
Grande Bretaña e, claro está, o 
exemplo dos Estados Unidos da 
América. Afortunadamente, en li
ñas xerais, houbo espazos para 
as voces críticas e, o que é máis 
importante, para as minorias . 

E penso que sei do que falo, 
porque eu síntome como tal, co
mo minoria, tanto de pensamen
to como de profisión e é por isa 
que ergo a miña voz facendo 
uso do que teño direito, dun di
reito inalienábel a calquer indiví
_du_o_, _s_en_ di_s!inció_n de sexo, ra-

XACOMEU 
XosE Cm CABIDO 

O dono do bar manexa o mando, cambia de canles unha e ou
tra vez a petición dun pequeno grupo de ansiosos, mentres o 
resto da clientela bebe e fuma sen prestarlle atención ó televi
sor. "Galicia non saca nada", di o dono do bar. 

Na 'galega ' están co futbol , como se a xornada electoral per
tencese a outro mundo. Para que informar do que aconteceu 
na casa, se eles perderon fóra por varios puntos. Que gañaban 
na casa xa era sabido. 

O grupo reducido está pendente de que se completen os es
crutinios. Queren saber se os dous deputados nacionalistas 
máis desexados da nosa historia recente conseguirán asomar a 
cabeza por debaixo dalgunha das renomeadas orquíllas que e 
enredan varias veces nos pelos da lingua de Corcuera . O 60% 
escrutado: non saen. 95% escrutado e Galicia non saca nada. 

O PP xa comeu en nós, en Galicia, canto quixo. O PSOE co
meu en nós todos estes anos, e calcounos a cabeza ben calca
da. Hano de seguir facendo co apoio da maioría. 200.000 voto 
espallados en catro demarcacións electorai e dúas opción ga
legas, non serven para librarnos da eterna mi eria política. Ou
tra vez, será, se nós queremos.• 

sulta ridículo talar unha obvieda
de semellante, sen embargo, é 
mester dicelo polo que virei ex
por. Exercin un voto libre, demo
crático, non coaccionado, deste 
modo, reflexionado desde hai 
vários anos, sete en concreto, 
todo un ciclo vital , portante . O 
meu voto foi para o BNG. Un 
voto coa cabeza e co corazón . 
Co primeiro porque penso, é un
ha opinión indivisa é subxectiva, 
que era e é a opción máis inteli
xente e razoábel para os intere
ses do pavo galego e, de forma 
indirecta, para España tamén. 
Co segundo porque recoñezo 
que me unen empatias persoais 
con alguns dos seus líderes e 
representantes, e asi o confeso. 

Un tamén ten o direito inexcusá
bel de gastar e exercer o seu 
gosto, e da mesma maneira que 
estas eleicións do 93 supuxeron 
a vitória do personalismo e da 
"cultura da imaxe" amparada e 
levada en palmiñas polos meios 
de comunicación en xeral, tamén 
podo eu verme defendendo ca
ras, persoas, humanidades e, 
por suposto, a ideoloxia e atitude 

política que mantén o BNG. Par
to da base de coñecelos un pou
co, se cadra por estaren tan pró
ximos de min, física e cultural
mente. Ainda que nado en Ou
rense capital, desde pequno vin
me ligado afectivamente ao pavo 
de Allariz. ( ... ) Estou moi orgullo
so do comportamento desta vila, 
exemplar na participación, acima 
da média baixa da província de 
Ourense e exemplar por ser, 
compartativamente a vila con 
maiores votos a unha opción po
lítica galega, propiamente nosa, 
como é o BNG, non prestada, 
nen comprada , nen camuflada 
noutras opcións ideolóxicas. O 
BNG é un partido estábel de 
pensamento próprio, do seu, in
dependente e libre, nacionalista 
de intención como o PNV, CIU e, 
posibelmente: como os partidos 
rexionalistas, todas elas alternati
vas válidas, minoritárias, disiden
tes, inalienábeis, en definitiva, li
bres. Como dixen , gábome do 
comportamento do Concello de 
Allariz, xa que marcou o camiño 
a seguir no futuro, a esperanza 
para a Galiza, sexa con esas si
glas ou con outras, non importa 

GONZALO 

se é de esquerdas, de centro (lé
ase o imprescindíbel libro de 
Carlos Mella, A Ga/icia posible, 
que todo galega que se prece 
debia ler, con ou sen o prólogo 
de X.M. Beiras, como vostedes 
prefiran), ou incluso de direita, 
por que non!; sempre e cando fo
se un partido estábel de pensa
mento próprio, de seu, indepen
dente e libre. Ese camiño é a de
rrota das maiorias, das correntes 
fácticas de poder, dos pre-deter
minismos dos meios de comuni
cación, das circunstáncias da po
lítica exterior circundante. O 
BNG derrotou ao PSOE, voto de 
rebeldia nacional a un partido 
desgastado polo poder, susten
tado única e exclusivamente na 
figura talismán do seu líder o Sr. 
González, o rei absoluto, o lndu
rain do pelotón non só español, 
senón europeu e internacional. 
Que llo digan ao naso Presidente 
da Xunta que veu frustradas as 
súas anisas de poder na Mon
cloa, como se viran asemade os 
demais líderes políticos, come
zando polo Sr. Aznar (encomiá
bel a sua atitude cabaleirosa e 
deportiva ao recomendar calma 
nas hostes famintas do PP e 
aceitar con calma a derrota) até 
figuras e figuróns de toda índole 
e cariz como os que pululan no 
espectro político español e gale
ga que farian as risas do mesmí
simo Valle-lnclán. 

A dar non ven, claro, do triunfo 
do PSOE en España, nen da es
tabilidade dos partidos naciona
listas basca e catalán. Ao final , 
son eles e ninguén máis os que 
irán "cortar o bacallau" como din 
os nasos curmáns portugueses e 
brasileiros. Eles e non nós. E non 
nós porque somos indignos, sí di
go indignos da nación que repre
sentamos , un país de ananos 
que mentaba Castelao, ai! se el e 
outros galeguistas históricos co
mo Alexandre Bóveda, ou o mes
mo Otero Pedrayo, deputado ás 
Cortes Xerais na época da Repú
blica, ai! se os imortais, os egré
xios tivesen direito á palabra, po
ríanse roxos, vermellos de vergo
ña e indignación palas oportuni
dades históricas que se nos apre
sentan no noso nariz e será tal
vez por isa que está tan rente 
dun, qye non nos percatamos de 
velo . E tan doado, tan simples 
como defender os intereses da 
própria família, da casa de seu, 

za ou condición social. case re-- - - - - - - - . - · - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - · · - - - -
'""-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;...;..;;;..;..;;~· 

- - ....... - - - - - ... - - --·-------------- - - - -



GALIZA E MUNDO Nº573-10~E~~~~~~ 17 
--------------1------------

G L O B A L [frl ~ 

EL PAÍS, CARMEN, 
CRISTINA, FELIPE ... 

NANINA SANTOS 

.. "Cinco ou seis mulleres" poderian ser ministras se gaña o 
PSOE .. era o título que o diário independiente El País (2.VI .93) 
daba á información de Azucena Criado do encontro de Felipe 
González con grupos feministas. 

Surpresoume que non dixese 7 ou 1 O que é máis número e, ao 
mellor, outras feministras que as propiamente psoe (Carmen 
Martínez Ten, ex directora de El Instituto de la Mujer, e Cirstina 
Alberdi ex vogal do Consello Xeral do Poder Xudicial, promoto
ras do encontro), animábanse a votar a ese partido que, en 10 
anos non fixo (pala herdanza que deixou a direita?), cáseque 
nada do que agora promete que fará nos seguintes catro. Hei 
confensar que Felipe matizou: "cinco ou seis, se son quen de 
buscalas, porque sei que si as hai", gañando outravolta as simpa
tías das a istentes que tamén coincidiron con Felipe na idea de: 
"despilfarro insuportábel para España desaproveitar o potencial 
de recursos humanos que representa a metada da povoación". 

Agora que a campaña pasou, haberá quen me diga, Ese estilo 
(tratarno orno se fósemos decididamente idiotas), é de direi
tas ou é d esquerdas? Teño curiosidade por despexar esta e 
outras incógnitas nun tempo en que semella que a xente diri
me case que todo polo destro ou polo sinistro. + 

da terra, da mar, da língua, dos 
costumes, do ar; ninguén poderá 
varrer a casa mellor que un mes
mo, se ese un está verdadeira
m ente comprometido, desde 
sempre, e non de xeito folclórico 
ou amparado en desexos mega
loman í acos de poder como é o 
caso do Presidente da Xunta, un 
dinosaurio político, un fósil, un ini
migo para os intereses reais sub
xacentes do naso pobo. O bon 
deportista ou o bon profisional en 
xeral, sabe o momento exacto de 
retirarse, de abandonar, de pasar 
a unha vida no calmo siléncio e 
contemplación como é o caso do 
Sr. Suárez. Vostede, Sr. Presi
dente da Xunta, tamén é história, 
comprázase diso, está ao alcan
ce de poucos. Vostede formou 
parte da História da Ditadura 
Franquista, mal que lle pese a 
queira nos dar unha falsa imaxe. 
Quen teña un mínimo de com-

prensión histórico-política non se 
pode crer posturas de "águia bi
céfala", de dupla moral que vos
tede mantén. Só os cegos, o si
léncio dos años inducidos ao ma
tadeiro histórico poden aceitar os 
seus discursos, as suas demagó
xias, as enteléquias e o carnívoro 
afinco de poder. Vostede liderou 
e fracasou no enxendro de Alian
za Popular. ( ... ) Arestora, erando 
talvez que o PP ia gañar e elimi
nar as outras forzas do panorama 
político, "radicais" como vostede 
chama, anticipou a decisión de 
convocar eleicións autonómicas. 
( ... ) Agora non pense que vai pi
sar como huno impiedoso a toda 
canta erva se poña por diante, 
esmagándoa sen piedade como 
outrora fixo a direita e o poder da 
direita neste país: lgrexa, Caci
ques, nobres alleos á Galiza des
de os Reis Católicos, ou mesmo 
antes. Haberá o voto da esperan-

A ALDEA 

-------------------------. Un prémio de lotaria, o 
SILVAR trunfo deportivo, o 

za do povo galega, o voto dun 
partido estábel de pensamento 
próprio, disidente, libre. ( ... ) Re
mato. Sei que con este desabafo 
só me criarei problemas, talvez 
teña seguido o exemplo de xente 
que admiro profundamente como 
Albert Boadella ou o prórpio Fer
nando Arrabal, talvez porque até 
agora o povo galega e a cultura 
galega está adormecida, acovar
dada, ou tamén abxecta e sumi
sa. Talvez me vexa abrigado ao 
exílio espiritual, coma outros, non 
amola, estarei perto dos amigos, 
ollando se cadra cara os nasos 
curmáns do lusomundo. Unha úl
tima vontade: para aquel que sen
ta dor polo naso pavo, que sen1e 
nas carnes como o que máis polo 
que aconteceu, que non desexa
ria que ocorrese outravolta nas 
autonómicas de Novembro, para 
quen se gaba de ser de Ourense 
e de Ziralla, recomendo para as 

comidas plátanos de Canárias, 
para ver se aprendemos un pou
co deles, e, como non, bananas 
da llla da Madeira e do Brasil, son 
"ricas, ricas, ricas".• 

XlAN BoBILLO BERMEJO 
(ACTOR) 

A Dositeo 
Rodríguez, 
Conselleiro 
da Presidéncia 
En relación coa sua carta perso
nalizada, sen data, e recebida o 
dia 27 dos correntes, hei de 
aclararlle o seguinte: 

En primeiro lugar quera dicerlle 
que pode vostede considerar pe-

descobrimento dunha 
vaci na contra a Sida ... 
Sen embargo, que os 
pavos progresen, que os 
nenas estuden e que as 
persoas se queiran non é 
notícia. É máis notícia 
que caía unha escala ou 
que se deteriore o 
ensino. Só as ditaduras 
tratan de ignoralo e por 
iso ninguén le os seus 
xornais. Notícia é 
novidade, cámbio e, polo 
tanto, ruptura. 

Escala xerárquica 
do poder (posta de 
manifesto, por exemplo, 
nunhas eleicións xerais): 
Governo central, 
governadores civis, 
delegado do governo, 
servizo de información 
da garda civil, 
secretários locais do 
partido no governo, 
xornalistas, Xunta de 
Galicia. 

Barclays Bank. o 
cliente pergunta en 
galega. O empregado 
resposta en castelán con 
marcado acento galega. 
O empregado contesta 
unha chamada 
telefónica en perfeito 
portugués. "E por que 
non me fala a min logo 
en galega?", pergunta o 
cliente. "Porque non o 
sei, semente coñezo o 
castelán e o portugués". 

.. -- - -········ . -- -----. ---- ----------- ----------------. --. ------------- ----·-·- --... ····-' 
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"Pois logo eu tamén lle 
falo en portugués", 
retruca o cliente que, 
contado, segue a talar 
en galego. Entón o 
empregado, satisfeito 
porque coida que aquilo 
"xa non é galega, senón 
portugués" enfia a 
conversa e o mostrador 
semella a convencional 
liña divisória do rio Miño. 

A Real Academia 
Gallega envia unha 
circular con membrete 

~ "-JlO que se le "Declarada 
Óficial por real decreto 
de 25 de Agosto de 
1906". E debaixo pon: 
"La Coruña". E iso que 
alguns queren 
convertela en Académia 
da Lí ngua. De que 
língua? 

Din que Beiras 
deberia xuntarse a 
Camilo que á sua vez 
está unido a Guerreiro 
que ao tempo mantén 
relacións con Sartorius 
que almorza con Guerra 
que chama por teléfono 
a Antolin para dicerlle: 
"Oyé tú, a ver que hasei 
lo gallego. Y a vé ese 
Beira que noz eztá 
jodiendo lo voto".• 

•••••••••••••• 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

chado o proceso que queira, pero 
non houbo, e dubido que haxa, 
proceso de regulación da Función 
Pública, e isto sabémolo ambos. 

En segundo lugar, e no que a 
min respeita, rógolle que non siga 
esforzándose mais porque cada 
"enorme esforzo" que, entre to
dos, (vostede saberá quen son 
"todos" realizamos para lograr 
unha Administración Pública pro
fisionalizada, es-
ta funcionária ten 
que formular un 
contencioso-ad- p , 11 
ministrativo por rego e que 
vulneración sis- se absteña de 
temática de direi- insultará miña 
tos adquiridos. 

intelixéncia 
con 
explicacións 
falsas e 

En terceiro lu
gar hei de sina-
1 arl le que non 
vou aportar da
dos que demos
tren que toda a confusas. 
sua argumenta-
ción para de-
fender o inde-
fendíbel é errónea, xa que o fa
rán cumpridamente os nosos re
presentantes legais, a saber: Os 
Sindicatos. 

En cuarto lugar, quero rogarlle 
que, no sucesivo, se absteña de 
insultar á miña intelixéncia con 
explicacións falsas e confusas 
sobre cuestións que os funcioná
rios entendemos perfeitamente e 
que, en consecuéncia sabemos 
interpretar correctamente; asi 
que pode vostede facer o que lle 
dé a gaña pero non intente xusti
ficar o que non ten xustificación. 

Agradeceríalle que todo canto 
queira expor sobre o seu pro
xecto de Administración Pública 
Galega o faga polos cauces es
tabelecidos ao efeito na Consti
tución e perante as institucións 
nas que debe facerse e non 
ocupe o meu tempo enviándo
me extensas misivas con expli
cacións persoais que eu non lle 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Telefax (981) 34 27 51 

Telf. (981) 66 62 28 
Fax (981) 66 17 75 

PROFETAS 
X.X. PlÑEmo 

Se unha <lucia de metereólogos lle asegurase a vostede cientifi
camente que daqui a unha semana ia facer un sol de fritir nas 
pedras, nen que dicer ten que non se lle ia ocorrer levar a ga
bardina para eses dias. 

Se ademais de asegurarlle ese tempo, os expertos en cuestión co
brasen auténticas fortunas por facer a investigación, seguro que ia 
ser tomado por tolo calquer que se puxese a retrucar a profecía. 

Se despois de todo iso caise unha água a chuzos, unhas bate
gadas de mollar canto babia xusto onde non estaba anunciada 
nen unha má nube; daquela , os expertos que non conseguiran 
fuxir a remotos lugares, deberian ser procesados por estafa até 
conquerir polo menos a sua perpétua inabilitación, e máis dun, 
feito unha sopa despois de ter pagado, ia ver con bons ollos o 
aganamento de tanto mentireiro da metereoloxia, de tanto in
competente da predicción atmosférica. Parece lóxico. 

Pois non. Moi en contra do que podia parecer ainda non sabe
mos de nengun instituto de investigación sociolóxica que pe
che as suas portas para sempre, de nengun sociólogo prospec
tor das tendéncias eleitorais que se fixese o harakiri, de nen
gun profeta do reparto de escanos, que se aponte ao paro de 
pura, irreversíbel e moi ecolóxica vergoña própria. + 

pedin. Explicación non pedida, 
culpabilidade manifesta. + 

FUNCIONARIOS DO SERGAS DE 
LUGO 

(SEGUEN 9 SINATURAS) 

famoso como inane libro Gui
ness de récords inclue unha 
sección sobre un posíbel Nadir 
mental de dialéctica política, pe
ro se iso for asi solicitaríamos 
para o Sr. Cuiña o dubidoso ho
nor de ser o plusmarquista mun
dial do tal deporte. 

, Nas suas obsesións capilares e 
na inquietude ou repugnáncia 
por elas o Sr. Guiña atópase na 
boa compaña 
do Líder Máxi-
mo cubano ta-
mén moi preo- As 
cupado pola po

declaracións 
do Sr. Cuiña 

s í be I ambigüi
dade das cabe-
1 e ir as longas 
masculinas co deixáronnos 

ver que a sua 
estatura non 
só é mediocre 
de cellas para 
abaixo senón 

mo signo de 
identidade e 
identificación 
sexual. Atreve
riámonos pois a 
recomendar a 
ambos líderes 
(tanto ao Máxi
mo como ªº tamén cara 
quizals algun arriba. 
dia Máximo pe-
ro hoxe D.G. 
mínimo) que se 
sometesen a unha terapéutica 
análise das suas respectivas 
"psikhés" pois é un ponto de co
mun acordo nas diferentes esca
las psicanalíticas o que unha 
hostilidade externa pola ambigüi
dade dos signos de codificación 
sexual denota tendéncias homo
sexuais reprimidas ou mal asumi
das. Aparte destes inconscientes 
aspectos as declaracións do Sr. 
Cuíña deixáronnos ver que a sua 
estatura é non só moi mediocre 
de cellas abaixo (xa nos inteirara
mos diso grácias á TYG) senón 
tamén de cellas para arriba.• 

AURIA SuAREZ 
(VIGO) Descalificacións 

vergoñentas r------------------------------------------------, 
En recentes declaracións públi
cas o Conselleiro Sr. Guiña ofe
receu, como argumentos de pe
so en contra dos candidatos do 
BNG, os seus extravagantes há
bitos de vestir e a profusión 
existente entre os seus mem
bros ou simpatizantes de lamen
tábeis excesos de ostentación 
capilar. Descoñecemos se o tan 

Esta seccion está aberta ás informacións, opinións ou críticas 
enviadas polos leitores sobre calquer tema, incluidadas fotos ou 

deseños. As colaboracións poderán ser resumidas. Prégase 
que a sua extensión non exceda das 60 liñas 

Envios a: 

ANOSA TERRA 
A ALDEA GLOBAL 

Apart. 1.371 36200 Vigo ou através do Fax:(986) 22 31 01 

L------------------------------------------------J 
r---------------------------------------------------------------------------, 

A pasividade 
do Concello 
perante o peche 
da planta 
de reciclaxe de 
papel 
O Taller de Educación Am
biental do ICE expresa a sua 
protesta polo peche da Planta 
de Reciclaxe de papel, mo1iva
do polo insuficiente apoio do 
Concello . A Axéncia de De
senvolvimento Local promoveu 
a cons1itución da Cooperativa 
Reyco S.L. encarregada da re-

cuperación de papel usado no 
Concello de Santiago. 

Agora, ante os baixos prezos 
no mercado de 
papel e os 
gastos en re- É incoerente 
paración da 
maquinária 
que lles cede
ra o Concello, 
tiveron que pe
char as suas 
portas e deixar 
de prestar este 
servizo. 

Resulta para 
nós incoerente 

iniciar unha 
campaña e 
suspendela 
causando a 
desilusión da 
xente. 

iniciar unha campaña que impli
cou a moitas asociacións, co
lectivos e institucións, e suspen
dela máis unha vez causando a 

desilusión da xente que estaba 
sensibilizada neste tema. 

Pensamos que a este asunto 
deberíaselle dar prioridade, 
debido ao grave problema 
ecolóxico que supón a xestión 
dos resíduos. Polo tanto, o 
Concello debería financiar este 
tipo de solucións baseadas na 
reutilización e reciclaxe. 

Apostamos decididamente por 
un plano de xestión de resí
duos que poténcie o aforro e a 
reciclaxe (papel, vidro, matéria 
orgánica) e estamos en contra 
do proxecto autonómico de in
cineración, por ser caro e alta
mente contaminante.+ 

TALLER DE EDUCACION 
AMBIENTAL DO ICE 

(UNIVERSIDADE DE SANTIAGO) 
___________________________________________________________________________ J 
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A Consellaria de Cultura procura reducir a anécdota 
o compromiso liberal e nacionalista de Blanco Amor 
Congreso sobre o autor de Xente ao Lonxe en Ourense 

O Blanco Amor antifascista non é aslmilábel por nengunha garlopa oficialista. 

t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eeeele•eeeee••••••••••••••••••••••••••••eeeeeeeee . 
As vosas vaguedades, cumprido fin terán 
Finalmente, aproveitando o dia 
de reflexión eleitoral, Manuel 
Fraga acompañado do seu Con-
elleiro de Cultura, Daniel Bara

ta, acudiu aos salóns de Caixa 
Ourense e afrontou o trago de 
clausurar o Congreso dun escri
tor que, como apontámos no nú
mero anterior, censurou en vida. 
Foi unha intervención chea de 
vaguedades. 

O Presidente da Xunta dividiu o 
seu discurso nun canto a Ouren
se como pátria literária e ador
nouno con referéncias laterais ao 
escritor estudado, "ao longo des
~as sesións, guiadas polo espírito 
e pola estrela daquel ouren~án 
ilustre que foi Eduardo Blanco 
Amor, que agardo que fosen 
fructíferas e de proveito para to
dos, xurdlrian, como é de espe-

. : rar en toda reunión 'científica 
que se précie de tal, diferentes 
posturas, distintos plantexamen
tos e plurais interpretacións arre
dor da obra do autor de A Es
morga. Pqr isa esta despedida de · 
hoxe, para min significa un 
adiante". 

Fraga, ao contrário que ten feíto 
nos discursos sobre outros auto
res anteriormente homenaxeados 
o 17 de Maio, pasou con pés de 
lá pala insubomábel obra blanco
amoriana: "hai algo q~e sobrevi
ve ávida de todo home: o recor
do que del vai quedar ha prospe
ridade. E esa lembranz!a será gra
ta ou funesta, efímeral ou peren
ne, segundo fosen as suas obras. 
E quero quedarme coa inmorre
doira lembranza da sua espléndi
da obra literária que, con toda se
guridade, ven ser unha pequena 
parte da obra de toda unha vida. 
Unha vida que entregou en gran
de parte a Ourense, cidade á que 
inmortalizou en moitas das suas 
páxinas literárias". 

Lugares comuns 

Fraga preferiu usar o rexisto dos 
lugares comuns, dertantes de se 
meter en fonduras sobre Blanco 
Amor, o autor que Gustavo Luca 
de Tena definiu na sua interven
ción congresual, "Eduardo Blan
co Amor era nacionalista, repu
blicano e maricón . Con estas 

tres condicións, os adversários, 
sobretodo os adversários políti
cos, que os tiña a moreas, sem
pre dispuxeron dun as para ma
tar o tres: se era o escritor mili
tan te, exiliado e esquerdista, 
aclamado para pl'.esidir o Con
greso da Emigración Galega, os 
franquistas obxectaban reparos 
morais e coa perna da homose
xualidade tapaban o non ter rou
pa coa que agachar ao antifas
cista dunha peza". 

Casar un presidente co pasado 
de Fraga cun escritor coa triple 
condición recén enunciada non 
era labor fácil, asi que se optou 
polo discurso de Xogos Florais: 
"Ourense é berce e pequena pá
tria de moitos dos nasos mella
res escrito res ( ... ) escrebéronse 
aquí páxinas imperecedoiras e 
~mborrábeis da nasa história cul
tural ( ... ) por algo foi chamada 
noutrora a Atenas de Galicia. 
( ... ) Non hai mellar nen máis 
apropriado para o início <leste 
Congreso que ~sta cidade, este 
entrañábel Ourense surcado polo 
Pai Miño".+ 

•.....................................................................................................• 

•X.C. 

Para falas, anécdotas, 
cantos e sucedidos foi 
unha unha parte 
sobranceira do 
congreso de Eduardo 
Blanco-Amor, montado 
no seu Ourense nadal 
co gallo de lle teren 
adicado a Semana das 
Letras. As histórias e os 
diálogos 
intrascendentes sobre o 
autor de A Esmorga 
acadaron un 
protagonismo que 
deixou na sombra 
aspectos fundamentais, 
do seu compromiso coa 
língua e o país e a sua; 
militáncia anti
franquista. 

A capacidade fabuladora de Blan
co-Amor habita asi un espazo 
grande da sua vida de relación: na 
Galiza e en América. O ourensán 
alteraba datas, fantaseaba sobre a 
sua infáncia e mesmo chegaba a se 
atribuir un pai que formaba parte 
da galería de persoeiros locais, re
tratados por Vicente Risco. Entre 
amigos e escritores sementaba con
, tos que ha'berian agómar andando 
o tempo nunha biografía de discu
sión interminábel nun congreso en 
Ourense pagado polo govemo au
tonómico de Fraga Iribame. 

A calidade de moitas comunica
cións e a coeréncia de algunhas 
mesas sobre aspectos parciais do 
escritor non borraba entre os asis
tentes a impresión de estar asistin
do con boa parte dos mesmos ac
tores a unha versión adaptada do 
congreso sobre Cunqueiro. Os tó
picos sobre a accidentalidade do 
compromiso político de Eduardo 
Blanco Amor asaltaron toda opor
tunidade de definir, nos debates e 
nas ponéncias, a militáncia nacio
nalista, e a entrega de Blanco 
Amor á defensa do Estatuto do 36 
e da República. O adxectivo con
traditório aparece como un como
dín que remata os perfis incómo
dos do artista. 

Coas auséncias apenas explicadas 
do principal biógrafo e do ensaista 
maís atinado sobre o escritor, 
Gonzalo Allegue e Francisco Ro
dríguez, as mesas adicadas aos as
pectos biográficos, o xornalismo e 
o teatro perdéronse na anécdota 
ou nas reflexión excesivamente 
acoutadas. Especialmente a sesión 
consagrada ao teatro dun autor 
que entregou a metade da sua vida 
a escribir e dirixir obras en galega 
para grupos dramáticos da emi
gración, rematou perdida nunha · 
discusión sobre a oportunidade de 
traducir as Comédias Bárbaras de 
Valle ao galega. 

Na fronteira 
do modernismo 

Entre a poesía e a narrativa os de
bates do Venres dia 4 descreberon 

os elementos centrais da estética 
de Blanco Amor. A nova sensibi
lidade xeracional pode verse ben 
representada no manifesto Mais 
alá de Manuel António e Alvaro 
Cebreiro. "Entre nós, eses signos 
de ruptura (das avangardais· dos 
anos 20) que trae a xeración nova 
-dixo Arcádio López-Casanova
ten un moi especial relevo no eido 
da lírica coa obra de poetas coma 
Manuel António, Amado Carba
llo, Bauza Brey, Luis Pimentel, 
Manuel Luis Acuña, etc." As cla
ves da lírica blancoamoriana están 
no intimismo, na visión sensitiva, 
no domínio dunha imaxe moderna 
e na esmerada razón cosmppositi
va (López-Casanova) ou no deca
dentismo culturalista e parnasia
no, no impresionismo e nun sim
bolismo cénico espello e correlato 
do eu (Antón Tovar). Claudia Ro
driguez Fer salienta que non hai 
na xeración poética de Blanco 
Amor modelo para o amor homo
sexual polo que a sua poesía ama
tória procura un canon próprio na 
figuras don anxos. 

X.L.Méndez Ferrin distingue en
tre a atitude do grupo Nós, de en
lazar coas avangardas por cami
ños independentes da critica refe
rencial española e a influéncia do 
modernismo dominante na cria
ción poética española que se deixa 
sentir na xeración que se manifes
ta arredor dos 20. A distáncia que 
os primeiros gañan a respeito do 
J;éalismo, pérdena o relevo xera
e¡ional, ao regresar aos tópico,s, · 
Ferrin distingue entr.e o Blanco 
Amor Narrador de A Esmorga, a 
traxédia suburbana intensamente 
anovadora e o poeta tinxido polo 
modernismo. 

'A sesión 
consagrada ao 
teatro rematou 
perdida nunha 
discusión sobre 
a oportunidade 
de traducir as 
Comedias 
Bárbaras de 
Valle ao gal ego'. 

O compromiso político do que foi 
cónsul da República no exílio, 
animador de emisións radiofóni
cas nacionalistas, conferenciante 
ante-franquista por América meti
do en todas as listas negras da di
plomácia do dictador, produce en 
boa parte das contribucións <leste 
Congreso Blanco Amor, progra-

. mado pola Consellaria de Cultura, 
a figura dun rebelde esteticista .e 
caprichoso. Nen a censura de 
Franco e de Fraga Iribarne caira, 
segundo esta visión oportunista, 
sobre a obra do .autor ourensán, 
nen o compromiso coa identidade 
e a memória do seu país seria tan 
intenso como para producirlle as 
incomodidades materiais que tivo 
que penar e que serian máis ben 
un acaso da sua ~arxinalidade. + 

J 
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DIAS 

• Actividades 
meio-ambientais 

povoación. Segundo informa 
Xosé Manuel Lema tivo lugar 
entre os dias 1 e 8 de Xuño, na 
Ponte de Porto, a II Semana 
Meioambiental. Tiveron lugar 
senllas exposicións de fotos da 
natureza de Xesus Bua e de arte 
alternativo do colectivo da 
comarca Bias Espin; celebráronse 
conferéncias a cargo de membros 
da asociación e dun técnico da 
iniciativa comunitária Euroform, 
que falou sobre a lexislación 
comunitária na protección do 
meio ambiente. En dias sucesivos 
houbo xomadas adicadas ao papel 
reciclado, soltándose no coto da 
Ponte de Porto 5.000 alevins de 
troita e duas dúcias de perdices, 
participando tamén escolares da 

bisbarra en actividades de 
repovoación forestal. O dia 5 de 
Xuño, adicado internacionalmente 
ao Meio Ambiente, serviulles para 
poñer en marcha un curso de 
xestión ambiental con 
participación de quince rapaces 
que han facer inventário da fauna 
e flora da ria de Camariñas e un 
plan de recuperación dos muiños 
do rio grande do Porto. t 

• Senténcia a 
favor de Cid 
Cabido 

Cada volta son máis as 
asociacións de educación meio
ambiental, que non só reivindican 
a defensa ecolóxica como tamén 
orgaizan cursos e xomadas para 
aumentar a sensibilidade da 

Ainda que condicionada a unha 
fianza que o denunciante ten que 

11 CERTA11E •tPELEGRIN~~ DE Jl[SICA FOLK GALEGA 
A Consellería de Relacións lnstitucionais e Portavoz do Goherno, a través da S.A. de Xestión do 

Plan Xacoheo convoca o certame "PELEGRIN'' de música F ollc Galega. 

BASES 
li.-Poderán participar tódolos grupos e solistas, de música folle ou popular galega, instrumental QU cantada, sempre 

que o idioma empregado sexa o galego. 
2!.-0s grupos non poderán ter máis de dez compoñentes. 

3ª.- Os artistas que desexen participar, deberán enviar unha cassette con catro temas antes das 15 horas do día sete de 
Xullo de 1993. 

S.A. DE XESTION DO PLAN XACOBEO -93 
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PROGRAMAS 

CONCURSO "PELEGRIN;' MUSICA FOLK 
RUADOS FEANS, 1-3 BAIXO 

TELFNOS.: 59 59 39 / 36- 59 56 84 
15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

As cassettes levarán un lema que se poida leer con claridade, en sobre pechado, plica co nome do grupo, os D.N.I. 
e nomes dos compoñentes, así como o nome, enderezo e tfno. do responsable. 

4ª.- A selección dos cassettes farase a través dun xurado composto por catro memhros: tres persoas de recoñecido 
prestixio dentro da música galega e un representante da Consellería de Relacións Institucionais e Portavoz do 
Goberno, que fará de secretario con voz, pero sen voto. Este xurado seleccionará dezaseis cassettes sen coñoce-los 
nomes dos artistas e distribuirá ós interpretes seleccionados en catro grupos. 

5ª.- A organización comunicará ós seleccionados o lugar, día e hora en que, de acordo coa distribución do xurado, 
deben realiza-las probas e a actuación. 

6ª.- De cada un dos catro grupos descritos na clausula 4ª ~ clasificaranse para a rolda seguinte dous interpretes (artistas 
ou conxuntos), conformándose así as semifinais do concurso, das que oportunamente se _comunicará día, hora e 
lugar. Do mesmo xeíto, a final configurarase cos catro grupos seleccionados nas dúas semifinais da fase anterior. 

7~.- Para poder participar no CERTAME, <>B grupos non poderán ter gravado, nin editado ningún fonograma en 
solitario, nos distintos formatos de C.D., CTTE. 
Tampouco, na súa formación, poderán contar con máis do 30% de compoñentes que tivesen editado fonogramas 
en LD, CD ou CTTE, xa fose en solitario ou con grupo. 

8ª.- A organización, ademáis do equipo de son e luces, instalará no escenario un blackline, composto de hatería, 
amplificadores de baixo, guitarra e teclados. Os instrumentos, ou éalquera outro accesorio que necesite o artista 
para a realización do sen programa, non serán responsabilidade da organización. . 

9".- En cada fase eliminatoria na que haxa actuacións, realizarase previamente un sorteo público, para determina-la 
orde de intervención dos participantes. 

10ª.- En tódalas fases de concurso, os artistas terán que e:x:ecutar as catro pezas que se incluiron na cassette, non 
podendo variar ningunha delas. 

u~.- Das catro pezas que presente cada intérprete, alomenos dúas serán inéditas. Os títulos e os autores incluiranse 
xunto coa plica no sobre pechado. 

12!!.- Para calquera outro asunto que non se especifique nas bases, a organización rewlverá no seu momento, sendo as 
súas decisións inapelables. 

13ª.- En tódalas fases do concurso, os participantes percibirán unha asignación por gastos de 5.000 pts. carla 
compoñente do grupo. O gañadQr recibirá 100.000 pts. como axuda de desprazamento e estancia que ocasione a 
gravación. Os tres finalistas recibirán por este concepto unha cantidade de 35.000 pts. cada conxunto. 

W.-Premios: 
A) O ganador gravará un disco en estudio de 24 pistas e mixtura dixital, coa edición e distribución do mesmo. 
B) Os mtantes clasificados gravarán outro disco oonxunto, con tres temas cada un, nas mesmas condicións co 

anterior. · 
C) Os grupos terán que realiza-fa gravaeióo non ¡pr,l!Jzo máximo de tres meses. A organización comunicaralles 

día, lugar e hora do inicio da gravación: 
15! .- O fallo do xurado será inapelable. A pmtiei¡nwióri. n,o ll"IJMUreo implica a aceptación das presentes bases. 

S'a:il!Ilia¡go,, 1 de Ximño de 1993 

CON!SeueM DE REUCIÓNSIGTll'UCIONAIS 
E P'DRM'll'OZOO GOllERNO 
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poñer de tres millóns de pesetas, a 
maxistrada Concepción 
Escudero admitiu as medidas 
cautelares propostas polo avogado 
de Xosé Cid Cabido, contra a 
usurpación do título "Dias 
contados" polo escritor Juan 
Madrid. 

As medidas cautelares consisten 
na suspensión de toda actividade 
de reprodución, distribución e 
propaganda da obra de Madrid; o 
secuestro dos exemplares 
producidos e dos materiais 
empregados para a sua 
encademación e o secuestro do 
material empregado 
exclusivamente para a 
reprodución da capa da obra, asi 
como de calquera parte da mesma 
na que apareza como título "Dias 
Contados". 

A adopción de medidas cautelares 
fundaméntase na lei de 
propriedade intelectual pero 
obriga a Xosé Cid Cabido, 
préviamente, a pagar un alto prezo 
para obter xustiza: tres millóns de 
pesetas para "responder dos 
perxuícios e costas que se podan 
ocasionar". O auto da xuiz está 
pendente do posíbel recurso de 
Juan Madrid ou da editora 
Alfaguara.+ 

• Estreas de vídeo 
e cine galegas 

O CGAI e a sua sá coruñesa de 
Durán Loriga seguen a ser o 
único vieiro de proxección e 
difusión das obras de 
videoartistas ou cineastas 
galegos. Estes dias (X ove 1 O 
e Venres 11) estrean o vídeo 
de Manuel Areoso, Pés, 
para que vos quero ... que 
xa estivera na edición do 
último Festival de Video en 
Vigo, e a mediometraxe Un café 
de olios verdes de Antonio 
Simón, director entre outras de 
Fendetestas e Memórias dun 
parado. A obra de Simón parte 
dun guión de Lino Braxe e foi 
protagonizada por Patrícia López, 
Roberto Vida] boilaño e Xulio 
Lago. 

Cando se poderán ver estas obras 
na TVG, nun programa de boa 
audiéncia? Cando se facilitarán 
para a sua exibición 
promocionada en sás 
comerciais? t 

• Homenaxe a 50 
anos de 'Airiños' 

No Monte da Mina, no Parque de 
Castrelos vigués, vai ter lugar 
unha homenaxe aos cincuenta 
anos de adicación á gaita do grupo 
"Airiños do Parque de Castrelos". 

Será o domingo 13 de Xuño entre 
as 11 e as 20 horas, con actuación 
de grupos e bandas de gaitas, 
corais e grupos de baile, pondo o 
ramo a actuación da actual 
formación de Airiños. t 

•Ampliación de 
prazo a un 
prémio de teatro 

Até o 30 de Xuño decidiuse 
ampliar o prazo de apresentación 
de grupos teatrais para o certame 
de grupos xoves, de menores de 
30 anos, con obras de autores 
galegos ou españois. Segundo as 
categorias (entre 19 e 30 anos; até 
18 anos, guiñol) hai prémios 
desde 250.000 peseta a 40.000 e 
axudas á produción. O 
interesados poden chamar á 
Delegación de Cultura de Lugo 
(982) 22 54 51.. 

•Prémios 
Losada Diéguez 

O xúri do "Lousada Diéguez", 
que cada ano prémia a mellor 
edición en criación e 
investigación, reuniuse no 
Carballiño e outorgou o galardón 
a Loaira de Anxo Rei Ballesteros 
e Labregos con ciencia de 
Lourenzo Femández Prieto, 
editados por Galaxia e Xerai 
respeitivamente. As obras 
xulgadas foron 71 e a decisión de 
conceder médio millón a cada 
unha daquelas tomárona Ramón 
Lorenzo, Oiga Gallego, Paco 
Fariña, Gustavo Alvarez, Cipriano 
Caamaño e Xulio Anxo Montes. 
Na acta do prémio de 
investigación incluiuse un 
recoñecimento ao traballo de Luis 
Domínguez Castro Viñas, viñas e 
xentes do Ribeiro. t 



Hipóteses 
sobre o 
megalítico 

Brigantium 
e Megalitismo 
do Noroeste 

Hoxe, cando ainda queremos dar 
globalmente unha visión sobre a 
Pre-história do noso país, ao que 
os arqueólogos chaman eufemísti
camente cadrante noroccidental 
da Península Ibérica, vemos que 
os nosos coñecimentos son limita
dos, que están ainda en fase em
brionária, apesar do moito que se 
ten avanzado na última década. 
Que sabemos, por exemplo, de co
mo vivían as xentes que habitaron 
esta terra no milénio IV e m antes 
da era actual? 

Para encher un pouco este baleiro 
veñen de aparecer nas 1 ibrarias 
duas novas publicacións que crat
na exclusivamente do fenómeno 
megalítico. Período este do noso 
pasado que atrai máis que outros 
aos estudosos da nosa pre-história. 

Salientaremos, en primeiro lugar 
por er unha obra de vários auto
res e ter un carácter case quemo
nográfico, o número último da re
vista Brigantiuml que edita o Mu
seu Arqueolóxico da Coruña. Este 
volume ten un valor de conxunto, 
dun veradeiro monográfico que 
vai desde a memória dunha exca
vación, feíta con método rigoroso, 
até un estudo sobre a distribución 
dos monumentos megalíticos, pa
sando por unha case completa bi
bliografía sobre o fenómeno me
galítico na província da Coruña. 

Gostaríame facer unha breve refe
réncia a tre dos traballos. O pri
meiro é da autoria dun destacado 
inve tigador do período megalíti-

a 

Anta megalítica de Axeitos (Riveira). 

co, Felipe Cria
do, que nesta 
ocasión pediu 
axuda a un dos 
arqueólogos 
que mellor co
ñece o mundo 
romano na Ga
l iza, falo de 
Caarnaño Ges
to. Os dous ex
cava ron unha 
mámoa ou me
dorra, a medo
rra de Fanegas 
ao pé do cam-
pamento roma-
no de Cidadela 

Os modelos 
que 
vinculan os 
túmulos 
con 
aspectos 
xeolóxicos, 
non ten, 
máis que 
un carácter 
reducionista 

(Sobrado). O interesante deste tra
ballo é ver como os romanos reuti-
1 izan un monumento funerário do 
período megalítico para estabelecer 
un corpo de garda destinado a ve
lar pola seguridade do seu campa
mento e a controlar o paso nunha 
calzada que ia ao pé da medorra e 
dirixíase ao devandito acuartela-

7 

mento. Non hai que esperar, pois, a 
Idade Moderna para ver como se 
violan as mámoas dun xeito xerali
zado. Esta excavación corrobora os 
dados de vários autores de que en 
mámoas galegas tiñan aparecido 
restos de cerámica romana. 

A razón pola que os centurións ro
manos, da Cohors I Celtiberorum 
que chegaron a Cidadela proce
dentes do Norte de África a come
zos do século II d.C., elixiron a 
medorra como lugar para erguer a 
sua torre de vixiláncia non é outra 
que o emprazamento idóneo do 
túmulo funerário, destacando na 
paisaxe e controlando a chaira on
de se asentaba o campamento e as 
terras máis alá da serra da Corda, 
que non son visíbeis desde o asen
tarnento castrense. A dúbida que 
11es queda aos arqueólogos é se os 
romanos, acostumados a erguer 
monumentos funerários a beira 
dos camiños, eran conscientes de 
que estaban a profanar outro ente-

rramento ergueito mil ou mil qui
ñentos anos antes por outras xen
tes, tamén, a beira dun carniño. 

Un segundo traballo a destacar é a 
excavación que da mámoa de Os 
Campiñas (Leiro, Rianxo) fixeron 
Ramón Fábregas e Félix de la 
Fuente, da que podemos dicer que 
é unha das poucas de corredor ben 
publicada con datación absoluta, 
que situa o peche desta estrutura 
cara o 2300 a.c. Pero o que quere
mos salientar neste caso é o pro
ceso a posteriori, no que se con
solidou o munumento excavado. 
Conscientes de que toda excava
ción leva consigo un proceso de 
destrución que pode pór en perigo 
ao monumento, os autores inicia
ron un labor de restituir os ele
mentos afectados pola excavación 
e os ausentes substituídos por ou
tros novos (sinalizados) coa idea 
de que o xacimento recupere o seu 

(continua na páxina seguinte) 

Bieitv Bieita 
' . Primeira incursión do autor na narrativa de ficción, lago dos seus anteriores éxitos: 

"Non somos inocentes" e "A Galicia posible". Humor e intensa capacidade de 
observación. Unha historia de amor e desencantos onde o protagonista viaxa 
dende a aldea galega ós máis altos cumes do mundo das finanzas, as grandes 
empresas e os conselfos de administración. 

BIEITO BIEITO 
Carlos MeHa 

X ERAIS 

~" ~~ 

NA MESMA COLECCIÓN 

A CIDADE DOS CÉSARES 
Víctor Fernández: Freixanes 

Premio Torrente Ballester 

TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS 
Marilar Jiménez: Alexandre 

Finalista do Premio Xerais 
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canta de libros 

Primeira novela 
de Marilar Aleixandre 

Tránsito dos gramáticos é a primeira 
novela de Marilar Aleixandre, que 
anteriormente entregara duas 
narracións na colección Merlín de 
Xerais, selo que tamén edita esta obra. 
"Fóra da rua principal a Alxama era un 
fedorento dédalo de quellas envoltas 
na tebra, nas que cabia escoller entre 
vadear o rego de auga suxa que 
circulaba polo medio ou esvarar nas 
tonas de froita e lixos acumulados nas 
beiras. Debido ó desafío que mantiñan 
coas autoridades, os mourazos 
arrincaran as placas cos nomes das 
rúas (que no ano da fundación do 
campamento denominábanse Alecrín, 
Alelí, Alhucema, Azar e outros nomes 
de flores ... ). t 

Duas obras de 
Manuel Maria 

Espiral Maior, a editorial dirixida por 
Miguel Anxo Femán Vello, ven de 
editar dous títulos do poeta da Terra 
Cha. Dunha banda unha moi coidada 
Antoloxia poética escolmada polo 
editor e Miguel Mato-Fondo. Por outra 
o último libro A primavera de Venus, 
con prólogo de Claudio Rodríguez Fer 
e ilustracións de Felipe Criado. O 
prólogo afirma "a expresión utilizada 
por Manuel Maria ten máis en comun 
coa delicadeza renacentista da 
Primavera das Catro Estacións de 
Vivaldi que co estrépito colorista de A 
Consagración da Primavera de 
Stravinsky." Tamén nos informa 
Rodríguez Fer que o ponto de partida 
do libro son os cadros A primavera e O 
nacimenlo de Venus do florentino 
Sandro Botticelli. t 

Luis Lamela ven de editar en Ediciós 
do Castro o seu Inmolados Gallegos, 
un traballo de máis de trescentas 
páxinas que inclue abondosa 
información sobre as vítimas 
asesinadas en Galiciano 1936. O libro 
de Lamela ten a virtude de resgatar 
documentación inédita, e rexistos civís 
e arquivos policiais e militares, 
incluindo un listado de nomes mortos 
no primeiro ano de fascismo na zona 
de Pontevedra. + 

Relatos de Otero 

Galaxia segue a editar a obra do 
escritor de Trasalba. Xosé Maria 
Gómez Clemente foi o encarregado de 
prologar e apresentar un mangado.de 
traballos perdidos en edicións de 
revista e pquenos libros entre 1925 e 
1978, nunca reunidos nun libro. 
Pamelas, home libre, O Marouuallo , 
O Purr,atorio de don Ramiro, Escrito 
na néboa, A volta. A Visita , Pesadelos, 
O vello e mailo rio, O sorrir de 
Daniel, Vidas non paralelas, ... son 
alguns dos traballos escolmados. t 
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equilíbrio natural, a terra siga a 
conservar aquilo que acochou du
rante milénios e nós o podamos 
seguir contemplando en todas as 
suas dimensións. 

Trátase, pois, dunha intervención 
novidosa no noso país que non só 
ten en mente a excavación como 
fonte de información, senón que 
tamén tratan de preservar o que 
nós entendemos por património. 
Como toda intervención novidosa 
pode xerar polémica, pois a meto
doloxia ao respeito é algo que non 
foi ainda desenvolvida. Pero a 
imaxe do xacimento excavado e 
abandonado a mercé dos elemen
tos naturais debe desaparecer xa 
da nosa paisaxe. 

Por último, é para deixar xa ao 
boletín B rigantium, queremos 
destacar o artigo de Vaquero Las
tres que, non sen certa ironia, quer 
enterrar os vellos, e en uso hoxe, 
"procedimentos científicos do es
pazo" que pretenden buscar un 
modelo racional para a distribu
ción dos monumentos megalíti
cos. Até o de agora víñase dicen
do que os dólmenes e as mámoas 
érguense perto das canteiras, non 
moi lonxe de onde tiñan que ex
traer o material para a sua cons
trución. Podíase entender, tamén, 
que o material construtivo escase
aba e era un ben moi prezado. Pe
ro o autor di que esta idea que nos 
inculcaron dun construtor de me
galitos médio preguiceiro non é 
certa. En parte porque o problema 
do transporte das grandes lousas 
tan só afectaría as grandes cons
trucións, pero a maioria das má
moas acochan no seu interior es
truturas internas nas que o movi
mento das lousas non tivo que ser 
moi problemática. 

Gran cervo de Campo Lameiro. 

Outro dos pretendidos modelos 
científicos que vinculan os túmu
los con aspectos xeolóxicos, non 
ten, na opinión deste autor, máis 
que un caracter reducionista o non 
ter en conta que o material cons
trutivo pode ter un valor simbóli
co moi importante e, tamén, que 
ás veces a utilización dun material 
ou doutro nada ten a ver co em
prazamento e si coa potenciación 
da monumentalidade. 

Xacimentos no rural 

Tamén se ten especulado moito 
sobre a situación dos xacimentos 
no espazo rural. Parece que hai un 
predomínio das mámoas en áreas 
de cultivo non intenso, pero nas 
imediacións dos labradíos. Ota
bén, unha cousa é o que os técni
cos da parcelária din que debería 
ser terreo cultivado e, outra moi 
distinta é o que dentro dunha so
ciedade tradicional rural se cultiva. 

Diremos, por último, que dos oi
tos artigos dos que consta este vo
lume tan só tres están escritos no 
noso idioma. Fraco favor lle fan á 
normalización uns señores que le-

van anos traballando no desenvol
vimento dunha ciéncia tan vincu
lada neste país á procura dos seus 
sinais de identidade. 

A segunda obra que queremos co
mentar é unha síntese2 actualizada 
do fenómeno megalítico feita por 
un dos mellores especialistas des
te período. É novidosa posto que 
desde Cuevillas3 non se voltara a 
facer nada que abarcara o fenóme
no megalítico do território galego 
e Norte de Portugal. Sempre se fa
la das semellanzas, mais nunca fo
ron estudadas dun xeito sistemáti
co, incluso por arqueólogos gale
gos que foron bolseiros en Portu
gal e estiveron ali a estudar o fe
nómeno megalítico. 

O autor utiliza unha metodoloxia 
actualizada e aplicando critérios 
recoñecidos pero que até o de 
agora non foran empregados nos 
relativamente escasos traballos 
feítos no noso país. 

Dentro dunha global uniformidade 
pódense observar tendéncias "re
xionais", por exemplo e se nos 
atemos ao expólio lítico, ternos 
que o litoral é máis rico que as ba
cias do interior. Asi vemos que o 
expólio funerário das mámoas da 
Aboboreira (Douro interior) é me
nos abondante ca o do Miño Lito
ral. Mesmo a arquitectura de Tras
o s-M on tes occidentais é mais 
complexa e variada que a da parte 
oriental. Son exemplos que mos
tran as diferéncias dentro dunha 
certa unif ormidade. 

Defínense as premisas cronolóxi
cas sobre diversos materiais líti
cos. Por exemplo: as pontas de 
flecha, que son un elemento abon
doso e significativo culturalmente 
e cronoloxicamente, son elemen
tos tardios e cunha distribución 
predominantemente costeira. Ou 
os ídolos de pedra que se desen
volven no segundo tércio do se
gundo milénio e son a conexión 
coa cultural do cobre do Sul pe
ninsular. 

Nun longo epílogo o autor fai un
ha completa e actualizada síntese 
sobre a cronoloxia e periodización 
dos túmulos do NO tomando co
mo referéncia as mudanzas do ex
pólio lítico, pero integrado nesa 
visión interesantes aspectos polo 
que respeita aos asentamentos dos 
construtores e as redes de inter
cámbio destes e, mesmo, as vincu
lacións que se detectan no eido da 
cultura material entre os nosos an
cestros e as povoacións contem
poráneas de rexións tan arredadas 
como poden ser o Sul de Portugal 
ou a Franza. 

A obra remata cunha lista comple
ta de materiais e das datacións do 
e 14 disponíbeis para as mámoas 
do NO até o ano 90. 

Lástima que un traballo desta im
portáncia non atopase editor no no
so país e mesmo a universidade de 
Santiago non soubo valorar o labor 
investigador de Ramón Fábregas. + 

MANUEL VILAR 

1) Brigantium. Boletín do Museo Arque
olóxico e Histórico da Coruña. Volume 
7, anos 1991-1992. 

2) Fábregas Valcárcel, Ramón. Megali
tismo del Noroeste de la Península Ibéri
ca. Tipologias y secuencias de los mate
riales líticos. UNED. 

3) López Cuevillas, Federico. La época 
megalítica en el Noroeste de la Penínsu
la. Caesaraugusta, nº XIII-XIV. 1959. 

Fragmentos 
da vida 

Tic-Tac de 
Suso de Toro 
Como querendo homenaxear a 
quen considera un "outsider" den
tro da literatura galega, Eduardo 
Blanco Amor, Suso de Toro, no 
ano en que ao escritor ourensán 
se lle dedica a denominado dia 
das letras galegas, entrega a sua 
terceira novela Tic-Tacl. Unha 
novela na que o seu autor torna 
aos seus comezos novelísticos, 
quer dicer, retoma a estrutura 
fragmentária que fixo de Polaroid 
un texto senlleiro dentro da litera
tura galega. 

Suso de Toro. 

A novela está dividida en cinco 
partes (ou "Misterios dolorosos") 
simétricas, unidas por un persona
xe -Nano- que xa aparecera 
noutro texto de Suso de Toro, 
"Aquí somos asl, positivamente", 
recollido na segunda edición de 
Caix6n desastre. Á parte de Nano, 
os cinco "misterios dolorosos" fé
chanse -agás o último- cun tex
to sempre titulado da mesma ma
neira: "Conductor". Tic-Tac xira, 
de comezo, arredor dun personaxe 
principal, o devandito Nano, que 
se desenvolve mediante unha 
aproximación ao monólogo, con 
introdución sen segunda e terceira 
persona e matices instrospectivos 
do monólogo, ou de escritos, de 
outras persoas (do filósofo l. Pé
rez Puga, que é médio irmán de 
Nano). 

As diversas seccións dos capítulos 
saltan daqui para alá e repítense 
sen orde aparente. A mobilidade 
de planos, o tempo reversíbel, o 
caleidoscópio de situacións e a 
mesma espiral instrospectiva po
den confundir ao leitor nunha pri
meira leitura, pero unha vez se fa 

miliariza cos procedimentos técni
cos usados por Suso de Toro (pro
cedimentos que o leitor de Pola
roid recoñece axiña), entrará doa
dametne na novela, xa que unha 
profunda e invisíbel estrutura per
corre todo o texto. Unha estrutura 
acorde coa intención primixénia 
do autor: apreixar o paso do tem
po, ordenar o caos. ("Chamáballe, 
di Nano dunha novela que está a 
escreber, Tic-Tac, que esa si é ca
bronada, o pasar do tempo"). 

Para apreixar o paso do tempo, 
para ordenar o caos, o autor usa 
de ensamblaxes, dunha língua 
prosaica, rompe co lineal, de espe
culacións semánticas, do paso da 
realidade á irrealidade onírica. Es
tes procedimentos únense cun po
der absolutamente clásivo de na
rrador, alegria, desenfado, humor, 
xogos e reminiscéncias literárias 
que non quer nen obviar nen aga-

char. En todo momento, mesmo 
naqueles que usa do cut-off (pro
cedimento, ou técnica, que consis
te en pór na novela todo o que 
ocorre no momento de escrebela; 
verbigrácia o capítulo "O meu no
me (Chepito)", páx. 251), fuxe do 
énfase, da de-
núncia gratuíta, 
do alarde esti-
lístico. A Suso 
de Toro a lin-
guaxe interésa- Para 
lle non como 
lucimento esti- ordenar 0 

lístico, nen co
mo literatura, 
senón como 
corpo envol
vente, como at
mosfera, como 
ascultación, co
mo aparéncia e 
eséncia dos se
res e das cousas 
que vai mos
trando sen in
tervir, sen xuí
zos nen ser
móns, sen, re
petímolo, elo-

caos, o 
autor usa 
de 
ensambla
xes, dunha 
língua 
prosaica, 
rompe co 
lineal, do 
paso da 
realidade á 
irrealidade 
onírica 

cuéncia, como corresponde a toda 
nova arte de narrar. 

Unha moderna técnica de narrar 
influenciada pola indagación sico
lóxica, polo tempo de agora (o au
tor ten denunciado o "horror pre
sentís" da maioria dos narradores 
galegas), polo cine, polo guión ra
diofónico, polo video-clip e pola 
canción e as formas pop, que es
tán en constante movimento e 
evolución. En suma, unha arte de 
narrar influenciada pola instanta
neidade da comunicación. Neste 
aspecto, quer dicer, dentro das 
búsqueda~ actuais, Tic-Tac é un 
logro literário indu bidábel. 

Mais a novela, a narrativa, non é 
só búsqueda formal ou lingüística. 
O primeiro que se lle debe peder a 
un tex!O narrativo, é que se poda 
"ler". E aqui é onde o poder narra
tivo de Suso de Toro brilla máis 
que nunca. Chamando na sua axu
da a personaxes marxinais dentro 
da narrativa galega -personaxe 
marxinados pola nosa narrativa , 
ben que tamén podan selo pola so
ciedade-, dándolles unha vida 
própria, facéndoos mover polos 
seus resortes máis íntimos, o escri
tor santiagués artella unha exce
lente novela. Usando da ironia, bo
tando man da paródia (paródia que 
xa usara, con menos ironia, con 
menos recursos lingüísticos e na
rrativos, e mesmo con menos cla
ridade, no relato "A lebre de Mer
liño", do seu primeiro libro de re
latos) de textos clásicos -"A !lia
da para nenos", os capítulos "O 
mar" e "O neno e o mar", paródia 
de relatos de Dieste, Neira Vilas e 
outros-, canibalizando textos 
próprios ("Proe o dedo" e mais 
"Esas causas mellos non falalas ', 
que foron un relato, "Miles de cas
tromiles", publicado na colección 
de relatos con que agasallaba a co
ñecida empresa de autocares aos 
seus usuários), refacendo textos a 
partir de cancións pop máis ou 
menos coñecidas, ou introducindo 
textos escritos por Nano ou polo 
seu médio irmán Pérez Puga - sen 
esquecer o aparato "narrativo" que 
supoñen as diversas fotografias 
que inzan o volume-, Suso de 
Toro consegue dar un fre vo vivo, 
moderno e actual da Galiza do 
nosos días. Unha vi ión totalizante 
da Galiza actual que o narrador vai 
armando a base de fragmento , co
mo se fose un grande puzzle. Frag
mentos da vida, de pequenas tra
xédias de indivíduos "sen impor
táncia colectiva", que <liria Celine. 
Traxédias que poden facer rir ao 
leitor: esa muller que chega tarde 
ao traballo, esa outra que teme es
tar enferma porque o seu marido é 
zoófilo, etc. 

Suso de Toro fixo, respeito ás 
suas anteriores obras, un "tour de 
force". Volveu aos camiños de 
Polaroid, entregando unha obra 
máis aberra ainda que esta. Tic
T ac é unha novela que o leitor po
de refacer ao seu gosto, debido, 
curiosamente, á sua potente estru
tura narrativa. A obra dun autor ao 
que se lle poden aplicar as pala
bras que el dedicou a Jim Thomp
son: "Baixa a cada libro por unha 
escada perigosa e fainos baixar 
con el. Non fai trampa, non pro
mete "literatura", só enredo, e sen 
embargo, dánola" (F.M., páx. 60). 
Un autor que se derrama sobre os 
feítos do presente. + 

XGG 

1) Col. Tiempos Modernos. Ediciones B. 
Barcelona, 1993. 300 páx. 



Compostela, once da 
mañá, Avenida do 

Burgo das N acións. 
Unha chea de rapaces 
con máis de mil bule

bules irrompen co 
balbordo de por <liante 

nun recinto 
teoricamente vedado 

para a moitedume 
infantil: o pazo da 

ópera. Minutos 
despois, cando os 

pícaros penetran no 
interior do Auditorio de 

Galicia asistimos a un 
episódio convertido co 
tempo en habitual: os 

concertos didácticos 
para xóvenes. 

O éxito da educación musical ten na asisténcia dirixida a concertos un dos seus mellares camiños. 

A cara didáctica da música 
Os concertos para xóvenes culminan satisfactoriamente 
a sua cuarta temporada no Auditório 
• VÍTOR MÍGUEZ 

Calificados como unha das máis 
felices iniciativas do autidório 
compotelán, os concertos didác
ticos para xóvenes son un alicer
ce da programación da sala de 
concertos desde o mesmo día da 
sua inauguración. O obxectivo 
foi difundir a audición musical 
para converter nun hábito o amor 
á música por parte dos nenas da 
Galiza; do me mo xeito que se 
fixera en Chicago xa desde os 
ano trinta. 

A e tas alturas, e unha vez rema
tada a temporada de te ano no 
Auditório de Galicia estíma e 
con alidada esta actividade. 

O coordenador Cario Magán, 
amó tra e moi ati feito. " ... a ac
tividade é mais dura do que pare
ce, pero i o é un bon íntoma. Re
cebemo moití ima chamada de 
centro de toda a Galiza e corno 
denante de cada sesión enviamos 
unha información divulgativa a 
cada coléxio podernos dícer que 
ternos un labor continuado ... " 

A filosofía coa que desenrolan os 
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concertos ven condicionada pola 
comunicación prévia entre o Au
ditório e o docente de cada centro. 
Búscase a asimilación da música 
por parte dos rapaces; primeira
mente coas indicacións subminis
tradas en clase, posteriormente co 

Dos rapaces 
galegas dixo o 
pedagogo de 
ópera 
Management 
que eran os 
máis 
perceptivos e 
extrovertidos 
que vira na sua 
carreira 

complemento didáctico que se 
fornece a pé de cenário, finalmen
te coa interpretación do concerto 
previsto. Daquela, a impresión 
dos nenos xa está abondo alertada: 

" ... Hai reacc ións de todo tipo 
condicionada non tanto pota zona 
como polo centro escolar. Perce
bemos moitas diferéncias entre 
o grupo de rapaces que conta 
cun profesor comprometido co 
seu labor e aquel cuxo didac-
ta é un substituto ou sim
plesmente non realiza ben 
o traballo ... " 

Queréncia 
pola ópera 

Para oferecer a 
máis ampla gama 
de ofertas, os 
concertos pro
gramados no 
ciclo son varia
dos e numero
sos. Desde que 
cornezou a 
temporada en 
Outubro até a 
sua finalización 

en Maio actuaron solistas de flau
ta e piano, un trio, un cuarteto, un 
quinteto e várias orquestras de to
dos os tamaños. Toda esta expe
riéncia confirmou a suposición 
dunha maior receptividade de cara 
aos espectáculos de ópera ou de 
grande orquestra, frente ao mei-

rande distanciarnento que 
experimenta a 
xuventude cos 
solistas ou cos 
grupos de cá-
mara. Atitu
des que ama
san unha cre
cen te perda 

de ouvido 
musical, 

s e n 
dú-
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bida acrescentada polo ruído que 
promocionan as rádio-fórmulas e 
as multinacionais. 

Os concertos didácticos tarnén 
son un exercício de toleráncia. A 
presenza de un milleiro de rapa
ces na sala racha cos convencio
nalisrn os do cornportarnento dos 
asistentes aos concertos. A este 
respeito, a todos chamou a aten
ción que a filla de Ernil Gilels ou 
que Félix Ayo, o fundador de "I 
Musici", fosen protagonistas 
dunhas das últimas sesións do ci
clo. O persoal da sala de concer
tos confirrnou uno. " ... Dentro dos 
intérpretes houvo atitudes opos
tas. Cos músicos profisionais non 
sempre tivernos as reaccións 
axeitadas pois os rapaces non te
ñen cultura musical; hai que inci
dir nos rnovirnentos e un ten de 
insistir en convencións básicas de 
comportamento. Así, rnentres nos 
espectáculos de ópera a compe
netración foi absoluta, no caso de 
Elena Gilels existiu certo descon
tento pola sua parte ... ". 

A todos os que asisten a un con
certo didáctico chárnalles a aten
ción o nervosisrno e mais a afei
zón desmesurada polo aplauso 
que rnanifestan os nenos. De aí 
que canta maior sexa a comuni
cación entre os intérpretes e o 
público, rnáis fluída é a aprendi
zaxe. Carlos Magán lernbra con 
especial cariño o efeito produci
do polas óperas realizadas pola 
compañia didáctica catalana 
"'Ópera Management": " ... Can
do interpretaron "O empresário 
teatral" e "O rapto de Susana" a 
reacción dos cativos foi excep
cional. O feíto de estas óperas se 
representaren baixo unhas pautas 
didácticas especialmente prepa
radas para a ocasión fixo que os 
rapaces participasen tarnén mate
rialmente na posta en cena. Nós 
mesmos ficamos surprendidos da 
sua reacción". 

Dos rapaces galegas dixo o peda
gogo de Ópera Management que 
eran os rnáis perceptivos e extro
vertidos que vira na sua carreira. 
A reacción do público manifesta
ríase através de numerosos cues
tionários preparados para a oca
sión e contestados polos alunos 
nun perfeito galego. Os cuestioná
rios reflectiron o apaixonarnento 
xeralizado, pero tamén as desi
gualdades culturais da sociedade, 
e mentres un respostaba que 
" ... esta ópera non me gostou rnoi
to debido a que hai outras corno a 
que fun a ver a Madrid, Barcelona 
ou Roma, que me gestaron 
rnáis ... ", outro admitía que " ... era 
a miña primeira ópera, así que non 
podo dicer unha cousa fixa ainda 
que estivo bastante ben ... ".• 
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A caza de bruxas 

G~~O 

...•...•..•..................•.• . . 

ou como eliminar á esquerda do cine O caso 
de Elia Unha película de Robert de Niro recria a guerra do FBI en Hollywood 

• CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Dirixida e escrita por lrwin Win
kler e interpretada por Robert de 
Niro, Caza de bruxas recolle as 
circunstáncias de represión e per
secución ideolóxica a que foron 
sometidos numerosos profisionais 
da indústria do cine por parte do 
Comité de Actividades Antiameri
canas, que se fixo tristeiramente 
célebre baixo o control do senador 
Joseph McCarthy. A película que 
estas semanas se ve nos cines ga
legas, acada valor só ao final, can
do o protagonista ten que declarar 
diante do comité. Antes mantense 
nun ton feble e pouco denuncia
dor, agachando a pé feíto os no
mes reais dos delatores. Porén, 
serve para amasar un dos momen
tos máis mauros da história recen
te dos Estados Unidos que levou 
ao exílio, na época do governo 
Truman, a moitos profisionais re
lacionados co cine e a outros ser 
perseguidos polas suas ideas libe
rais e de esquerdas. 

Entre 1947 e 1953 unha violenta 
purga conservadora e anticomu
nista sacudiu as entrañas de 
Hollywood. Nos anos 30, na épo
ca do New Deal, Hollywood de
mostrou o seu talante liberal nun
ha chea de filmes críticos. A isto 
contribuiu a presenza de numero
sos exiliados e demócratas ale
máns que, fuxindo do nazismo, 
tiñan recalado na meca do cine 
(Brecht, Lang, Mann, Schoen
berg ... ). Facíanse películas anti
fascistas e críticas que cuestiona
ban o xeito de vida americano e 
representaban o reverso do cine 
de Capra, facendo fincapé na tra
xédia social que provocara a 
Grande Depresión. Son un fuxiti
vo, Furia, As uvas da ira, Tem
pos Modernos, son só alguns 
exemplos desta corrente liberado
ra. Esta tendéncia aberturista de 
cineastas e intérpretes, que era a 
mesma que se adoptaba na defen
sa da causa da República españo
la frente ao fascismo sublevado, 
puxo en alerta aos sectores máis 
reaccionários do país, que esco
mezaron a exercer forres presións 
para freala, ainda que a adminis
tración Roosevelt tiña sérias dú
bidas en apoiala. 

Porén, a reacción estaba xa desbo
cada através da "Comisión de Ac
tividades Anti-Americanas" (Hou
se Un-American Activities Com
mitee). Criada no 1938 pola Cá
mara de Representantes e coñeci
da por Comisión Dies. Era a mei
rande conxunción de forzas con
servadoras contra Roosevelt e o 
New Deal. O republicano J. Par
nell Thomas, que a presidiría máis 
tarde, declaraba: "A subversión en 
América ten florecido baixo o 
New Dea/, a forma máis segura de 
desarraigala é desembarazarse do 
New Deal". Como resultado do 
seu "traba11o" a Comisión Dies 
conseguiu que o govemo retirase 
os apoios económicos ao Federal 
Theatre Project, criado no 1935 
para amortecer o paro que sacudia 
amáis de 17.000 traballadores do 
teatro e onde tiñan traballado Or
son Welles ou Joseph Losey. 

John Garfield, un dos grandes da pantalla nos 40 con Bogart ou Clift, negouse a 
delatar. Morreu dun ataque ao corazón, con 39 anos, a véspera de ter que ir de
clarar ao Comité. 

Investigar a 
rnillóns de funcionários 

Porén, a II Guerra mundial e a 
alianza coa URSS freou os traba
llos da Comisión e limitou os em
peños hixiénicos de moitas organi
zacións conservadoras. Haberia 
que agardar ao fin da guerra para 
que a Adminstración Truman fixe
se dela unha Comisión Permanen
te da Cámara de Representantes, 
presidida a partir do 1945 por John 
E. Rankin e J. Pamell Thomas. Es
te novo Comité, cuxas tarefas te
ñen que se inscreber no contexto 
da "doutrina Truman", verdadeira 
declaración da guerra fria, come
zou a mirar en Hollywood un niño 
de comunistas infiltrados. En No
vembro do 1946 Truman nomeou 
unha comisión encarregada de es
tudar o problema da lealdade dos 
funcionários federais. Froito dos 
seus traballos e escoitada a opi
nión de Edgar J. Hoover, director 
do FBI (verdadeira policía política 
americana), o presidente ditou en 

'·A caza de 
bruxas hai que 
emarcala na 
guerra fría e na 
forza dos 
sectores roáis 
fas cistas nos 
Estados Unidos'. 

Marzo do 194 7 o "Programa de 
Lealdade de Empregados Fede
rais". Este programa convertia, ip
so facto, en sospeitosos a 
2.500.000 funcionários que debian 
someterse a unha inspección de se
guridade. Unha fonte do FBI in
formou que entre Marzo do 1947 e 
Maio do 1953, este departamento 
cooperou co Programa de Lea1da
de revisando 4.660.122 fichas dac
tiloscópicas, tramitando 4.770.000 
formulários, realizando 27.000 di
lixéncias e 28.000 investigacións 
completas. Este programa foi moi 
criticado polos sectores liberais do 
país que o alcumaron como provo
cador dunha auténtica caza de bru
xas. 

Iníciase desde aqueta unha inves
tigación sen precedentes na indús
tria do cine, que había levar a nu
merosos profisionais a seren inte
rrogados, perseguidos e acurrala
dos polas suas conviccións de es
querdas ou somente liberais. En 
Marzo do 1947 o Comité de Acti
vidades Antiamericanas, presidido 
por Pamell Thomas, manifestou a 
sua intención de levar a cabo "un
ha investigación secreta sobre a 
influéncia comunista no cine" 
Hollywood e o Comité declará
banse a guerra. 

Os dez de Hollywood 

En Setembro, Thomas expede 41 
citacións a outros tantos profisio
nais do cine que teñen que se apre
sentar diante do Comité. Só 19 de
les refusaron, apoiándose en que a 
citación ia contra a letra e o espíri
to da Constitución. Alvah Bessie, 
Bertolt Brecht, Dalton Trumbo, 
Edward Dmytryk, John Howard 
Lawson, Waldo Salt, Samuel Or
nitz,. .. eran algunhas daquelas 19 
testemuñas inamistosas e foron 
apoiados na sua negativa por nu
merosos colegas. Só finalmente, e 

despois de moitas presións, nove 
deles decidiron apresentarse, ainda 
que nengun delatou nomes, deci
dindo apoiarse na 5ª Emenda cons
titucional que protexe a non decla
ración contra un mesmo. 

Quedaron só 10, os chamados 
Dez de Hollywood: Trumbo, 
Maltz, Lawson, Dmytryk, Biber
man, Bessie (ex brigadista en Es
paña), Lardner, Cole, Ornitz e 
Scott. Nengun deles recoñeceu a 
autoridade do Comité por ser anti
constitucional, non se apresenta
ron nen se apoiaron na 5ª Emenda. 

Pero moitos dos chamados polo 
Comité, atemorizados con perder 
o seu traballo, deron nomes e fo
ron quen de acusar a moitos com
pañeiros de comunistas. Estendeu
se pola colónia de Hollywood un 
espeso clima de medo, delación e 
sospeitas, pois calquer podía ser 
denunciado por unha frase dita 
anos antes, por ter dado axuda na 
loita antifascista, a organizacións 
obreiras ou a republicanos espa
ñois e incluído, polo mesmo, nas 
temidas e secretas listas negras 
dos produtores que eran os princi
pais sicários do Comité (Mayer, 

. Wamer, Zanuck). Fina1mente os 
"10" foron acusados de "desacato 
ao Congreso'', fichados pola poli
cía, multados, expulsos dos seus 
traballos e finalmente condenados 
a penas de cárcere de entre 6 me
ses e un ano. 

Golpe de Estado 

É todo este proceso de persecu
ción cuase fascista que vimos de 
relatar o que se coñece co nome 
de macarthysmo, e non foi produ
to dunha circunstáncia casua] ou o 
resulado dunha fóbia persoal dun 
paranoico senador anti-liberal. 
Hai que velo no marco da "guerra 
fria" e no desenvolvimento en 
áreas do poder dos Estados Uni
dos dos núcleos máis direitistas. 
Estas formas de ideoloxia fascista 
percorren o comportamento do 
Estado e, dun xeito ou outro, esti
veron sempre activas no seo do 
capita1ismo americano. 

Os momentos desta hexemonia 
son evidentes e coincidiron, meri
dianamente, cos pe-

Kazan 
Foron unha chea de actores, 
directores, produtores ou 
guionistas os que tiveron que 
sofrer a tensión e o medo de 
seren convocados a declarar 
no Comité. Moitos, a maio
res, non só aceitaron a legali
dade do proce o senón que 
denunciaron ao seu colegas. 
Mesmo algun do "1 O de 
Hollywood" cederon, como 
Dmytryk, que no 1950 e de -
de o cárcere, enviou unha car
ta ao Comité oferecéndo e a 
dar nomes. Levaba só tres 
meses preso e estaba dispo to 
a delatar. Esta deserción trou
xo outras, como a de Collins 
e, sobretodo, a de Elia Kazan, 
que ainda que non estaba na
quel grupo de dez apresentou
se no Comité e deu máis de 
200 nomes de colegas de ideo
loxia suspeitosa (Kazan tivo a 
"delicadeza" de avisar a al
guns deles de que ia denun
cialos). O asunto de Kazan 
foi o máis sonado polas suas 
repercusións pub)jcitárias que 
lle concedían unha espécie de 
" trunfo moral" ao Comité 
poisque Kazan abxuraba pu-

• blicamente do seu pasado co
munista e aceitaba delatar aos 
seus compañeiros. 

Moitos exiliáronse: Brecht, 
Losey, Welles, Chaplin, Wil
son, Cyril Enfield, Fritz Lang 
John Huston ... Outros, logo de 
negarse, decidiron declarar e 
deron nomes: Robert Ro sen 
Larry Parks (amigos membro 
do 19 inamistosos) , o actor 
Sterling Hayden, Clifford 
Odets ... Outros, por e taren 
nas Ji ta negras, viron pecha
da a uas carreira : o direc
tor Abraham Polan ky, ou o 
actores Howard da Silva e 
John Garfield, que morreu dun 
ataque ao corazón vítima das 
persecucións do Comité. Aco
lléndose á quinta emenda moi
tos preferiron o ostracismo e a 
a marxinación antes de dela
tar: Arthur Miller, Dashiell 
Hammett, Lillian Hellman ... + 

ríodos das postgue
rras mundiais. A 
postguerra do 14 ca
racterizouse por un
ha forte actividade 
sindical e foi severa
mente castigada (o 
caso de Sacco e Van
zetti serve de exem
p lo). A segunda 
postguerra ten pasa
do á história da re
presión pota tristeira 
"caza de bruxas" 
macarthysta, que es-

'O asunto Kazan tivo 
moitas repercusións 
publicitárias, porque 
abxurou do seu 
pasado comunista e 
denunciou a 200 
compañeiros'. 

bozamos no que atinxe ao cine, e 
que noutra orde de causas debe 
incluir a execución do matrimónio 
Rosenberg. 

Estas áreas de poder direitista se
rian as que na década dos sesenta 
foron quen de levar adiante un 
"golpe de estado" ralentizado que 

~ ........••................... 
tivo nos asesinatos dos Kennedy, 
Luther King ou Malcolm X os 
seus grilóns definitivos. Só até o 
ano setenta se amnistiou, e en par
te se recoñeceu, a implacábel per
secución que seguiu ao fin da II 
Guerra mundial.+ 



Mia Couto e a nova narrativa 
de Mozambique 
• XOSÉ LOIS GARCIA 

Nun país en guerra, como Mo
zambique, as situacións vívense 
na extrema precariedade que difi
culta a normalización e o desenro
lo máis equitativo en calquer orde 
de criación. No eido das letras, 
pésie a tanta ruina, saiu unha voz 
sensíbel e poderosa que nos relata 
contos, histórias e crónicas de per
ceptíbel fixación sobre a realidade 

mozambicana. Trátase do escritor 
Mia Couto (1955), unha das pro
mesas da nova poesia do seu país 
que se pasou, hai aproximadamen
te un lustro, ao terreo da narrativa. 
Hai anos que este autor me enviou 
unha série de contos inéditos, os 
primeiros que facia, pedindo a mi
ña opinión, e penso que nada lle 
suxerin nen lle comentei: só pen
sei, nos meus adentros, que a tare
fa que se propuña, ao sair da lírica 

e rachar certas barreiras dunha na
rrativa esquematizada en cánones 
tradicionais, seria moi difícil. O 
certo é que Mia Cauto impúxose 
cunha nova visión de pesquisa 
dando unha excelente orientación 
e troco de rumo á escrita do seu 
país que, por razóns óbvias, estivo 
maioritariamente sometido á lite
ratura de panfleto, que realmente 
tivo a sua utilidade. Este autor, en 
poucos anos, remata de darnos ca-

BE~1'RIHE@ 
DISTRIBUCIÓNS MUSICAIS ALTERNATIVAS 

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN 
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc. 

Zydeco cajun . Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk 

Enviará BEL TAINE 

tro libros de narrativa: "Vozes 
Anoitecidas" (contos), "Cada ho- . 
mem é urna ras.:a" (historias), 
"Cronicando" (crónicas) e "Terra 
Soniimbula", a sua primeira nove
la. Todos estes libros foron publi
cados en Lisboa pola Editorial 
Caminho. 

Mia Couto trocou 
de rumo á 
escrita do seu 
país que, por 
razóns óbvias, 
estivo 
maioritariamente 
sometido á 
literatura de 
panfleto 

Mia Couto, criador e inovador, 
trata de non desvencellarse daque
las voces tradicionais da narrativa 
mozambicana que tiveron certo 
impacto no leitor como é o caso 
de Joao Dias, autor de "Godido", 
Luís Bernardo Honwana, autor de 
"Nós matamos o cao tinhoso" e de 
António Carneiro Gons.:alves en 
"Contos e lendas". Mais no caso 
de Mía Couto a narración foi bus
cada delicadamente nas raíces de 
diversas situacións e en vários lu
gares da xeografia mozambicana. 
Nese fervilleiro de vivéncias e tes
tem uñas sociais e humanas. NO 
seu roteiro é difícil atopar peque
nos espazos onde verifiquemos 
certas ambigüidades ou descodifi
cacións que alteren e reduzan esa 
mensaxe, lineal e homoxénea, a 
simples frases feítas que nos re
crien, con certa elocuéncia e lumi
nosidade, nun mundo exótico e 
fantástico moito lonxano da reali
dade mozambicana. A narrativa 
de Mía Couto discorre como un 
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poderoso ria de augas frescas e 
caudalosas; como o longo Zambe
ze , pai dos rios mozambicanos, 
para suprendernos sobre cada un
ha das desordes e fatalidades que 
vive o seu país. 

É un caso curioso e significativo 
que Mia Couto entre pola porta 
grande, polo arco do triunfo por
tugués xa que é un bocado difícil 
para calquer autor das ex coló
nias ter un recoñecimento, a to
dos os níveis, como ten este autor 
en tan poucos anos. O seu nome 
feminino ou ser africano, en nada 
teñen criado confusión no intre 
de verificar a grande calidade de 
todo o seu inventário criativo. 
Mais nesta orde, Couto, é un es
critor que procede dos meios xor
nalísticos e en toda a sua traxec
tória literária sempre manifestou, 
en sumo grau, ser un adicto da 
investigación lingüística e ter un
ha predisposición para resolver 
un contido, uns espazos de expre
sión para comunicarnos unha sé
rie de cenários que reflectan a so
ciedade mozambicana. Esa socie
dade que na narrativa de Mia 
Couto sempre aparece como a 
grande esperanza do futuro é 
mesmo a sociedade que está be
bendo nun cáliz de fel. Mais a 
grande idea que se patentiza na 
sua obra é a certeza. Como él ben 
subliña: "O que mais dói na mi
séria é a ignorancia que ela ten de 
si mesma. Confrontados coro a 
ausencia de tudo, os homens 
abstem-se do sonho, desarmando
se do desejo de serem outros. ( ... ) 
Na travessa dessa fronteira de 
sombra escutei vozes que vaza
ram o sol. Outras foram asas no 
meu voo de escrever". 

Neses acrobáticos voos de Mía 
Couto nacen suxerentes dimen
sións e transfondos da realidade 
vivida e asumida, que son vitais 
para a sua escrita realista feita á 
medida <lesa brutal e tráxica expe
riéncia que desangra ao Mozambi
que actual. Neste proceso históri
co, a narrativa deste autor xa non é 
unha tentativa ou un proxecto: só 
únha realidade puxante que coloca 
a Mia Couto no limiar dos grandes 
e cualificados vultos da narrativa 
de expresión portuguesa.+ 

FA! O TEU PEDIMENTO POR TELÉFONO OU 
A MEDIO DESTA TARXETA Apartado 8282 VIGO 36200. Telf. (986) 47 26 94 

Desexo recibir gratuaitamente o catálogo 

BELTAINEO DEN, Jusi around the window 
O grupo máis anovador do folk 
actual. CD. 

MYRDHIN POL HUELLOU, 
Harp & Bamboo 

BATTLEFIELD BAND, Ouiet Doys 
Clásico do Folk escocés. CD. 
Alan Reid, Ausloir Russell, NOME .............................. .... ...................... APELIDOS .................................................................................................... . 

ENDEREZO ......... .. ... .................................................. ..... ... ........ .... .... .... ... .............................. C.P ..................... .... ... .... . 
TELÉFONO ................................................. POVOACIÓN ........................... ......... .. ............ .......... .... .............................. . 
Título 

DEN, Just around the window .......................... ... .. 0 

BARZAZ, Ec'honder ........................ .. .. .... ........ .. .. .. .0 

Forma de Pagamento: 
O Ingreso en Caixa Postal O.P. Vigo 

N9 de Conta: 18.539.973 
Enviar fotocopia do ingreso. 

11tulo 

WYRDHJN & POL HUELLOU, Harp & Bamboo ..... O 

WORLD'S GRF.ATEST PIPERS ..... .............. .. ... .... .. O 

O Ao recibo do pedimento 
(Contrareembolso). 

TI tul o 

BATILERELD BAND, Quiet Doys ..... .. ............... .O 

ARCHETYPE ... ........................... ....... .................. .0 

O Pago domiciliado. Para pagamento domiciliado en baoco ou 
caixa cobrtr os seguintes dados: 

BANCO/CAIXA ....... .................................. .................. Nº CONTA/UBRETA ........................................ ..................................... . 
TITULAR DA CONTA/UBRETA ..................................................................... ......... ....................... ... ......................................... . 
Nº SUCURSAL ..... ........................................... ............ POVOACIÓN ......... .. ................. ... .......................................................... . 
PROVÍNCIA ........ .......................... ... ....... ............... .. .... DATA .... ............. .. ...................................... .. .......................................... . 

Atentamente (sinatura) 

Jacky Molard, Palrick Molard, 
Soig Sibéril, Jean-Michel Veillon 
e Alain Rouquette. 

BARZAZ, Ec'honder 
Folk de novas tendencias. C.D. 
Con Yann-Fanch Kemener, Jean
Micl-el Veillon, GiHes le Bigo', Alain 
Genty, David 'Hopi' Hopkins ... 

Arpa céltico de novas 
tendencias. CD. 

WORLD'S GREATEST PIPERS, 
Escolma dos millares gaiteiros 
solistas escoceses. CD. 
An~us Mac Donald, lain Mac 
Fadyen, Murray Henderson ... 

John Me Cusker, Ion Mac Donald. 

ARCHEiYPE 
Folk de avangcrda da Bretaña. CD. 
J. Molord, C. Lemailre, F. Landre
au, Y. Rouge!, P. Lecompte, 
P. Lemou, H. Bertho e T. Moreau. 

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio 
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O trinque 

Caza de bruxas. 
A persecución 
que sofreron os 
sectores progresistas 
da cultura de 
Hollywood nos anos 

Convocatórias 

Vacacións alternativas 
Aperta, educación ambiental, organi
za unhas vacacións alternativas, para 
rapaces de 6 a 14 anos, nas que pode
rán realizar distintas actividades nunha 
casa de pedra da comarca da Ulloa a 
carón do no Ulla, e rodeada de soutos 
e carballeiras. As actividades a realizar 
van desde traballos na harta a traballos 
con animais, pasando pola apiclutura e 
vários obradoiros adicados á: transfor
mación de alimentos (pan, queixo, 
manteiga, mermelada); natureza (pa
pel reciclado, caixas niño, etc); artesa
nia (madeira, coiro, cerámica, fios, 
etc); amais de paseos en balsa ou a ca
balo, xogos cooperativos, etc. Pódese 
acceder ao campamento da casa da te
rra nalgún dos catro tumos, ainda que 
os dous primeiros están reservados pa
ra rapaces dos concellos do Miño e Or
tigueira: Iº turno do 1 ao 8 de Xullo; 2º 
do 8 ao 15 de Xullo; 3º do 18 ao 27 de 
Xullo, para xente de 6 a 10 anos; e 3º, 
do 17 ao 31 de Agosto para mozos de 
entre 1 1 e 14 anos. O prezo, que vai de 
24.000 a 35.000 pta. segundo a idade, 
comprende seguro de reponsabilidade 
civil e accidentes, un monitor por cada 
5 nenos, os materiais dos obradoiros, 
aloxamento e pensión completa. O 
prazo para inscribirse remata 30 de 
Xuño, as prazas están limitadas a 30 
por turno. Máis información en: Aperta 
Educación Ambiental. Rua do Xuncal 
9, 2º dereita. 15.172 Oleiros. Teléfono: 
(981 ) 24 69 95. 

Campamento 
de Culturas Célticas 
A Asociación A Nau Catrineta a ins
táncias da Mesa para a Normalización 
Lingüística, convoca catro prazas, dous 
homes e duas mulleres, para participar 
nun encontro da mocidade das nacións 
celtas do 9 ao 21 de Agosto na Irlanda. 
Os participantes no campamento debe
rán ter entre os 15 e 18 anos, saber bai
le tradicional galego ou tocar algun ins
trumento. Deberán asimesmo ter unha 
certa cultura xeral sobre Galiza, a sua 
história, arte, património, etc; xa que 
representarán a Galiza a modo de em
baixada cultural xunto bretóns, escoce
ses, irlandeses e galeses; na compaña 
dunha monitora da asociación. Todos 
os gastos van por canta dos fundos da 
CEE para o intercámbio. As activida
des a realizar serán de índole cultural, 
con dias adicados ás culturas dos dife
rentes países representados. Van com-

cincuenta, durante a 
febre 
anti-comunista. 
Interpretada por 
Robert de Niro. Non 
moi diferente do que 
sucede aquí, agora 
mesmo.• 

prendidas no encontro visitas a Corck, 
Kilenny e outras zonas de interese; asi 
como grupos de traballo sobre música, 
danza, costume~. teatro e sesións de 
aprendizaxe do gaélico. Os interesados 
poden dirixirse a Nau Catrineta, polo 
teléfono (981) 58 00 33, ou no seu lo
cal: Ruado Vilar 23, 2º. Santiago, antes 
do 15 de Xuño. 

Cursos de verán da 
Facultade de Ciencias 
da Información 
A Facultarle de Ciencias da Infor
mación de Santiago, organiza un 
curso de verán do 28 de Xuño ao 2 de 
Agosto, baixo o lema Falso pero creí
ble: A metamorfose mediática. O cur
so engloba várias conferéncias : A di
mensión mediática do Stadium e a sua 
transformación, por Antoni Muntadas; 
Nen minte, nen diz a verdá, de Chris
tian Caujolle; Simulación ou as pernas 
do ciclista, Margarita Ledo Andión; 
Contrainformación de Carlos Tablada; 
entre outras . Para se matricular hai 
que recoller o formulário na Secretaria 
da Universidade de Verán (Vice-recto
rado de Política Cultural. Casa da Bal
conada, Rua Nova 6. 15.705 Santiago) 
ou na Vice-xeréncia do Campus de 
Lugo (Facultade de Veterinária. Pavi
llón 4-3º. Fingoi s/n. 27.002 Lugo). O 
prazo remata 18 de Xuño, e o prezo 
ascende a 15.000 pta., ou 7.000 para 
estudiantes universitários e titulados 
universitários en paro. Máis infonna
ción de 9 a 13 h., no Vice-rectorado de 
Política Cultural (981) 57 39 96, e na 
Vice-xeréncia do Campus de Lugo 
(982) 25 23 03 (Extensión 303). 

Valdearte 93 
O Concello do Barco convoca un se
gundo Encontro de pintores do 20 ao 
29 de Xuño. Para increberse hai que 
mandar unha solicitude acompañada 
dun currículum á Casa da Cultura do 
Barco. 32300 O Barco. (988) 32 00 
53, antes do 15 de Xuño. O Concello 
do Barco correrá cos gastos e manu
tención de 20 solicitantes. Os partici
pantes no encontro comprometeuse a 
pintar ao aire libre temas relacionados 
coa paisaxe urbana do Barco, en cal
quer técnica. Coas obras realizadas o 
Concello montará unha exposición do 
1 ao 14 de Setembro deste ano, na que 
se porán á venda as obras eleitas polos 
participantes. O Conce llo quedará 

Actos 

Galicia: 
Determinantes e 
constantes 

O Clube Alén Nós organiza a 
conferéncia de Xosé Filgueira 
Valverde, presidente do Conse
llo da Cultura Galega, que leva 
por título Galicia: Determinan
tes e constantes. Será o Xoves, 
dia 10, ás 8 do serán, no salón de 
actos do Hotel Araguaney de 
Santiago.+ 

cunha obra de cada pintor para os fun
dos do futuro museu municipal. 

I Prémio Nacional 
de Xornalismo 
sobre Ecoloxia 
A Asociación Cultural Penas de Ro
das, de Gaioso (Outeiro de Reí. Lugo), 
convoca o I Prémio Nacional de Xor
nalismo Sobre Ecoloxia, ao que poden 
participar todas as persoas que publi
quen os seus traballos, en galego ou 
castellano, en xornais ou revistas do 
Estado español. Os artigas hanse referir 
a temas vencellados á ecoloxia en xe
ral, ainda que receberán especial valo
ración os adicados á defensa do patri
mónio natural, e ao lugar das Penas de 
Rodas e os seus arredores forestais. O 
modo de abordar os traballos e a exten
sión queda da man dos autores. O xura
do outorgará un primeiro prémio de 
100.000 pta., e trofeo; e un segundo de 
50.000 pta., e trofeo. Os traballos, que 
deberán ser publicados con data poste
rior ao 1 de Xaneiro de 1993, remitiran
se ao Centro Cultural Penas de Rodas, 
de Gaioso (Outeiro de Reí. Lugo), até 
15 de Xullo de 1993. O xurado poderá 
incluir como candidatos aqueles artigas 
que estimen de interese, ainda que non 
fosen apresentados. Maior infonnación 
ou aclaracións no (982) 39 07 62. 

I Congreso Audiovisual 
O Centro Galego de Artes da lmaxe, 
dependente da Consellaria de Cultura, 
convoca o Congreso Audiovisual Ga
lego, co triple obxectivo de coñecer a 
realidade do sector áudio-visuaJ gaJe
go, anaJisar modelos de actuación ex
perimentados noutros ámbitos, e refle
xionar sobre o seu futuro. O Congreso 
divídese en oito seccións: Formación, 
Património, Difusión cultural, Televi
sión , Administración, Exposición e 
distribución cinematográficas; Produ
ción, Distribución e promoción en te
levisión e video. Engádese a estes 
apartados unha táboa redonda sobre A 
construción da indústria áudio-visual 
europea, a cargo do persoal do pro
xecto EA VE. A inscrición é gratuíta e 
dá direito a unha carpeta de documen
tación. Data límite de admisión 1 O de 
Xuño . Máis información no Centro 
Galego de Artes da Imaxe. Rua Durán 
Lori ga l O, baixo. 15003 A Coruña. 
Fax: (981 ) 20 40 54. Teléfono: (981) 
20 34 99.• 
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Anúncios de balde 
Véndese, alúgase ou traspásase A 
Baiuca; en Cangas. (986) 30 02 62, 
perguntar por Rubem . 

Maquetación gráfica por ordenador 
Macintosh. Búscase traballo, xornada 
completa ou por horas. Experiéncia no 
sector. Acéptase calquer outro tipo de 
traballo. Telf. 30 30 88. 

Vende-se cozinha mixta (gas e forno 
eléctrico). Neveira pequena. Lavadora. 
(986) 30 02 62. 

Oferécese presentador a asociacións, 
discotecas, pubs, etc. Para espectáculos 
de todo tipo, desfiles, actuacións, etc. 
Con experiéncia. FF. (986) 29 30 48 . 

Autocaravana pequena, 3 prazas , 
ITV, bon estado. 700.000 negociabeis. 
(981) 22 33 78 a partir das 20 h. 

Véndese finca de 2.000 m1 aproxi
madamente, no centro do Calvário . 
Alta densidade. Oportunidade. Telé
fonos (986) 25 05 25 e 49 13 01 ; per
guntar por Mercedes e Xullo respecti
vamente. 

Quen quer un (ou máis) mico, mi
cho, gato pequeno, de días, tigre do 
país ou dourado? (A nai morreu baixo 
as rodas dun 16 válvulas). Apartado 
1371. 36200 Vigo. 

Alúgase ou véndese piso amoblado, 
moi grande e en boa zona (Avda. Sa
mil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37. 

"A Treu" a revista das Juntas Gale
gas pota Amnistía (JU.G.A.), distri
bue material para a solidaridade . 
Solicita informa~om no Apartado de 
Correios 875 de Compostela. 

Desexaria manter comunicación escri
ta ou telefónica, con aquel as persoas 
que gostan da figura e obra do poeta 
Enrique Labarta Pose. Contacto: Xo
sé Manuel Yarela Vareta. R/ Ventorri
llo 78. 15. 11 3 Malpica. A Coruña . 
(981) 72 10 85. 

Desexo receber pegatinas, folletos ou 
páxinas informativas de temas ecolo
xistas, políticos ou musicais. Enviar a: 
Manoel Bello Salvado. Rua da lgrexa 
9. 15.685 Xanceda. Mesia. A Coruña. 

Yendo discos e casettes do LP Rom
per el cascar6n, do grupo alicantino 
Badana. (981) 23 33 08. Manolo. 

Desexo receber enderezos ou teléfo
nos de contacto de sáas, ou locais on
de den concertos en directo. Son re
presentante na Galiza dun grupo de 
rock que ten 3 LP's editados. Endere
zo: Manoel. R/ San Vicente 43, 4º l. 
15.007 A Coruña. 

Ceramista imparte classes de cerá
mica criativa a mao (incluí aprendi
zado em moldes para desenhos em 
porcelana). Forno a gas de baixa e alta 
temperatura. Coc\:Óns a particulares 
de obra em barro (pequenas escultu
ras, alfarería, etc). Bairro do Polvorim 
14, l º dta. Ourense. (988) 23 54 25. 
Cándido Ventim . 

Vendo piso en Ourense. Zona de San 
Francisco. Exterior. Telf. (988) 22 33 22. 

Teléfono Verde. Servício de infonna
ción instantánea e gratuita sobre meio 
ambiente, medicinas alternativas, ali 
mentación natural, produtos ecolóxi
cos, turismo alternativo; e calidade de 
vida. (988) 23 86 86. 

Véndese órgao Hammond. Perguntar 
por Javi no (981) 57 55 17. 

O grupo ZAUM está a realizar o ve
llo proxecto da Bibliografía da Con
tracultura. Contamos con medio mi
lleiro de exemplares de publ icacións 
marxinais comentadas e anali sadas. 
Solicitamos nos mandedes un listado 
de direccións para poñemos en contac
to. Ternos a intención de abrangu er 
outros campos: maquetas musicais, co
lectivos, okupacións, etc. ZAUM , 
Apartado 2.228. 18080 Granada. 

Gustariame contactar con grupos 
ecoloxistas ou xente interesada nos 
problemas do meio ambiente. Rubén 
Chao Franco. Povoado do Barreiro G-
3, 32 dereita. As Pontes. A Coruña. 

Véndese piso en Ourense. Evencio Ba
ños. (988) 21 05 85, de 3 a 5 da tarde. 

Véndense discos e casette . Gran 
oferta. Evencio Baños. Xoan XXIll, 
13-7 Direita. Ourense. (988) 21 05 85. 

Búscamos casa de pedra para res
taurar, con terreo, perto do mar, que 
non obrepa e o 3 mill ón de pta. 
Agradecemo toda información. Digna 
Hermo Vita , R/ Menéndez Pidal N' 
18- 611 - 15007 A Coruña. 

Véndese caravana en óptimo estado. 
Cinco prazas. Neveira. Moncayo Mod. 
395 serie Europa. Chamar de poi das 
3 da tarde ao (988) 41 31 O 1 , pregun
tar por Berto. 

Véndese semanário A Nosa Terra , 
desde o N2 415 en di ante. Prezo 150 
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27, 
en horas de traballo. Adriám da-Cunha. 

Particular vende piso en construción, 
praza de garaxe e trasteiro. É de protec
ción oficial. Zona de San Roque en Vi
go. Para máis información chamen ao 
(986) 47 17 03. 

O Concello de Chantada pretende fa
cer unha recopilación de fotos 
antigas. Con este obxectivo chama a to
dos os chantadinos que teñan fotos ante
riores ao 1975 e que presenten unha te
mática de interese xeral nun estado de 
conservación aceitábel para que, propor
cionándoas temporalmente, o Concellc 
poida reproducilas para unha exposición 
e, de ser posíbel, unha publicación espe
cífica. Entregar na Casa da Cultura xun
to ca data de realización, referéncia ac 
motivo representado, nome do autor e 
nome da persoa que a proporciona. 

Vendo várias colmeas povoadas dt 
abella autóctona e tratadas sanitaria
mente. Mái s información no (981) 4t 
09 81.• 



Música 

Rooner Meye 
Actuación comprendida no ciclo 
Raices musicais Europeas. Paseo 
da Porta Faxeira (Santiago), día 
1 O, ás 12,30 da noite. 

Freedom 
Día 10, Xoves, na NASA de San
tiago. Freedom, grupo de hard
rock, na liña dos Sex Museum, 
Enemigos ou Lions in love. 

Bach Collegium
Gachinger Kantorei 
Actuan no Auditorio de Galicia 
baixo a dirección de Helmuth Ri
lling. Duas sesións , ás 9 da noite: 
Dia 1 O, A Creación e dia 11, As 
estacións, de Haydn. 

Yasta La Trup 
De novo por Galiza, Yasta La 
Trup, presenta desta volta un es
pectáculo de rumba e humor. Días 
11 e 12 de Xuño, no De Cholo de 
Vigo. Entrada libre. 

Grupo Universitário de 
Cámara de Compostela 
Dia 17, ás 9 da noite, no Audito
rio de Galicia. Dirixe: Manuel 
Arias. Programa: Códice Calixti
no, Cantiagas de Amigo de Mar
tín Codax, Cantigas de Santa 
Maria de Alfonso X, O Sábio; 
LLibre Vermell de Montserrat, e 
Cancioneiro da Colombina. Pre
zo: 1.000 pta. 

Teatro 

Wílliam Shakespeare. 

Un Refaixo 
para Celestina 
O Centro Dramático Galego, 
representa a obra de E. Blanco 
Amor, no Polideportivo munici
pal de Foz, desde Venres 11 a 
Luns 14. 

O Mercader de Venécia 
A obra de W. Shakespeare, posta 
en cena polo Centro Dramático 
Nacional, no Auditorio de Gali
cia, ás 9 da noite, do 1 l ao 14 de 
Xuño; e do 18 ao 20, no Centro 
Cultural Caixavigo. 

Televisión 

O señor Klein 
Sábado 12, en Butaca Especial, 
da TVG. EEUU 1975. Director: 
Joseph Losey. Guión: Franco Sa
linas e Femando Morandi. Intér
pretes: Alain Delon Jeanne Mou
reau, Suzanne Flon, Michel 
Lonsdale e Juliete Berta. Losey 
foi unha das víctimas do senador 
McCarthy e a sua caza da bruxas 
que promoveu contra a esquerda 

Do novan 
Actuación en Viana do Castelo, 
12 de Xuño, nun concerto benéfi
co. As entradas oscilan entre as 
950 e 1.900 pta., á venda en Mo
zart (Vigo); Beat-Box (Tui); Mar
tínez (Baiona); e en Musical-74 
(O Porriño). 

Falsa Alarma e 
Flores Negras 
Dia 13, na NASA de Compostela, 
presentación de dous novas gru
pos de rock compostelán. 

The Inmates 
Mércores 16, ás 12 da noite, na 
Iguana Club de Vigo. 

Brigada Víctor Jara 
Actuación comprendida no ciclo 
raíces musicais europeas. Día 17, 
ás 12,30 da noite no Paseo da Por
ta Faxeira. Entrada de balde. 

Loreena McKennitt 
Venres 18, no Centro Cultural 
Caixavigo, actuación encadrada 
no apartado de Novas Músicas de 
Vigocultura '93. 

Corcobado e Ollo ó Can 
Dia 18, Venres, na NASA, actua
ción de Corcobado en solitário 
coa sua guitarra de tormento, para 
dar paso a Olla ó Can, que presen
tan disco.• 

Camiño 
de estrelas 
A montaxe Camiño de estrelas, 
conxunto escultórico de pedra, 
ferro e madeira; do artista alemán 
Helmut Lutz, fica instalada no 
parque Música en Compostela, 
até o vindeiro 9 de Agosto. A 
montaxe ten carácter de exposi
ción permanente, para converter
se nos Xoves, nun espectáculo de 
luz e son sobre o renacemento do 
home na fin de século. A música 
débese ao compositor Cristobal 
Halffter.+ 

de Hollywood a finais dos anos 
corenta. Debeu marchar dos 
EEUU para Inglaterra e outros 
países europeus. O señor Klein, 
que non está entre as suas mella
res obras, trata dun especulador, 
Alain Delon, que vive a canta 
dos xudeos perseguidos, até que 
unha coincidéncia de feítos fai 
que remate nun campo de con
centración nazi.+ 

axenda 
Exposicións 

Los peces escritos 
Do 11 ao 28 de Xuño, na 
Galeria Sargadelos de Vi
go. Rita Más Ybáñez de 
Vigo, expón os seus poe
mas xunto á obra do pintor 
cubano Lázaro Enríquez 
Reyes. 

Mulleres 
Fotografia na Casa da Cul
tura de Vigo. 

Ramón Trigo 
Debuxos e óleos na Galeria 
Minotauro de Santiago. 

Tino Viz e 
Suso de Toro 
A Galeria Citania de Santia
go, acolle obra dos fotogra
fos T. Viz e Suso de Toro. 

Luis Vecino 
Pintura na Casa da Xuven
tude de Ourense. 

Xosé Antón 
Pinturas da man de Xosé 
Antón, na Galeria Marga 
Prada de Ourense. 

Os sons 
do Pórtico 
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As reproduccións dos instru
mentos do Pórtico de Glória, 
expostas no Museu do Povo 
Galego, en Santiago. Rita Más expón os seus poemas e Lázaro Enríquez a sua pintura en Sargadelos de Vigo. 

Jesús e Teresa 
Calabuig-Prado 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

O cómic que participaron no con-

na Gall.za curso para o Xardin Botá-

Monstra conxunta de pintu
ra no Centro Cultural Cai
xavigo. 

Javier Rojo 
Até 12 de Xuño, de 10,30 a 
14 h. e de 16,30 a 20,30 h., 
pintura da man de Ja vier 
Rojo, na Galeria Sargadelos 
do Ferro!. 

Balado 
Baixo o título Pezas únicas 
e tallas directas, Balado, 
expón as suas últimas es
culturas na Sala de Arte 
Caixavigo, do 8 ao 21 de 
X uño. 

Silverio Rivas 
Escultura na galería Trinta 
de Santiago, até 28 de Xuño. 

Millóns de anos 
de viaxe 
submariña 
Monstra sobre a evolución 
da vida mariña, patrocinada 
pota fundación La Caixa, na 
Est. Marítima da Coruña. 

José María Rielo 
O pintor asturiano expón na 

Cme 
Producción galega 

Casa da Cultura de Chanta
da até o 15 de Xuño. 

Surrealistas 
gal egos 
Obra de Eugenio Granen, 
Urbano Lugrís e Maruxa 
Mallo na Fundación Caixa
gaJjcia da Coruña. 

Daniel 
Vázquez Díaz 
Monstra antolóx.ica do pin
tor andaluz na sala de Caixa 
Ourense. 

Joaquín Ozores 
Tallas de madeira na Casa 
da Cultura de Oleiros. 

Amado Araújo 
Debuxos na Casa da Cultu
ra de Oleiros. 

Blanca Besteiro 
Gravados calcográficos e se
rigrafias no Cafetín de Lugo. 

Peteiro 
A obra do pintor coruñés, 
Jorge Peteiro, na galería 
Severo Pardo de Vigo. 

gas, ás 20, 15 h., no seu local: 

O Centro Galega de Artes da 
Imaxe, oferece de balde, a pro
xección de tres produccións gale-

Rua Durán Loriga 1 O. A Coruña. 
Día 1 O de Xuño, Pés, para que 
vos quero. 1992. Dirección: Ma-

Un café de o/los verdes. 

nico da Galiza. 

nuel Areoso. Día 11, Un café de 
olios verdes, dirixida por Anto
nio F. Simón en 1992. Dia 14 , 
Atlántico Express, de Alber 
Ponte. Máis información no 
(981) 20 34 99. 

Cineclube 
Lumiere-Vigo 
O Cineclube Lumiere-Vigo, ven 
de apresentar a sua programación 
para o mes de Xuño. O Martes 
15 pasarase a película Meu tio, 
de Jacques Tati. O Martes 22 , 
Rapaz coñece rapaza de Leos 
Carax e o Martes 29, Noite na 
terra, de Jim Jarmusch. Os pases 
son en versión orixinal e realí
zanse no Auditório do Concello 
de Vigo. Máis información e 
aclaracións no teléfono (986) 43 
67 73 de 14,30 a 17 h.+ 

• 
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Antonio Jacaname¡oy 
'Hai quen pretende axudar aos indíxenas sen contar con nós' 
• XACOBE MELÉNDREZ 

António Jacanamejoy é do 
Putumayo, rexión situada ao sul 
do país e porta da Amazónia 
colombiana. Na actualidade 
desempeña os labores de 
vicepresidente da ONIC 
(Organización Nacional de 
lndíxenas Colombianos), na sua 
sé central no bairro de Candelária 
en Bogotá. 

A ONIC é a organización nacional 
indíxena de Colómbia. Engloba 

34 organizacións, entre rexionais e locais, 
esparexidas na xeografia de Colómbia. O 
seu lema é Unidade, terra, cultura e auto
nomía. Representa perta do 90% dos indí
xenas colombianos, constituidos por 84 ét
nias e perto de 900.000 indíxenas. Na ac
tualidade Colómbia contra con case 34 mi
llóns de habitantes. A ONIC participou nas 
eleicións de parlamentários e canta con 
dous representantes indíxenas. Trata de 
que se recoñezan as suas autoridades 
tradicíuonais (mamos, capitáns, cura
cas ... ) e a língua indíxenas. 

"Ternos un problema, sinala Jacaname
joy, nas diferentes comunidades onde 
Ecopetrol e Sismucol están xestionando 
explotacións petrolíferas. Neste momento 
hai unha liorta entre estas empresas e os 
compañeiros Nukak en San José de 
Guavaire; nós gañamos xudicialmente 
unha acción de tutela a nível nacional, 
pero o xuiz territorial da zona descoñe
ceuna cando foi esgrimida pola ONIC". 

A nível mundial existe unha grande 
problemática derivada da confronta
ción entre conservación e desenvolvi
mento. Como se combinan estes con
ceitos nos programas de cooperación 
en marcha en Colómbia? 

Hai moitas ONGs, é dicer organización 
non guvernamentais, sobretodo de acá, 
de Colómbia, que teñen apresentado 
proxectos descoñecendo realmente a 
problemática dos compañeiros indíxneas 
nas zonas onde se pretenden aplicar; 
descoñecendo así a sabiduria ancestral 
que eles teñen no manexo da natureza. 
Pensamos que un proxecto debe, sobre
todo, estar concertado coas mesmas co
munidades, xa que os distintos ecosiste
mas se teñen conservado até agora mer
cé á xestión que dos recursos naturais 
teñen feito estes povos. É grave que al
gunhas ONGs non tomen conta desta re
alidade nos seus proxectos. • 

r-------------------------------------------------------------, 

Se non pagan o café colombiano 
produciremos coca 
En Colómbia o triángulo actual de vio
léncia continua desde 1947: a repre
sión do exército e dos paramilitares, 
as máfias do narcotráfico con axentes 
armados con sofisticación e a guerrilla 
popular que utiliza médios que van 
desde os máis sociais das FARC-EP 
(organizando pequenos estados inde
pendentes dentro do país, nos que le
xislan, marcan im·postos e oferecen 
servizos que o governo non dá) até as 
máis violentas do ELN (con atentados 
constantes contra refinarias e oleoduc
tos ... ). Apesares de todo a apariéncia 
nas ruas é tranquila. 

A presión internacional fixo que o gover
no abrigara, onde lle foi posíbel arrincar 
os cultivos tradicionais da "mapoula" 
(marihuana) e da coca. A alternativa do 
cultivo do café non pode substituilas 
economicamente pois que, apesar de 
que o prezo en orixe destas plantas alu
cinóxenas é 25 veces inferior ao que 
acada no mercado internacional, o café 
ten abalado moito á baixa nos merca
dos de Estados Unidos e Alemánia, pai
ses que absorben máis da metade do 
café que exporta Colómbia. 

A introdución masiva de gando nunhas 
zonas e a explotación forestal neutras 
está a producir deforestación e deserti-

zación. As queimas, o sobrepastoreo e 
a tala irracional de boscos de madeiras 
nóbeis non teñen enfrente unha ade
cuada política de reforestación. A isto 
súmase a problemática ambiental e so
cial derivada da explotación do petróleo. 

Todos estes factores motivan unha ma
siva inmigración aos grandes núcleos ' 
(Bogotá, Medellin, Cali. ... ), xuntándose 
en bairros moitas veces ilegais. O bai
rro Kennedy de Bogotá está instalado 
ilegalmente sobre o que foi primeiro un
ha lagoa e despois aeroporto e ester
queira. Os seus habitantes tan furados 
no chan e introducen tubos polos que 
sae o gas que utilizan para cociñar. 

Neste marco descrito do que queda da 
Gran Colómbia concebida por Bolívar a 
primeiros do XIX (que incluia Colómbia, 
Venezuela, Ecuador e Panamá), apró
base no 1991 a nova Constitucuón, re
coñecéndose dereitos de propriedade 
da terra aos indíxenas e á povoación 
negra. Porén, as reclamacións destas 
povoacións están a chocar co poder 
dos grandes latifundistas (o 4% da po
voación é proprietária do 67% das te
rras productivas) que frecuentemente 
contratan sicários, mercenários que 
matan impunemente a quen se interpo
ñen no camiño do terratenente. • 

-------------------------------------~-----------------------~ 
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TRES EN RAIA 

Eufórias 
e fracasos 
• XOSÉ A. GACIÑO 

O s socialistas obtiveron case 
un millón máis de votos que 

no 89, pero perderon 16 escanos. De 
todas maneiras, están eufóricos: ain
da que for pala mínima, gañaron as 
eleicións máis rifadas desta restaura
ción democrática. 

Os seus cómplices de bipartidismo ta
mén teñen motivos para a eufória: au .., 
mentaron os seus votos en case tres 
millóns e gañaron 34 escanos, pero 
estes avances tan espectaculares non 
poden ocultar unha decepción de fon
do, á de non ter acadado un poder 
que os sondeos e os inquéritos lles 
puxeran nas puntas dos dedos. 

Non foron os únicos estragos da ten
sión eufória-decepción, nunhas elei
cións paradoxicamente distorsionadas 
por un maior nível de participación . 
Esquerda Unida, por exemplo, pode 
sentirse satisfeita de ter superado o 
teito comunista do 79 en número de 
votos, pero ainda non chegou aos 23 
escanos do grupo que encabezara 
daquela Santiago Carrillo . E o voto 
nacionalista na Galiza -cada vez 
máis concentrado no Bloque- seguiu 
a medrar, pero volve quedar, ainda 
que sexa por moi pouco, sen repesen
tación no parlamento español . 

Con tantas luces e tantas sombras, 
quedou o campo máis abonado ca 
nunca para o xogo das eufórias parti
distas, que transmiten a impresión de 
que ninguén perde unhas eleicións. O 
Centro Democrático e Social foi esta 
vez o único que quedou sen a máis 
mínima desculpa para disfarzar o seu 
fracaso. 

Hai outro fracaso máis de fondo , do 
que nos esquecemos nestas xorna
das de eufória participativa: que o fun
cionamento e o comportamento de
mocrático se límite a depositar unhas 
papeletas nunhas urbas cada certo 
tempo, e que os períodos entre con
sultas sexan espazos en branca, nos 
que parece que os governantes abri
sen un abismo de incomunicación con 
aquel es que os elixiron. • 

VOLVER AO REGO 

O s votos non resumen ao elei
torado, como os 40 Principais 

non son a música. Houbo un voto 
PSOE de urxéncia contra a direita, 
de platajunta antifranquista, de refe
rendum pola democrácia. Un voto PP 
infranacionalista, conscente da mar
xinación de Galiza polo PSOE e que, 
infelices, votaron ao demo vestido de 
gaiteiro. Houbo requetés que baixa
ron do faiado porque confundiron o 
bigode de Aznar co de Hitler. Mozos 
coa camiseta de Cortatu que dubida
ban entre PP e Bloque porque están 
fartos do PSOE que é o único que 
coñecen. Nacionalistas que ainda 
non saben que o nacionalismo existe 
porque só ven a televisión. Alguns 
que pensan que Anguita se presenta 
por Pontevedra. E hai quen votou ao 
Bloque simplesmente por levar a 
contrária. • 




