
A crise agrária, 
pesqueira e industrial 

decidiu o voto de 
moitos eleitores 

A vitória 
doBNG 

surprende 
~. 

ma1s que a 
de Fraga 

O PP logra unha vitória esperada, pero 
contundente, acadando o 52% dos votos. 
Contado é o nacionalismo do BNG o que 

constitue a maior surpresa ao romper os seus 
límites históricos, duplicando e até triplicando en 

moitos lugares os resultados de eleicións 
anteriores. O PSOE e UG-EU foron os grandes 

derrotados. Ambos deberán repensar as suas 
estratéxias futuras. 

?>PA-0\..LA 

Alain Lipietz: 
1 Maastricht 
significa 
paro' 
Alain Lipietz representa o com
promiso inter-disciplinar dunha 
parte da socioloxia francesa 
dos 80 que reacciona contra o 
incéndio forestal do Reaganis
mo. Foi un dos fundadores da 
revista Espaces Temps que pu
ña en discusión as fronteiras 
entre história, xeografia, socio
loxia, economia e psicoloxia. 
Sen discutir os peares do siste
ma económico recuperaban o 
debate para recompoñer a ra
cionalidade . Lipietz levaría des
pois esta prática ao Parlamento 
europeu como deputado ecolo
xista. (Páxs. 14-15) 

• • 

ZAPA\OÑS 

Gal iza 
poderia ser 
autosuficiente 
en gas natural 
En 1989 A Nosa Terra (Nº 374) 
anunciaba a existéncia, frente 
ás costas galegas, da maior 
bolsa de gas natural que hai na 
Europa. A carestia da perfura
ción e a preferéncia do Estado 
-con competéncias únicas na 
matéria- pala exploración nou
tros lugares do Estado eran os 
dous obstáculos para a extra
ción dos hidrocarburos galegas. 
Agora, o conselleiro de lndús
tria, Xoán Fernández, resgata o 
proxecto e organiza unha ope
ración de risco compartido con 
empresas privadas para iniciar 
as prospeccións. (Páx. 11) 

OsCAF 
manteñen a 
reivindicación 
contra as taxas 
O pasado Martes 19 de Outubro 
fixose público o princípio de acor
de acadado polos representantes 
das asociacións estudiantis AU
GE, UDEGA e UDEGA-MURGA, 
no que se conseguia unha con
xelación das penalizacións na se
gunda matrícula e unha rebaixa 
na terceira e sucesivas. Pero 
apesar de que as condicións eco
nómicas se rebrandecen os re
presentantes dos Comités Aber
tos de Faculdade da Universida
de de Santiago consideran que 
se debe manter o calendário de 
mobilizacións previsto para o 
mes de Outubro. (Páx. 12) 



~~~ELEICIÓNS AUTONÓMICAS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O PSOE debátese entre emparellarse co PP para frear ao BNG ou intentar 
abrir unha terceira via 

Fraga amplia a maioria pero 
perde a . sua aposta bipartidista 

A. EIRÉ-X. CARBALLA-G. LUCA-M. VEIGA 

Fraga non logra instaurar o bipartidismo na sua última aposta eleitoral, pésie a aumentar a maioria absoluta en cinco 
deputados. O BNG equipara o seu peso relativo ao do PSOE, ao situarse a seis escanos, quedándose só no abano 

nacionalista e converténdose en eixo sobre o que ten que xirar calquer alianza progresista. O PSOE terá que definir a sua 
política e UG-EU repensar o seu futuro. 

Celebradas as pasadas elei
cións xerais, Fraga lribarne afir
maba, coa rotundidade que nel é 
habitual, que na Galiza "queda
ba instaurado o bipartidismo por 
fin" e que o BNG non tiña respal
do social "como quedou demos
trado nestes comícios onde non 
conseguiu nengun deputado". 
Só uns meses despois as fumas 
demostraron o erro da sua sen
téncia política: o preconizado bi
partidismo deu paso a un trio po
lítico, no que o PSOE está a ver 
estreitado o seu espácio, empu
xado polo PP e por un BNG que 
se amplia até converterse en al
ternativa de governo . . 

A teima bipartidista de Fraga lri
barne non é nova. Foi sempre a 
sua grande arela política desde 
que, escapándolle ao Opus, foi 
dar de embaixador a Londres e 
quedou admirado do bipartidis
mo británico. Na transición ten
tou aglutinar os restos do fran
quismo e cos Sete Magníficos 
constituiu Alianza Popular, co- en 
mo un dos dous pólos sobre os ;;; 
que deberia pivotar a democrá- fil 
cía outorgada, fracasando ante Q 
Suárez e a UCD que foron os ~ 
herdeiros dos azuis ou falanxis- ~ 
tas, mentres os diñeiros da so- < 
cialdemocrácia catapultaban ao ~ 
PSOE. Fraga tentaria lago aglu- ·~ 
tinar a direita sociolóxica na Co- w 

X alición Democrática, recollendo ¡'.!: 
os náufragos da UCD para con- ~ 
formar o Partido Popular. Os na- ~ 
cionalismos sempre foron o seu 
Calcañar de Aquiles. Fraga impediu que intervira Aznar na rolda de prensa para valorar os resultados. 

Retirado na Galiza puxo, na pa
sada lexislatura, todo o seu em
peño en transladar aquí a bipo
larización da política estatal, tra
ducido na reforma de leis, como 
a eleitoral na que fixou un míni
mo do 5% para aceder ao Par
lamento, a Reforma do Regula
mento, o nomeamento de orga
nismos institucionais onde dei
xaron fóra aes nacionalistas coa 
anuéncia do PSOE e, por últi
mo, declarando ao BNG como o 
principal inimigo con descalifica
cións totais, até no plano moral. 
Esta tenza bipartidista tiña a ex
presión pública máis manifesta 
no trato que lle dispensaban aos 
nacionalistas os meios de co
municación públicos. 

O PSOE participou desta filosofía 
da alternáncia política entre duas 
grandes forzas homologábeís. A 
auséncia dunha oposición socia
lista nestes catro anos non só 
era a manifestación da concor
dáncia de fondo entre as duas 
formacións estatais, senón "unha 
consigna emanada de Madrid 
que Sánchez Presedo cumpriu á 
perfeición como portavoz parla-

González intercedeu ante Fraga 
para conseguir un debate con Sánchez 
Presedo que frease o ascenso do BNG. 

mentar e Secretário Xeral na Ga
liza, negándose en calquer deba
te a acosar a Fraga. Como se 
puido comprobar só se realizou 

Evolución do voto 
Xerf19 AutJ81 Xer./82 

verdadeira oposición nos mo
mentos nos que Antolin non es
taba presente", afirma un agora 
ex deputado socialista. 

Aut./85 Xer./86 MunJ87 Europ./87 Europ./89 

Cando no PSOE se deron de 
canta, meses antes dos comí
cios xerais, e intuiron que Galiza 
era un bastión para o asalto con
servador á Moncloa, xa era tar
de para endireitar o rumbo. Fra
ga pagaría os favores anteriores 
con idéntica moeda. Despois de 
constatar en Madrid a debacle 
de Presedo e o asc·enso do 
BNG, que se situaba nos inqué
ritos do CIS en 16 deputados, á 
altura dos socialistas galegas, 

Xer.18~" Aut./89 MunJ91 XerJ93 Aut./93 
pp111 148.139 302.475 489.355 512.114 504.623 456.698 513.744 313.124 517.795 583.759 570.417 734.203 746.961 

. PSOE 183.958 194.682 426.948 358.180 459.941 358.591 364.474 303.262 453.607 428.915 ·441.049 549.974 337.048 
BNG(2) 63.446 62.076 38.615 52.565 27.076 59.421 45.525 38.671 47.722 105.703 109.144 126.254 268.248 
UG-EU - - - - - - - - - - - 73.843 44.614 
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 - - 5.952 
UCD 519.545 276.021 231.474 - - - - - - - - - -
ELJ1'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 AP ou CD ou CP ou PP e Centristas de Galicia. (2) BN-PG ou Bloque-PSG (3) PCG até 1978. 

.,,1 J _::. -~ _y • - ·- .• ..... •• - _ ... ,:. 
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Felipe González intercedeu ante 
Fraga para que aceitase o deba
te con Sánchez Presedo, pac
tando unhas regras de non agre
sión e exposición de programas. 
Tamén acordaron non airear 
certos temas na campaña, entre 
eles os da cooperativa de viven
das do PSV. "Alguns da direc
ción soubemos estas circunstán
cias só cando apareceron por 
aqui as xentes de Madrid, houbo 
outros que se negaron a entrar 
nunha campaña pactada". 

Estes acordes explicarian ta
mén, segundo fontes socialistas, 
a efusiva felicitación de Sánchez 
Presedo a Fraga na noite eleito
ral. O candidato do PP aproveita 
o momento para proporlle un en
centro a Antolin, nomeándoo, íp
so facto, xefe da oposición. O 
PP, preocupado polo ascenso 
do BNG, pretende asinar o con
senso tácito existente ce PSOE, 
para marxinar aes nacionalistas 
no Parlamento, deixándoos fóra 
dos distintos órgaos (Mesa, 
Consello da RTVG, Consello de 
Cantas ... ) O presidente do PP e 
da Deputación en Ourense, Xo-

(Pasa á páxina estro) 



Antolln Sánchez Presedo aflrmou que a culpa do descenso do PSOE téñena os eleitores. 

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

Ben para o BNG, mal para o país, 
segundo Beiras 
"Uf, 269.000 votos, son moitos 
votos", esta é a reacción de 
moitos militantes do BNG que 
asumen como "normal" os tre
ce deputados, pero que non 
acaban de crer tal número de 
votos . Os dirixentes semellan 
ter as causas máis claras. Xo
sé Manuel Beiras afirmaba en 
Xullo, nunha entrevista conce
dida a A Nosa Terra , que o 
PSOE deu por descontado que 
o PP ia ter a maioria absoluta 
nos comícios de 1993, agar
dando para 1997 , data das 
próximas eleicións, xa sen Fra
ga, para dar a batalla. "Pero o 
PSOE pode atoparse para 
esas con que xa non é a alter
nativa a Fraga. Nas eleicións 
de 1993 o BNG pode aparecer 
como unha forza dun peso re
lativo equiparábel ao PSOE, 
ainda que siga a ter menos 
magnitude eleitoral. Xa non se
rá cuestión de duas partes , 
nen de acceder ao poder por 
parte do PSOE, quen, ao per
der a sua posición hexemóni
ca, non poderá marcar xa as 
regras de xogo frente ao PP". 

A análise do candidato do 
BNG foi acertada. As contro
vérsias existentes daquelas no 
PSOE acentúanse agora pois, 
a 19 meses das eleicións mu
n icipai s, unha extrapolación 
dos resultados mostra a ten
déncia do BNG a converterse 
na opción progresista máis 
votada en cidades con alcaldia 
socialista como Ferro!, Com
postela, Ourense ou Vigo , e 
neutras como Pontevedra, es
tando moi perta en A Coruña e 
Lugo. Non só poderia perder o 
PSOE algunhas destas alcal
dias, senón que lle teria que 
entregar ao BNG algunhas 
das grandes vilas, ao conver
terse tamén en forza referente 
no espazo urbano e non só no 
rural. O BNG tería tamén, 
sempre coa hipotese dunha 
extrapolación, abertas as por
tas do Parlamento europeu, 
cuxas eleicións se celebran a 
próxima primavera, de pois en 
anteriores comícios para con-

seguir escano necesitáronse 
225.000 votos. 

Estes comícios esluiron as es
tratéxias sobre o teito naciona
lista, que situaban no acadado 
por Coalición Galega (coa es
trutura caciquil de UCD e unha 
mensaxe ilusionante) , da im
posibilidade do BNG para 
aglutinar a amplos sectores 
sociais e outros prexuízos que 
eran moeda de análise des
pois das distintas eleicións. 
Por se fer pouco, a condición 
extraparlamentar de UG-EU 
abónalle o camiño ao BNG. 

Hai unha coincidéncia en afir
mar que "esta é unha situación 
óptima para o BNG desde o 
ponto de vista da própria orga-

nización", ao situarse como al
ternativa ao PP, como referen
te da esquerda e como única 
forza nacionalista. De darse 
uns resultados que abrigasen 
aos nacionalistas a entrar nun 
Governo de coalición co 
PSOE, as dificuldades para a 
política do BNG serian maio
res. Agora cantan con meios 
para nestes catro anos ade
cuar a organización para "por
nos a governar, pois este é o 
grande reto que nos agarda 
nas próximas eleicións", se
gundo afirma un membro desta 
organización. Beiras non dei
xou de facer notar, con todo , 
que a maiores do éxito partidá
rio , produciuse unha derrota 
para o país, dada a abultada 
votación recebida polo PP.+ 

X.M. Beiras afirmou que non permitirá que se marxine ao BNG no Parlamento. 

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

Os galegas 
que suben e 
os que babean 

Gallegos de lluvia y calma decía o, por outra parte, lúcido 
poeta, Miguel Hernández. Galiza foi citada secularmente como 
terra de xentes mainas e moderadas. Se houbese que 
continuar co tópico resultaría que Galiza hoxe ten un 
comportamento eleitoral extremado, trunfa a contundéncia. Os 
resultados non son ambíguos, sábese quen sube e quen baixa 
e o que queren os galegas. O aumento da participación é outro 
dato nesta mesma liña. 

Pero máis alá dos tipismos, o mar de fondo que moveu aos 
galegos foi o da crise, o da agricultura estirpada, o da pesca 
mutilada, o do comércio abafado, o da indústria desmantelada, 
ese é o mar que bateu ao PSOE, que deu pulo ao BNG e que 
afortalou ainda máis ao PP, un PP que ante as suas bases e 
através da prensa exerceu tonos reivindicativos (un conselleiro 
pediu unha semana antes das eleicións a renegociación do 
tratado coa CE , o mesmo que reclama o BNG e a Deputación de 
Lugo aprobou unha moción contra a Cuota Empresarial, 
bandeira do sindicalismo agrário nacionalista). 

Non existe contradición en que o BNG mostre unha tendéncia a 
agrupar o nacionalismo e o progresismo, o que lle fornece un 
teito eleiJoral case ilimitado, dada a condición dependente de 
Galiza. E máis esplosiva a mistura que até agora deu éxito ao 
PP: labregos de feira e señoritos de alameda, Guiñas proto
nacionalistas e Aznares castellanos-viejos, o tirón cara o 
galeguismo que a marxinalidade de Galiza alimenta e a récia 
españolidade ideolóxica do partido matriz. Fraga coñecedor 
desa contradición en aumento apurou a cavar unha zanxa entre 
as duas ideas, definindo a sua proposta como a do "galeguismo 
todo", pero "nacionalismo nada". 

Mais o que lle dá nome histórico a estas eleicións é a ruptura do 
nacionalismo dos seus lindes familiares. Unha expansión que 
rompeu as cordas do siléncio dos méios de comunicación sobre 
as suas iniciativas e que afrontou a enxurrada publicitária do 
poder. Desde o rexurdimento cultural de Rosalia e Curros, 
pasando polos éxitos de Castelao e Boveda na República, o 
resultado do BNG nestas eleicións define unha nova etapa, esta 
vez non só cultural --é a economia a que centra os discursos- e 
completamente autónoma -o PG concuri'ira no 36 nas listas da 
Frente Popular-. Ben é certo que xa desde a transición se 
albiscará este potencial, nas candidaturas de UG no 79 
nalgunhas cidades, nos 11 deputados da difusa CG no 85, pero 
só agora a ilusión está sustentada nunha ramificada e 
experimentada base e nun programa globalizador. 

A contrapartida é ainda a rémora histórica dun PP 
patrimonializador das institucións e que se sinte máis cómodo, 
en contra do que afirma, coas ideas da Restauración que coas 
do Estado de dereito. Os interventores populares, como os 
conselleiros e funcionários do mesmo partido, teñen outros 
catre anos para dicer iso de: "quería vostede algo?" co tono 
amabel e seguro do que se sinte xefe do caseirón democrático, 
de quen reparte a discreción prebendas e sabe usar as 
fidelidades. Governaron toda a vida, por iso Fraga considera a 
sua vitória "normal", "un trunfo do sentido común", pero o povo 
galego recuperou a ilusión de enmendar para sempre os 
versos do Ferrin que acababan coas palabras aquí, por 
sempre, derrotados.• 

ANOSA TERBA 



Reparto de escanos 

Total A Coruña 

pp 
PSOE 
BNG 

(Ven da páxina duas) 

43 
19 
13 

13 
6 
5 

sé Luís Saltar, declarou que ha
bia que controlar o crecimento 
do BNG e un colaborador de 
Fraga manifestáballe a La Voz 
de Galícía que "ternos que sal
var a Antolin para salvarnos a 
nós mesmos" , afirmando que 
Beiras é o inimigo comun. 

A estratéxia do PSOE 

"O que nos faltaba para acabar
nos de fundir definitivamente: 
que aparecésemos como a opo
sición domesticada de Fraga", 
declaraba Xosé Nogueira, se
cretári o de organización do 
PSOE na Galiza. Na sua opi
nión, coincidente cun amplo sec
tor da base socialista, a derrota 
débese "ao fracaso da política 
de oposición que fixo Presedo". 

Definir a política a seguir é a ta
refa máis urxente do PSOE na 
Galiza. A supeditación a Madrid 
e a alianza tácita con Fraga son 
para moitos a causa da derrota. 
Unha das fórmulas, seria a pro
cura dunha via nova de oposi
ción, intermédia á do BNG, pero 
"para iso haberia que dar un ca
pitón político, tanto en ·Madrid 
como na Galiza e iso non é o 
que preconiza a renovación de 
Felipe e Antolin, afirma unha 
persoa próxima a Abel Caballe
ro. A galeguízacíón do PSOE ao 
estilo de Euskadi que propugna-

Lugo Ourense Pontevedra 

9 9 12 
4 4 5 
2 2 4 

ba tamén Felipe González so
freu un sério revés polos resul
tados, sobretodo para incorpo
rar a UG-EU como pretendian. 

Outro dirixente socialista vigués 
afirma que "a primeira vez que a 
renovación se quixo revalidar 

~'Vl_o_t0_5_P_T--:--1r __ º: __ i_r_c_~_:_ru:_-ac_~_Yºi_c_io_# -~-'ugo:__Ofc_º _ o_u_ren_se_ % __ Po_:_e4;oo-_8;·-: -~-º.o_8 --il pp 749.961 52,21 276.118 48,97 121.337 56,67 106.668 54,63 
PSOE 337.048 23,47 137.925 24,46 49.075 22,92 49.134 25,16 100.914 21,79 , · 
BNG 268.248 18,68 112.230 19,90 35.750 16,70 33.795 17,30 86.473 18,67 1 
EU·UG 44.614 3,11 21 .156 3,75 3.302 1,54 1.932 0,99 18.224 3,94 ~ 
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nas turnas, fracasou. No próximo 
congreso taremos que adecuar a 
nosa política". A procura dunha 
vía política non é a única. O 
PSOE necesita tamén atopar un 
líder, pois a maioria dá por finali
zada a xeira de Sánchez Prese
do. A vista eslá posta no horizon-

PEPE CARREIRO 

te dos congresos a celebrar nos 
primeiros meses do ano que ven, 
pero a primeira definición do 
PSOE terana xa que escreber ao 
elexir os distintos órgaos do Par
lamento. Unha alianza co PP po
dia xa significar a ruptura prática 
nas suas fileiras. + 

Estes comfclos racharon definitivamente o tópico dos galegos como abstencionistas. 

. .. 

¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Alguns grupos pensan en Barreiro e Vázquez 
como políticos de recámbio 
Hainos que xa están a pensar 
no dia despois, cando Fraga 
se retire. Ao carón de Fran
cisco Vázquez móvense nu
merosas tendéncias que van 
desde a esquerda do PSOE a 
grupos empresariais, pero 
que teñen un denominador 
comun: catapultalo á presi
déncia da Xunta dentro de ca
tre anos. Se os seus compa
ñeiros socialistas pensan que 
é o home ideal para dar o xíro 
á esquerda, desde os empre
sários están dispostos a pór o 
diñeiro para que forme un no-

vo partido. De momento o al
calde da Coruña xa está con
sultando con numerosas per
sonalidades e comezando a 
talar galega. 

Outra operación está tamén 
en marcha para montar, a ca
tro anos vista "un novo partido 
para Barreiro Rivas". Coinci
den na mesma vários secto-

Hai xa duas operacións en marcha 
para dentro de catre anos. Apresentar a 
Frandsco Vázquez como candidato e 
tentar resucitar a Barreiro Rivas. 

res, desde antigos e fieis alia
d os seus, até mentores da 
constitución de Unidade Gale
ga. A operación contaria co 
apoio de CiU e PNV que pen
san que o acceso do BNG ao 
poder na Galiza lle imprimiria 
unha nova dinámica ao Esta
do, deslocándoos das suas 
oposicións. A teima de cata
láns e bascas é contar cunha 
"forza homologábel na Galíza", 
segundo recoñecia estes dias 
un home moi próximo ao pre
sidente catalán, Jordi Pujol. + 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

: JÍ~ág:a ::-g-oJerrulrá catro' anos · 
.. :.:titáis con maioria abs.olu1a, 
.:·'acrescehtada ·en cinco ·ctepu
".tados, .o que incrementa a 

:·,;~µ-~· tapac:idade de manobra. 
,·GtmA3 deputados o de Vilal-
ba non só pode permitirse o 
luxo de non aparecer polo 
Parlamento, senón que está 
na situación ideal para con
verter o aparato de poder en 
partido. Ainda asi, o principal 
problema do PP é a sucesión 
de Fraga e as desputas inter
nas a tres bandas: Guiña, 
Romay e Vitorino Núñez, que 
xa comezaron desde o mo
mento mesmo no que se pe
charon as fumas. O primeiro 
feíto significativo foi o de Vi· 
torino Núñez anunciando uni
lateralmente que ia ser, de 
novo, Presidente do Parla· 
mento. Desde Madrid, co 
apo~o do Opus, están dispos
tos, se fai falta, a rachar o 
partido con tal de non deixar 
o seu control na man dos au~ 
tóctonos, como denominan 
ao sector de Cuiña. 
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Fraga frustrou un discurso de Aznar con alusións ao Estado 

Noite con duas festas e un convidado mudo 
A gaivota de calamina furada 
voa a esquerda e direita da an
cha porta do Partido Popular, na 
sé compostelana da Rúa do Hó
rreo. No limiar, o garda xurado 
de uniforme azul fincha os cor
dóns brancas de gala. Fraga 
sauda a meia voz cando cruza o 
paxaro de metal e asoma de es
guello na sá de prensa. Move a 
man como quen acariña un ca
delo: "Non. Non vou facer decla
racións polo de agora'', explica 
en castellano aos xornalistas. 

O presidente en funcións apare
ce relaxado nun terno gris pérola 
con garabata marela sobre cami
sa azul claro. Son as oito menos 
dez. "E non veu o señor Aznar?", 
insiste unha xornalista. "Natural
mente; o señor Aznar está arri
ba". Fraga segue de pé na porta 
como se non fose con el. Os re
portei ros anímanse con novas 
perguntas. "Será a P'?rtir das dez 
cando falernos. Ninguén ten máis 
interese ca min en ver todo isto 
rematado". Despois descrebe un 
arco amplo coa man direita como 
se quixese apartar novas pergun
tas e repite o seu famoso refrán: 
"E non teño máis que declarar". 

De camiño para o seu despacho 
do primeiro piso Fraga parece 
non escoitar as explicacións do 
xerente do local, Anxel Piñeiro 
López, que descrebe ao xefe a 
cartelización prevista para os 
resultados eleitorais, en oito pa
neis brancas de tres por dous 
metros (a dous por província) 
baixo o rótulo Autonómicas 93. 

Na sá de prensa de San Gaeta
no, Oositeo Rodríguez e Xesús 
Pérez Varela anuncian a primei
ra valoración de resultados ás 
oito e meia. Os xornalistas to
man nota desde os asentos tra
sei ros da estáncia porque as 
primeiras butacas están cheas 
de funcionários e cargos da 
Xunta, que comentan aficada
mente a desfeita do PSOE. Aos 
xornalistas de fóra desconcérta
lle o globo ascendente do BNG 
e desfanse en perguntas. 

Diz de verde 

O secretário de orgaización do 
PP, Diz Guedes chega ao local 
do partido ás 8.30. "Máis de co
renta", son as suas primeiras pa
labras. Requerido por TVE-G, 
compón a garabata verde trigo 
con gaivotas, baixo as lapelas 
dun terno verde oliva. "Qué cá
mara es?", pergunta por duas ve
ces. Pala liña de control advirten 

Francisco García, responsábel de organización do BNG anúncia, ás 12,30 da noite, os resultados definitivos. 

que o programa é en galega. "Ah, 
en gallego; bien bien". Entremé
dias, reclaman de TVE en Madrid 
unha declaración de alcance. 
''Ten que ser en castellano", recti
fican. "Ah, en castellano; bien, 
bien". Antes de contar que a es
magadora preferéncia da maioria 
do eleitorado fara polo PP, o se
cretário de organización aparta 
dunha cauce a cadeira que ten á 
direita, que a pouco cae. "O povo 
galega é intelixente e castigou a 
falla de compromiso do PSOE 
cos problemas da comunidade". 

Diz Guedes entra a por todas . 
Nos corredores da sé do PP, a 
sua seguridade produce inque
danza. "Se ainda non hai resulta
dos!". Pero na árbore deitada do 
PSOE mallarán durante a noite 
outros dirixentes populares. Por 
exemplo Xosé Guiña, que baixa 
do despacho de Fraga ás 9 e 
anúncia que Antolín Sánchez 
Presedo acaba de felicitar por te
léfono ao de Vilalba. "Porque o 
PP está na banda de 41-42 co
mo mínimo mentres o PSOE pa
gou o seu descompromiso coa 
nasa terra". Guiña engade que 
as listas do PSOE non eran rele
vantes: "Presedo masacrou aos 
homes de Guerra e Vázquez". 

Ollos vermellos 
no PSOE 
O PSOE xa sabia da sua derrota 

ás oito do serán. Se cadra antes. 
Convocados nos baixos do Hotel 
Compostela, os xornalistas pui
demos ler no rostro circunspecto 
de Miguel Cortizo (coordenador 
da campaña), que o resultado 
non tiña volta atrás. Asi se deron 
as estimacións de votos dos 
meios de comunicación, un mi
nuto despois de pechados osco
léxios, Cortizo comezou a facer 
valoracións para emisoras de rá
dio e TV nas que só se pergunta
ba polo reparto final de escanos. 
Pensaban que a causa quedaría 
en 40-41 para o PP; 24-25 para 
o PSOE e 10 para o BNG. 

Co 52% dos votos escrutados, e 
cun reparto de escaños que xa 
non se moveu en toda a noite, 
Sánchez Presedo resolveu que 
habia que dar a cara. As 22, 15, 
en solitário, compareceu a expli
car os resultados. Alguns dos 
que se achegaron ao hotel para 
acompañalo, como Xosé Blanco 
e Lois Pena, traían os olios ver
mel los. Entre os membros da 
executiva Ceferino Diaz e pouco 
máis. Meio cento escaso de sim
patizantes e militantes ampara
ron ao seu líder e a própria rolda 
de prensa desenvolveuse na 
sua preséncia, aplaudindo as 
respostas do seu líder: "Pensa 
vostede dimitir ou poñer o cargo 
a disposición do partido despois 
da derrota?" "En política avánza
se ou retrocédese pero eu nun-

O único incidente 
motivouno un Xoán 
Fernández 
desencaixado que 
se enfrentou aos 
nacionalistas. 

ca conxugo o verbo rendirse", foi 
a frase ovacionada coa que pu
xo o ramo a unha xornada na 
que o PSOE deixara no camiño 
case 100.000 votos e un tércio 
dos 28 deputados de 1989. 

O PSOE só usou un dos estari
beis que preparara: unha pe
quena mesa na que sentar o 
candidato e debullar algunhas 
respostas. No outro recanto do 
salón quedou inédita a tarima 
triunfal na que Sánchez Prese
do non puido anunciar que era o 
futuro presidente da Xunta. 

Cantar vitória 

Fraga baixa ás 10.45 á sá de 
prensa do local. A sua be ira senta 
Aznar. O gañador ten un recordo 
para os veciños de Miño e Roxos 

Xoán Fernández foi durante a noite eleitoral a sombra de Fraga. O seu nome dase por seguro entre os excluidos na lista do novo governo. Miguel Cortizo, na foto da di
r~ita, responsábel de campaña do PSOE, recoñeceu a derrota do seu partido horas antes de obter dados consolidados. 

e tala dun "severo castigo para o 
PSOE". Escolle as palabras can
do lle perguntan sobre o BNG: "o 
resultado é importante pero eles 
xa saben que eu non participo do 
minifundismo político". Remata 
cunha invitación a construir a pá
tria grande española. Previamen
te recomenda a Beiras "facer uso 
responsábel dos votos que rece
beu" e invítao a talar. Vinte minu
tos máis tarde, Beiras pergunta 
"de que quer que falernos, de Ka
rina Falagan ou de política?" 

Aznar trai anotadas unhas pala
bras pero Fraga remata brusca
mente a roda de Prensa. O líder 
español do PP parece contrariado 
co seu papel de convidado mudo 
e ábrese camiño entre un Xoán 
Fernández que non se aparta da 
sombra de Fraga e Fernández Al
bor que sorri de orella a orella. No 
séquito de Fraga coméntase que 
Aznar tiña previsto comentar o re
sultado na perspectiva estatal. Na 
rua do Hórreo o de Vallladolid 
alanca cara o seu coche. Tres 
mozas de Compostela córtanlle o 
paso. "Aznar, Aznar, felicidades!". 
O líder da direita saúda ceñudo e 
métese no coche. Un segundo 
despois sai e require a un seu 
acompañante con urxéncia. "An
tonio, que nos vamos!" Pero Anto
nio conversa animadamente con 
Fernández Albor. Uns metros 
máis atrás, Fraga vai camiño do 
seu coche. Aznar perde a pacién
cia "Antonio, joder!" 

Na porta do PP xúntanse catre 
Mercedes que fan soar a boci
na. O conductor dun deles aso
ma e berra "Fraga, victoria!". O 
garda da porta dá un salto e 
arrecada os cordóns brancas. 

Xoán Fernández 
ergue os puños 

O Hotel Araguaney fervia de pú
blico cando xa eran as nove da 
noite e o resultado se consolida
ba. Polo que puidera pasar o PP 
tiña anunciado que até as 1 O non 
subia desde a sua sede central 
na rua do Harreo até os salóns 
do céntrico hotel. Nos saló ns ad
xu ntos ao restaurante o BNG pre
parouse, con optimismo confir
mado, para celebrar a festa. 

Nos corredores de entrada e no 
vestíbulo misturábanse por mo
mentos os dous públicos, tan dis
pares en idade e estética, que 
apenas habia confusión. Nos lo
cais do BNG predominaba a mo
cidade por enrriba de todo. No 
do PP a xente ben: as dos abri
gos de pel e alguns homes traxe
ados, miraban por _riba do om
breiro aos militantes máis popu
lares que rebordaban ledícia e 
berraban gañou Manoliño. Al
guén que perguntou onde esta
ban os do BNG recibiu amábeis 
explicacións. A aparición de Pre
sedo ou Beiras na ringleira de 
monitores que decoraban o local 
non distraía o clima festivo. 

O único incidente motivouno Xan 
Fernández. Cando Fraga saía do 
Hotel Araguaney simpatizantes 
do PP e do BNG cantaban de re
gueifa os nemes das duas forma
cións. Un desencaixado e cuase • 
histérico Conselleiro de lndústria 
encarouse cos nacionalistas cos 
dous brazos en alto, dubidando 
se acenar cos puños, coa V de 
trunfo ou co dedo pai de todos.+ 
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~~~ ELEICIÓNS AUTONÓMICAS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O uso obrigatório da cabina melloraria a transparéncia eleitoral 
e limitaria as coaccións. 

O 17 de Outubro houbo coléxios 
con quince apoderados do PP 

A limpeza das 
eleicións gañaria 
proibindo a impresión 
e reparto prévio de 
papeletas 
Eleición tras eleición, desde 
1977, o labor dos interventores 
e apoderados convertiuse nun 
intento de garantir a transparén
cia dos procesos eleitorais. As 
modificacións das leis eleitorais, 
nos ámbitos estatal e autonómi
co, non teñen ido no camiño de 
mellorar o control democrático e 
impedir abusos caciquís. 

Ven sendo redundante a crítica 
aos sistemas de presión e coac
ción que ainda perduran nos 
dias prévios e na própria xorna
da de votación (ver número 412 
de A Nosa Terra). 

Nun estudo realizado pola fun
dación dirixida por Manuel Jimé
nez de Parga calculábase en 
3.000 millóns, por cada proceso 
eleitoral, o aforro que produciria 
limitar a impresión e distribución 
de papeletas, ás que deben es
tar nos coléxios eleitorais. Nal
guns paises europeus é a pró
pria Fábrica de Moeda e Timbre 
a encarregada deste traballo. 
Non só o aforro económico re
comenda esta práctica, tamén 
suprimiria moitas presións. 

A maiores o uso de cabina, ou 
unha instalación máis apropria
da para garantir o segredo, de
beria f acerse obrigatória. Na 
mañá do 17 de Outubro moitas 
cabinas seguian coas cortinas 
atadas e sen baixar, e nos pe
quenos nichos as papeletas 
mantíñanse dobradas en difícil 
equilíbrio. En Xuño pasado, 
cando as Xerais, nen habia on
de apoiarse para sinalar as cru-

ces do Senado. 

No derradeiro mítin de campaña 
Fraga chamou a que "nengun 
eleitor popular quede sen coche 
para desprazarse aos coléxios". 
O seu partido seguiu ao pé da 
letra a consigna. Valeríalle o 
mesmo o estarzo se non puide
sen meterlle no peto a papeleta? 

Propaganda eleitoral 
nos coléxios 
Outra medida que parece im
porse necesariamente é limitar 
a preséncia de apoderados e 
interventores, e por suposto im
pedir o masivo uso de simbolo
xia partidária que fixo dos colé
xios eleitorais unha prolonga
ción coactiva da petición de vo
to. Nas últimas convocatórias 
ás urnas detectouse un novo 
sistema de presión, nomeada
mente nas cidades. Tanto o 6 
de Xuño como o 17 de Outubro, 
o Partido Popular -Oesprazou 
aos coléxios das cidades unha 
chea de militantes, comenente
mente documentados e identifi
cados con escarapelas. Nal
guns coléxios, nun espácio de 
cen metros cadrados concen
trábanse até 15 (quince!!) mili
tantes populares, que con apa
rente amabilidade e solicitude 
dirixianse aos eleitores: "Que 
desexa ?", "Pódolle axudar nal
go", ou simplesmente titando 
atentamente aos que se dirixen 
á mesa na procura da papeleta 
e ante calquer dúbida sinálanlle 
ás agachadas a papeleta que 
deben escollar.• 

U) 
<( 

ü.i 
w 
..J 

º o 
X z 
<( 

CONCELLO 

Abegondo 
Ames 
A ranga 
Ares 
Artelxo 
Arzua 
Balla,A 
Bergondo 
Betanzos 
Boimorto 
Bol ro 
Boqueixón 
Brtón 
Cabana 
Ca banas 
Camariñas 
Cambre 
Capela, A 
Carballo 
Cariño 
Camota 
Carral 
Cede Ira 
Cee 
Cerceda 
Cerdido 
Cesuras 
Coirós 
Corcublón 
Corislanco 
Coruña, A 
Culleredo 
Cúrtls 
Dodro 
Dumbrta 
Fene 
Ferrol 
Fisterra 
Frades 
lrixoa 
la racha 
Laxe 
lousame 
Malpica 
Mañón 
Mazaricos 
Mellde 
Mesia 
Mlño 
Moeche 
Montero 
Mugardos 
Muros 
Muxia 
Narón 
Nada 
Negrelra 
Noia 
Ole Iros 
Ordes 
Oroso 
Ortigueira 
Outes 
Ozados Rios 
Pademe 
Padrón 
Pino, O 
Póvoa do Caramiñal 
Ponteceso 
Ponledeume 
Pontes,As 
Porto do Son 
Rlanxo 
Ribeira 
Rols -
Sada 
San Sadumll\o 
Sanla Comba 
Santiago 
Santtso 
Sobrado 
Somozas 
Teo 
Toques 
Tordola 
Touro 
Trazo 
Val do Dubra 
Valdovlllo 
Vedra 
Vllannalor 
Vilasantar 
Vlmlanzo 
Zas 

CONCELLO 

Abadln 
Alfoz 
Antas de Ulla 
Baleira 
Baralla 
Barrelros 
Becerreá 
Begonte 
Bóveda 
Carballedo 
Castro de Rel 
Castroverde 
Cervantes 
Cervo 
Chantada 
Corgo, O 
Cospelto 
Folgoso do Courel 
Fonsagracla, A 
Foz 
Frtol 
Guitiriz 
Guntln 
Íncio,O 
Uincara 
Lourenzá 
Lugo 
Me ira 
Mondonedo 
Monforte de Lemos 
Monterroso 
Muras 
Návla de Suama 
Negueira de Mul\iz 
Nogals,As 
Ourol 
Outelro de Rel 
Palas de Rei 
Pantón 
Paradela 
Péramo,O 
Pastoriza, A 
Pedraflta do Cebre1ro 
Póvoa de Brollón 
Poi 
Pontenova, A 
Portomartn 
Quiroga 
Rábade 
Ribadeo 
RlbasdeSll 
Ribeira de Piquin 
Rlotorto 
Samos 
Sárrta 
Savil\ao, O 
Sober 
Taboada 
Trabada 
Triacastela 
Valadouro, O 
Vicedo , O 
Vllalba 

A CORUÑA 

CENSO pp PSOE BNG 

4.414 1.165 668 329 
8.002 3.983 1.272 859 
2.105 1.173 281 125 
3.662 1.255 569 563 

13.767 3.087 2.036 1.518 
5.649 1.268 790 704 
4.887 1.623 997 339 
4.527 1.529 881 447 
9.505 3.063 3.172 807 
2.511 1.116 308 184 

13.305 4.151 2.435 1929 
3.326 1.849 374 302 
5.098 1.554 571 700 
5.076 1.554 1.257 387 
2.570 754 538 382 
5.671 1.474 1.873 437 
9.512 2.156 1.696 1.216 
1.431 260 392 199 

20.297 7.085 3.228 2.788 
4.663 1.122 892 589 
5.569 1.379 866 736 
4.204 1.091 923 378 
6.387 2.005 769 986 
5.638 2.130 1.235 785 
5.597 1.598 1.348 531 
1.593 664 219 110 
2.480 859 329 192 
1.305 640 273 109 
1.583 361 167 486 
7.345 2.839 1.322 622 

201.558 56.707 30.016 28.251 
11.389 2.424 2.581 1.789 
3.737 1.145 616 335 
2.669 1.119 394 471 
3.736 839 894 334 

12.112 2.436 1.721 2.713 
68.365 19.888 8.728 8 .674 

4.191 1.382 629 602 
2.660 947 298 282 
1.624 504 354 124 
8.480 3.978 1.608 820 
2.706 1.178 307 194 
3.853 956 954 357 
6.214 2.150 905 1.332 
1.868 787 378 154 
5.403 1.346 435 ns 
6.599 2.692 819 760 
3.001 1.070 396 282 
4.044 1.528 557 450 
1.486 526 189 116 
2.533 639 639 184 
5.324 1.318 891 745 
8.782 2.058 1684 1.313 
5.227 1.573 1.224 598 

24.312 5.684 3.129 2.845 
5.305 1.191 974 701 
5.422 1.937 1.418 441 

11.317 3.334 1.845 1.260 
14.727 4.2200 2.358 1.949 

9.270 3.511 1.202 939 
3.036 961 359 276 
8.108 2.631 1.424 653 
7.837 2.418 942 975 
2.n2 1.114 476 '227 
2.449 873 533 184 
7.205 2,888 1.107 1.011 
4.185 1.n1 332 351 
7.865 2.269 1.647 1.466 
6.368 2.112 1.069 661 
6.957 2.337 1.110 1.131 

10.427 1.948 1.282 1.714 
8.341 2.395 1.719 1.118 
9.946 2.316 2.143 1.896 

19.031 6.882 3.216 2.237 
4.404 2.025 567 453 
7.193 2.554 1.310 1.108 
3.180 973 539 393 
9.070 4.217 1.007 692 

69.451 24.628 7.804 9.745 
2.105 929 262 219 
2.454 1.026 381 141 
1.391 782 129 110 
9.102 3.691 1.375 1.146 
1.536 859 122 101 
4.694 1.923 452 389 
3.955 1.658 611 339 
3.429 928 458 m 
4.311 1.497 567 334 
5.555 1.672 739 406 
3.880 1.562 456 460 
1.215 431 152 139 
1.632 645 135 153 
7.528 1.834 2.139 914 
5.199 1.913 895 420 

LUGO 
CENSO pp PSOE BNG 

3.351 1.548 239 201 
2.235 1.033 418 197 
2.857 1.236 349 184 
1.804 1.021 262 151 
3.222 1.319 502 342 
3.236 1.258 429 503 
3.384 1.411 484 303 
3.626 1987 323 260 
1.9n 1.029 339 225 
4.005 1.792 602 269 
4.804 2.033 630 106 
3.315 1.113 439 768 
2.219 572 542 140 
9.372 2.584 1.920 1.158 
8.509 3.379 1.238 1.187 
4.018 1.237 539 674 
5.378 2.092 781 605 
1.541 606 400 47 
5.712 1.382 1.309 817 
7.638 2.788 1.294 1.046 
4.330 2.201 732 553 
5.701 2.274 795 633 
3.156 1.495 325 438 
2.497 1.365 421 228 
2.992 796 667 433 
2.583 1.055 383 368 

65.606 22.610 9.320 8.875 
1.565 947 132 164 
4.823 1.536 668 478 

16.171 4.797 3.462 1.825 
3.518 1.292 889 238 
1.187 575 279 68 
1.998 756 355 126 

286 43 114 15 
1.614 382 565 153 
1.735 744 484 91 
3.480 1.748 392 429 
4.594 2.072 833 309 
3.589 1.702 694 218 
2.545 t.080 275 267 
1.763 710 214 242 
3.632 1.694 239 576 
1.872 295 754 97 
2.766 1.065 515 233 
2.042 1.045 231 306 
3.076 1.627 503 246 
1.889 711 181 243 
4.480 2.050 768 179 
1.370 552 248 149 
7.432 2.555 999 1.198 
1.304 520 343 51 

920 390 187 96 
1.894 845 358 190 
2.071 1.044 260 155 
9.932 3.132 1786 1.458 
5.030 1.956 767 556 
3.183 1.467 384 222 
4.212 1.609 368 376 
1.624 801 284 66 

867 359 231 80 
2.272 972 620 176 
2.115 890 329 206 

13.049 7.209 1.282 995 

Viveiro 11 .557 4.327 1.7091 1.640 232 
Xennade 2.534 1.062 226 284 9 
X ove 2.817 1.507 394 362 20 

UG-EU 

83 OURENSE 
146 

8 CONCELLO CENSO pp PSOE BNG Ug-EU 
105 
250 Allartz 4.515 1.070 246 1890 13 

40 Amoeiro 1.962 823 506 181 5 
49 Amole 932 519 157 101 9 

125 Avión 2.881 1.259 225 30 3 
167 Baltar 1.476 625 195 60 1 
10 Bande 2.380 1.066 386 158 4 

315 Benes de Melgas 2.663 1.003 449 172 3 
6 Barbadás 3.046 1.258 487 465 18 

35 Barco, O 8.196 2.810 1.753 601 89 
40 Beade 753 257 84 38 1 
24 Beartz 1.578 912 43 28 1 
29 Blancos, Os 1.160 630 139 98 1 

277 Boborás 3.259 1.348 596 279 9 
11 Bola, A 1.563 712 149 123 4 

133 Bolo, O 1.655 678 200 so 4 
30 Calvos de Randin 1.748 614 269 52 3 
32 Cerballeda 1.963 631 521 72 ,, 
44 Carballeda de Ávia 1.648 626 369 88 9 
85 Carballlño, O 8.967 3.689 1.736 1.209 55 
62 Cartelle 3.516 1.422 455 623 10 
41 Castrelo de Mlño 2.939 752 551 189 1 

2 Castrelo do Val 1.270 399 371 100 2 
9 Castro Caldelas 1.814 526 657 106 8 

11 Celanova 4.821 1.913 640 669 16 
30 Cenlle 1.603 729 286 175 21 
15 Chandrexa de Oueixa 948 554 72 28 o 

6.295 Coles 2.699 1.168 566 324 11 
270 Cortegada 1.371 641 271 55 2 
16 Cual edro 2.311 1.043 228 146 6 
16 Entrímo 1.354 347 545 74 8 
13 Esgos 1.213 744 115 40 5 

691 Gomesende 1.170 400 189 80 2 
3.452 Gudlna,A 1.589 647 363 147 9 

36 lrixo,O 2 .210 940 516 136 3 
5 larouco 598 271 101 45 3 

14 Laza 1.961 742 323 214 1 
25 lelro 1.847 784 271 183 13 

299 Lobeira 1.230 453 314 52 3 
60 Lóblos 2.515 806 852 97 9 
60 Maceda 2.800 1.342 367 331 4 
14 Manzaneda 1.347 759 197 60 1 
20 Maside 3 .089 1.358 524 237 6 
31 Melón 1.468 524 247 134 1 
11 Merca, A 2.254 1.253 209 231 5 
36 Mezquita, A 1.275 316 381 82 3 

7 Montederramo 1.298 517 259 108 4 
5 Montem1I 3.113 1.228 781 249 13 

392 Mull\os 1.989 685 667 86 1 
166 Noguelra de Ramuln 2.339 1.568 260 114 1 

23 Oimbra 1.738 795 274 192 4 
1.033 Ourense 97.402 24.451 12.362 13.659 1.106 

220 Paderne de Allariz 1.568 504 247 154 5 
53 Padrenda 2.268 1.074 496 56 o 

216 Parada de Sil 953 451 139 64 2 
575 Perelro de Agular 3.607 1.741 480 331 6 

59 Peroxa, A 2.418 1.329 316 204 8 
85 Petln 1.096 390 230 97 8 
38 Pifior 1.554 832 178 122 2 
81 Póvoa de Trtves 2.651 1.015 537 203 15 
29 Pontedeva 741 328 45 29 8 
19 Porquelra, A 1.194 469 138 130 5 
43 Punxin 920 318 278 66 7 
14 Oulntela de lelrado 857 454 101 25 2 

167 Rairiz de Veiga 1.888 604 178 265 9 
81 Ramlrás 1.904 861 422 160 2 

304 Ribadávia 4.713 1.536 1.312 797 29 
316 Rlo 1.184 479 133 74 5 

94 Riós 2.129 513 562 165 5 
126 Rua.A 3.882 1,452 767 357 54 
306 Rubiá 1.891 600 386 100 25 

13 San Amaro 1.385 694 311 131 1 
361 San CiJrao das Viñas 2.690 1263 679 228 7 

26 San Cris1obo de Cea 3.253 1.336 345 515 3 
34 Sandiás 1.634 654 255 236 12 

1.094 Saneaus 1.986 676 478 164 4 
6 Taboadela 1.554 686 228 86 2 
9 Telxelra, A 683 315 95 43 43 
5 Toén 2.257 867 568 129 5 

258 Trasmlras 1.919 491 621 107 1 
1 Veiga , A 1.531 671 310 61 2 
6 Verea 1.533 382 538 78 5 

23 Verin 8.529 2.780 1.166 1.269 68 
16 Vlana do Bolo 3.797 1.309 773 244 11 
11 Vilamarin 1.989 1268 190 127 1 
11 Vllamartln de Valdeorras 2.206 1.018 423 95 23 
22 Vilarde Bárrio 2.158 985 251 155 5 
10 Vllar de Santos 1.205 100 500 470 6 

2 Vilardevós 2.763 589 n1 314 2 
18 Vllartno de Conso ns 167 234 71 7 
21 Xlnzo de Llmia 7.144 3 .030 872 1.001 24 

Xunquelra de Ambla 1.980 1.164 208 151 7 
Xunqueira de Espadafledo 1.002 529 93 71 1 

UG-EU PONTEVEDRA 
14 CONCELLO CENSO pp PSOE BNG UG·EU 

3 
12 Agolada 3.765 1.828 302 253 18 

5 Albo 3.410 1.375 494 210 7 
26 Balo na 7.181 2.788 1.120 655 410 
12 Barro 2.829 1.080 354 416 13 

9 Bueu 9.142 2.967 1.184 1.270 162 
7 Caldas de Reis 7.011 2.368 1.227 930 31 
1 Cambados 9.556 4.098 968 2.038 115 

10 Campo Lamelro 2.038 760 431 162 8 
15 cangas 18.990 5.438 1.584 3.163 759 
13 Calliza, A 6.136 2.369 662 258 23 
1 Cetolra 2.813 758 926 '3T7 43 

145 Cerdedo 2.652 738 351 179 12 
142 Cotobade 4.342 1.658 719 495 30 

11 Covelo, O 3.040 1.685 224 127 3 
11 Crecente 2.884 1.112 374 120 6 

3 Cúntts 4.827 1.551 1.067 552 38 
28 Dozón 2.256 958 120 60 3 
57 Estrada, A 17.900 6 .911 3.105 2.106 120 

6 Forcarel 4.583 2.ll68 650 408 17 
18 Fomelos de Montes 1.915 359 758 87 6 
9 Gondomar 7.628 3 .100 1.118 661 113 
5 Grove, O 8.105 2 .284 1.467 1.221 425 
9 Guarda, A 7.502 2737 1429 1.054 244 
8 Lalln 15.740 8.687 1.362 1.202 144 

1.497 Lama, A 2.720 992 427 108 1 
6 Marin 17.987 5.552 2.312 2.245 602 

117 Mea no 4.146 1.760 608 381 21 
291 Meis 4.042 1.665 600 366 21 
20 Moana 13.113 3.889 1.790 2.407 585 

1 Mondariz 5.157 1.964 815 372 66 
10 Mondartz-Balneário 502 263 44 83 17 
o Moral\a 3.614 1.196 1.009 336 17 

15 Mos 10.040 3.824 1.496 958 159 
3 Neves. As 4.119 1.571 792 272 17 

13 Nlgrén 10.519 3.786 1.908 1.033 257 
8 Oía 2.427 1.018 497 171 8 

16 Pazos de Bortlén 2.652 1.237 2f11 196 11 
4 Poi o 9.670 3 .451 1.388 1.209 154 
5 Ponte..CSldelas 5.926 1.907 607 438 28 
7 Pontea reas 11 .953 4.404 2.366 1.159 105 

10 Pontecesures 2.078 904 270 332 9 
7 Pontevedra 54.106 18.402 7.794 7.856 1.575 
6 Porrlfio,O 10.884 4 .716 1A33 1.242 159 

19 Portas 2.648 1.180 361 317 7 
3 Redondela 21.629 5.921 3.975 3.218 627 
7 Rlbadúmia 3.099 1.416 518 420 24 
5 Rodelro 3.431 1.589 690 181 6 

103 Rosal, O 4.515 1.719 965 531 55 
6 Salceda de Caselas 4.169 2.087 548 402 26 
1 Salvaterra de Mll\o 6.457 1.641 2.022 463 47 

10 Sanxenxo 11.175 4.157 2.269 1.96 104 
3 Silleda 7.727 3 .590 1.168 826 50 

74 Soutomalor 3.697 1.341 608 403 34 
15 Tomillo 7.808 3 .206 1.310 672 40 
11 Tul 11.312 5.661 1.443 1.202 257 

4 Valga 4.612 1.874 761 475 31 
5 Vigo 211.144 70.631 27.245 29.797 9.463 
5 Vila de Cruces 5.985 2.762 681 603 33 
2 VII a boa 4.147 1.676 761 553 22 

Vilagarcia de Arousa 24.438 8.167 4.722 3.689 696 
Vllanova de Arousa 11.217 4.292 2.134 1.719 127 

9 
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O nacionalismo case triplica os seus resultados e implántase con forza nas cidades 

Coa unificación do espazo da direita 
o PP supera por primeira vez a barreira do 50°/o 
Rodríguez lbarra, o 
presidente extremeño, 
chamou a unha emisora 
de rádio e aclarouno pero 
non conseguiu os titulares 
de todos os xornais: o 
meirande trunfo eleitoral 
conseguírao el xuntando o 
54 % dos votos 
extremeños. Pero o matiz , 
senda importante, non 
pexa a contundéncia dos 
tres datos fundamentais 
do 17 de Outubro: o 
Partido Popular agrupou 
todo o voto de centro
direita; o PSOE derramou 
unha cuarta parte do seu 
eleitorado e o BNG 
acadou un resultado 
histórico, rompendo cos 
tópicos sobre a 
distribución territorial do 
seu voto. 

Escoller a papeleta en lugar secreto garante a liberdade de eleición. 

Os tres cuartos de millón de vo
tos da direita (52,21 % dos vo
tantes) superan ao 44,4 que se 
repartiron as outras tres forzas 
significativas. No 89 a distribu
ción porcentual indicaba que o 
partido de Manuel Fraga obtive
ra o 44,08% mentres a suma 
dos outros tres acadaba o 
45,84%, apesar do cal o reparto 
do escaños daba a Fraga unha 
exígua maioria. 

Desta volta apenas foron 45.000 
votos (os de UG-EG) os que fi
caron sen representar frente aos 
case 90.000 divididos en dife
rentes opcións (CG, PNG, CDS, 
EU) que sobraran no 89. A limi
tación do 5% imposta unilateral
mente polo Partido Popular afec
to u especialmente a UG-EU , 
que ainda así non acadaria re
presentación a falta de menos 
de cen votos na Coruña e algo 
máis de 2.000 en Pontevedra. 

Trunfo nos concellos 

Dos 313 municípios galegas o 

Abstención 
na Galiza 
Xerais/77 40,8 
Xerais/79 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 m 
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PP foi en case trescentos maio
ritário ; o PSOE só conservou a 
maioria en 21 concellos, o máis 
importante Betanzos, de onde é 
natural Sánchez Presedo, e o 
BNG en. catro (Allariz, Vilar de 
Santos, Corcubión e Fene), to
dos eles con alcalde desta for
mación . A derrama do PSOE 

Evolución do voto nas cidades 

'No caso dunhas 
eleicións xerais, 
o PP obteria 
dezanove 
deputados, o 
PSOE seis e 
o BNG catro'. 

produciuse en proporcións se
mel lantes en vilas e cidades. 
Nas sete grandes cidades, a 
respeito do resultado do 89, o 
PSOE deixou atrás 37.000 vo
tos, o resto 55.000 papeletas re
partíronse desigualmente. 

O BNG tivo aumentos enormes 

pp PSOE BNG UG-EU1' 1 

AutJ89 Mun./91 XerJ93 AutJ93 AutJ89 MunJ91 XerJ93 AutJ93 Aut.189 Mun./91 XerJ93 AutJ93 AutJ89 MunJ91 Xer./93 Aut.189 

V~o 53.565 51.716 73.555 69.657 35.388 46.622 48.513 26.905 10.641 6.215 13.399 29.300 14.048 12.206 15.904 9.229 
Pontevedra 14.545 12.230 17.893 18.404 8.467 6.780 13.943 7.794 3.032 4.135 4.358 7.856 2.143 1.447 2.098 1.575 
Santiago 22.000 15.811 25.005 24.628 8.552 17.442 14.883 7.804 5.263 2.267 5.524 9.745 3.316 2.303 2.864 1.904 
Ferrol 16.240 13.428 21 .040 19.202 12.827 10.392 16.325 8.210 3.375 2.450 3.729 8.272 4.975 7.405 5.763 3.317 
A Coruña 47.101 32.359 63.640 56.707 44.320 66.445 56.546 30.016 8.650 5.393 11 .560 28.251 8.104 4.409 11.706 6.295 
Lugo 21 .393 16.231 23.490 . 22.610 11 .909 9.452 15.519 9.320 3.049 2.880 3.324 8.865 1.503 2.983 2.493 1.496 
Ourense 19.813 15.114 27.491 24.068 17.889 17.367 23.884 12.294 3.305 3.022 5.035 13.543 2.631 2.027 2.916 1.100 

(1) Sumadas as duas opcións. 
Aut .=Autonómicas Mun.=Municipais Xer.=Xerais 

Custo do escano en número de votos 
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galiza 

1989 1993 1989 1993 1989 1993 1989 1993 1989 1993 

pp 19.019 21.240 12.639 13.482 10.270 11 .854 17.110 20.485 15.307 17.371 
PSOE 18.049 22.980 12.958 12.269 10.065 12.284 17.606 20.183 15.318 17.739 
BNG 24.054 22.446 14.106 17.880 - 16.898 16.716 21 .618 21 .113 20.634 
UG-EU 21.450 - - - - - 20.fl46 - 25.010 -
CG - - 15.269 11 .980 - - - 24.143 -

Ainda por escrutar o voto emigrante en Ourense o BNG precisaria 1.800 votos máis para tirarlle un escano ao PP e en Lugo 
1.050 pra descontarllo ao PSOE. 
A-UG-EG, sen o novo obstáculo do 5% faltarianlle 84 votos na Coruña e 2.059 en Pontevedra pra conseguir escano. 
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ANXO IGLESIAS 

nas cidades, rompendo co tópico 
de que era unha alternativa de 
vocación rural, incapaz de pene
trar na modemidade urbana. Pa
sou de 37.315 votos a 105.832 
nas sete grandes cidades e de 
68.388 a 162.416 no resto de 
Galiza. A relación desa distribu
ción de voto pasou do 35% cida
des e 65% vilas no 1989 ao 40-
60% nestas eleicións. 

Extrapolacións 

O PP gaña en todas as cidades 
en termos absolutos, pero su
mando os votos das outras for
zas relativízase ese trunfo. Un
ha extrapolación ás municipais -
que non é indicativa máis que 
de tendéncias- dalle a maioria 
dos concellais ao PP en todos 
os concellos das sete cidades 
agás na Coruña e Ourense. O 
BNG estaría por riba do PSOE 
en Ourense, Vigo e Santiago, 
empatando en Ferrol, Lugo e 
Pontevedra. UG-EU estarían 
presentes en todas menos Lugo 
e Ourense. 

As extrapolacións dos votos ta
mén se poderian facer, con ma
tices, para as vindeiras europe
as. Nas realizadas en 1989 as 
candidaturas precisaron un mí
nimo de 225.000 votos para ob
ter representación en Estrasbur
go. No caso dunhas eleicións 
xerais, o PP obteria 19 deputa
dos, o PSOE 6 e o BNG catro (2 
na Coruña, e seniles en Lugo e 
Pontevedra). 

e ircunsc rición 
única 
pp 
PSOE 
BNG 

41 
19 
15 

Considerando á Galiza como un 
único distrito eleitoral. 
Sen a limitación do 5% 
o Parlamento neste caso seria 
PP: 41 , PSOE: 18, BNG: 14 e 
UG-EG: 2 

Abstención e 
circunscrición única 

A participación neste proceso 
eleitoral pode considerarse co
mo alta, consolidándose desde 
hai varios anos por riba do 60%, 
co pico de participación máximo 
no pasado 6 de Xuño, con máis 
do 71 % de votantes, frente ao 
pico mínimo nas autonómicas 
do 81, que só levou aos colé
xios eleitorais a un 47% de po
tenciais votantes. 

Un outro cálculo, supondo que 
a provincialización do voto non 
se dese. e Galiza funcionase co
mo distrito eleitoral único, muda 
levemente o reparto de esca
ños. No 1989 o PP teria perdido 
a maioria (34 deputados) e a 
distribución permitía a entrada 
no parlamento de CDS, EU e 
PNG. Nesta convocatória o re
parto daba maioria ao PP (41 ), 
PSOE (19) e BNG (15), que
dando fóra UG-EU pala limita
ción do 5% sen a cal acadaria 2 
escanos.+ 
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Fraga, Presedo e Guerreiro afirman que a sua estratéxia vai seguir senda a mesma 

O BNG afirma que respostará aos intentos 
de marxinalo no Parlamento 
Fraga vai seguir cunha 
"política civilizada e de 
sentido comun", Presedo 
teima en "unirás forzas 
progresistas para oferecer 
unha alternativa razoábel 
ao PP"; Guerreiro afirma 
que "as ideas serán 
mantidas" e Nogueira 
considera que "non é o 
momento de f alar de 
cámbios". O BNG, pola 
sua banda, avisa que 
tentar marxinalo no 
parlamento suporá que 
teña que transladar a 
dinámica política á rua 
para defender o seu 
programa. 

Se tivésemos que crer as decla
ración de moitos líderes políti
cos, debariamos afirmar que os 
comícios autonómicos van mu
dar moi pouco as estratéxias 
partidárias. Tan só o BNG reali
zou alguns apontes de cal será 
a sua nova política. O máis im
portante toi o aviso que Xosé 
Manuel Beiras lle lanzou ao PP 
sobre a queréncia de amordazar 
ao Parlamento: "taremos que a 
dinámica se centre na socieda
de e non nas institucións, xa de
mostramos que estamos capaci
tad os para este cometido. O 
centro de gravidade está na so
ciedade, asi que taga os seus 
cálculos antes de converter o 
Parlamento nun mero apéndice 
do Governo". 

Beiras tamén definiu a política 
do BNG a respeito do PP e do 
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Nogueira está disposto a reflexionar e Guerreiro a seguir na mesma liña. 

PSOE. A respeito dos socialis
tas precisou que "teremos con 
eles unha atitude lúcida e aber
ta, pero non somos unhas Her
manitas da Caridade, nen lle 
irnos facer nós tamén a política 
ao PSOE". Perguntado sobre a 
atitude que ian ter con Fraga, 
Beiras respostou que o BNG 
non está na política para "facer 
unha corte de Versalles, pero 
non lle negamos nada a Fraga, 
nen polo seu pasado político, 
nen pala sua etapa á trente da 
Xunta, sempre e cando, claro 

está, cumpra ces intereses do 
naso país. Que emende no futu
ro a sua prática política. Benvi
do sexa Fraga se cámbia". Pero 
como o BNG pensa que o PP 
vai a continuar coa mesma polí
tica (asi o declarou tamén Fra
ga) Beiras anunciou que a 
"ofensiva vai continuar". A res
peito doutros sectores desde o 
BNG precisan que teñen "as 
portas abertas para novas incor
poracións", afirmando que con
ciben a Galiza como "unha na
ción plural, pero , nestes mo-

mentas todos os nacionalistas 
deben agruparse nunha frente". 

Nogueira reflexionará 
e Guerreiro aposta por 
manter as ideas 
Camilo Nogueira declina respon
der ainda sobre o seu futuro polí
tico, afirmando que vai comezar 
un "periodo de reflexión para 
pensar as consecuéncias dos re
sultados eleitorais". Declinou pro
nunciarse sobre a continuidade 
da coalición UG-EU, ainda que 

matizou que "non hai nengunha 
decisión ao respeito". Pola sua 
banda, Anxo Guerreiro afirma 
que tal como acordaron antes 
destas eleicións a coalición vai 
continuar, anunciando que "as 
nasas ideas van ser mantidas". 
Guerreiro e Nogueira coinciden 
en afirmar que as suas propos
tas e o seu traballo foi o correcto 
e que os resultados se deben a 
unha "onda xeral, allea a nós, 
que nos atectou". 

Nogueira, ainda que felicitou ao 
BNG, afirma que os resultados 
son un fracaso de todos. 

'Desde o BNG 
precisan que teñen 
as portas abe rtas 
para novas 
incorporacións'. 

Presedo bótalle a culpa 
aos eleitores 

Sánchez Presedo, que se atopa 
tuxido da prensa desde a noite 
eleitoral mostrándolle aos seus 
partidários os telegramas de 
apoio remesados desde Madrid, 
pronunciou unha frase antolóxi
ca na noite eleitoral para expli
car a debacle socialista: "os re
sultados son consencuéncia dos 
eleitores ". Declinaba asi toda 
responsabilidade , consideraba 
unha cobardía dimitir e reafirmá
base na mensaxe , de "grupo 
maioritário da oposición", que 
estivo a lanzar nestes catre 
anos : "ternos que unir as forzas 
progresistas para aterecer unha 
alternativa razoábel ao PP". Ta
mén afirmou que comezaba a 
preparar as eleicións de 1997, 
mentres os seus compañeiros 
de partido, primeiro sotto vocee 
e, logo, xa en público, faciano 
responsábel do descalabro. 

Fraga a seguir viaxando 

Segundo o Gabinete de Prensa 
da presidéncia unha das primeiras 
labouras de Fraga lribarne, cele
brados os comícios, foi a de pre
parar a axenda de viaxes ao ex
tranxeiro para os próximos meses. 
Deulle prioridade a esta tareta xa 
antes de "abrir o melón do novo 
Governo", como el mesmo detiniu 
á carpeta na que almacena os po
síbeis cámbios. Ainda asi, preci
sou que "os proxectos serán os 
mesmos, pero as persoas poden 
ser cambiadas, pero con estes re
.sultados que acabamos de obter, 
o tóxico é que haxa moi poucos 
cámbios, os imprescindíbeis". 

Fraga interpretou o resultado 
eleítoral como 1..m descalabro do 
PSOE a nível estatal, ao tempo 
que tiña palabras de elóxio para 
o candidato socialista, criticando 
ao BNG ao tempo que facia un 
chamamento a un suposto diá
logo ao convidalo a "utilizar res
ponsabelmente a gran forza que 
lle deu o pavo galega".+ 
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Cantos dos votantes 
do BNG son 

realmente 
nacionalistas e cantos 

do PP son de 
dereitas? A suma de 

eleitorados tan 
amplos débese 

obviamente a razóns 
heteroxéneas. 

• Adxectivos 
doABC 

O diário ABC dedicáballe 
o Martes 19 unha hemo
rráxia de calificativos ao 
BNG. En portada alcu
mábao, todo seguido, de 
"separatista, indepen
dentista, marxista-leni
nista, totalitário e batasu
no" . En páxinas interio
res engadiu os calificati
vos de "extrema esquer
da e ultranacionalista". 

Eleitorados 
consolidados hai 

poucos e menos en 
tempos de crise. Que 

llo digan ao PSOE, 
cuxos dirixentes 

talaban de morrer de 
éxito hai só dous 

anos. Máis que as 
tópicas 

nomenclaturas 
políticas, pesan os 
feitos económicos. 

A lnseguridade laboral fixo desertar á mocidade das filas socialistas. A fidelldade foi maior en 
sectores de máls ldade, nomeadamente os xubilados. 

•Os ratos de 
Felipe González 

Dicia Felipe González, 
nos tempos nos que esta
ba a piques de morrer de 
éxito, que "o importante 
non era que o gato fose 
branca ou negro, senón 
que cazase ben os ratos". 
Agora xa se ve que foi. un 

Máis nacionalismo económico que político no BNG 

Un tércio do eleitorado do PP 
poderia cambiar de opción 
Con máis de setecentos mil elei
tores pode decirse que o nome 
de Partido Popular é semantica
mente correcto. Pero o PP bebe 
de fontes ben diferentes . Como 
mínimo poderian establecerse 
catre grupos. 

Pola dereita recebe os votos 
dun sector medrado ao abeiro 
do franquismo que non ere na 
democrácia, nen nos partidos 
políticos e que por tal motivo op
ta, segundo a ocasión , entre 
absterse ou votar ao PP. Este 
eleitorado movilizouse especial
mente nas pasadas eleicións 
xerais coa intención de desalo
xar aos socialistas do poper. 
Síntese atraído por Fraga. E un 
eleitorado que pregoa a sua fé 
nas obras, májs que nas decla
racións. A sua palabra de orde e 
a eficácia. Máis que unha extre
ma dereita de correaxes trátase 
dun fascismo ideolóxico que 
presume de coerente . Neste 
sentido non está lonxano da 
doctrina do Opus Dei, ainda que 
os que aqui se agrupan non ta
ñen porque ter lazos coa reli 
xión. Poderia estimarse o seu 
número nuns 70 mil votantes. 

Nun segundo capltulo incluirían
se os eleitores conservadores, 
entre 120 e 150 mil. Son a de
reita clásica, constituida por co
merciantes, profesionais liba
rais, empresários e algúns tra
balladores e agricultores que va-
1 o rar:i os méritos persoais de 
Fraga como político e como per
soa. Suscriben a ideoloxia que 
define ás dereitas en xeral. 

Hai tamén unha direita conxuntu
ral composta por membros de to
das as clases sociais, pero prefe
rentemente do proletariado e pe
quenos proprietários, quer dicer 
obreiros, labregos, mariñeiros etc. 
A crise do proxecto da esquerda e 
o galeguismo do PP son os dous 
atractivqs que os levan a votar por 
Fraga. E o eleitorado máis suscep
tibel de cambiar de opción neutros 
circunstáncias e o que ten máis en 
comun co do BNG. A crise econó
mica fai aumentar constantemente 
este grupo, especialmente men
tres esteña á frente do governo do 
Estado o PSOE. Pódese estimar 

nuns 200 mil votantes. 

O último colectivo defínese pala 
característica de ter o voto cau
tivo. Está dirixido polos chama
dos capataces do voto , termo 
máis exacto, dadas as circuns
táncias, que o sociolóxico de lí
deres de opinión. Contra o que 
se poida pensar non é próprio 
exclusivamente de zonas rurais, 
senón que tamén abunda nos 
bairros e en gran parte do con
glomerado das cidades. Neste 
marco negócianse os postes de 
traballo , as influéncias entre 
opositores, as prazas en hospi
tais e todo tipo de favores. O 
seu caldo de cultivo ven dado 
por dous factores , igualmente 
importantes: a crise e a desre
gulación característica dos go
vernos de dereitas que flexibili
zan os marxes da lei e convirten 
a práctica social nun tráfico de 
prebendas. Ampáranse na vella 
ideoloxia da burguesía que cas
tiga os delitos contra a proprie
dade, pero fai a vista gorda ante 
os subterfúxios legais. Os votos 
que arrastra este grupo superan 
o cuarto de millón. 

O rencor dos antigos 
votantes socialistas 
Os eleitores do PSOE son os 
que mellar responden ao mode-
1 o diseñado desde os grandes 
méios de comunicación radica
dos na capital do Estado. É un 
eleitorado lixeiramente culto, le
vemente progresista, en xeral 
moderado, tolerante sen riscos, 
partidário da modernidade e de 
Europa. Cre que é o único que 
camiña ao son dos tempos e 
considera aos demais sectores 
sociais como unha rémora. Pero 
as veces é este sector mesmo o 
que vive na fición, como a crise 
veu demostrar. O desarme ideo
lóxi co da esquerda, conducido 
desde partidos até sindicatos, 
levou a non poucos traballado
res, mesmo reconvertidos, a 
confiar nas meles da moderni
dade. O seu frontal choque coa 
crise no último ano provocou un
ha forte acumulación de rencor 
que os levou á deserción rápida. 
Emp eza a co nsi derarse mo i 
frustrado, pasto que no canto da 

Alemaña soñada están a encon
trarse coa destrución do Estado 
de benestar por man dos seus 
próprios líderes. 

BNG, o tempo deulles 
a razón 
O éxito eleitoral do BNG débese 
xustamente ás razóns contrárias 
ao fracaso do PSOE. O BNG 
anunciou a crise á que conduci
ria a entrada na CE desde a sua 
constitución como forza política. 
Centrou a sua prática, así como 
os motivos de campaña, nos 
problemas estruturais de cada 
sector económico: agro, pesca, 
indústria... Emprega o marxismo 
como método de análise e o na
cionalismo como marco de refe
réncia constante, pero non caeu 
no ideoloxismo de princípios, co
mo desexarian os seus contrin
cantes. Exerce este papel en so
litário e agora recolle os froitos . 
Criticou en todo momento a polí
tica de pactos que supoñian per
da de ventaxas para os traballa
dores e hoxe é a única forza que 
non se convertiu ás teses do 
neo-liberalismo en versión máis 
ou menos edulcorada. Constitue 
polo tanto o único baluarte de 
defensa do Estado de ben estar, 
como ben entendeu unha parte 
do anterior eleitorado socialista. 

Por outra banda, o BNG repre
senta a forza nidiamente galega 
que faga peso en paralelo a ca
taláns e bascas. E a defensora 
de todos os sectores produtivos 
do país agredidos por unha es
tratéxia de desmantelamento 
que afecta a todo o tecido so
cial. lsto proporciónalle unha ba
se social interclasista case ilimi
tada. A sua mensaxe comezou 
agora a difundirse, ao coincidir a 
forza da crise coa madurez da 
organización. O seu lider, Xosé 
Manuel Beiras encarna todo o 
que representa o BNG, desde o 

· galeguismo cultural até as pro
postas económicas. A sua bri
llantez faino un enemigo perigo
sísimo para todas as demais for
zas políticas. O BNG e o seu li
der estarán a partir de agora no 
ponto de mira de moitos secto
res e non sempre con intencións 
favorábeis. • 

erro substituir a Marx e 
Keynes por Confúcio. 

•Os dous quinquis 
Saian do coíéxio eleitoral 
dous mozos de arrabaldo, 
con cara de abrecoches e 
guedellas dos Chunguitos. 
"Eu votei ao Bloque. E ti a 
quen votaches?". "Eu ao PP". 
"Pero animal, acabas de sair 
do talego e votas por eses", 
resposta o outro, sinalando 
aos policias. 

•Fraga sobre o BNG 
Declaracións de Manuel Fra
ga ao ABC sobre o ascenso 
do BNG: "Se queren seguir 
adiante, non poden continuar 
no monte, cunha atitude 
pseudo-guerrilleira, ou será 
como unha pompa que se in
fla e logo desaparece". 

• Presedo contento 
Levaban seis meses denun
ciando a parcialidade dos 
meios de comunicación públi
cos. A manipulación a prol do 
PP foi un dos principais caba
les de batalla do PSOE. Un 
grupo de monxas da Límia le
vou ao lombo aos vellos do 
asilo até a mesa eleitoral. Al
guns coléxios contaban até 
con cinco interventores do 
PP e ao Antolín non se lle 
ocurre máis que felicitar a 
Fraga pola corrección demo
crática dos comícios. 

•
11Non me 

convenceu Beiras" 
"Non me convenceu Beiras, 
nen o Bloque, convencinme 
despois de escoitar a Fraga e 
a Camilo". (X.F., votante do 
BNG e afiliado á CXTG). 

•Voto cautivo 
"O governo arrasou nas zonas 
rurais, onde o voto é cautivo e 
depende dos comisários lo
cais que seguen a ser os 
mesmos que estiveron man
dando durante a ditadura das 
catre últimas décadas. Nas 
cidades, onde o voto é máis li
bre, é tamén onde máis se 
deixou notar a oposición". No
tícia de prensa despois das 
eleicións en Rumania. 

•Moderar a mensaxe 
"O éxito do BNG débese a 
que moderou a sua mensa
xe" (Manuel Fraga). "Perdóo
lles que me chamasen peste, 
fascista, hitleriano e paqui
dermo, non son máis que tra
s es de campaña" (Manu el 
Fraga, un pouco despois). 

•A liña correcta 
"O noso programa era o me
llo r e a nosa actuación no 
parlamento impecábel. So
mos a organización máis ri
gurosa. Os nosos afiliados e 
votantes poden estar orgu 
llosos de nós". (Camilo No
gueira) 

•Únicos en Europa 
"Este será o único parlamen
to de Europa onde medraron 
os marxista-leninistas. Pero a 
min non me importa, eu son 
partidário da seriedade e non 
do barullo e a palabrairia" 
(Xesus Costas, concelleiro de 
Unidade Galega en Vigo). 

•Abarrote na mesa 
En Rubián (Bóveda) apenas 
houbera participación. As cin
co da tarde comezaron a 
chegar coches a morsas. O 
90% da votación deuse na 
seguinte média hora. Xosé 
Maria Rodríguez, interventor 
do BNG e alcalde durante os 
dous primeiros mandatos, sa
cou de cámara de fotos. Enri
que Xuiz, apoderado do PP e 
outros membros do mesmo 
partido, metéronlle unhas la
bazadas. 

•Paco Vázquez fuxe 
disfarzado 

O alcalde da Coruña, Paco 
Vázquez, adicouse a remolo
near na campaña, votou de 
forma confusa e agora, des
pois da derrota das suas li
ñas, dísponse a fuxir disfar
zado cunha nova sigla. Fálta
lle decidir se liderará un parti
do de direitas ou a asa es
querda do PSOE. 

•Albor emocionado 
Xerardo Fernández Albor 
confesa na noite das elei
cións que a emoción non lle 
deixa talar. "Non estiveches 
no meu mitin da Coruña'', 
pergunta a un compañeiro do 
partido. "Non puden ir", excú
sase o amigo. "Ali si que fa
lei", conta o ex Presidente. 
"Felicitáronme as miñas ir
más". + 

• Centro de Recepción 
e control de Alarmas 

• Sistemas de 
Seguridade Anti-roubo 
e Anti-incendios 

• Circuito pechado TV 
• Extintores 
•Portas Blindadas e 

Acourazadas 
• Caixas Fortes 
• Bunkerizacións 



DIAS 

• Desacordo en IU 
sobre a 

•• # 

opos1c1on ao 
Governo central 

A atitude que debe adoptar a 
coalición Izquierda Unida a 
respeito da oposición ao 
Governo central é motivo de 
polémica no seu seo. Julio 
Anguita considera que o pacto 
entre o PSOE e CIU e o PNV 
para a cesión do 15% do IRPF 
rompe as regras do xogo e 
estima que o pacto global para 
a redución dos mecanismos de 
proteción social ao que 
chegaron estas últimas tres 
forzas é regresivo. Rafael Ribó, 
presidente de Iniciativa per 
Catalunya, non ve con tan maus 
olios este acordo e asi o 
manifesta. Pola contra móstrase 
en contra das medidas de 
mobilización contra a política 
social do Governo. Para 
Anguita, Ribó actua de forma 
"inxustificábel" ao levar á 
opinión pública o debate que 
vive a coalición.• 

•Atentados da 
Eta en Madrid 

Tres encapuchados, segundo a 
policía membros da Eta, 
mataron o pasado Martes, dia 
19 a un xeneral do exército do 
ar nunha céntrica rua de Madrid. 
O chófer do xeneral, un 
soldado, resultou ferido na 
mesma acción. Posteriormente 
os autores do atentado fuxiron a 
bordo dun automóbil que 
abandoaron nunha praza. O 
veículo, cargado cun catro 
quilos de explosivos, estalou 
pero non causou vítimas. 

Por outra banda, continua o 
secuestro do industrial basco 
Julio Iglesias, e no· seo da 
sociedade basca e nos círculos 
políticos e policiais, tanto de 
Madrid como de Vitória, 
mantense a polémica sobre se 
debe estreitarse ou non o 
círculo sobre os secuestradores. 
Témese que unha hipotética 
acción de liberación por parte 
da policia coste a vida de 
Iglesias.+ 

• Bruxelas obriga 
a facer a 
Transcantábrica 

A via rápida que una á Galiza 
co centro da Europa através 
do Cantábrico a meio dunha 
autoestrada é un obxectivo 
de carácter prioritário para a 
Comisión de Transportes e 
Turismo do Parlamento 
Europeu. Mentres no 
Governo central e na Xunta 
non hai un compromiso real e 
cando as declaracións de 
Compostela e Madrid con 
contradictórias, Bruxelas 
quer que o informe da 
Comisión de Transportes 
teña carácter vinculante.• 

•En Haiti temen 
• • # 

a 1nvas1on e o 
~mbargo 

O réxime do xeneral golpista 
Raoul Cédras, xefe de policía 
de Puerto Príncipe, e cabeza 
do movimento que derrocou ao 
presidente democraticamente 
eleito, Jean Bertrand Mistide, 
ten enriba a lousa do exército 
norte-americano, que tamén 
pende sobre o resto da 
povoación do país. A ONU 
decretou o embargo e barcos 
de guerra de cinco países 
comezaron de inmediato a sua 
aplicación. Contado, hai tempo 

que a oposición na 
clandestinidade e no 
exilio solicitaban a 
presión sobre Cédras 
para abandonar a illa. As 
medidas para forzar a 
saída do golpista chegan 
tarde e a povoación teme 
os efeitos que provoque o 
bloqueo e a violéncia 
causada por unha posíbel 
invasión. Os habitantes 
da capital de Haití está a 
abandoar a cidade e os 
estranxeiros comezaron a 
evacuación do país ante 
o temor á invasión e a 
represión interna dos 
militares e a extrema 
direita. + Jean-Bertrand Aristide. 

•O convénio do banco canário aprobado 
sen apoio dos afectados 

O pasado Luns nos locais das 
autoridades portuárias de Las 
Palmas, nas lllas Canárias, asi
nábase, entre a patronal e o sin
dicato UGT o convénio colectivo 
da frota pesqueira do banco ca
nário sahariano. Ao acto asisti
ron autoridades civís e militares 
e o restaurante máis caro da ci-

. dade, Guanche, serviu un buffet 
que satisfizo a todos os presen
tes. Só faltaron á cita os repre
sentantes de CCOO e a CIG, 
que entre os dous acumulaban 
ao 66% da representación dos 
mariñeiros da frota. 

É precisamente a auséncia de 
CCOO e a CIG, que non acepta
ron as propostas patronais, o 
maior motivo de polémica por 
canto estas centrais, habida 
canta a representación que obs
tenta a UGT, só o 33% dos dele
gados, estiman que non é válido 
o convénio. 

. O início das negociacións sur
prendou aos participantes ne
las, xa que a patronal do sector 
puxo o empeño de dar cabo con 
elas na maior brevidade posí
bel. UGT non veu razón para 
non actuar asi, pero tanto a CIG 
como CCOO consideraron sos
peitosa a atitude dos armadores . 
e denunciaron publicamente a 
manifesta presa que demostra
ban ter. 

Hai unha razón para a patronal 
do banco canário sahariano 
querer- ?Sinar a modiño; en 

1988 o convénio colectivo asi
nado, cun vigor de cinco anos, 
determinaba a fixación dun sa
lário garantido que era resulta
do da suma do base máis a pri
ma de pesca, pero sen 
determinar cuantias. O convé
nio estabelecia que no 93 o sa
lário base quedaria determina
do definitivamente. Segundo a 
CIG co novo acorde consolida
se o mecanismo anterior, o que 
supón un aforro para a patronal 
pero unha pesada carga para 
os traballadores. 

Xabier Aboi, da INTG-CIG anun
ciou esta intención da patronal, 
pero non abondou para deter o 
~eu propósito. "Non houbo ne
gociación e os que asinaron o 
acordo ou non se enteran ou es
tán metidos nalgun trapicheo". 

Pero ademais deste aspecto, o 
convénio asinado por UGT e os 
armadores significa que o salá
rio garantido queda en 2.500 pe
setas día e a rebaixa nalguns 
conteitos nas porcentaxes de 
sobre as capturas. Se ao mari
ñeiro correspondíalle un 1 % do 
total do peixe capturado, na ac
tualidade a porcentaxe baixou 
ao 0,8%. Para o cho (axudante 
de cociña) a baixa foi ainda su
perior, do 1 % ao 0,5%. 

A discrecionalidade da patronal 
nalguns pontos dos convénio ta
mén é motivo de polémica. O 
delegado sindical en terra ten di
reitos dabondo como para exer-

cer o seu cargo sen intromi
sións, pero para facer uso da te
lefonia por cuestións sindicais 
en alta mar depende da boa 
vontade do armador. En canto 
as medidas disciplinárias, o con
vénio recolle algunhas que foran 
desbotadas hai anos e, por 
exemplo, en caso de abandonar 
o barco, o mariñeiro ten que avi
sar con antelación. 

Unha discrecionalidade seme
llante deixa aos tripulantes a ex
pensas das necesidades econó
micas dos armadores, coa 
introdución das descargas en 
alta mar. Por unha banda abriga 
a descargar aos mariñeiros, can
do é un labor que corresponde 
aos estibadores, e por outra pro
longa vários meses a estáncia 
dos mariñeiros no mar, ao evitar 
acudir a porto para descargar. 

Ao ser tan recente a sinatura do 
convénio as autoridades de tra
bal! o da Galiza nen teñen no 
seu poder o texto aprobado nen 
saben da legalidade da aproba
ción do convénio con só o apoio 
do 33% dos delegados. 

En calquer caso, comezan as 
mobilizacións e as asembleas 
para o colectivo implicado, dous 
mil mariñeiros, de 135 barcos de 
empresas cada vez máis con
centradas, saiba da situación 
pala que atravesa e tome medi
das o ao respeito. Neste sentido 
polo momento non hai acorda
dos mecanismos de presión.• 
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• Proseguen as 
detencións na 
ltália por un 
posíbel golpe 

O golpe de estado que prepara
ban membros do exército italiano, 
dos servizos secretos e da ultradi
reita e que foi descuberto recen
temente, está a provocar un mar 
de detencións entre os organiza
dores da acción, que a tiñan pre
visto para mediados do 94. Había 
catro depósitos de armas e un 
operativo preparado. As denún
cias da amante dun dos principais 
implicados destapou a trama.• 

•Novo embarque 
de material con 
destino a Cuba 

Un barco cargado con 24 auto
buses e 250 toneladas de diver
sos productos : medicamentos, 
material sanitário, material esco
lar e de papelaria, leite en pó, 
etc, partiu o Luns 18 desde o 
porto da Coruña con destino a 
Cuba. A Coordenadora Galega 
de Solidariedade con Cuba en
cargouse de recoller o material. 
No acto de embarque solicitouse 
o fin do embargo que os EEUU 
manteñen sobre a illa de Cuba.• 

• Absoltos cinco 
Gardas civis 
acusados de 
tor1uras 

~ A Audiéncia de Donostia absol
~ veu a cinco gardas civis xulga
~ dos por un delito de torturas ao 

membro de Eta , Juan Carlos 
Garmendia, ao seu paso por un 
cuartel policial en Agosto de 
1982. A senténcia absolutória 
básase na prescripción do delito 
ao ter transcorrido máis de dez 
anos desque os feítos se produ
ciron até que as acusacións se 
pronunciaron . Unha das maxis
tradas emitiu un voto particular, 
rebatiu a decisión da sáa e esti
pulou condenas para tres dos 
procesados.• 

i.A CE e o Estado 
seguen a 
discriminar á 
pesca galega 

A Consellaria de Pesca denun
ciou que o proxecto de regula
mento pesqueiro da Comisión 
Europea "manten as medidas 
discriminatórias e non aclara su
ficientemente que estas podan 
ser mantidas, conservado medi
das específicas para o Estado 
que non afectan ao demais 
membros, como o de control e 
sancións". A Xunta tamén critica 
a falta de definición en canto aos 
prazos nos que a pesca galega 
poderá disfrutar da plena inte
gración na CE, xa que nestes 
momentos non pode acceder a 
determinados caladoiros. 

Por outra banda, tamén a Xunta 
de Galiza ven de protestar pala 
pasividade da Administración 
central nas medidas de renova
ción da frota do Gran Sol, cando 
é organismo competente para 
esta cuestión.+ 
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GALIZA E M NDO 
INDEPENDÉNCIA ENERXÉTICA 

Na operación a Xunta asume os riscos e comparte os beneficios 

O petróleo no mar da Galiza levaba anos 
agardando a ser extraído 
•H. VIXANDE 

En 1989 A Nosa Terra (nº 
37 4) anunciaba a 
existéncia, frente ás 
costas galegas, da maior 
bolsa de gas natural que 
hai na Europa. A carestia 
da perforación e a 
preferéncia do Estado 
-con competéncias 
únicas na matéria- pala 
exploración neutros 
lugares do Estado eran os 
dous obstáculos para a 
extración dos 
hidrocarburos galegas. 
Agora, o conselleiro de 
lndústria, Xoán 
Fernández, resgata o 
proxecto e organiza unha 
operación de risco 
compartido con empresas 
privadas para iniciar as 
prospección s. 

Xa no ano 85 houbo intentos de 
localizar combustíbeis fósiles 
nas costas galegas e taran re
collidas mostras na ria de Arou
sa, e no 89 tres empresas: Lar
gus Explotation España, Salenia 
España e Oilexplo España, obti
ñan permiso de exploración nas 
costas galegas e do Norte de 
Portugal. As zonas nas que es
taban previstas as prospeccións 
eran Vigo-A e Vigo-B, de 99.567 
e 94.815 hectáreas respeitiva
mente. O límite temporal eran 
catro anos, que remataron re
centemente. As dificuldades 
postas por Madrid e o financia
mento paralisaron a operación. 

Transcurrido o periodo unha 
das tres empresas, Oilexplo Es
paña, xunto con outra nova, 
Taurus Petroleum, AB, retoma o 
proxecto, merca a Madrid os di
reitos de exploración e implica á 
Xunta na aventura, que amplia 
os seus obxectivos a Norte e 
Sul, abranguendo as Rias Bai
xas e o Norte de Portugal. 

Catre campañas sismolóxicas e 
unha sondaxe que figuran nas 
mans da Administración central 
demostran que un xacimento de 
hidrocarburos situado no Sul do 
país pode ser o máis importante 
da Europa, por diante do de Gro
ningen, nos Países Baixos, que 
ten máis de dous mil billóns de 

O xacemento poderla fornecer a demanda de gas natural do país. 

metros cúbicos de reserva. A si
natura estampada por un xeólo
go da petroleira norte-americana 
Chevrom confirma estes dados. 

Concentrar riscos, 
repartir gaños 
As licéncias concedidas á Xunta 
mediante a intermediación de 
Taurus e Oi/explo son rendíbeis 
para unha e para as outras, ain
da que son esas duas empresas 
as que obteñen benefícios de 

xeito máis limpo. O funciona
mento fiscal español é particu
larmente atractivo para estas 
empresas, xa que lles permite 
detraer o 25 por cento do valor 
das rendas en conceito de gas
tos explotación. Para o Instituto 
Nacional de Hidrocarburos que
da outro trinta por canto. Os be
nefícios para o país son o outro 
cuarenta e cinco por cento. 

Xoán Fernández cifrou en 8.500 
millóns as ganáncias netas pala 

explotación destes recursos do 
subsolo, pero haberia que restar 
unha elevada porcentaxe, que 
iria ás mans do Estado e das 
compañías intermediárias. 

A bolsa de hidrocarburos -a 
Xunta asegura que se trata de 
petróleo, os dados sinalan que é 
gas natural-, está situada a un
ha profundidade asequíbel, me
nos de 200 metros de profundi
dade. A tecnoloxia actual permi
te o acceso a cotas semellante 

sen que a sua explotación supo
ña un custo excesivo. 

Contodo, os 500 millóns que, 
como máximo, porá a Xunta -
descoñecese a cantidade apor
tada pola Taurus e a Oilexplo
non permiten grandes alegrías. 

Desidia do Estado 

Unha das razóns para o Estado 
non apostar antes pola explota
ción deste xacimento foi a impli
cación da rede de distribución de 
gas natural. O Estado desmos
trou preferir a consolidación das 
estruturas de distribución noutros 
lugares, como Euskadi, onde a 
explotación comercial do gas 
oferecia benefícios máis imedia
tos, que potenciar as posibilida
des da bolsa de gas da Galiza. 

É importante sinalar que a ine
xisténcia de infraestruturas de 
distribución de hidrocarburos na 
Galiza convertía nunha contin
xéncia económica a operación e 
que só a implicación do sector 
público podía compensar o es
tarzo: non en vano a Xunta co
rre co risco e cos gastos e com
parte os benefícios. 

Ainda que a Xunta participa de
cisivamente na operación non 
hai un deseño de explotación 
comercial que revirta directa
mente na Galiza. O xacimento 
poderia fornecer a demanda de 
gas natural do país. O valor en
gadido nos procesos de refina
m e nto e distribución do gas 
constituen un aspecto funda
mental do negócio que vai pór 
en marcha a Xunta. Xoán Fer
nández explicou que a sua in
tención é que os "benefícios re
virtan na própria Comunidade 
galega", pero non aclarou se a 
xestión recaerá sobre o sector 
público ou o privado. 

En todo caso, Galiza conta con 
experiéncia en matéria de cons
trución naval axeitada a este ti
po de explotación e un colectivo 
moi numeroso de traballadores 
están especializados na extrac
ción de crú e dos seus deriva
dos. Nos últimos dez anos os 
operários galegas nas platafor
mas petrolíferas e de gas do 
Mar do Norte foron substituidos 
por filipinos pior pagados e rein
tegrados ao país. Xoán Fernán
dez estimou que poderian ser 
criados 200 postas de traballo. 
Os indireitos son moitos máis. • 
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A povoación galega 
MANuELCAO 

No censo da povoación para España do ano 1991 a povoación 
de direito na Galiza diminue en 80.243 persoas respeito do cen
so de 1981 , quer dicer, un 2,853%. Os cidadáns galegas repre
sentan o 7,02% dos do Estado frente ao 7,46% en 1981. Unha 
província galega, Ourense, é a que perde máis povoación pa
sando de 430.159 en 1981 a 353.491 en 1991, é dicir, 76.668 
persoas menos, un 17,72% menos. E como se a província de 
Ourense perdese, máis ou menos, unha cidade média como Lu
go ou tres vilas como Ribeira. 

A povoación é un recurso insubstituíbel que actua a médio e 
longo prazo. Salvo migracións por razóns económicas ou milita
res os trasvases de povoación non soen ser moi grandes; senda 
a norma o autoabastecimento de cidadáns quedando as migra
cións para cobrir desfases transitórios. Non é normal que un 
grupo nacional diferenciado decida, por iniciativa própria, dimi
nuir conscientemente o seu número. Galiza encádrase naqueles 
países que poden controlar a sua povoación autonomamente. O 
coñecimento dos principais métodos anticonceptivos, a tolerán
cia nos costumes, o ténue catolicismo, o sistema democrático e 
a relativa solvéncia económica dotan á Galiza de boas condi
cións para discutir e modificar o consenso sobre a idónea evolu
ción demográfica. 

A densidade de povoación na Galiza é de 92,8 habitantes por 
km cadrado. Case todos os países de extensión similar e relati
vamente desenvolvidos teñen unhas taxas moi superiores; así 
Suiza: 159, Bélxica: 323, Holanda: 361, Israel: 214, Taiwan: 
558, Dinamarca: 119, etc. (Dados ano 1988). Non parece ser un 
atranco para o desenrolo un certo nível de povoación senón 
máis ben ao revés. · 

Galiza deberá aumentar a sua povoación por instinto de sobrevi
véncia para manterse como povo diferenciado e con cultura de 
seu ~vitando a asimilación polos grupos máis numerosos que 
conviven no mesmo espazo territorial. Ademais, asi poderia mo
bilizar e rentabilizar os próprios recursos reais e financeiros de 
maneira que os desaxustes povoación-recursos se solucionen 
aumentando os recursos en vez de diminuindo a povoación. 

De seguir asi, non se poderá manter economicamente ás xera
cións presentes e futuras. O peso dos vellos na pirámide povo
acional é insostíbel para a economía galega. A povoación no in
tervalo 0-4 anos é inferior a todos os intervalos até 65-69 anos. 
A creba do sistema de protección social estaria asegurada de 
non ser o escaso peso relativo da Galiza na área CEE. Seria 
absurdo que a redistribución da renda fose destinada a manter 
aos vellos como nun asilo sen poder mellorar e modernizar o 
noso aparato produtivo: educación, infraestruturas, novas tec
noloxias, etc. 

O tamaño da povoación galega non invita a investir no seu de
senrolo, o mercado é cativo e o número de escanos en disputa 
nas eleicións non incentivan políticas que pretendan captar a 
atención e o favor dos cidadáns galegas. Dada a escasez de re
cursos as decisións políticas e empresariais terán en canta a 
rentabilidade esperada a curto, médio e longo prazo. Con 5 ou 6 
millóns de habitantes Galiza poderia influir na gobernabilidade 
do Estado, seria un mercado apetecíbel e xeraria máis 
recursos.+ 

ANXO IGLESIAS 
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'Galiza deberá aumentar a sua 

povoación por instinto de 
sobrevivéncia' 
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T A X AS UNIVERSITÁRIAS 

O próximo 27 hai convocadas manifestacións en todo o Estado 

Os estudantes non 
se conforman coa rebaixa 
da matrícula negociada 
•A. ESTÉVEZ /P. CASTRO 

O pasado Martes 19 de 
Outubro fi:itose público o 
princípio de acordo 
acadado polos 
representantes das 
asociacións estudantis 
AUGE, UDEGA e 
UDEGA-MURGA, no que 
se conseguia unha 
conxelación das 
penalizacións na 2ª 
matrícula e unha rebaixa 
na 3ª e sucesivas. Pero 
apesar de que as 
condicións económicas se 
rebrandecen, os 
representantes dos CAF 
da Universidade de 
Santiago consideran que 
se debe manter o 
calendário de 
mobilizacións previsto 
para o mes de Outubro. 

"Se paramos agora o ano que 
ven teremos o mesmo o mesmo 
problema, e xa podemos empe
zar a aforrar para pagar a matrí
cula", sinalaba Manolo Graña, 
estudante de História e membro 
dos CAF na asemblea celebra
da nesta faculdade. "Con este 
acordo o único que obtemos é 
unha rebaixa, pero o aumento 
segue en pé". 

Tanto el como a maioria dos es
tu dantes consideran que non 
supón un grande logro a conxe
lación das penalizacións na 2ª 
matrícula porque segue mantén
dose a suba do 8% en matrícula 
completa e do 25% a partir da 
3ª. O preacordo conleva un 
cámbio importante nos prezos 
xa que nun princípio se preten
dia unha suba das penaliza
cións de até un 100%, "que de 
efectuarse levaría á rua non só 

aos estudantes senón tamén ás 
nais e pais dos universitários", 
aseguraba M. Graña. 

A proposta de suba, que partiu 
do Ministério de Educación, 
abalaba entre o 8-12% , cifras 
entre as que se podía escoller 
na Galiza ao ter transferidas as 
competéncias neste campo. A 
Xunta decidiuse polo 8%, acce
dendo tal e como se fixo público 
o Martes a anular o incremento 
das taxas en matérias saltas , e 
limitándose a un 25% a suba da 
3ª matrícula. Para que este 
acordo sexa efectivo ainda ten 
que se ratificar no Consello da 
Universidade, polo que os mem
bros dos CAF consideran que 
se deben de manter as mobili
zación "para conseguir neutrali
zar a suba e non conformarnos 
co caramelo que nos ofrecen". 

Privatización universitaria 

Os representantes desta organi
zación consideran inaceitábel o 
aumento dos prezos porque 
mentres que o 1 PC se incremen
ta nun 9,5% as matrículas sube 
o doble. lsto leva, segundo eles, 
cara a unha progresiva privati
zación da universidade pública, 
xa que limita as posibilidades de 
acceso e permenéncia dos estu
dantes na mesma. Ademais si
nalan que a suba non garante 
unha mellara da calidade do en
sino, porque apesar de que se 

'Mentres que o IPC 
se incrementa nun 
4,5°/o as matrículas 
suben o doble'. 
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intenta unha reestruturación im
plantando novas plans de estu
d o continuan manténdose as 
vellas estruturas, pervivindo os 
vícios de sempre. 

A isto engádense problemas co
mo os da desaparición de asig
naturas dos vellos plans de es
tudos. Na faculdade de História, 
por exemplo, matérias como o 
latín, que antes se cursaban en 
1 º deixan de existir, e alumnos 
de 32 que se teñen que matricu
lar da mesma sofren a penaliza
ción do 25% pero non poden 
asistir a clase porque non hai 
profesor. 

Os CAF aseguran tamén que o 
aumento das taxas débee ao 
recorte dos presupostos para a 
Consellaria de Educación , co 
que os cartas necesários para 
continuar o labor docente nas 3 
universidades teñan que vir das 
matrículas. Para eles a rebaixa 
do financiamento das Universi 
dades é consecuencia directa 
da mala política económica da 
X unta. 

Accións concretas 

Ademais do peche no reitorado 
do pasado Xoves 14 de Outubro 
convocáronse manifestacións a 
nível estatal para o vindeiro 27 
de Outubro. A decisión de mobi
lizarse de xeito coordinado co 
resto das universidades do esta
do débee, segundo os CAF, a 
que a pesar de que as compe
téncias en matéria educativa fo
ron transferidas, "o MEC segue 
decindo como se fan as causas 
e a Xunta ten que moverse den
tro deses presupostos". 

Os Comités Abertos da Faculta
de están integrados nunha Coor
dinadora da Organizacións Na
cionalistas e Progresistas, coa 
que manteñen contacto para po
der coordinar as accións actuais 
e as futuras mobilizacións.+ 
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C Á M B 10 S NO LESTE 

Solidariedade e a lgrexa, dous mitos da transición que 
perden a sua influéncia 

Polónia, laboratório para un 
novo proxecto de esquerda 
• XÚLIO RÍOS 

En Varsóvia comeza as 
suas sesións a Dieta, o 
Parlamento polaco, 
resultante das eleicións 
lexislativas do pasado 
19 de Setembro. A 
novidade fundamental 
do período político que 
se inaugura radica na 
converxéncia de tres 
factores: a formación 
dunha ampla e 
maioritária coalición 
político-social de 
esquerdas, a perda de 
influéncia dos mitos 
tradicionais que 
condicionaron toda a 
transición polaca e, en 
terceiro lugar, a 
esperanza de 
concreción du n 
proxecto humanista e 
renovado sobre as 
cinzas do socialismo 
real e do proxecto 
ultraliberal. 

A importante vitória da Alianza 
de Esquerda Democrática (SLD), 
na que se integra a SDRP (So
cialdemocrácia da República de 
Polónia), os herdeiros do POUP, 
permite a formación dunha nova 
maioria parlamentária. O acorde 
de colaboración co Partido Agrá
rio de Waldemar Pawlak, quen 
será o encarregado de presidir o 
novo gabinete, estabelece unha 
cómoda e sólida base na Cáma
ra (303 de 460 escanos, 65% da 
Dieta) para desenvolver a acción 
de governo con garantías e esta
bilidade. O previsíbel apoio pres
tado desde fara pala Unión do 
Traballo -que provén da es
querda de Solidarnosc: Bujak, 
Modzelewski, etc-, desde sem
pre críticos coa política ultralibe
ral dos sucesivos governos de 
Solidarnosc, permite configurar 
unha base sócio-política moi am
pla para o novo governo. 

A clericalización 
mal recebida 

O segundo elemento significativo 
é a defenestración de Solidar
nosc e a incapacidade da pode
rosa lgrexa polaca para propor
cionar un acta de deputado aos 
seus máis fervorosos partidários. 
O sindicato como tal desaparece 
da vida político-parlamentária e 
un cúmulo de fracturas e convul
sións escurece o seu horizonte. 
O movimento promovido polo 
próprio Walesa conseguiu entrar 
no Parlamento pero senda a for
za máis minoritaria e sen pers
pectivas políticas de futuro. O 
resto máis significativo e viable 
do movimento Solidarnosc é a 

Jerzy Urban, en tempos portavoz dun governo comunista, celebra o triunfo eleito
ral da Alianza de Esquerda Democrática. 

Unión Democrática que superou 
o 10%. A Confederación de Po
lónia Independiente tamén obtivo 
representación. Nestes dous mo
vimentos terá que apoiarse a in
fluinte lgrexa Católica se desexa 
seguir actuando en política: to
dos os partidos que apadriñaba 
foron literlamente varridos polos 
eleitores. Parece a consecuéncia 
inevitábel da teima clericalizado
ra de Monseñor Glemp (lexisla
ción antiaborto, reintrodución da 
relixión nas escalas, etc.) desen
volvida con todo tipo de argúcias 
e presións. 

Liberdade sen pan 

Sen dúbida, as causas do tambo 
político producido en Polónia son 
inseparábeis dos efeitos da terá
pia de choque iniciada por Balce
rowi cz en 1990, unha política 
"modélica" para a área dos PE
CU (Países da Europa Central e 
Oriental) que sen embargo signi
ficou para amplos sectores so
ciais un agravamento da crise e 
das penúrias herdades do pasa
do. O alabado control das gran
des magnitudes macroeconómi
cas malamente disimulou a xera
lización dun capitalismo selvaxe, 
da recesión, o desemprego, o re
xurdir, en definitiva, de profundas 
desigualdades. Un balance exce
sivamente arredado das reivindi
cacións que Solidarnosc efectua-

O programa 
do novo governo 
polaco atopará 
fortes resisténcias 
i nternacionais. 

ba en 1980: "nen pan sen liber
dade, nen liberdade sen pan". 

Son os primeiros froitos dunha 
frustración anunciada: o adeus 
a convicción de que o mercado 
por si só garantiría a todos unha 
vida mellar e máis benestar. De
senganados dun Ocidente re
bordante de intereses e pouco 
solidário, os polacos están hoxe 
en condición de avaliar mellor, a 
partir da sua própria experién
cia, o alto prezo pagado por un
has reformas equivocadas e 
igualmente os aspectos positi
vos do anterior sistema. 

A política de reformas continua
rá. Algunhas deben ser aberta
mente reconsideradas e corrixi
das. Ninguén pretende volver ao 
pasado. Pero ainda asi o progra
ma e a vontade política do novo 
governo polaco atopará con for
tes resisténcias internacionais. 
Baseado na articulación dunha 
política industrial e agrícola que 
protexa e afiance as potenciali
dades da economia nacional, o 
gabinete de Pawlak debera pór 
en marcha un amplo paquete de 
medidas de protección social. 

O novo proxecto 
da esquerda 

Pero o principal reto da esquerda 
polaca consiste na definición do 
seu próprio proxecto nunhas con
dicións particularmente difíceis. 
Hai menos de un ano, Tadeusz 
lwinski, un dos cerebros grises 
da actual equipa afirmaba en Vi
go a necesidade de construir un
ha nova síntese de eficácia pro
dutiva, economía mixa e protec
ción social. Trataríase, dun novo 
proxecto de sociedade situado 
entre o socialismo de Estado e a 
socialdemocrácia. No mesmo 
senso aponta a esquerda lituana 
de A. Brazauskas e moi pronto a 
doutros países do Leste.+ 

Beiras e a 
checoslovaquización 
do Estado español 
"En moitos aspectos considero que o Bloque Nacionalista 
Galego pode terse convertido no buque insígnia do que pode 
ser o futuro e necesário proceso de checoslovaquización do 
Estado español", di Toni Strubell i Trueta nun artigo de opinión 
publicado no PuNT DIARI de Girona o Mércores 20 de Outubro. 

"Quen do PSOE acusaria ao nacionalismo galega hexemónico 
de insolidário? -pergúntase o autur do artigo-. Ter un 
nacionalismo de esquerda forte é dar asas ao nacionalismo 
máis solidário e prometedor". 

O autor remata cunha loubanza de Beiras, a quen considera 
mentor da vitória do BNG: "Beiras é o mellar expoñente do 
home paciente e convencido, sen presas, que agora veu 
amplamente secundada a sua proposta por unha Galiza 
socialista e libre".• 

O BNG para moitos non existe 
A espectación causada en moitos lugares, xa non polo triunfo 
do PP, senón polo ascenso do BNG, non chegou a todos os 
sítios. O diário internacional llERAw TRIBUNE recolle a notícia 
esquecendo por completo ao BNG. "O conservador Partido 
Popular, na oposición ao governo central en Madrid, conserva o 
poder na rexión da Galiza despois de obter máis da metade dos 
votos nas eleicións autonómicas do Domingo", a información 
chega desde Madrid. 

"Os socialistas, no poder baixo o governo de Felipe González 
en Madrid -continua a dicer o periódico-, sobre un total de 
75 escanos no Parlamento galega, perderon nove pastos, de 
28 a 19". 

"O candidato conservador, Manuel Fraga lribarne, de 71 anos, 
un dos máis carismáticos e controvertidos líderes políticos da 
direita, extendeu a sua maioria absoluta na Xunta accedendo á 
presidéncia por s·egunda vez para un periodo de catro anos. O 
seu partido acadou máis do 52 por cento dos votos, conseguindo 
43 escanos, 5 por enriba dos 38 que conseguira no 89", este é o 
texto completo que publica este rotarivo internacional.• 

Desaparición do bacallau nos 
Grandes Bancos 
O bacallau e os peixes planos teñen desaparecido nos Grandes 
Bancos canadianos, ameazando unha indústria e toda unha 
forma de vida en Terra Nova, anúncia THE WASlllNGTON PosT 

na sua edición do 17 de 
Outubro. 

"Surprendentemente, se 
cadra-di o rotativo norte
americano-, o governo 
canadiano mostrouse 
apocalíptico. «Atopámonos 
diante dunha crise ecolóxica 
sen precedentes,,, dixo Ross 
Reíd, o ministro federal de 
pesca, que tamén é un 
deputado conservador por St 
John's". 

O rotativo de Washington cifra 
en 35.000 os postas de 
traballo ameazados pala 
desaparización deste 
importante banco pesqueiro. 
Os custos económicos son de 

THE WASHINGTON POST 100.000 dólaresªº ano. "Os 
cámbios climáticos poden ser 

un factor [da desparición do banco]: as augas costeiras enfrían 
progresivamente. O crecimento da povoación de focas tamén é 
culpábel", aseguran neste diário. 

O vice-presidente dos pescadores de ribeira de Petty Harbour, 
Reg Best, sitúa as responsabilidades polo desastre en vários 
colectivos de pescadores: "O Sr. Best admitiu que os 
pescadores de baixura como el, usando pequenos botes e 
pescando mediante liña [curricán, neste caso], eran en parte 
responsábeis da redución das reservas de peixe. Tamén o son 
os pescadores estranxeiros de altura, particularmente os barcos 
españois e portugueses expulsados os seus tradicionais 
caladoiros polas regulamentacións da CE".• 



AS PERIFÉRIAS EUROPEAS 

• G. LUCA DE TENA 

Alain Lipietz representa 
o compromiso inter

disciplinar dunha parte 
da socioloxia francesa 
dos 80 que reacciona 

contra o incéndio forestal 
do Reaganismo. Foi un 

dos fundadores da 
revista Espaces Temps 

que puña en discusión as 
fronteiras entre história, 

xeografia, socioloxia, 
econom ia e psicoloxia. 

Sen discutir os peares do 
sistema económico 

recuperaban o debate 
para recompoñer a 

racionalidade. Lipietz 
levaria despois esta 

práctica ao Parlamento 
europeu como deputado 

ecoloxista. En 
Compostela participou no 

curso sobre A Perité ria 
Europea ante o Novo 

Século. 

Que saídas ten a crise da pro
dución en cadea? 

A comezos dos 80, o modelo de 
desenvolvimento dominante des
de a 11 Guerra Mundial , o Fordis
mo entra en debalo e os paises 
industrializados procuran sair del 
por camiños diferentes. O con
ceito de periféria é claramento 
relativo a unha forma de división 
internacional do traballo. Formas 
de división do traballo pode ha
ber moitas pero reparemos en 
duas. A primeira é a que existe 
entre os paises industrializados e 
qs produtores de matéria prima. 
E a diferéncia entre os que po
den producir bens industriais e 
os que só teñen a producción 
que non da o centro: viño, café. 
A esa anterga división pertence 
ainda unha grande parte da pe
nínsula. O segunda división dase 
entre capital e traballo nos con
tratos de longo prazo, os convé
nios colectivo e o Estado do be
nestar. Para o sistema capitalis
ta esta segunda forma de pro
ducción ten avantaxes pero o 
seu incomenente é que é caro . 
Ven deseguida a idea de deslo
calizar o traballo de cadea aos 
paises no que os compromisos 
fordistas non existen. Esta forma 
de periferización dos procesos 
de transformación iníciase nos 
anos sesenta. Eis o caso da Ci
troen que monta unha fábrica en 
Vigo para producir o coche máis 
barato do seu catálogo. Agora ~ 

Ci.i aparecen paises máis baratos ~ 
como Marrocos, que é o primeiro º 
exportador da textil á Franza, por ~ 
riba da Italia ou Portugal. A nova ~ 

Alain Lipietz 
'O tratado de Maastricht é un arma 
para a destrución dos compromisos sociais' 
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forma de saida da crise do fordis
mo vai traer unha terceira divi
sión internacional do traballo. Es
ta vez non será dentro do Fordis
mo senón entre novas formas do 
post-fordismo. A flexibilización do 
traballo, coa destrucción comple
ta dos vellos compromisos de 
contratación colectiva é unha de
las. A segunda é a negociación 
do compromiso cos obreiros con
dicionada ao melloramento do 
proceso produtivo e a calidade. 

Que lle espera neste contexto 
ás periférias europeas? 

Nun continente integrado como a 
Europa parece posíbel que coe
xistan as duas. Aquí aparece a 
especificidade da periféria euro
pea, que pertence ás tres divi
sións do traballo: produce maté
rias primas, do traballo sinxelo e 
de formas flexíbeis de produc
ción competitiva. O problema é 
que entre as duas formas de 
producción do post-fordismo hai 
competéncia. Portugal e España 
receben presións alemás para 
baixaren o compromiso cos tra
balladores. Para evitar isto com
pre un espazo comun europeu 
de negociación. 

As previsións sociais de Maas
tricht non aportan cousa a ese 
espazo común. 

Pero quen está a prol disto? Os 
traballadores do Norde porque 
aseguran o compromiso e os do 
Sul porque mellorarian a sua po
sición. Os paises máis periféricos 
defenden mellar Maastricht ca os 
do Centro. Para os traballadores 
da Irlanda e Portugal significa un 
avanzo pequeno cara unha equi
paración laboral e ambiental co 
Norde. Para a patronal do Norde 
a situación é máis complexa por
que teñen que se defender do 
dumping (prezos á baixa) social 
dos patronos do Sul ou trasladar 
alá as fábricas. E derradeiramen
te están as elites do Sul que ba
sean a sua competitividade nun
ha man de obra flexíbel, barata e 
sen convénios . O governo de 
González foi o máis encarnizado 
inimigo do espazo social europeu 
durante a negociación da Acta 
Unica de Maastricht porque as 
suas dotación competitiva son o 
baixo prezo da man de obra e a 
desregulación ambiental. 

Británicos de saldo 

A crise do Thatcherismo de
mostrou que non era certa a 
permanéncia das conquistas 
sociais dos países industriali
zados 

Non seise seria posíbel continuar 
a política de seguridade dos labo
ristas pero os feitos amasan que 
a dirección conservadora de 
Thatcher procurou especializar ao 
Reino Unido como un país de in
dústria a baixo prezo. Parece in
críbel q'...le o país dominante na 
primeira división internacional do 
traballo procure agora especiali
zarse singularmente como perifé
ria na terceira división internacio
nal do traballo. Os fabricantes de 
coches da Franza sub-contratan 
hoxe na Inglaterra a prezo máis 
baixo ca no resto da CE, incluida 
España. Claro que Londres e Ma
drid foron os piares inimigos do 
Maastricht social e dos governos 
da Franza e a Alemaña na nego
ciación do Rio de Janeiro para un 
acorde internacional que prevese 
o efecto invernadoiro. 

Na hipótese dunha Europa so
cial unificada, a patronal da CE 
sempre estaria en condicións 

de exportar postos de traballo 
ao Magreb. 

Certo. É un proceso sen fin. Pero 
compre loitar na Europa poi? inte
gración ao nível máis alto. E cau
sa de desbotar os critérios benéfi
cos porque desde o Norte hai 
quen predica a amizade cos 
obreiros de España e Portugal e 
un nível moi alto de protección 
social. Pero de conceder estes 

Compromiso 

níveis, as indústrias do Estado 
españ,ol e portugués desaparece
rían. E abrigado matizar o obxec
tivo de unificar as lexislacións so
ciais europeas. A táboa rasa non 
pode ser imediata. Os Estados 
español e portugués deben elevar 
o seu nível industrial e evoluir ca
ra formas máis modernas de im
plicación dos traballadores na 
produción para non competir coa 
flexibilidade da contratación. O 

contra flexibilización 

O modelo Renano (re-investimento, cualificación e 
integración salarial) non se estabelece en dous días. 
Maastricht reserva ao Sul de Europa un capitalismo 
de campamento, de Olimpiada. 

Coido que en dez ou vinte anos seria posíbel cambiar a 
forma do capitalismo. Eis a caso da Corea, país do 
Terceiro mundo no 72 e hoxe por riba de Portugal. 
Corea ten hoxe unha clase obreira de alta calificación. 
Compre dicer que cambiar é posíbel. Pero como 
cambiar? Pódese efectivamente ir a unha forma de 
capitalismo renano ou alpino que é competitivo pala 
cualificación ou cara o que é competitivo pola 
flexibilidade salarial. O cámbio pode vir de duas 
direccións: a mobilización local ou a lexislación 
europea. En canto á lexislación europea xa dixen que 
tiña que ser social, común e ecoloxista que impoña a 
todas as elites capitalistas a saida do compromiso e 
non da desintegración e a flexibilización. Pero o motor 
non é Bruxelas , que só pode estabelecer unhas regras 
de xogo pero son as rexións económicas as que xogan 
con loitas e compromisos entre empresários e 
sindicalistas. Así é como se poden mobilizar os 
recursos humanos de cada rexión. De a pouco 
tocoume coordenar un novo libro que se chama As 
rexións que gañan. Di que no mundo hai rexións que 
gañan e rexións que perden. Hai rexións que foron 
pobres, como o Sul da Alemaña. Non foi foco de 
industrialización do país, e tiña a maior parte de 
povoación labrega, pero hoxe é a rexión máis rica da 
Europa. Outro tanto pasa coa Emília-Romagna que en 
Novecento de Bertolucci non parece nen moito menos 
desenvolvida hoxe é, coa Lombardia, a rexión máis 
próspera da Italia. Penso que algunhas rexións 
económicas atrasadas da CE, como é o caso da 
Galiza, teñen moitas máis oportunidades ca outras por 
teren identidade e tradición comun que pode 
mobilisalos. Son os os aspectos positivos do 
nacionalismo. A posibilidade de criar empregos é maior 
a nível local cando existen esta clase de motivacións. 

Cal vai ser a nova forma hexemónica da relación 
capital-traballo? 

A primeira metade dos 80 fixo crer a moitos que a saida 
da crise do Fordismo seria a flexibilización externa do 
contrato salarial. As críticas foron daquela para a euro
esclerose na que se culpabilizaban unhas relacións 
salaríais presuntamente ríxidas. Pero despois do 
derrumbe da bolsa de Nova lorque no 87 e a evidéncia 
dos efeitos negativos da desregulación, ao tempo que se 
confirmaba a supremacia tecnolóxica do Xapón da 
Alemaña, recoñeceuse que eran máis de fiar os 
sistemas baseados na mobilización e co
responsabilización ca na flexibilidade. Hoxe as 
dificuldades da Alemaña e Xapón esixen abordar este 
esquema con prudéncia. Por riba das consideracións 
coxunturais, a miña hipótese é que o mundo vai 
orgaizarse en tres bloques continentais, cunha división 
de traballo interior baseada entre centro e periféria a 
partir de combinacións difer~ntes dos dous par~dig~as 
de base do post-Fordismo. E ben claro que no mtenor 
dos bloques existe o desenvolvemento desigual con 
relacións centro periféria, tanto na primeira como na 
segunda división do traballo, pero estas xerarquias son 
móbeis porque os países periféricos progresan e os 
paises dominantes saen mal que ben da crise do 
Fordismo.+ 

mesmo se aplica á periféria da 
CE. Como defenderse da compe
téncia? Non se pode impar a Ma
rrocos, llla Mauricio ou Macao 
normas idénticas ás da CE. O 
proteccionismo é lícito neste ca
so. Por exemplo se en Martinica 
ou Guadalupe se aplica o salário 
mínimo francés, certas produc
cións agrícolas morrerian por falla 
de rendabilidade. Como a CE ten 
unha relación de libre cámbio coa 
Africa o prezo de regulación das 
produccións agrícolas afe9tadas, 
exténdese a toda Africa. E unha 
forma de garantir o prezo pagado 
ao produtor tanto na Europa co
mo na Africa. O proteccionismo 
tense que extender agora á Co
lombia. Militantes da esquerda e 
sindicalistas colombianos critica
ban o proteccionismo defendido 
por nós contra o plátano. Nos 
campos bananeiros de Colómbia 
mataron douscentos sindicalistas 
en tres anos. 

E que alternativa oferece aos 
agricultores do Sul? 

Dous tipos diferentes de relacións 
sociais non poden competir. O 
que podemos é desenvolver téc
nicas, de proteccionismo altruis
tas. E unha proposta da Alianza 
de Labregos Ecoloxistas e Con
sumidores da Europa, a fronte 
Anti-GA TT, tamén chamada Gatt
Astrophe, que recomenda taxar 
as importacións de soia ou ma
ñoc do Terceiro mundo para pro
texer a posibilidade reconstruir a 
independéncia alimentária. 

Non entanto dase a exporta
ción . de postos de traballo á 
fronteira de México desde os 
Estados Unidos. 

O Tratado de Libre Cámbio é un 
intento da elites liberais nortea
mericanas para flexibilizar por 
exportación o mercado de traba
llo. Pero outra fracción dos indus
triais da Califórnia entendeu que 
por este camiño toda a indústria 
norteamericana acabaría no Mé
xico. A outra solución era equipa
rar os salários mexicanos cosca
lifornianos. Nos setenta, os obrei
ros norteamericanos cobraban 
vinte dólares hora. Hoxe están 
en catorce. No centro de Los An
geles hai chicanos que traballan 
no textil por dous dólares á hcra. 
Dase unha difusión recíproca das 
formas de relación salarial desde 
México até á fronteira Norte. A 
reacción máis intelixente das eli
tes e dos ecoloxistas dos Esta
dos Unidos foron as de impar a 
México dous complementos ao 
Tratado: un sobre lexislación sa
larial e outro sobre lexislación 
ambiental. Agora, sindicalistas 
canadianos e norteamericanos 
queren impar unha lexislación la
boral e ambiental máis alta ca 
dos acordos de Xuño. É unha ira
nia da história que o Tratado Me
xico-EE. U U., que era anti-obrei
ro, anti-ecoloxista e hiper-liberal 

'Os Estados 
español e portugués 
deben evoluir cara 
formas máis modernas 
de implicación dos 
traballadores na 
produción para non 
competir coa 
flexibilidade da 
contratación' 

'O tratado entre 
México e Estados 
Unidos, que era 
anti-obreiro, impón 
agora a necesidade 
dun espazo comun 
social e ecolóxico 
superior a 
Maastricht' 

procure agora limitar os efectos 
de dumping social e ecoloxista e 
impoña agora a necesidade dun 
espazo comun social e ecolóxico 
superior a Maastricht. 

Tijuana 
supera a Bruxelas 

Por que razón as conquistas 
de Tijuana non son posíbeis 
na CE? 

O tratado de Maastricht é un ar
ma para a destrucción dos com
promisos sociais no norde da Eu
ropa. Pala contra leva mellaras 
ao Sul. Coido que hai un risco de 
división da CE entre as rexións 
que pensan que é posíbel compe
tir dentro da Europa e rexións que 
se sinten excluidas como Irlanda 
e as perifárias ibéricas. Outro tan
to pasa ás rexións económicas 
que estando en boa posición ago
ra síntense ameazadas pala unifi
cación e a competéncia das máis 
pobres. A expresión máis clara da 
crise é que os europeus perceben 
Maastricht como a destrucción 

· das suas garantias laborais. Gra
cias á CE Europa identifícase coa 
regresión social antes que co pro
greso. Para un ecoloxista, a uni
dade europea é mello· pero non 
calquer unidade. Hai formas de 
construcción desta unidade que 
significaron a destrucción do meio 
ambiente. Por iso coido que Ma
astricht é como unha vacina con
tra Europa. Por iso é importante 
criticar o tratado pero propor ao 
mesmo tempo outra Europa so
cial , ecoloxista e solidária co res
to do mundo. 

Faltan por definir as relacións 
de producción para esa situa
ción ideal? 

Da crise do Fordismo pódese sair 
con máis participación dos traba
lladores ou con taylorismo e flexi
bilización e desregulamento labo
ral. É posíbel mellorar a compe
téncia co concurso consciente 
dos traba~ladores pero tamén se 
consigue cunha menor participa
ción dos obreiros na redistribu
ción. Danse as duas. A Mercedes 
di que os seus obreiros son carí
simos e considera exportar pos
tos de traballo ao Sul. No Sul da 
Europa onde os salários son máis 
baixos ca no Norde da CE hai 
tendéncia a competir coa arma da 
flexibilidade salarial pero tamén 
con mellar calidade de traballo. 
Para algúns paises da periféria, o 
librecámbio tamén pode traer so
lucións na forma de melloras pau
latinas. O problema é que cando 
un país do Sul non pode mellorar 
pala via da competéncia o que lle 
queda é a marxinación total. Hai 
rexións económicas españolas 
nas que a calificación non abonda 
e o salário é alto de máis con re-
1 ación ao Norde. O bloqueo é 
completo nesa situación.• 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

"Deixen libres os 
bancos da nave 
central para que 
podan ocupalos os 
peregrinos da División 
Brunete". O aviso feíto 
desde o púlpito da 
catedral compostelá 
por un diácono, pouco 
antes da misa maior, 
deixa coa boca aberta 
aos fregueses. 
Ninguén se move. O 
eclesiástico repite o 
aviso tres veces con 
case nulo éxito. 
Decide pasar á 
ameaza: "Se non 
deixan libres os 
bancos vi rán os 
militares e botaranos 
á forza". As palabras 
poñen en pé aos 
fregueses: "Abaixo os 
fascistas! Tejero non!", 
berran alguns. Ao pé 
do Evanxeo un vellote 

' ergue a caxata: "Que 
vergoña, un 23-F na 
Catedral!". Por fin a 
Brunete fixo un desvio 
táctico pelas 
Corticelas. 

Din en Langley, sé 
da C IA sita no Estado 
norteamericano de 
Virxí nia, que cando 
alguén ve a un 

Arxentina 
con Fraga 
Asi se titula un espazo publicitá
rio que a prensa galega repro
duce na sua edición do 15 do 
corrente. 

Os asinantes do manifesto 
membros da colectividade gale~ 
ga de Bos Aires, son moitos de
les antigos coñecidos meus du
rante os trinta anos que perma
necin como emigrado na Arxen
ti na, onde desenvolvin unha 
consecuente actividade dentro 
da nosa comunidade emigrada 
e exiliada ali residente na defen
sa dos intere-
ses dos emi-
grantes, na soli-
d ari edad e cos Moitos dos 
represaliados 
pala ditadura, e 
na loita xeral 
palas liberda
des do pavo ga
lega e de todos 
os españois, 
naqueles tem
pos coartados 
polo franquis
mo, en cuxo go
ve rn o o señor 
Fraga lribarne 
era ministro e 
por tanto res-
ponsábel cole-
xiado da políti-

asinantes do 
manifesto 
aludido 
serviron de 
ponta de lanza 
dequen 
desexarian 
acalarnose 
inmobilizarnos. 

ca desenvolvida pala ditadura, 
que todos coñecemos pola más 
obstinada e' cruel negación da 
nosa cultura, das liberdades de
mocráticas e da autonomia de 
Galicia e das outras nacionali
dades de España. 

Como ex secretário xeral da Fe
deración de Sociedades Gale
gas da República Arxentina, ex 
vicepresidente do Instituto Ar
xentino de Cultura Galega, ex 
presidente do Centro Betanzos 
de Sos Aires , e integrante du
rante moitos anos da Comisión 
lntersocietária Galega para os 
Actos Patrióticos, teño moi gra
tos recordos de todos os paisa
nos e das entidades que en to
do momento puxeron todas as 
suas enerxias e posibilidades 
sociais, culturais e políticas ao 
servizo da mellar causa de to
dos os galegas honestos: a Li
berdade, a Autonomia e o Pro
greso do naso país. 

A representación diplomática e 
consular da España que nos to
cou viver nestes tempos, e os 
núcleos da colectividade fran
quistas, facian todo o posíbel 
para afogar as nasas voces e as 
nasas actividades democráticas 
mesmo recorrendo ás vece~ 
aos governos de filosofía antide-

~ ---* .. (fi:t!f 
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mocrática que rexiron a Arxenti
na nalgunhas etapas para que 
nos inabilitasen. Nunca o conse
guiron, porque á marxe das si
tuacións interiores arxentinas á 
España democrática do exíl'io 
aos galegas emigrados ou exi~ 
liados sempre se lles tivo en 
grande estima por todo o pavo 
arxentino. 

Moitos dos asinantes do mani
festo aludido serviron de ponta 
de lanza de quen nos desexa
rian calar e imobilizar. 

Todos os asinantes de "Arxenti
na con Fraga", que invocan a 
Castelao, aos exiliados, á Auto
nomía, renegaron de Castelao, 
renegaron dos exiliados e da 
própria língua galega. 

Hoxe , na demagóxia política 
polo visto cabe todo, incluso a 
negación do pasado individual 
e colectivo, histórico. Pero o 
que non cabe nen agora nen 
nunca é a dobre moral, porque 
incita á corrupción dos ideais e 
estes teñen que ser limpos e 
xenerosos , nunca groseiros e 
hipócritas.+ 

ANDRÉS BEADE DOPICO 
(D ELEGADO DE RELAClONS E 

E MIGRACION DO C ONCELLO 
DE B ETANZOS) 

Unha canción 
para o futuro 
Era aló polo ano 78, recén finada 
a mariña, alcontrábame no cora
zón da metrópole; perta da Porta 
do Sol. A sita era na rúa Carre
tas, na frente do meu illamento, o 
letreiro do Centro Galega. 

O corazón púxose a bater de 
seguido na procura de imaxes 
nídas e de ilusións renascidas 
do encentro comigo mesmo na 
lonxania. A grande cidade engu
lia milleiros de persoas; mais ali 
estaba eu, no quentor arrecente 
da lareira, de carballos a beira
mar e daquel sentimento que o 
Moncho da Citroen me ensinara 
na pensión da Travesía de Vigo; 
mentras Anxelita-Walkiria, ollá
banos garimo-
sa, e silandei ra 
nos que faceres 
e trasegos das 
inquedas tardes 
invernias. 

Non o pensei, 
botei para den
tro, e coa ilu
sión nos beizos 
ollei como al
guén, achegán
doseme, inter
feriume; falou
me nun caste
llano desanxe
lado e contou
me o dos dous 
sócios e máis 
duns milleiros 

Polas listas 
negras de Don 
Manolo, 
oficialmente 
inexistentes 
pro miste· 
riosamente 
acatadas ao 
pé da letra. 

de cartas. Por se tivese o atrevi
mento de faverme sócio. 

Sentinme só, coma se estivese 
f1!0i lonxe, quizais neutra galá
x1a ... e o letreiro, non dicia "Cen
tro Galega?" ... 

Ollei para dentro , cun aceno 
deixeime empurrar até un sofri
do sobrado-salón , onde as ve
llas glórias do franquismo arre
cendentes dun certo cheira oito
xenário, coidaban as suas ines
quecidas pantasmas do feixis
mo franquista. 

GRAN SALTO CARA 
ADIANTE 

XosÉ Cm CABIDO 

Supoño que as figuras públicas, os responsables políticos do 
BNG de?e.n ser prndentes, elegantes e diplomáticos tralo espec
tacular ex1to electoral. Pero os demais estamos libres de tales 
compromisos. Podemos dicir incluso algunha inconveniencia. 

Houbo quen afirmou que o BNG debe en gran parte o seu me
dre ó carisma de Beiras. Vaia descubrimento . Pero oaba como 
se qu ixesen restarlle valor político ós 265.000 votos recibidos 
polo B G en toda Galicia. Beiras agl utina por carisma, por 
programa e por acción. 

Algún experto sociólogo falou do de contento no rural , como 
causa do alarmante apoio ó B G. Pero, ¡horror! a cidad s 
aínda resul tan mái alarmantes. 

A conclusión para outro é que todo aímos p rd ndo. Por
que 1993 = Fraga 1989 + 5. ·i, p ro non ch - o m ·m v r a 
Fraga dende 13 que dende O deputados no Parlamentiño. p -
se a todo, Camilo Nogueira p n ·a que bai ar a C ro - a onfir
n:~ción do eu camiño correcto: Europa, gal gui mo r funcla
c1on permanente lexitimar in titución ... 

En Madrid non saen do eu a ombro. O · Emilio Rom ro , t ntan 
sacadle importancia: 'E unha fuerza te timonial". ¿ i? Logo entón 
o PSOE vén endo Testemuñal mái ei . E de ·úpeto ven e inva
didos pola terrible so peita : '¿Pero hay marxi ta en es frente?". 

En El color del dinero, un xogador de billar non para de lamen
tarse mentres Newman o vai derrotando: ' on merecía i to . Eu 
non merecía isto". Ata que ewman se can ·a e lle conte ta: 
"Si, si o merecías. Claro que o merecías" e fai outra caram
bola. ¡Clac! E así ata 13. 

Os do Camiño Correcto Cero non deben perder a calma. Catro 
anos é tempo de sobra para enfriar a cabeza e rectificar. • 

Voltáronse para min, coma se ti
vese esnaquizado o encanta
mento da sua abafada soidade. 
Sentindo a sua inquietude re
fractária, botei pala porta, e dei
ca hoxe .. . 

Ven isto a canta de que aquelas 
sombras Valleinclanianas, eran 
un friso do que reflecten as reali
dades do Fraga co estado na 
"cachola". Do representante do 
Ancien Régime, de todo aquilo 
que nos afunde na involución e 
no retraimento, a unha Galiza es
cura e chea de monstros do me-

dievo. Meténdonos polos olios o 
mundo dos fastos eclesiais, das 
autoridades, mentres acochan as 
misérias da realidade. 

O pavo galega ten de comezar 
por coñecerse a si mesmo e 
sentirse a gasto consigo. Ten 

1

de 
asentarse na reaJidade, acollén
doa enerxicamente facer unha 
anál ise do seu destino. Ao final 
debe traballar con estarzo no ei
d.o para conquerir un fu turo para 
s1 mesmo. 

O BNG é a única forza do pais 

SILVAR 

l 
( 

( 

e 
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asentada na realidade, que aco-
1 le dando respostas para que 
através de nós mesmos, poda
mos esquecer a ignoráncia, 
afastar de nós eses sentimentos 
e comportamentos axoellados 
dos mediocres e neglixentes ho
mes do PP e do Psdg-PSOE. O 
BNG é o naso futuro, o senti
mento e comportamento do pa
vo normalizado. Garante do fu
turo desta nasa nazón, fai qu o 
esforzo de sementeira, agrame 
no corazón do pavo.• 

CARLOS PIÑEIRO 
MAnmn) 

Fraga en Galiza 
ou Atila en 
Galicia? 
O outro dia vin pala rua un ho
me cun laciño azul, deses que 
moitos políticos levan agora pa
ra amosar non se sabe moi ben 
o que a respeito dos etarras; e 
eu pergunteime ate que ponto 
nos os galegos ternos razóns 
para levalo. E de feito, ocorre
ro nse me unhas cantas, que 
nos quedan moito máis perta 
ca o terrorismo basca, e que 
son, ao naso pesar, moito máis 
importantes. 

Por exemplo, pola TVG que 
censura, manipula e cria NO
DOs no canto de Telexornais, 
ou pala "movida Tsakos", ou pa
las 81 traballadoras de "El Pilar" 
que están na rua gracias aos 
bons ofícios do Conselleiro So
tres, ou pala R.A.G. que o 2-A 
fixo de esquirola e o resto do 
tempo de manipuladora, polos 
300 millóns que Don Manolo lle 
regalou a Xulito, polos 1 .500 
funcionários que abandonaron o 
seu traballo coa excusa da "pe
legrinación" de Don Manolo, po
lo reparto "desigual e con crité
rios políticos" (verbas da sen
tenza do TSXG) co que a Xunta 
obsequiou aos mariscadores 
arousáns, polo fraude do FAS, 
polo "palacete" madrileño, polo 
aumento en case 1.000 millóns 

durante o Governo Fraga do 
gasto no persoal burocrático, 
pola utilización da Policia Auto
nómica coma conserxes, polos 
300 millóns anuais que gasta a 
Xunta só en manter a maquiná
ria informativa persoal para Fra
ga, pala parálise institucional do 
Parlamento de Galiza, pala bur
la á democrácia que é a refor
ma do Regulamento da Cáma
ra, palas "listas negras" de Don 
Manolo, oficialmente inexisten
tes pro misteriosamente acata
das ao pé da letra, pola manipu
lación de Fraga no discurso de 
comemoración do estatuto, polo 
abraiante aumento no soldo dos 
altos cargos da Xunta, porque a 
Xunta impede que os Concellos 
usen os seus topónimos en ga-

A ALDEA 

!!.!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!li!!!!!!!ii!!!!!!!ii!!!!!!!li!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Secretário de Estado 

CHADOR, TAMÉN 
NANINA SANTOS 

29 profesores de 32 dun instituto de Nantua, no Leste da Fran
za, acordaron non acudir ao centro mentres catro alunas se to
quen con chador. 

De gañar esta liña, quedarán, case que con toda seguridade su
primidos os centros de ensino e estudo: Non a quen leve cade
as con crucifixos e medallas. Nengunha chapa: ecoloxista, pa
cifista, feminista, socialista, de solidariedade internacionalista ... 
Non é unha estupidez tan infinita como infinitas as posibilida
des de non acudir á clase porque hai algo que non é de todo 
laico ou neutro? 

Por que deixa de ser laica unha escala á que acuden xentes 
miúdas que teñen as suas ideas e crenzas e fan explícita profe
sión delas co seu atuendo? A neutralidade relixiosa dun sistema 
escolar reside en que non ha tomar partido, non é confisio
nal... (non confundir con non respeitar as expresión relixiosas 
posíbeis, nen con ser ateísta). 

O chamativo desta "guerra francesa chamada do Chador" e que 
só se declara a respeito do chador. Para nada dun crucifixo, po
ño por caso, que, seguro que os hai por centos. A idea de que 
o islámico é fanatismo, que leva ao precipício ás intelixéncias e 
ás mulleres á escravitude ten unha mecha abondosamente lon
ga, prendida e fornecida polo eurocentrismo, o etnocentrismo e 
desde logo, o chovinismo francés a respeito das comunidades 
imigrantes e, denotadamente a maioritária, a islámica.+ 

lego, pala campaña "Galicia, 
festas en galego" coa que a 
Xunta obsequiou aes directivos 
das axéncias artísticas, polos 
miles de quilómetros que se fixo 
Don Manolo nas suas viaxes 
eleitoralistas polo mundo, pala 
borracheira (perdón, intoxica
ción etílica) coa que os Conse-
11 ei ros do Governo de Galiza 
nos abochornaron a todos os 
galegas tras o seu "retiro" en 
Samos, pola política (?) univer
sitária da Xunta que nega sub
vencións para cuestións tan inú
teis coma o ensino, palas discri
minacións arbitrárias da Xunta 
para repartir titulacións entre as 
Universidades, pola ideoloxia 
reaccionária que transmite Don 
Manolo con respeito á SIDA , 

porque a Xunta subvenciona 
aos preescolares de coléxios xa 
concertados e o TSXG tén que 
invalidar as axudas, polo confli
to da Fonsagrada, porque can
do don Cacharro tal Don Mano
lo cala, polo desmantelamento 
do naso tecido industrial e as 
propostas do Xoán Fernández 
para substituilo por máis celulo
sas e mesmo unhas cantas 
centrais nuclerares, porque en 
Setembro do ano pasado ainda 
Don Manolo dicia que "la eco
nomía gallega no está en crisis" 
(debíase referir á sua), pola 
"movida" dos nenes de Romé
n i a que tan maravillosamente 
arranxou don Gilito Sotres, por
que Don Manolo libera supostos 
presos políticos cubanos pero 

... 
' - - - - - - - - - - - - ... - - - --

(equivalente ao 
Ministro de Exteriores) 
nunhas escaleiras non 
sabe se sube ou se 
baixa. A brincadeira 
débese á nova política 
pos-guerra fria. En 
Somália non teñen 
claro se deben facer 
de Cruz Verme/la ou 
de boinas verdes 
como en Vietnam do 
Sul. En Haití teñen 
que decidir se están a 
pral ou contra o 
governo militar que hai 
dous anos impuxeron. 
De Bósnia mellar non 
talar. Clinton tena 
claro: "que importa 
que teñamos unha 
postura definida se 
total os demais países 

' non nos f an caso". 

Fellini está a morrer. 
Xa o mataran antes 
várias veces, cando o 
cinema ianqui copou o 
90% do mercado 
europeo, cando a 
publicidade comezou 
a esmendrellar as 
suas películas con 
interrupcións 
contínuas, cando a 
televisión arrincou á 
xente das salas 
cinematográficas, 
cando a censura das 
produtoras -que só 
pensan no público 
xuvenil- decidiron 
infantilizar todo o que 
se ve nas pantallas. 
Pero Fellini vivirá 
sempre. O tópico esta 
vez é certo, porque as 
suas películas son 
vida sen aditivos e isa 
non marre. 

Era unha tenda de 
moda. Escollian o 
traxe para unha voda. 
O azul e o negro moi 
clásicos. Está ben o 
verde. Sério e, ao 
tempo, orixinal. "Será 
mellar que opine 
vostede, señora -dixo 
o dependente-·, as 
mulleres sempre 
tañen máis gasto". "Ca 
seu machismo estarna 
a chamar parvo", 
respostou o home . 

• 
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A revista Primera 
Linea, número 101, 
inclue unha reportaxe 
titulada "Galeria dos 
horrores". Debaixo 
pon: "Estes son os dez 
asesinos en série máis 
notórios e brutais das 
últimas décadas, 
personaxes 
sang u i nários, 
bisexuais, psicópatas 
e sen escrúpulos". 
Que fai aí a expresión 
bisexuais, ainda que 
algun o fose? Por 
exemplo, un deles, 
John Wayne Gacy 
-segundo afirma a 
própria revista- era un 
cidadán modelo de 
Chicago, colaboraba 
con hospitais infantis e 
fara eleito Home do 
ano pala Cámara de 
Comércio. Pero non 
por isa se vincula aos 
criminais cos 
comerciantes. 

Hai quen ódia os 
contestadores 
automáticos. Din que 
son máquinas frias e 
impersoais (algo óbvio 
por outra parte). Son 
os mesmos que hai 
cinco anos decidiron 
non usar nunca un 
ordenador. Están no 
seu direito. Pero os 
contestadores 
automáticos son 
discretos, gardan a 
calor das palabras, 
renovan a ilusión de 
mirar o buzón cando 
ainda se escrebian 
cartas. E só hai que 
superar un pouco a 
timidez.• . 

•••••••••••••• 

mentres foi Ministro de Franco 
non fixo ren polos auténticos 
presos políticos galegos, polo 
neno morto na piscina de Man
zaneda, sendo responsábel a 
Xunta, porque a COTOP saca a 
concurso obras que xa foron 
executadas, pola política de "fi
chaxe" de alcaldes cos cartas 
de todos os gal egos, polo abe
rrante traspaso da Seguridade 
Social que tivemos que tragar
mos os galegos polo eleitoralis
mo da Xunta, porque a Xunta 
disque é "innecesário" normali
zar os topónimos dos nosos ac
cidentes xeográficos, polo es
cándalo das probas de acceso 
á Administración autonómica e 
porque por riba queren botar ao 
20% dos funcionários, porque a 
Xunta aproba regulamentos pa
ra leis xa derrogadas, polos tres 
profesores do Instituto "Manuel 
António" expulsados e desterra
dos, polos afectados do encaro 
do Undoso, polos casos vergo
ñentos de acoso sexual na Ad
m in is t ración galega, porque 
Don Manolo sempre se amasa 
"satisfeito" tras os seus escasos 
encontros con Felipe González, 
porque Don Manolo aparece 
entrevistado no "Play Boy" e la
go pretende darnos licións de 
moral aos demais, polos puñe
tazos con que unha militante do 
PP se despacha no Parlamento 
(inda seguimos a agardar pola 
sua "imediata" 
expulsión), por-
que Xoán Fer-
nández "esque
ce" pagar os 
seus impostes, 
porque os des
pachos da Xun
ta de Galiza es
tán cheos de 
familiares de 
Fraga, palas 
subvencións 
que a Xunta 
concede e logo 
non paga, por
que o subdirec
tor xeral de 
Consumo da 
Xu nta e moitos 
outros altos 
cargos son in-
capaces de fa-
la re n galego, 

Aquelas 
sombras 
valleinclania· 
nas, eran un 
friso do que 
reflecten as 
realidades do 
Fraga co 
estado na 
'cachola'. 

porque Romay Beccaría fixo o 
pallase amosándonos "paracaí
das incendiários" na tele, por
que a Xunta encarrega inquéri
tos con cartos públicos e se non 
lle gastan os resultados, agá
chaos, porque Fraga vai palas 
estradas atropelando á xente 
(talvez porque a rua segue a 
ser sua), porque o xefe de Infor
mática da Consellaria de Edu
cación usa o servizo para en
viar traballos ao PP, porque a 
Xunta vai de cruceiro polo Me
diterráneo mentres o país se 
afunde no Atlántico, porque Ro
may distribue fundos da Conse
llaria para os comités locais do 
PP, mentres retrasa o pago de 

subvencións aos agricultores, 
etcétera, etcétera, etcétera ... 

A todo isto é ó que se deben re
ferir na TVG cando nos meten 
un programa titulado "Mundo 
Misterioso'', porque os mistérios 
de Don Manolo son máis miste
riosos que o da Santísima Trin
dade. Alabado sexa "o noso" 
Presidente e o seu compromiso 
con Galiza. Con semellantes 
compromisos, paga máis que
dar solteiro. • 

FRAN MoRELL 
(VIGO) 

O ano do 
esquecimento: 
Leteo'94 
É un recurso coñecido e fácil 
nestes tempos de crise cíclica 
do capita~ismo mundial. Inda 
ternos recentes outros "aconte
ci mentos" e "celebracións" si
milares ben perta daqui. Ante a 
falta de ideas, macroconcertos; 
frente á incapacidade política e 
o desgoverno, misas e recep
cións; ante a desfeita da nosa 
cultura e língua, Julio Iglesias; 
contra a crise e o desartella-

mento económico en todos os 
sectores, Pelegrín. 

Non, non é cair na demagóxia. 
Trátase de algo realmente gra
ve. O Xacobeo'93 non está 
conseguindo, non xa dar mos
tra dunha Galiza moderna e di
námica, senón que nen sequer 
se está difundindo para fora da 
nosa terra unha imaxe , nen 
boa nen má. Eis a verdadeira 
cuestión: o Xacobeo ten como 
única finalidade a de facer pro
paganda para os galegas mes
mos, para que acreditemos 
nunha falsa promoción cara o 
exterior, pra varrernos os ollos 
con cortinas de fume, fagos de 
artifício. 

No entanto, Galiza sofre, como 
en nengunha outra parte -por 
algo somos periféria-, as máis 
agresivas pautadas da crise, 
das políticas deseñadas en 
arreciados centros de decisión 
(Maastricht, Bruxelas, Madrid), e 
a precária autonomia baléirase 
de contido e só é un instrumen
to máis para manternos caladi
ños, aletargados, submisos aos 
intereses alleos. 

Nun país onde tantas carén
cias hai, onde non existe nen a 
política industrial, nen a am
biental, nen a de ordenación 
do território; cunha cultura gra-

GADOUPEIROS 
X. PIÑEmo 

Gañaron as gadoupas, as pronosticadas mans que de Pilatos a 
Cañizares, pasando por Santa Teresa, sempre deron xogo, as 
mans que abalan o berce mental no que se acubillan maiorias 
mainiñas, esas que gostan dun ceu azulón e antigo sobre un 
pais rotulado nun paternal amarelo. Porque, postos a escoller, 
o normal era que os ollos coma pratos do Antolin hipnotizando 
de azul clariño e mintireiro aos tempos nunca chegados, os 
máis vellos que se viron, os ollos entre abraiados e taroucos 
dun aprendiz de bruxo accionado a distáncia, non tiñan nada 
que rascar por máis que dilatase a pupila no cinemascope de 
tanto valado inútil. 

E logo estaba o cadro tenebrista de Camilo, un claroescuro 
máis tétrico que expresionista, que parecía revelado no fotoma
tón do mesmísimo castelo de Drácula, e ademais, escortado 
por amizades perigosas. Pois claro que oferecia a garantia: A 
de ser extraparlamentário quen sabe se por sempre. 

Por outra banda, Beiras. Cun ceu de recordatorio de primeira co
muñón e última praia, un limbo onde o mellor nen sequer parecía 
inimigo do bon, unha nube de aerógrafo para acabar de ascender 
un dia, cando eses traxes sépia cada vez máis claros, branquexa
dos na deterxéncia <leste outono refoleiro, sexan o adovio xusto 
para un demiño afouto, barbudo, vingador, multiplicado. 

E velai aos das mans: duas, que non son tantas, amasando no 
xabre doutros catro anos cun medrar de gadoupas ben cumpri
das. Vai ser un remenxer con moito tino, para non se lixar nen 
unha migalla máis da conta. Se cadra mesmo descobren que, pa
ra ternos en boas mans, eses gadoupeiros acaban pondo luvas.+ 

vemente ameazada e cunha 
língua en retroceso e en infe
rioridade de condicións a res
peito doutra allea; cando os 
nasos sectores económicos 
con vantaxes comparativas, e 
cerne dun posíbel desenvolvi
mento económico autocentrado 
no futuro, vense desmatalados 
e indefensos ante o capital 
transnacional ; con graves pro
blemas de vivencia, de droga
dicción, de paro ; cunha povoa
ción envellecida e que non dei
xou atrás ainda a emigración, ... 
con tantos outros problemas de 
magnitude da nosa sociedade 
(narcotráfico, caréncias na sa
n id ad e ou educación , etc ., 
etc .), a resposta do governo 
galega xa sabemos cal é: a in
toxicación informativa e estes 
fastos do Xacobeo. 

Certamente, coidamos que a 
sociedade galega precisa dun
ha explicación de por que gas
tar 20.000.000.000 pts. (20 mil 
millóns de pesetas) en festivais, 
actuacións musicais (case nun
ca de autores ou intérpretes ga
legas , por certo) , concurso, e 
publicidade e patrocínio de ac
tos e espectáculos que non nos 
benefícian de nengun xeito. Pe
ro tamén está claro que hai 
causas difíceis de explicar: por 
exemplo, que o Xacobeo se fa
ga para desviar a atención dos 
problemas re-
ais que perma-
necen irresol-
tos ou se agra-
van máis, para 
xustificar catro O Xacobeo é 
anos de falta 
de iniciativas como unha 
para o noso po- morfina, un 
vo, para pagar h 
certas fidelida- ene er 
des poi íticas, xornais. 
para manter un 
férreo control 
social nunha 
Galiza onde a 
cada paso 
maiores secto-
res se comprome1en coa causa 
nacionalista, ... E coma unha 
morfina, un encher xornais, a 
solución final. 

Aos rapaces e rapazas de Gali
za Nova non nos estrañaria na
da o feíto de que o ano que ven, 
alguén intentase a celebración 
do Leteo'94, o mitolóxico rio on
de todo se esquece, se prepara
sen excursións para cruzar as 
suas fedorentas augas, e topar
nos así, frente por frente, nabo
ca do interno sen ternos decata
do. Nós propomos coma masco
ta oficial a Carente, que para re
cortar gastos poderia ser carac
terizado polo próprio Fraga lri
barne sen moitos esforzos. Aí 
ven o Leteo'94. Quizá podamos 
evitalo.+ 

GAIJZANOVA 
(VIGO) 
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E secretário do Bureau Europeu para as línguas minoritárias 

Dónall O'Riagáin 
'As televisións en línguas minoritárias deben asociar~e e coproducir programas' 
• ÓSCAR LOSADA 

O irlandés Dónall 
O'Riagáin é o secretário 
xeral do "Bureau 
europeu para as linguas 
minoritárias". Estivo en 
Compo tela para 
intervir nunha xuntanza 
con repr entantes da 
televi ións do paí es 
con língua 
minoritária , na procura 
dunha colaboura 
urop a para r alizar, 
n réxime de 

coprodución, 
programa televisivos, 
nunha apota decidida 
polo eido audiovisual 
como un garante e 
eículo difusor das 

cultura e línguas 
menos favorecidas . 

Como funciona o ' Bureau"? 

O obxectivo da nosa organización 
é con ervar as língua próprias, mi
noritárias, da comunidade europea, 
xunto ás suas culturas. Ternos un 
membro no corpo administrativo 
do 'Bureau" de dez dos doce paí
ses compoñente da CEE. Conta
mos con dous de pachos, o princi
pal en Irlanda e o segundo en Bru
xela e rraballamo en carro níveis: 

Tencarno dispor de apoio a nf vel 
lexi lativo e político para manter as 
lf nguas minoritária . Procuramo 
un intercámbio de infonnación en
tre a comunidade con língua pró
pria. Solicitamo financiamento pa
ra axudar a proxecto concreto pa
ra cada unha de a lfngua e quere
m o e tabelecer e trutura que 
vaian permitir relanzar a curto pra
zo, e te idiomas. Por exemplo, te
mo unha rede informática e unha 

sección que favorece a produción 1 

de libros infantis. Anceio que, des
pois da xuntanza en Santiago, teña
mos outra infraestrutura para facer 
coproducións televisivas. 

Con que orzarnento contan? 

A maior parte do noso presuposto 
provén da CE, para proxectos espe
cíficos. Recebemos tamén subven
cións por parte dalguns governos 
como Irlanda Luxemburgo, a pro
vincia de Frislándia e as comunida
de francófona e xermana de Bélxi
ca. Outro paf e participan prestan
do ervizo , pois o despacho de 
Bruxela é pago pala comunidade 
francófona de Bélxica e organismos 
como a Generalitat de Catalunya 
cédenno unh1 persoa con cargo aos 
eu pre uposto para que traballe 

no "Bureau". O orzamento total, 
aproximado, é de 700.000 mil Ecus 
( 107 millóns de pesetas). 

Seria fachenda 
dicer que ternos 
salvado algunha 
língua. 
Son os povos 
os que deciden 
se sobrevive 
ou non. 

A presenza no sistema educativo 
é un eido fundamental para 
manter vivas as línguas. Que re
lación manteñen coas asocia
cións que se adican ao ensino? 

A Asociación Sócio-pedagóxica 
Galega forma parte do sub-comité 
galego do "Bureau". Neste aspecto, 
ternos axudado a comunidades moi 
pequenas, introducindo material pe
dagóxico que lles era complicado 
adquirir, con cartos do Bureau. Xa 
tivemos conferéncias, de ámbito eu
ropeu, para falar sobre os diferentes 
programas educativos. Agora que
remos estabelecer un pequeno se
cretariado de educación en Luxem
burgo, xa ternos o local. Realizamos 
unha festa cada dous anos na que 
participan unha manchea de escalas 
de línguas minoritárias. A situación 
muda moito dunha comunidade a 
outra, polo tanto a nosa conceición 
é global, de toda Europa. 

Os povos 
salvan as línguas 

Hai idiomas que corran o risco 

de desaparecer de non ser polo 
esforzo do Bureau? 

Seria fachenda dicer que nós te
rnos salvado algunha língua, por
que son os povos que falan estes 
idiomas os que van decidir se so
brevive ou non. O que facemos é 
dar azos, sobretodo, ás comunida
des que teñen máis atrancos para 
que non se sintan isoladas, que to
men conciéncia de que forman 
parte dunha comunidade que ta
mén fala nunha língua minoritária. 

O parlamento europeu adoptou 
duas recomendacións moi impor-· 
tantes para os nasos idiomas que 
son reivindicados na Federación 
da Carta Europea das línguas eu
ropeas minoritarías. 

O Consello de Europa acordou un 
estatuto e por primeira vez na his
tória do vello continente, ternos 
un instrumento para protexer ao 
nível lexislativo as nosas línguas. 
Algo acadamos durante os 11 
anos que levamos de vida. 

Para espallar a fala é funda
mental o papel dos meios de co
municación ... 

Neste congreso estivemos a traba
llar e expor ideas cos produtores de 
televisión que asistiron, para ver de 
que maneira poder• colaborar. De
bemos investigar, con detalle, co
mo podemos aproveitar certos pro
gramas para obter diñeiro para as 
posíbeis coproducións. O problema 
é que son moitos gastos e para un
ha audiéncia restrinxida. Polo tanto 
unha solución perfecta seria a co
produción, onde podemos compar
tir gastos entre unha chea de paí
ses, para realizar bons programas. 

Existen contactos co governo ga
lego e coa Televisión de Galiza? 

A verdade é que non estamos moi 
achegados, pois até este ano non ti
ñamos nengunha estrutura para tra
tar desa cuestión concreta, entón é 
normal que non houbese negocia
cións. Dentro de un ano esperamos 
estar máis perto e queríamos que a 
TVG participase na coprodución 
de programas comuns. • 

:············································································································································································ . 
'Todos os irlandeses recoñecen o gaélico 
parte fundamental da sua identidade ainda que non o falen' 
Vostede é irlandés, como ve a si- xeito ou outro declara controlar Ternos feito moitos estudos só- irnos ter no país unha canle que vada en Dublin que funciona só 
tuación do gaélico no seu país? o seu idioma. Se metemos na es- cio-lingüísticos nos que se com- vai emitir só en língua irlandesa, na língua do país. 

tatística aos que poden entendelo proba que a atitude da xuventude arredor de tres horas diárias. 
O irlandés ten unha posición úni- e non falalo, a porcentaxe au- cara o noso idioma é roáis recep- Cando estexan acugulados de En Irlanda do Norte hai poucas 
ca dentro das línguas minoritá- menta. Máis de un 70% de habi- tiva que a das vellas xeracións, produccións, poderán emitir al- posibilidades de ouvir algo e o 
rías. Normalmente os idiomas tantes ollan as emisións de TV pasto que a porcentaxe de falan- gunha hora máis. que chega é a meio da BBC. 
minoritários teñen a sua fonte de en gaélico de cando en vez e tes é máis alta entre ese sector da 
falantes en persoas que o apren- máis de un 90% de irlandeses sociedade. A respeito da rádio, ternos tres No que atinxe á prensa, catro ou 
deron como língua nai, mentres opinan que a sua língua é parte servizos de rádio pública, dos ca- cinco veces á semana o periódico 
que na miña terra ternos unha fundamental da sua identidade, Emprégase a cotio o irlandés fes un emite, exclusivamente, en roáis lido de Dublin publica al-
grande porcentaxe de falantes da sua cultura, incluindo á xente nos meios de comunkación? gaélico. Outro ten sobre un 20% guns artigas en gaélico. Canta- . 
que non a tiveron como língua que non o fala. de programación nesta língua e o mas con dous semanários en ir-
nai e que está a subir cada día. Hai duas canles de TV na Repú- terceiro praticamente non fai na- landés, un na capital da república 
Hai miles de cidadáns que em- A mocidade incorpórase con blica de Irlanda, que teñen arre- da. Estes anos aumentaron a do- e outro en Belfast. Semanalmente 
pregan o irlandés como primeira forza ao estudo do gaélico ou dor de 45 minutos diários en gaé- tación de emisoras de rádio pri- os periódicos locais dan cabida a 
língua e contando Irlanda do continua a se falar, sobretodo, lico. Podemos ollar, tamén, duas vadas e algunha emite unha miga artigos escritos en gaélico, o 
Norte posuimos un millón e entre a povoación de maior emisións de média hora semanal de irlandés. Desde hai unhas se- mesmo acontece en certas revis-
cuarto de compatriotas que dun idade? feítas pala BBC. O ano vindeiro manas escóitase unha rádio pri- tas políticas e literárias. • 

........................•.....•..•............•...............•.•......•.................•..•..•••.••.••..........••.•.•..•....•..••........•.•••••••••••••••••••••••••••.... 
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DIAS 

• Prémios estatais 
para obras en 
gal ego 

Diversas editoriais catalanas 
convoca concursos literários, nos 
que se contempla explicitamente a . 
posibilidade de enviar orixinais en 
calquera das línguas oficiais no 
estado. Os mellar dotados <lestes 
galardóns son o "Premi de 
Novel.la Desportiva Don Balón" 
dotado con 5 millóns de pesetas e 
publicación da obra e 750.000 
pesetas para o finalista. A obra ten 
que ter unha extensión mínima de 
180 fólios e ten que enviarse 
denantes do 31 de Outubro. A 
convocatória é anual. 

O Sorriso Vertical de narrativa 
erótica, convocado por Tusquets, 
ten que estar entre 100 e 200 
fólios e pode receberse antes do 
dia 29 na sé da editoriaal. O 
prémio é de un millón de 
pesetas.• 

• O Xerais· fállase o 
6 de Novembro 

Un xurado composto por Xosé 
Fortes Bouzán, Felipe Femández 
Dios, Alfonso Rivas, Dores 
Alonso e Uxia Blanco, debatiran 
quen é o gañador do Xerais de 
Novela entre l 1 obras 
preseleccionadas entre os 27 
orixinais apresentados. No 
transcurso dunha cea literária a 
celebrar o vindeiro 6 de 
Novembro no Liceo Casino de 
Pontevedra, farase entrega <leste 
galardón e tamén do Merlin de 
literatura infantil, ao que acudiron 
vinte orixinais que serán xulgados 
por Alicia Navaza, Martiño Ferro, 
César Lorenzo, Xan Couto 
Palmeiro e Miguel Vázquez 
Freire. 

Coincidindo con esta Cea Literária 
desde odia 22 de Novembro 
permanecerá aberta unha 
exposición nos Jocais do Liceo 
sobre o libro e a edición en Galiza, 
con mostras de maquetistas, 
deseñadores, ilustradores, 

Xosé Carlos Caneiro. 

fotógrafos, correctores, autores, .. . 
arredor da renovación do libro 
galega na última década .. Tamén 
se celebrarán senllas mesas 
redondas. Unha sobre literatura 
sobre rapaces, con intervención de 
Fina Casalderrey, Agustín 
Femández Paz, Glória Sánchez, 
Bemardino Graña e Pepe Carreiro. 
O dia 5 o título a desenvolver será 
Cara onde vai a novela de hoxe? 
con participaicón de Manuel 
Rivas, Miguel Suárez Abel, 
Marilar Jiménez, X. Femández 
Naval e Xosé Carlos Caneiro. • 

• Cultura obrigada 
xudicialmente á 
subvencionar á 
Mesa 

Unha senténcia do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza 

Luís Seoane. 

considera que a Conselleria de 
Cultura discriminou á Mesa de 
Normalización Lingüística ao 
negarlle subvención no ano 91 . 
Segundo a Mesa a discriminación 
da subvención nese ano é unha 
traxectória prolongada "pois non 
recebimos, en catro anos de 
mandato do Partido Popular, nen 
unha só peseta das partidas 
destinadas a promoción do idioma 
gal ego". 

A petición da Mesa referíase a 
equipamento de material para sua 
oficina central en Santiago. A 
Conselleria dictou a negativa en 
base a que non eran equipamentos 
con fins esencialmente culturais. O 
alto tribunal galego resolveu que "o 
emprego de palabras investimento 
ou equipamento na convocatoria de 
axudas, permite deducir que a 
subvención ten por finalidade 
fornecer ás entidades ás que vai 
dirixida das cousas necesárias para 
o seu desenvolvimento, entre as 
que, a falta de concreción, mesmo 
recoñecendo unha certa marxe de 
discrecionalidade da 
Administración, non cabe excluir 
as expresadas polo recorrente na 
sua petición". 

A senténcia considera que non é 
susceptíbel de recurso de 
casación. A Conselleria fíxolle 
saber á Mesa que, vista a 
senténcia, quizais 11es concedesen 
5.000 pesetas. A Mesa en resposta 
anúncia que investiría eses cartas 
"en construir unha cabeza de 
cemento armado, que 
oportunamente se lle enviará ao 
Conselleiro de Cultura, como 
expresión e símbolo da sua 
xestión".• 

•Exposición de 
clásicos da 
pintura galega 

Unha mostra recolle no Auditório 
de Galicia obras de catro dos 
considerado renovadores da 
plástica galega: Laxeiro, Manuel 
Colmeiro, Souto e Luis Seoane. 
A procedéncia da obra é, ben de 
institucións privadas e públicas 
ben de particulares, e está 
estruturada en catro bloques 
diferenciados con alguns 
espácios en comun. Hai 
representación de todo tipo de 
produción: óleos, debuxos, 
augadas, tintas e cerámica, no 
caso de Luis Seoane, a quen o 
vindeiro ano se lle vai adicar o 
Ano das Letras Galegas. • 

O museu que abriu 
para pechar 
O Centro de Arte Contemporánea 
segue sen ter proxecto de contidos 
•MANUEL VILAR 

Apesar de realizar 
unhas xornadas para 
definir o seu futuro, e 
ter inaugurado en plena 
campaña eleitoral o 
polémico edificio 
deseñado por Álvaro 
Siza, a Consellaria de 
Cultura segue sen ter 
definido cal é o 
proxecto de contidos 
do Centro Galego de 
Arte Contemporánea. 
Nos fastos de abertura , 
que coincidiron coa 
campaña eleitoral de 
inauguracións e 
publicidade, Daniel 
Barata xa dixo que se 
abría o edificio para 
despois pechar até 94. 

A xornada de inauguración ainda 
habia obreiros arranxando deta
lles. Barata puido inaugurar a an
tolóxica de Maruja Mallo, arran
xada como disculpa para abrir un 
edificio que el mesmo anunciaba 
que ia ser pechado en rematando a 
exposición. As sás penduran unha 
obra aqui e outra alá tentando en
cher o valeiro. Pero o proxecto de 
futuro segue sen ser definido e 
mesmo o edificio foi concebido 
sen ter claro que debia conter. 

'Semella que 
para a Xunta 
un museu é 
como un grande 
armacén de 
cadros'. 

Semella que para a Xunta un mu
seu é como un grande armacén de 
cadros que agora haberia que en
cher, pero o CGAC nace coa eiva 
dunha forte politización e falla de 
critérios, ao que engadir a polémi
ca con Siza. 

Edificio con vida 
própria 

Siza declarou que pretendia facer 
un edificio con vida própria, e non 
se entende como se ergue a cons
trucción cobre a rua, tendo o espá
cio que tiña cara atrás, e como non 
cría un ambente e alonxa o edificio 
do tráfico rodado. A maiores do 
contraste coas edificacións de San 
Domingos , abertas ao debate, o 
edificio carece de acesos para per
soas disminuidas fisicamente e de 
facilidades para que a carga e des
carga de material se faga con co
modidade. A maiores hai demasia
das salas que rematan cunha exce
siva angulación, carece totalmente 
de asemos ao longo do percorrido 
do edificio e noutro nível deficién
cias de seguridade dun só vixiante 
para catro sás na planta baixa. Cal
quer visitante con paraugas pode 
derramar unha obra, porque póde
se entrar con eles nun museu no 
que se deben coidar especialmente 
as condicións de hurnidade. 

A falta de proxecto de futuro do 
CGAC contrasta tamén co semi
abandono no que se atopa o Mu
seu do Pavo Galega, que @a que 
ser agarimado con exquisitez. pola 
administración e o seu espácio es
tá coutado tanto polo novo Mu eu, 
co que poderia procurar comple
mentariedade e co detido proxecto 
do Parque Romántico de San Do
mingos, que non se inaugurará até 
o vindeiro ano. 

A razón do aprazamento de te 
Parque está na dificuldade do te
rreo, no clima e nos re tos arq ueo
lóxico atopados (haberia que 
perguntarse onde foi parar a a fon
te que habia no lugar que hoxe 
ubica o CGAC). Tamén hai quen 
entende que o orzamento do 
CGAC disparouse e detraeu parte 
do prvisto para o Parque. • 



Espectáculos 

Boa alquím~a 
de máxia e 
teatro 
A Via láctea do 
Mago Antón 

esquecer que estamos <liante dun 
espectáculo de máxia como se 
autotitula "A Vía Láctea". E nese 
campo Antón fai un desprega
mento competente da sua arte, 
pero tarnén é certo que a trama 
teatral "engancha" suficiente
mente como para que ás veces 
chegue a eclipsar, curiosamente, 
a presenza e o protagonismo do 
brillante mago. 

Este controvertido e xa declinante 
fenómeno do "Xacobeo" non se 
caracterizou por ser pródigo en 
manifestacións culturais próprias 
(confiou e case que todo o inves
timento a e pectáculos alleo , in
c luído por suposto o famosos 
tre centos quilogramos de Igle
sia ). As razón aberanas o re -
pon ábeis políticos, ainda que non 
eria descamiñado apontar entre 

ela unha de confianza acomple
xada cara o criadore galegos, un 
ceno temor a que o artistas e lle 
de manda en (e o de máns, en 
verba dun re pon ábel directo do 
a unto, eran ' meter e coa igrexa 
ou facer un e pectáculo demasia
do divertido (sic)"), e a própria 
inoperáncia na xestión cultural do 
con órcio. 

A obra do Mago Antón combina con éxito dous xéneros. 

Tamén a utilización do video, ain
da que as transicións entre as ce
nas representadas e as gravadas 
son en ocasións (coma na do voo 
da pomba e perspectiva aérea sub
seguin te brillantes, contribue a 
rupturas de ritmo. Sen embargo 
"A Via Láctea" ten a virtude de 
ter un remate máis compacto e ro
tundo que o seu início, máis tate
xante. A dicción elegante de Ceju
do sobre as vistas de Santiago, e o 
remate na catedral póñenlle un po
ético remate á história, adubiado 
por un par de números potentes de 
Antón. 

A i o espectáculo "A Via Láctea" 
do mago Antón, que ainda se pode 
ollar estes dias en Compostela nas 
uas últimas funcións, aparece co

ma unha das escasas manifesta
ción promovida cunha (forre) 
ubvención oficial , e aparte dos 
eus desiguais méritos ven amosar 

as rnoi grandes posibilidades cria-
tivas do camiño de Santiago como 

leit rnotiv", tan escasamente, 
poi aproveitadas polos responsá
bei ' xacobeos". 

O e pectáculo de máxia do mago 
Antón, arroupado por unha trama 
teatral conducida por un compe
ten te actore , deixa unha digna 
impre ión en meternos no eleva
do cu to de produción nen no 
atranco que e ta coñeceu e que 
levaron a que o e pectáculo (re
pre entado baixo a imponente car-

pa de Producións Máxicas) se es
trease con moito retraso, metido 
ademais nun adiantado inverno. 
Esta dignidade é ainda máis satis
factoria se te-
m os en conta 
que en certo 
modo o "show" 
tamén se dirixe 
á turistada que 
visita Santiago, 
e esta " Via 
Láctea" non ca
rece en moitos 
intres dun ton 
didáctico sobre 
a história do 
camrno que 
non nos parece 
nada mal. Lem
bremos as ceri
momas da 
abertura e clau
sura das olim
piadas barcelo
nesas, que fo
ron unha ele
gante e inspira-
da tarxeta de 
apre entación 

A trama 
teatral 
engancha 
suficiente-
mente 
como para 
que ás 
veces 
chegue a 
eclipsar a 
presenza e 
o prota
gonismo 
do brillante 
mago. 

catalana ao mundo. Salvando dife
réncias de difusión e de poténcial 
teatral, esa aposta non se fixo 
aquí, e este espectáculo demostra 

O infortunio da soidade 
Xosé Carlos Caneiro 
Gañador do Premio Xerais 1992 

Tempo de crepúsculo 
Francisco X. Fdez. Naval 
A nova novela do autor de 
"O Bosque das Antas" 

Tránsito dos 
gramáticos 
Marilar Aleixandre 
Finalista do Xerais 1992 

X ERAIS 

Gañador do Premio Xerais 1988 

cando menos a liña deste tipo de 
propostas que se pudo ter seguido. 

A viaxe pro"posta por Antón, con 
texto de Darío X. Cabana e direc
ción de Eduardo Alonso, é un ca
miño de Santiago efectuado polo 
próprio apóstolo, un vello fatiga
do e bondadoso (encamado por 
Olveira "Pico" coa entrañabilida
de tan agradecida que adoita a 
conferir aos seus papeis), que de
cide desaparecer da sua sede ca
tedralícia e ver el tamén como é o 
camiño ese que leva o seu nome. 
Verase acompañado, invocados 
das tebras do tempo polo mago 
Antón, do melancólico Roldán, 
do historiador Pycaud, que apro
veitará para pór ao dia a guia que 
escrebera oito séculos antes, e 
por un retranqueiro e parrandeiro 
Xelmírez. No meio deles e dun 
demiño que lles dá a lata, Antón 
efectuará os seus diversos núme
ros de máxia, ás veces ben inseri
d os no fio dramático e outras 
máis de estrambote. Aquí é onde 
moitos espectadores preferirían 
obviar o truco por seguir a trama, 
e onde outros agradecen a irrup
ción máxica, pois iso foron ver. E 
non hai resposta clara para esas 
discrepáncias, pois non compre 

Asi a· obra deixa un bon sabor de 
boca, axudada por ese remate on
de todo funciona con mellor ritmo 
que anteriormente. Ademais da 
máxia de Antón e dalguns acháde
gos técnicos coma o túne~ do tem
po de raios láser de onde saen as 
personaxes históricas, fica tamén 
a lembranza agradábel dunha his
tória "de camiño" resultona, ben 
apoiada na solidez. de Xan Ceju
do, de "Pico", e sobretodo da 
pregnante presenza de Celso Para
da, que coa sua composición do 
arcebispo Xelmírez aporta un re
xisto cómico dos que enchen o ce
nário en calquer intervención. Pa
ra os máis cativos, o espectáculo 
de Antón constitue unha experién
cia fascinante e de paso (e tarnén 
comprirá apontalo) dun efeito 
"normalizador" no eido idiomáti
co a destacar, nun campo, o do es
pectáculo infantil, equiparábel 
neste caso ao circo ou outros for
temente impactantes nos nenos, 
escasamente galeguizado. + 

GONZALO VILAS 

Os Momias 
lola González 
Premio Merlín 1992 

Brandón, filio de Ferreol 
Palmira G. Boullosa 
Premio Merlín 1992 

Unha nova entrega da autora de 
"A princesa Lúa e 

o enigma de Kiam" 
Premio Merlín 1987 

Dúas bágoas por 
Máquina 
Fina Casalderrey . 
Premio Merlín 1991 
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Anuario Brigantino 
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Anualmente Betanzo~ conta coa 
publicación dun Anuário de carácter 
único: é unha revista científico cultural 
e , á vez, un datário municipal. Está a 
punto de ser apresentado o n\! 15, 
correspondente a 1992. Do nº 14 quero 
subliñar os artículos de A. Erias e de X. 
Torres. 
Erias prosegue a análise de esculturas e 
epigrafias medievais que posue o Museo 
betanceiro das Mariñas. Neste nº estuda 
as estatuas xacentes de Sancha 
Rodríguez, muller de Andrade e de 
Nuño Freire, Mestre da Orde de Cristo. 
Dna. Sancha faleceu nos anos 70 do s. 
XIV, sendo enterrada en San Francisco 
de Betanzos. A estatua xacente debeu 
ser retirada do presbitério no s. xvm. 
Toda a composición c;orresponde ao 
estilo da nobreza galega do s. XIV, un 
triunfo da moda feminina. 

Nuño Freire foi un" dos cabaleiros da 
"Orden de Caballería de la Vanda", 
instituida nesa época por Alfonso XI". 
En Portugal foi Mestre da "Orde de 
Cristo". Con Andeiro protagonizou a 
política portuguesa do reinado de 
Femando l. Eiras ere que lle pertenece o 
sepulcro do museo das Mariñas, " dun 
home barbado, cuberto con bonete, 
vestido con roupa talar e annado con 
espada". Espada no pomo co selo do rei 
Salomón. A simbólica da estatua 
xecente está moi conectada cos Andrade 
e coa Üide do Temple que , en Portugal, 
herdou a de. Cristo. 

X. Torres (pp. 91-138) redacta unha 
monografía das Irmandades da Fata en 
Betanzos. Esta Innandade tivo moita 
importáncia e o seu voceiro, 
"Rexurdimento", serveu de órgao oficial 
para a Irmandade Nacionalista Galega 
que presidia V. Risco nos anos 20. 
Torres ofrece abundante material 
gráfico que fai de aliciente para a 
adquisición da colección completa de 
Rexurdimento agora en facsímil. 

Outras aportacións son as de A. Meixide, 
de E. Rivera, Javier Alvajar etc. , amén 
da crónica de Betanzos en 1991 . + 

Lucensia 
A biblioteca do Seminario de Lugo 
edita o n!! 6 de Lucénsia. 
Entre as publicacións periódicas 
eclesiásticas de carácter científico -
Compostellanum, Estudios 
Mindonienses, Museo de Tui- esta de 
Lugo é a máis próxima ao lector común. 
Neste nº ofrece seis estudios, seis 
comentários bibliográficos e un texto 
hi stórico: cen cursos académicos do 
Seminario de Lugo, coa lista de todos os 
alumnos admitidos neses cen anos. 

Tal lista poderia parecer un mero índice 
de nomes, é algo maís; aporta unha 
proba extendíbel a todos os seminários 
galegas de metade do XIX ata os anos 
70 do XX: o número de estudiantes que 
cursaron secundária e parte dos anos 
filosófico-teolóxicos nos seminários, 
non ten paralelo co de ningunha outra 
institución. Así en Lugo no ano 1893-94 
ingresaron 34 alumnos, nos cursos 
1952-53 e ss. entre 92 e 140; voltando a 
34 no curso 1992-93. Resulta curioso 
constatar que nos anos 60-80 de 1800, o 
mesmo que de 1900.se deu o máximo 
de ingresos, e o mínimo nos anos 30-40 
e no final de século. Sen ·que a 
ciclocidade sexa total, hai un 
paralelismo. Lucensia mon~tra tamén a 
presenza influinte en lugo de dous 
rectores de seminário: Teolindo 
Gallego, de 19 l 4 a l 928, e Francisco 
Vázquez Saco, de 1937 a 1962. Igual 
presidencia de tempo longo se advirte 
en Santiago. Algo que fai dos rectores 
de seminário o símbolo de cada diócese 
por enriba dos bispos en constante 
rotación.• 

-:··. 
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Voltar a Marx 
O último de 
Dussel 

Tanto a crentes como a non eren~ 
tes pode molestar este libro incó
modo de Dussel. Incómodo de ler, 
mais sobretodo incómodo ideolo
xicamente. Por iso, desde o come
zo convén clarificar que non se 
trata de apresentar a Marx coma 
cristián, como fixo, durante anos, 
o filósofo da liberación José Porfi
rio Miranda. A pretensión de J.P. 
Miranda era introducir a Marx na 
tradición cristiá liberacionista. 
"Non é, daquela, como se di na 
rua, un 'bautizo' de Marx (cooptar 
a Mar para a tradición cristiá feti
chista). Ao contrário, é descobrir 
en Marx un _aspecto esencial do 
seu labor crítico até agora en boa 
parte descoidado". (Páx. 153). 

Esa descoberta do labor crítico ten 
un único argumento, que o pró
prio Dussel explicita: 

"l) Se un cristián é capitalista 

2) e se o capital é a "Besta" do 
Apocalipse, o 'demo visíbel", 

3) Conclusión: ese cristián atópase 
en contradición prática" (páx. 14) 

Pero o argumento, hai que dicelo 
non é de Dussel, senón do próprio 
Marx(J>. 

Na primeira parte da obra atopa
mos unha visión linear, lóxica, di
fícilmente impugnábel. Non de 
balde leva máis de unha década 
estudando a Marx, mesmo nas re
daccións manuscritas dos textos 
inéditos. 

O seu convencimento, contra o 
que pensaba Althusser, é que o 
Marx máis fondamente humanista 
é o Marx maduro, e nel vai buscar 
a fonte de toda crítica. Por iso, 
ocúpase de amosar a centralidade 
do tema do fetichismo no pensa
mento de Marx desde os primeiros 
escritos aos últimos. Marx afirma 
que o capital é un fetiche (no éti
mo, é 'feiti\:o', feito por mans hu
manas). Dase conta de que é un 
produto teolóxico<2l e, ainda máis, 
o verdadeiro Deus dos xudeos(3l (e 
dos cristiáns )<4l. 

Como Feuerbach situou o ateismo 
como intento de recuperar a esén
cia humana da alienación que pa
dece, Marx continua ese intento. 
Pero, sen abandonar a crítica á re
lixión fetichista (a que sostén ao 
Estado cristián prusiano e ao seu 
sistema económico -o capitalis
mo-), trata de vencer ao Deus 
mundano (o Príncipe desde Mun
do, ao Moloch, a Mammón, por 
empregar a tenninoloxiá de Marx 
que Dussel reco11e abundantemen
te). Para iso debe declarar que "o 
ateísmo, en canto negación desa 
caréncia de esencialidade, carece 
xa totalmente de senso"<5>, pois a 
crítica real consiste en que "a crí
tica do ceu tórnase así na crítica 
da terra, a crítica da relixión en 
crítica do direito, a crítica da teo
loxía en crítica da política" (Sobre 
a crítica da .filosofía do direito de 
Hegel. páx. 489). 

Deica este ponto, podemos estar 
de acordo unanimemente. Marx 
critica frontal e inequívocamente 
ao socialismo cristián (p.p. 53-
?5). Xa dixera ao excluir á YM-

Dussel revisita outravolta o pensamento de Marx. 

CA (Youth Men Christian Asso- tais, non incide directamente no 
ciation) que "a Internacional non tema das "metáforas teolóxicas". 
recoñece seccións teolóxicas". Por 
iso mesmo, oponse (nunha Carta a 
Bolte) a que participe na Interna
cional a asociación de ateos socia
listas de Bakunin. 

As metáforas teolóxicas 

O máis complexo, desde o ponto 
de vista do acordo xeral nos estu
dos marxistas, está na segunda 
parte da obra: "As metáforas teo
lóxicas". 

Era aqui onde Dussel tiña máis 
material acumulado (segundo el 
mesmo asegurou na apresentación 
do libro no XIII. Congreso de Teo
loxia de Madrid), pero a sección 
que ternos ante nós é un pouco de
sigual: 

-Pola temática, o capítulo 7 (Te
oloxia "habermasiana" e econo
mia) parece estar un pouco dislo
cado: é un debate entre teólogos 
"postmarxistas-habermasianos e 
os teólogos da liberación; e, ainda 
que no debate a interpretación de 
Marx e a análiSe sócio-económica 
da realidade actual son fundamen-

-Pola proce
déncia, o capí
tu 1 o 6 (0 ate
ísmo dos pro
fetas e d·e 
Marx), redac
tado hai vinte 
anos, ainda 
que recolle as 
intuicións fun
d amen tais da 
obra e está 
cheo de actua
lidade, reflecte 
un coñecimen
to máis super
ficial da pro
d uci ón de 
Marx e, da
quela, unha ló
xica algo dife
rente á do con
xunto da obra. 

-Polo estilo 
argumental, 
hai unha mis-

O.seu · 
convenci
mento é 
que o Marx 
máis 
fondamente 
humanista é 
o Marx 
maduro, e 
nel vai 
buscar a 
fonte de 
toda crítia 

tura entre os momentos teolóxi
cos, os momentos exexéticos e os 
momentos interpretativos -her-

menéuticos- que aparecen por 
toda a sección. 

De todas maneiras, está ben pro
bada unha das hipóteses de tra
ballo: na crítica ao fetichismo do 
capital, Marx utiliza unha série 
de imaxes que nunca se molesta 
en artellar; nós, seguindo a lóxi
ca interna <lesas metáforas, po
demos descobrir un discurso teo
lóxico coerente: a negación do 
capital -que, pola sua banda, é 
negación da vida humana, "tra
ballo mono"- como crítica ao 
ídolo da marte (Moloch ou 
Mammón). Non se trata ainda, 
en Marx, de afirmar implícita
mente a un Deus que critique ese 
ídolo, esa relixión -pretendida
mente transcendente- negadora 
do humano. 

Sen embargo, e esta é a segunda 
hipótese, tampouco pretende 
Marx negar un tal Deus da libera
ción (que non é, repitámolo, o 
Deus dun "comunismo batizado"). 
Está en xogo a posibilidade positi
va -teórica e práxica- de convi
ver cremes e non cremes nos mo
vimentos de liberación. É unha 
cuestión que Marx non abre nen 
pode propor, pero que hoxe é ur
xente. 

Dussel parece frlsinuar que o Deus 
da liberación estaría implícito na 
teoloxia metafórica de Marx, pero 
non o afirma taxativamente nen 
pretende demostralo. 

Sen embargo, o que si demonstra 
é a incompatibilidade do servizo 
ao Deus da tradición xudeu-cristiá 
(e islámica) co servizo ao Capital: 
"Non podedes servir a dous seño
res ... " Mt 6, 19-24C6l . 

Con iso, lógrase o obxectivo fun
damental da obra que nos ocupa. 
Porén, antes de rematar, deixa so
bre a mesa duas cuestións sobre as 
que se propón pensar con poste
rioridade (II parte: A xeito de 
transición): 

-A complementariedade entre a 
filosofía do pan (o materialismo 
marxista, asumíbel desde o cristia
nismo -ainda que tratar este te
ma requeriría un espazo abondo 
máis longo-) e a filosofia da pa
labra, quer dicer, as éticas dialóxi
cas (entre as que ocupan lugar re
levante as de J. Habermas e K.O. 
Apel (sen esa complementarieda
de, malamente poderia existir esa 
integración do materialismo antro
polóxico na reflexión cristiá). 

-A necesidade de integrar a crí-

---------1 conta de discos I··---------
'Cantigas de Santa 
Maria' 

La Cape/la Reía! de 
Catalunya/Hespenon XX. 
Dirección: 
JordiSavall 

Once voces e.outros tantos . 
instrumentistas participan nesta 
gravación, rexistrada na Colexiata 
romana do Castelo de Cardona, en 
Cataluña, durante o mes de Febreiro 
do presente ano. 

Un repertório xa tópico, pero que 
sempre é susceptfbel de novas 

versións, especialmente 
cando a mestria dun Jordi 
Savall harmoniza, 
dirixindo tan ampla 
participación músico
vocal. O próprio Savall 
tamén toca alguns 
instrumentos. 

primitivo, na sua 
faciana lúdica. Os 
intérpretes, 
nomeadamente os 
instrumentistas, 
recríanse no seu 
oficio, e as 
composicións van 
discorrendo nun . 
ton distendido.• 

tica económica coa pragmática 
-filosofia da palabra- desde 
unha óptica marxista (Grundris
se, páx. 3). 

Hai unha última idea que parece 
importante para volver a ler a obra 
de Marx hoxe: Franz Hinkhelamer 
na sua Crítica da razón utópica 
amosou como a absolutización do 
socialismo real fal ea a utopía co
munista. Dussel , seguindo ese ca
m i ño , lémbranos en duas oca
sións, cun texto de Marx, que isto 
está na orixe do marxismo: 

"O comunismo é a figura necesá
ria e o princípio dinámico do pró
ximo futuro, pero o comuni mo 
en si non é unha meta do desen
rolo humano, a figura da socieda
de humana' (Manuscritos de eco
nomia e filosofia, páx. 53. Cit. 
páx. 49). 

Como, segundo o autor, aqui radi
ca o tránsito da modernidade á 
transmodemidade (non á po tmo
demidade conformista e acomoda
tícia) , adícalle vária páxinas na 
última parte da obra. 

En Marx hai unha equivaléncia 
entre comunismo e Reino da per
feita liberdade --equivaléncia ex
plícita. En Kant Reino da perfeita 
liberade é igual a Reino de Deu . 
Esa imaxe, tanto na sua ver ión 
secular como na versión teolóxica 
é necesária para seguir criticando 
aos distingos sistemas ócio-eco
nómicos, perseguindo unha xusti
za e unha comunicación cada dia 
maior. A condición histórica <lesa 
crítica é o traballo pota liberación, 
sempre transformador, por veces, 
necesariamente revolucionária. 
Iso, sempre que entendamos que o 
noso traballo nunca se identifica 
coa utopía perfeita, coa comunida
de definitiva de produtores/as e 
falantes. 

A non ser que demo tremo que 
xa chegamos ao fin da hi tória. 
Pero ese enunciado, pala sua defi
niti vadade, non é sócio-económi
co nen histórico, enón metafí ico 
e teolóxico. 

Nese contexto, a dogmática neo
conservadora e, sobretodo, neoli
beral, que afecta mesmo a forza 
tradiconalmente ocialdemócrata , 
é duramente atacada desde a fun
damentación última do seu razoa
rnento. Por iso o discurso de Dus
sel é perfeitamente pertinente. 

Por iso, ainda que e trata dunha 
obra difícil, paga a pena achegar
nos a ela con calma, porque hai 
algo ben importante que está en 
xogo: a vida da xente, a dignidade 
humana e, para os/as crentes, a 
autenticidade da nosa fe.+ 

SANTIAGO GONZÁLEZ AVIÓN 

Las metáforas teológicas de Marx. 
Enrique Dussel. Verbo Divino. Estella 
1993. 

1) Sobre a cuestión. xudea 1 páx. 474 -na 
edición española- citado por Dussel nas 
pp. 133-134. 

2) "Unha mercadoria parece ser unha cousa 
trivial. de comprensión imediata. A sua aná
li se amosa que é un obxecto endiañado, rico 
en subtilezas metafísicas e en reticéncias te
olóxicas [ ... ]".O Capital l. cap. 1.4. páx. 87. 
Cit na~ p.p. 85, 154. 

3) A cuestión xudea II . páx. 485 . Cit. na 
páx . 45. 

4) Grundrisse 1 páx. 133. Cit. na páx . 68. 

5) Manuscritos de economía e jilosojia, páx. 
156. Cit. p.p. 49. 237. 

6) Marx fai referéncia a este texto polo me
nos 15 veces. Dussel pp. 200-206. 

,, 
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A forza 
do bailado 
Constanza 
Nos primeiros de Outono tivemos 
a oportunidade de acudir a posta 
na cena do espectáculo de teatro
danza Constanza, unha coprodu
zón das Catalás M artelli produc
cions e Mercat de les Flores, e a 
estadounidense Jacob' s Pillow 
Dance Festival. 

A coreografia de Margarita 
Guergué, que também é intérpre
te, ten os momentos máis elo
cuentes nos duos, nos que a forte 
presenza da música de Hahn Ro
we e sobretodo a relazón íntima, 
por veze violenta e intimidatória 
por vezes uxerente e evocati va, 
de e es dou corpo en movimen
to -non há per onaxen , ó, nada 
meno , corpo en movimento
que arrascan ao público por un 
en fin de situazón , ás vezes de 

prosaica cotidianidade, referenda
das polos obxectos cenográficos e 
pola aczóns dos momentos máis 
"dramáticos". E son estes mo
mento dramáticos onde a tensón 
do movimento se reduce á míni
ma expresión para dar paso ao 
xesto e á suxeréncia, nos que 
Constari:a perde forza. 

Provocación 
ad absurdum 
Ovos de Ouro 
Xamón , xamón foi unha fita exce
siva, moi irregular e imperfeita 
pero que contiña elementos notá
bei , obretodo a ob esión obxec
tual do eu director por contar un
ha hi tória con materiai icónico 
da cultura popular mantendo em
pre unha di táncia irónica que era 
a maior baza da película xunto á 
pre enza reveladora de Javier Bar
dem que e converteu a i da noite 
á mañá nunha nova prome a do 
moribundo cine e pañol. 

Ovos de ouro urxe coma unha 
continuación non disimulada do 
éxito de Xamón, xamón intentando 
rentabilizar popularidade e escán
dalo e parte dun presoaxe secundá
rio na fita anterior -Benito Gon
zález, o macarra interpretado por 
Javier Bardem- convertido aqui 
en protagonista exclusivo. Detrás 
da película adivíñase un presupos
to xeneroso, con coñecidos nomes 
na i terpetación -Maribel Verdú, 
Maria de Medeiros, Alessandro 
Gassman, etc.-, filmada en tres 
países e que xa desde a eleición do 
cartel publicitário -un monumen
to ao mal gosto indisimulado- fai 
declaración da vontade transgreso
ra e provocadora do produto. 

A provocación nestes tempos es
candalosos creo que debe ser máis 
que unha simples cuestión xenital. 
Sobretodo se detrás do tinglado 
hai un baleiro absoluto, unha ina
nidade de guión grácias ao cal 
nengun persoaxe ten a mínima en
tidade e onde o desenrolo dramáti
co avanza unicamente polo capri
cho do director sen atender a nen
gunha tóxica interna ou dramática. 

O espazo escénico fica deseñado 
no vazio dunha estáncia calquer, 
con só alguns elementos de atrez
zo que nos lembran rincóns fami
liares: Unha mesa para !impar os 
sapatos, várias cadeiras e grande 
variedade de diminutos elementos 
tirados do cotidiano, unha baralla 
de cartas, tabaco, cartos, unha ces
ta de flores secas ... dos que serven 
as bailarinas nos espazos que antes 
chamámos "dramáticos". 

Como se dunha fermosa peza de 
Jazz se tratar Constanza comeza 
cun solo de 
Verónica de 
Soyza, nun fer- A 
maso crescen

coreografia 
de 
Margarita 
Guergué, 
que 
também é 
intérprete, 
ten os 

do que remata
rá por implicar 
a Margarita 
que até entón 
ficara nun rin
cón escuro. As 
luzes deste 
primeiro solo, 
planas e diluí
das, arrincan 
as provocado- momentos 
ras sombras do 
corpo e das ac
zóns de Veró
nica seducindo 
a Margarita, 
nun proceso 

máis 
elocuentes 
nos duos. 

de implicación até que inicia o seu 
próprio solo contestando á invita
zón da compañeira. 

Solos e duos, alternarán-se até o fi
nal do espectáculo, nunha secuén
cia de encontros e auséncias que 
nos dá notícia das relazóns que se 
estabelecen na cena. Un dos mo
mentos máis impresionantes do es
pectáculo é o xogo-reanimazón 
que Margarita fai do corpo inerte 
de Verónica que borda esa sensa
zón de inércia e de gravidade que a 
arrasta indefectivelmente ao chan, 
a non xogar, e é de agradecer o te
són da Margarita que consegue, es
ta vez ela, implicar a partenaire. 

Ainda máis forza que os duos te
ñen os momentos nos que a coreo
grafia conforma -como nunha fu
ga de Johan Sebastian Bach
duas vozes que, esta vez aparente
mente sincrónicas, seguen os seus 
próprios roteiros con altos e bai
xos, contrastes e secuéncias ana
crónicas de grande fermosura, 
contestando-se para ao pouco ca
lar, cunha iluminazón igualmente 
plana pero xa máis poderosa, que 
evita as sombras e os matizes, para 
tirar todo o partido do movimento 
e quizais insinuar outro espazo, 
outro estado de ánimo. 

Anotar também as fermosas e reco
rrentes "fotografias de familia" que 
dan o contraponto tanto na dinámica 
como na plástica e son apenas xesto 
que apela ao mais íntimo de cada un. 

Non estamos seguros de poder afir-

Cinema 

Ovos de ouro 
conta a ascen
sión e caída de 
Benito Gonzá
lez, un maca
rra ambicioso 
que enconcra 
no sexo -"le
van tar edifí
cios coma po
llas" é un dos 
diálogos reco
rrentes da fita, 
obsérvese a 
calidade poéti
ca dos mes-
mos- un 

Querendo 
facer un 
produto 
ambicioso, 
Bigas Luna 
introduce a 
traxédia e 
cai no 
ridículo 
máis 
espantoso. 

meio de sair da pobreza e alcanzar 
sequera por un momento a éxtase 
do éxito. Espécie de Pijoaparte do 
que o director non sabe distanciar-

se, un personaxe amante por igual 
da arte de Dalí e da música de Ju
lio Iglesias -na banda sonora apa
recen Por el amor de una mujer e 
Achilipún como temas recurrentes. 
Contada en termos puramente vi
suais, cunha estética de deseñador 
ou de fetichista -todas as referén
cias eróticas aos personaxes inter
pretados por Maria de Medeiros e 
Maribel Verdú- pero sen manter 
unha distáncia a respeito do seu 
personaxe central. A ironía que es
taba presente en Xamón, xamón 
desaparece aquí: querendo facer un 
produto máis ambicioso, Bigas Lu
na introduce a traxédia --0 perso
naxe fica eivado despois da primei
ra hora de fita- e cai no ridículo 
máis espantoso. Non hai unha ex
plicación racional á transformación 

mar en plenitude o que Margarita 
Guergué asina no programa de 
man, mas en todo caso fiquen as 
suas palavras como testemuño dun 
fermoso espectáculo que tiveron 
oportunidade de ver os asíduos da 
sala Galán de Compostela. " ... En 
Constanza o movimento e a lingua
xe expresiva dos xestos combinan
se para criaren un diálogo suxestivo 
entre dous personaxes misteriosos 
que se atopan nun cuarto. Son duas 
mulleres de diferentes idades, con 
indumentária masculina, un símbo
lo que concerne a calquer persona
xe feminina da história ... Estou in
teresada na comunicazón a nível 
visceral, emocional e non verbal; 
en criar un mundo viciño a poesia e 
ao entendimento directo". 

Rematar xa non sen antes adicar un 
último aplauso a esta compañia, e 
outras similares, que apostan forte 
por unha expresión própria, en ab
so 1 u to comercial, e que seguen 
adiante cunha capacidade de traba
llo e unha coraxe envexáveis mália 
os atrancos que comporta empeñar
se nunha disciplina minoritária Es
tender os saúdos ás salas que están 
a programar con liberdade todo tipo 
de espectáculos e que na maioria 
dos casos non só non teñen axudas 
oficiais, senón que mesmo son si
lenciadas desde as Administrazóns 
e os meios de comunicazón. • 

FRANCISCO SOUTO 

que sofre o personaxe, senón o 
contrário: o Benito que aparece co
ma inválido nunha cena figura na 
seguinte coma un Casanova impe
nitente ligando nun pub á muller 
que será -tamén dunha maneira 
completamente arbitrária- o seu 
obxecto de destrución. 

Diálogos, movimentos de cámara, 
responden á consigna da arbitra
riedade, da vontade de provocar a 
calquer prezo sen ter en conta o 
acougo ou a credibilidade do es
pectador. Responde dunha manei
ra burda á nefasta moda do cinema 
do autor que foi a culpábel da ex
tinción case total do cinema euro
peo: unha maneira de manifestar o 
director de maneira inequívoca a 
sua autoría que neste caso soe co
rresponder coa arbitrariedade. Hai 
momentos do montaxe que queren 
enlazar con Buñuel: a boda de Be
nito e Clara apresentada en parale-
1 o con cenas da obra do edificio 
fálico -sacada da oración na eira 
de Viridiana-; os paralelismos da 
acción -a cena triangular con Be
nito e as duas mulleres é logo 
complementada pola cena de cama 
en Miami coa muller e os dous ho
mes- pero dunha maneira impro
visada sen que o guión tivese unha 
mínima lóxica interna. Esa suposta 
"autoría" maniféstase igualmente 
--como ocorre de maneira cada 
vez máis forzada nas últimas fitas 
de Pedro Almodóvar- na vontade 
de elexir planos e situacións por
que si, ou por un afán de querer 
surprender por riba de todo o es
pectador: un primeiro plano dun 
excremento nun terreo valeiro de 
Melilla, primeirísimo plano dun 
anel caindo na piscina. Outro 
exemplo desa arbitrariedade está 
na inclusión da cena onírica que é 
un mal refrito de l'Age D'Or e da 
estética daliniana e que non ten 
nengunha función na película.• 

CARLOS AMARO 
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EN TORNO Á TEORíA DA RELATIVIDADE ESTÉTICA 
En resposta á invitación formulada no 
artigo de Miguel Vázquez Freire "Para 
unha teoría crítica do sistema literario 
galego" (A Nosa Terra, núm. 577, 8-7-
1993) e tras ter tratado xa o relativo a cues
tións analíticas e hermenéuticas alí plante
xadas no meu traba11o "Teoría crítica e me
todo lo x ía integral" (A Nosa Terra, núm. 
583, 19-8-1993), propóñome agora opinar 
brevemente sobre algúns dos aspectos de 
car2cter estético que me animaba a exami
nar <lito autor. 

Ante todo, quero aclarar que a ausencia dun 
desenvolvemento específico do enfoque esté
tico nos libros considerados por Miguel Váz
quez Freire (Poesía galega, Arte literaria e 
Comentarios de textos contemporáneos) obe
deceu ao feíto de que con eles pretendía esta
blecer o máis rigorosa e obxectivamente po
síbel bases teóricas e prácticas nas que fun
dar os elementos e métodos críticos da análi
se literaria, e non, por tanto, da súa valora
ción. Compría relegar, pois, aquelas áreas 
que, como a estética, implican estimacións 
máis ou menos libres e subxectivas, ao apar
tado sobre "A interpretación persoal" de Po
esía galega: "A través da libre interpretación 
persoal, anea xa á consistencia analítica, o 
lector pode expresar a súa opinión particular 
e valorar subxectivamente o texto". 

Partindo de que, como postula Bunge, o 
método científico pode utilizarse en todos 
os campos do coñecemento, pero tamén de 
que sen método científico non hai ciencia, 
pareceume necesario prescindir naque] pro
xecto da especulación estética valorativa, 
sempre irreductíbel á metodoloxía científi
ca. Ou, <lito doutro xeito, os meus libros tra
taban de inscribirse na ciencia literaria e 
non na filosofía, terreo no que, propiamen
te, se ubica a estética. 

Por outra banda, en sentido estricto, e a di
ferencia da teoría ou da análise, tanto a crí
tica literaria como a práctica ensaística -as 
modalidades literarias máis proclives ás va
loracións- non son máis que interpretacións 
persoais que só nos interesan na medida en 
que nos importe o seu autor ou o sector de 
opinión que represente, porque seguramente 
nos din máis do comentarista ou do grupo · 
no que se inscribe que do texto comentado. 
Polo demais, tanto por respeto ao lector co
mo por principio epistemolóxico, non podía · 
haber nada máis lonxe da miña actitude na
quelas obras que a de caer nunha postura 
xudicialista que, confundindo o gusto parti
c 1lar -individual, sectorial, epocal- cun mo
delo universal e eterno, fallase e pontificase 
sobre o que é esteticamente Bo ou Malo. 

Como moi ben sabe Miguel Vázquez Freire, 
pois é autor dun ecuánime, ponderado e sen
sato caderno didáctico de Iniciación á Esté
tica, a tradicional concepción da estética co
mo disciplina centrada na beleza naceu prac- -
ticamente co pensamento humano, pero polo · 
menos dende a preocupación pola harmonía 
dos presocráticos pitagóricos tivo tamén un
ha dimensión filosófica de carácter decidida
mente metafísico. Non en van a exaltación 
da beleza en Platón, aínda que complemen
tada pola atención ao artificio artístico en 
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Aristóteles, está na base de moi boa parte do 
pensamento posterior sobre a estética xeral e 
sobre a estética das artes en particular. 

De feito, o desenvolvemento da estética na 
filosofía occidental estivo decisivamente 
marcado pola crencia platónica na beleza ab
soluta, configurada como un modelo supe
rior de perfección eterna que serviría para 
enxuiciar as obras literarias e artísticas. Aín
da baixo esta impronta idealista consagrou 
Baumgarten o concepto moderno de estéti
ca, tan desenvolvido e discutido pola filoso
fía alemana, particularmente en casos de 
tanta trascendencia como a Crítica do .xuízo 
de Kant ou a Estética de Hegel. (Polo de
mais, tal principio maniféstase tamén, aínda 
que convertido en prexuízo inconsciente, na 
crítica de opinión, por indocumentada e in
trascendente, máis banal ou trivial.) 

Fronte á concepción idealista, o empirismo 
inglés negou a existencia da beleza absoluta 
e o propio Hume asegurou que o belo non se 
encontra nas cousas, senón na mente do es
pectador, polo que cada individuo percibe a 
beleza ao seu xeito. Como lembrou Valéry, 
o propio suceder de valores estéticos ao lon
go da historia evidencia a súa irreductibili
dade a un principio absoluto. Así mesmo, 
correntes sociolóxicas como o marxismo co
nectaron a percepción estética ao momento 
histórico, postulando en ocasións a necesida-

••••••••••••••••••••• 
'Os meus libros 

trataban de inscribirse 
na ciencia literaria e 

non da filosofía, terreo 
no que, propiamente, 

se ubica a estética'. 

de social dunha valoración partidista e, neste 
sentido, inevitábelmente relativizadora. 

Pero, na miña opinión, a ciencia literaria do 
século XX esclareceu suficientemente a 
cuestión no terreo que nos ocupa. Así, har
monizando a perspectiva social coas aporta
cións do formalismo ruso, Mukarovsky abo
gou por considerar a obra literaria en rela
ción co tempo, espacio e medio social no 
que se produza e lea, xa que a súa avalia
ción estética resulta diferente segundo ditas 
variábeis. Igualmente, a estética da recep
ción propugnada por Jauss e pola escala de 

Constanza partiu dun relativismo histórico e 
cultural segundo o cal toda obra literaria po
de e debe ser lida de diferentes maneiras se
gundo o contexto no que se cree ou no que 
se interprete. E tanto a semiótica estructural 
de Mukarovsky como a estética recepcional 
de Jauss son compatíbeis co concepto de 
código cultural de Lotman e o círculo de 
Tartu, ou sexa, coa teoría da interacción do 
contexto intratextual e extratextual pola que 
cómpre interpretar cada obra. 

Dende estas premisas, resulta obvio que non 
podemos senón partir dunha teoría da relati
vidade estética condicionada ao individuo, 
ao grupo, ao lugar, á época e ao horizonte de 
expectativa quepo tularan Popper e Mann
heim. Pretender o contrario ería tanto como 
facer ca o omi o, a e te propó ito, da adver
tencia de Eliot que reproducín ao principio 
de Poesía galega : "Para teorizar requíre e 
unha imen a inxenuidade· para non teorizar 
cómpre unha imen a hone tidade". E en nin
gún campo ería mái o ten íbel a pueril in
xenuidade, tanta vece tra unto de intere a
da de hone tidade, como no da e rética. 

Non ob tante, e ta relativización non upón 
nece ariamente, como temería Miguel Váz
quez Freire, eliminar a "po ibilidade de xul
gar segundo argumento compartible inter
uxeitivamente". O que acorre é que, para 

manter tal posibilidade é nece ario ter en 
conta tanto os factore intratextuais coma o 
extratextuais. Porque e ben é certo que eu 
tamén pen o, como deduce o autor citado 
do meu libros, que a clave intrín eca do 
valor estético dunha obra literaria reside no 
seus compoñente fonnais e estrucrurai -
onde radica a literaturidade do texto- e non 
nos temáticos ou nos extratextuai , e tes úl
timos non deben ser esquecidos á hora de 
xulgar a obra no seu código cultural é dicir, 
de avaliala con arreglo aos seus medios as 
súas pretensións e ao seu horizonte de ex
pectativas. 

Non ten sentido caracterizar esteticamente 
unha obra romántica baseándonos en crite
rios clasicistas nin unha obra de vangarda 
baixo o principio de verosimilitude realista , 
do mesmo xeito que carecería de lóxica 
examinar o cancioneiro popular con premi
sas culturalistas. E igualmente, calquer tex
to que se aparte do canon cultural e tableci
do por razóns de xénero, producción ou 
consumo (literatura de masas ou de ghetto 
como folletín e panfleto ) merece unha 
consideración e tética acorde á úa funcio
nalidade no código cultural no que se in cri
ba. (Nesta dirección, o próximo volume da 
serie que deu pe a este diálogo, titulado Co
mentarios de textos populares e de masas, 
ocuparase da lenda, do conto e da cantiga 
tradicional, así como do eslogan publicita
rio, da entrevista periodística, da canción 
pop, da pintada mural, do romance de cego, 
da prosa didáctica e do discurso oratorio). 

En suma, dunha obra interesa o que ofrece e 
pretende ofrecer, pero nunca o que nin ofre
ce nin pretende ofrecer: por iso, entre outra 
causas, e mantendo o exemplo proposto por 
Miguel Vázquez Freire, non é o mesmo 
Shakespeare que Superman. • 

Un simple azar fixo que nos nacesen nesta parte do mundo, no Norte, na zona dos privilexios. Que 
diferente sería se nos nacesen no Sur, no chamado Terceiro mundo. 
Pero os privilexios son así, aturden e aflean as conciencias e nos emborrachan coa ilusión do esque
cemento, porque o privilexiado empecínase en vivir ignorante da súa condición, sen lembrar que a 
súa abundancia aséntase no desposuimento dos outros. 
Neste contexto, a necesidade de solida.riedade vai mais aló de ser un xesto "xeneroso ou altruísta" da 
nosa parte. Debe ser unha abriga. 

r.--------------------
1 Mais información: ~ 
1 Nome: ...................................................................................... . 1 

1 Enderezo: ................................................................................ 1 
1 1 
\ :::·::.:.:·::.:.:·::.:. .. .:.:..:·:::·::.:.:·::.: .. ::.:. .. .:.:..:·:::.:·:::.:·:::..:·:::..:·::.:.:·.::::·:..::.:::::·:::..:·::.:.· ./ está·naftúas mans Apdo. 1641 -VIGO - Caixa Galicia. Ofic. Principal Vigo - Cta. N.11 3040027945 



------11 Retrincos da história 1111---------
Viqueira, Cebreiro 
e]oao Peralta 
• XESUS TORRES REGUEIRO 

Hai uns anos o mexicano
galego Xan Palerm Viquei
ra, neto de Johan Vicente 
Viqueira, entregounos na 
quinta familiar de San Fiz 
de Vixoi un retrato a lápis 
do seu avó para reproducir. 
Era apenas un apontamento. 
Go touno . Mágoa que non 
soubésemo del antes para 
incluilo na biografía que so
bre Viqueira nos publicou 
Edició do Ca tro no 1987. 
Ao pé do retrato figura unha 
dedicatória en grafía portu
gue a, tamen a lápi . O Xan 
de coñecia quen puder er o 
aucor do retraro do seu avó. 

Interpretamo aquela inaru
ra como Peralta e non anda
bamos desacertado . Lem
bramo vagamente, de can
do andaramos á pe cuda de 
dados para a biografía de 
Viqueira, que acompañando 
ao Orfeón Portuen e na sua excur-
ión á Coruña no 1921 viñeran vá

rios intelectuai e arti tas e un de
le apelidábase de e xeito. Viquei
ra era daquela o Presidente ou 
Conselleiro Primeiro da lnnanda
de da FaJa coruñesa e como tal re
cebeu aos ilustres visitantes. Revi
sando as publicacións daquela eta
pa atopamos novas sobre o perso
naxe que moito nos satisfán, por 
máis que tais notícias teñen pouco 
de felices, xa que se trata de ne
crolóxicas. Con efeito, A Nosa Te
rra (171, 30-IX-1922) daba notí
cia do pasamento do artista lusita
no, lembrando de paso a ua esta
dia coruñesa: 

"Peralta viñera a Coruña can
do a excur ión do Orfeón 
Portugué. e na compaña do 
gran Leonardo Coim ra. o 
Circo de Arte ano expu o 
con Octávio Sérgio unha gran 
coleición da ua obras ... 

Peralta baixa á cova no millor 
da vida e cando a orte e a fa
ma comenzábanlle a sorrir". 

Non había dúvida: o artista 
lu itano debeu aga aliar a 
Viqueira co retrato naqueles 
dia coruñeses. E, efectiva
mente, para a história da ve
draña sociedade coruñesa 
Reunión Recreativa e Instru-
tiva de Artesáns, redactada 
por quen foi un dos seus 
presidentes, Félix Estrada Catoira, 
ficaron rexistradas as conferéncias 
sobre asuntos filosóficos e literá
rios que impartiron Leonardo de 
Coimbra, catedrático da Universi
dade do Porto, e Alexandre de 
Córdova, escritor e poeta, así co
mo as exposicións de caricaturas e 
debuxos dos artistas Octávio Sér
gio e Joao Peralta, a quen erronea
mente chama José. 

Para o órgao das Irmandades da 
Pala (nº 147, 4-IX-1921) a excur
sión á Coruña fora "o primeiro ac
to de intertroque cultural e artístico 
entre portugueses e galegos". Pe
ralta expuxo óleos, retratos a lápis 
e deseños, entre eles as ilustracións 
do libro "Adora9ao" de Leonardo 
Coimbra. A crónica da publicación 

'A triple relación 
Viqueira-Peralta
Ce breiro 
amósase 

. . 
1 • 

froitíf era pésie á 
sua brevidade' 

O pintor Joao Peralta, por Álvaro Cebrelro. 

irmandiña facia unha breve reseña 
da sua obra ex.posta: "gran debu
xante, espón sobre todo deseños, 
non somentes moi ben feitos, se
non d'un grandísemo intrés. Son 
deseños esfumados, soaves, que te
ñen a mesma poéteca vaguedade 
tan suxerente de reconditeces es
pirtuaes como ten a poesía, por 
exemplo do Teixeira de Pascoaes ... 
e isto fai de Joao Peralta un pintor 
fortementes repersentativo". 

Ainda tivo máis repercusión entre a 
prensa nacionalista galega o pasa
mento do artista portugués. Rexur
dimento, órgao dos intereses mari
ñáns, publicado polos innáns da fa
la de Betanzos, insería no seu nú
mero 6 do 16 de Outubro de 1922 
(no mesmo que incluia o poema 

"Nascimento" de Teixeira de 
Pascoaes, tirado de Marános) 
unha escueta nota baixo o ru
bro "Novas Galegas": 

"Faleceu no Porto o esquisi
to pintor lusitano Joao Peral
ta. Sentimos a morte do ade
mirado artista, quen non vol
vimos ver dende o vrao pa
sado, cando viñera a Galiza 
co gran Leonardo Coimbra e 
Alexandre de Córdova". 

Tamén a revista Nós, o bole
tin da cultura galega, con al
go máis de retraso tivo un 
espazo para a necrolóxica de 
Peralta, no seu número 13 
correspondente ao primeiro 
de Novembro do 1922: 

"Ainda tivo Nós outra fonda 
tristura: a morte do ilustre 
pintor portugués Joáo Peral
ta, noso representante no 
Porto, unido á moitos de 
nós, principalmente ó noso 

direitor por unha antiga amistade. 
Era Joáo Peralta un esquisito e pu
ro artista, d'unha soave e doce 
sensibilidade, qu'o púbrico galego 
pudo ademirar na sua Exposión na 
Cruña o outono pasado. Xa con
querira enantes, no Porto e mais 
en Lisboa grandes trunfos na sua 
arte. Era das almas acesas qu' en 
Portugal responderan co curazón 
cheo d 'espranzas ó espertamento 
do esprito galego. Quixo tamén 
chamarse noso irmau, e com ir
mau levámolo na ialma e chora
mos a súa ausencia irremediabel". 

Mais o interese dos galeguistas por 
este artista da outra banda 
do Miño non estaba motiva
da polo tráxico desenlace. 
Xa viña de antes. A revista 
Nós no seu número 7 (25-X-
1921) publicaba a caricatura 
de Peralta, axente da revista 
en Portugal, realizada polo 
xovencísimo Álvaro Cebrei
ro, home clave nas relacións 
culturais galaico-portugue
sas desta hora, nas vésperas 
do soado Manifesto que o 
coruñés asinara con Manoel 
António. Cebreiro tiña da
quela apenas 18 anos e viña 
de revelarse como unha pro
mesa artística. Velai como a 
triple relación Viqueira-Pe
ralta-Cebreiro amósase froi
tífera pésie á sua brevidade: 
Cebreiro caricaturizou a Pe
ralta, quen á sua vez retratou 

a Viqueira, caricaturizado en vá
rias ocasións por Cebreiro. 

A dicer verdade descoñecemos o 
relevo artístico que acadou Joao 
Peralta no seu país. Tampouco sa
bemos nada da sua obra a non ser 
este apontamento do Viqueira. Es
tivemos tentados de perguntarlle 
ao noso amigo Montezuma de Car
valho para que respostase na pren
sa portuguesa e a cousa foi que
dando. Entendemos -polo que 
deixa entrever a necrolóxica de 
ANT- que morreu novo e come
zando a sua carreira artística. Unha 
mágoa. Quizá hoxe non fique moi
ta memória del no seu país. Dese
xariamos que un amigo da Galiza 
como foi Peralta tivese mellar sor
te e non ficase no esquecimento. + 
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Para a prensa diaria galega non houbo, durante máis de un 
século, revoltas en América. Este silencio sobre os conflictos 
sociais <lo continente era o pago dos editores aos consignatarios. 
primeiros anunciantes dos xornais durante os tempos altos da 
emigración transoceánica. 

Noticias de América 
O relato da gran emigración americana 
na prensa da Galicia e de ultramar 

GUSTAVO LUCA DE TENA 

Tabaco, droga, secostros, mortes, descargas, atentados. empresas 
fantasma, evasión de divisas, branqueo <le diñeiro, filtracións 

policiais, patrimonios multimillonarios, paraísos fiscais, fuxi<las en 
masa, vixiantes desenmascarados, teléfonos pinchados son unha 
parte do amplo catálogo que ofrece un libro escrito con valentía. 

rigor e profesionali<lade. 

XA 

Un lugar tranquilo 
Contrabando, droga e corrupción 

nas Rias Baixas 

BENITO LEIRO CONDE 

/ 

A VENDA 

; 

j 
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Convocatórias 

IV Congresso 
Internacional da Língua 
Galego-Portuguesa 
A Associa~om Galega da Língua vai 
realizar o IV Congresso da Língua Ga
lego-Portuguesa na Caliza, do 28 de 
Outubro ao 1 de Novembro no Centro 
Cultural Caixavigo. Nos obxectivos do 
congreso destacan a intención de clari
ficar a situación lingüística, apresentar 
proxectos globais que den resposta a 
planificación lingüística, e analisar os 
factores que impeden que o galego se
xa unha língua normalizada en tódolos 
ambientes. Para acadar estes obxecti
vos o Congresso divídese en tres par
tes temáticas: Ciencias da linguagem, 
LÍllgua e texto literário e máis Estudos 
dedicados a Ferdinand de Saussure. 
Maior información no C.C. Caixavigo. 

Centenário 
de Lois Peña Novo 
O Concello de Vilalba celebra o cente
nário do nascemento en Vilalba de Lois 
Peña Novo (1893-1967), cun conxunto 
de conferéncias ao redor da sua vida e 
obra e cunha exposición adicada a Luis 
Peña Novo e o seu tempo. As conferén
cias comezan o 22 de Outubro con Ber
nardo Gracia Cendón que falará da Vi
da e obra de luis Peña Novo. Odia 29, 
Manuel Roca Cendán, debatirá sobre A 
economía galega na sua obra. Para o 
dia 5 de Novembro, Xusto G. Bera
mendi, levará a cabo unha charla sobor 
do Nacionalismo e política en Peña 
Novo. O dia 12 de Novembro, Alberte 
Martínez López, tratará a Agricultura e 
agrarismo na Caliza do primeiro tércio 
do século XX. A homenaxe remata o 
dia 19 coa conferéncia de Ramón Villa
res A Caliza na época de Peña Novo . 

IV Ciclo de Formación 
en Educación Ambiental 
O Colectivo de Educación Ambien
tal (CEM), está a organizar o IV Ciclo 
de Cursos de Formación na Educa
ción Ambiental. Os cursos abranguen 
temas como história e cultura galega, 
natureza, artesanía, expresión corpo
ral , xogos e deportes cooperativos, etc. 
Os cursos estan dirixidos a mestres, 
país, monitores, e outros educadores. 

Información e 
Divulgación Ambiental 
O Servíc10 de Meio Ambiente Natu
ral, dependente da Consellaria de 
Agricultura, convoca o primeiro Con
greso Galega de Información e Divul
gación Ambiental, do 29 ao 31 de Ou
tu bro de 1993, no Castelo de Santa 
Cruz (Oleiros). O Congreso ten como 
obxectivos crear un foro de discusión e 
debate entre os profisionais que estan a 
traballar nos distintos ámbitos da Di
vulgación Ambiental. A mesma entida
de oferta 20 bolsas para facilitar a par
ticipación a estudantes e parados que 
acrediten a sua situación. Os interesa
dos nas bolsas deberán dirixirse ao 
Servício de Meio Ambiente Natural, 
no edificio administrativo de Monelos, 
praza de Luis Seoane s/n, en horas de 
oficina. O prazo para formalizar as so
licitudes vai até o 20 de Outubro e as 

bolsas concederanse por orde de recep
ción das peticións. Participan no Con
greso como ponentes José Ramón 
González Pan, membro da equipa de 
coordinación de Educación ambiental 
do CENEAM; Luis Vadillo, membro 
da área de Divulgación Ambiental de 
Entorno S.L.; Manuel Rivas, periodis
ta e escritor; Juan Pallares Gallardo, 
técnico do CEIDA de Basauri; e Joa
quín Araujo, escritor. Maior informa
ción no Servício de Meio Ambiente 
Natural: (981) 28 41 11, extensión 279. 

VII Prémio 
Xesus Taboada Chivite 
O Concello de Verin convoca a sétima 
edición do Prémio Xesus Taboada Chi
vite para estudos de investigación 
científica sobre temas antropolóxicos, 
históricos e arqueolóxicos; dotado con 
500.000 pta. para o estudo gañador. É 
condición imprescindíbel que as obras 
apresentadas sexan inédi tas, xa que o 
Concello resérvase os dereitos de publi
cación da obra gañadora nos dous anos 
seguintes a concesión do prémio. Non 
hai límite para a extensión dos traba
llos, que han de vir mecanografados a 
dobre espazo e baixo plica. Na plica de
berán constar os dados persoais do au
tor, asi como o enderezo para lle devol
ver a obra no caso de non acadar o pré
mio. O xurado estará composto por 
membros da Facultade de Xeografia e 
História de Santiago; do Departamento 
de História, Arte e Xeografia da Uni
versidade de Vigo; do Intituto de Estu
dos Galegas Padre Sarmiento; dun re
presentante dos museus galegos e outro 
dos museus do Alto-Támega portugués. 
Os traballos teñen que se apresentar an
tes do 1 de Novembro de 1993, na Ca
sa do Concello de Verin. 

Concurso de carátulas 
A Concelleria de Xuventude do 
Concello de Vigo, abre o prazo de ad
misión de obras para Concurso de ca
rátulas, que vai até o 11 de Novembro. 
O motivo das obras ten que ser alusivo 
ao grupo gañador do concurso de pop
rock Vigo en vivo, Unión Penosa. A 
técnica empregada na obra queda á 
eleición do autor e as dimensións han 
de ser as normales dunha carátula. O 
prémio, único, consta dun ordenador 
Macintosh e un curso de maquetación 
e deseño. Maior información na Casa 
da Xuventude: R/López Mora, 31 . Vi
go. Teléfono: (986) 29 48 06. 

V Certame a Arte en 
Defensa da Natureza 
Este V Certame fotográfico Arte en 
Defensa da Natureza, dá continuidade 
ás catro anteriores convocatórias orga
nizadas por Xevale Ecoloxia, e intro
duce a novidade de adicalo exclusiva
mente á castaña e o castiñeiro. Trátase 
de sensibilizar á sociedade sobre pro
tección desta árbore e do seu froito, 
arraigado dabondo na tradición sócio
económica, cultural e paisaxística da 
Galiza. O certame caracterízase pola 
non competitividade non haberá nen
gun prémio especial, senón que todos 
os participantes receberán un agasallo 
e a suas obras ficarán expostas na Casa 
da Cultura de Chantada, do 29 de Ou
tubro ao 14 de Novembro. A organiza
ción entregará ao inscribirse (o prazo 
de inscrición vai até o 28 de Outubro) 
un vale por duas ampliacións das foto
grafías apresentadas. Maior informa
ción na Casa da Cultura de Chantada. 

II Prémio de poesía 
Espiral Maior 
Edicións Espiral Maior e o clube poéti
co do mesmo nome convocan a 11 Edi
ción do Prémio Espiral Maior de Poe
sía. Estabelécese un único prémio, sen 
dotación económica, que consiste na pu
blicación da obra gañadora. Poden optar 
ao prémio autores menores de 35 anos, 
sempre que non teñan nengun libro indi
vidual publicado, con traballos dun mí
nimo de 300 versos. As obras teñen que 
se apresentar por triplicado, mecanogra
fadas a dobre espazo, baixo plica, sen 
remite e co título da obra acompañado 
dun lema identificador. Na plica aparte 
virán os dados de identidade~ enderezo, 
teléfono e curriculum do autor. No exte
rior do sobre figurará o lema e o título. 
Envíos, antes do 30 de Novembro de 
1993, a Edicións Espiral Maior. Aparta
do 192. 15080 A Coruña.• 

axerida 
Actos 

Celso Parada en Mistério cómico. 

Non molestes 
ao meu amigo 
O Odeón Café-Teatro de Vigo (R/Ro
gelio Abalde 12), organiza unha Sema
na Cultural Contra o Racismo e a Xe
nofóbia, baixo o título Non molestes 
ao meu amigo, que se ven celebrando 
desde o dia 18 de Outubro no próprio 
Café con entrada libre para todos os 
actos. O Xoves 21 , ás 11 da noite, ocu
pa a xomada Teatro do Morcego coa 
obra Mistério Cómico de Darío Fo. O 
Venres 22, ás 2,30 da mañá, está pre
visto un concerto do grupo de blues 
Doctor Helio. O Sábado 23, ás 20,30 
h., Maria Sales apresentará na Galiza a 
organización S.O.S. Racismo; e á 1,30 
da mañá terá lugar a actuación de Clu
nia Jazz. A Semana Cultural pecha o 
Domingo 24, co Taller Experimental 
de Pantomima, ás 20,30; e cun con
certo de guitarra flamenca a cárrego de 
Chuchús Pimentel, ás 11. 

Os retos 
de fin de século 
O Venres 22, ás 6 do serán no salón de 
actos da Escola Universitária de Estu
dos Empresariais (R/Torrecedeira 
105), Manolo Aguirre, coordinaor do 
Centro de Investigación Privado (CIP) 
e director adxunto do Transnational 
lnstitute de Amsterdarn, pronunciará a 
conferéncia Os retos de fin de século. 
Organiza o acto a Asociación para a 
Economía Social e o Instituto Galego 
de Análise e Documentación Inter
nacional (IGADI). 

Xornadas de Cine e 
Ecoloxia 
O cineclube de Chantada Os papeiros 
e máis o grupo eco-pacifista Xevale, 
desenvolven a quinta edición das Xor
nadas de Cine e Ecoloxia. O dia 22, ás 
8 do serán, na Casa da Cultura de 
Monforte, proxectarase o filme O 
Oso, e debatirase sobre a problemáti
ca do Lobo. O Sábado 23, ás 19,30 h., 
na Casa da Cultura de Chantada, pasa
rase o filme O Prado, e falarase das 
culturas minorizadas e o entorno 
ambiental. O dia 24, ás 5 do serán, na 
Casa da Cultura de Chantada, proxec
tan Local Hero. Tras a película ven un 
debate sobre as explotacións petrolí
feras e o seu impacto. Amais as Xor
nadas comprenden actuacións parale
las como actividades pedagoxicas e ro
teiros ao Faro en Chantada. 

Xornadas de Literatura 
Infantil e Xuvenil 
O Ateneo Ferrolán organiza as xoma
das de Literatura Infantil e Xuvenil, 
que se desenvolven no próprio Ateneo 
até o 23 de Outubro. O Xoves 21, ás 5 
do serán, Miguel Vázquez Freire falará 
da Ilustración e o cromo; deste mesmo 
tema falarán, ás 18 h., Miguel Anxo 
Prado, Olegario Sotelo Branco e Xan 
López Domínguez. O Venres 22, ás 17 
h. , Agustín Femández Paz, pronunciará 
a conferéncia A literatura Infantil e 
Xuvenil. Sobre o mesmo tema debati
rán, duas horas máis tarde, un repre
sentante da Consellaria de Educación, 
Xesús Franco e Bieito Ledo. O Sábado 
23, ás 6 do serán, celebrarase a mesa 
redonda da clausura sobre A poesia e a 
literatura, con Manuel María, Gloria 
Sánchez e Antonio García Teixeiro. • 

Festas 

e romarias 
Festas en Baión-Rubiáns, Vilagarcia, 
o Xoves 28. Tamén nesta semana as 
feiras anuais de Navia de Suarna, o 
Venres 29; e de Portonovo (Lugo), o 
Domingo 31.t 

O trinque 

A sala Nasa de Santiago 
oferece proximamente 
dous espectáculos 
notábeis . O Venres 22 
apresenta a Paquita la del 

Anúncios de balde 
• Licenciados en galego fan tradu
cións e correccións de textos en cal
quer normativa a prezos módicos . 
Teléfonos (986) 45 19 53 e 49 15 71, 
del4a16h. 

o Traducións galego-francés-caste
llano, en calquer sentido. Interesado 
chamar ao (981) 29 98 90. 

• Traducións atlánticas. Traduci
mos do finés e do alemán. Teléfono 
(986) 43 68 32, perguntar por Núria. 

D Desexo inter-cambear correspon
déncia con persoas de idades com
prendidas entre os 25 e 30 anos con 
fins amistosos, de cara a integrarme 
na sociedade xa que me atopo no cár
cere e preciso forxar un novo círculo 
de amistades. Escreber a: Víctor Díaz 
Iglesias. Prisión Provincial de Pereiro 
de Aguiar. 32792 Ourense. 

• Véndese Kawasaki 500 KLE. In
mellorable estado. Perguntar por Bal
bino no (986) 31 11 94. 

o A Treu, a revista das Juntas Galegas 
pala Amnistia (J.U.G.A.), informa 
pontualmente da situa~om das presas e 
presos independentistas galegos assim 
como das acüvidades anti-repressivas 
da organiza~om. Ao mesmo tempo 
distribue material para a solidaridade. 
Solicita informa~om no Apartado de 
Correios 875 de Compostela. 

• Rapaces e ecoloxia. Somos un grupo 
de nenos e nenas, entre 8 e 11 anos, in
teresados pola Natureza e a conserva
ción do meio ambiente. Publicarnos un
ha revista, O Merlo, da que ven de sair 
o Nº 4. Gostaríanos coñecer rapaces/as 
aos que tamén lles preocupe a Ecoloxia 
e que nos manden cousas para publicar 
(debuxos, notas, artigos, experiéncias, 
... ). Se alguén desexa receber algun 
exemplar, que remese 50 pta. en setos a 
Bruño Fraga Bugallo. Rua das Bolbore
tas, 2. Montrove-Santa Cruz. 15173 
Oleiros (A Coruña). (981) 63 70 83. 

o A Coordinadora para o Estudo dos 
Mamíferos Mariños (CEMMA), ven 
de editar a revista Eubalaena. Os inte
resados que queiran recibila só teñen 
que enviar 1 O selos novos de 28 pta. a: 
CEMMA . Rosalia de Castro 138, 311 

Cinema 

Cinema sudamericano 
de hoxe 
O Centro Cultural Caixavigo propón 
un ciclo de cinema sudamericano da 
década dos 90, que se proxecta en ver
sión orixinal no próprio Centro Cultu
ral até o 27 de O u tu bro. O X oves 21, 
pasan A Fronteira de Ricardo Larrán. 
Chile 1991. O Luns 25, proxectan A 
tarefa de Jaime Humberto Hermosi
llo. México 1990. O Martes 26, poñen 
Danzón de María Novaro. México 
1991 . O derradeiro filme do ciclo pro
xectase o Mércores 27, Pixote, a lei 
do mais fraco de Héctor Babenco. 
Brasil 1991. 

Innisfree 
O Cine Clube Lumiere, que proxecta 
as suas películas no Auditório do Con
cello de Vigo, ás 20,30 h., escolleu pa
ra o dia 27 o filme lnnisfree de José 
Luis Guerín. España 1990. Conta entre 
os seus recoñecementos có prémio do 
Festival de Barcelona á mellor contri
bución artística. 

Monstra de 
Cine venezolano 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 

Barrio, cantante mexicana, 
autora de Invítame a pecar 
e outras saborosas letras. 
O Martes 26 actua Negu 
Gorriak, rock basco de alta 
tensión. 

A,E. 15706 Compostela. A Coruña. 

• Se pensades que esto é un grupo de 
títeres estades moi trabucados. Títeres 
& Gualtrapas, é algo distinto. Se que
redes risas para os cativos e non tan 
cativos, chamade ao Taller Oliva : 
(986) 22 77 1 J. 

o Desexaria entrar en contacto con 
Luis Piedra Suares e máis Dianora 
Piedra Suare . Dirixirsc a: I abel Pie
dra Huerta . Calle B, 6. La Yaba. Ca
magüey. Cuba. 

• Clases e tradución de bretón, fran
cés, inglés, galé e chiné . Titulado , li
cenciado en tiloloxia. Nativo da Bre
taña e Grande Bretaña. Mái informa
ción na Algália de Abaixo 20, 2º. San
tiago. Perguntar por Nea! e lsabel. 

O Cómprase forno de cerámica. Cha
mar de 21,30 a 23,30 ao (986) 26 11 52. 

• El Tubo. Periódico musical men
sual. Rock, Punk, Trash , Ja::, Folk , 
Étnica, etc. Músicas alternativas e in
dependentes. Distribución para a Gali
za: Trevoada. Apartado 2.259. Com
postela 15780. 

o Vendo CX Palas. Bon estado. Cha
mar ás tardes ao (986) 36 67 34. 

• Nove asociacións galegas de defensa 
da Natureza encetaron unha campaña a 
favor do lobo. O prirneiro obxectivo é 
acadar compensacións para os gandeiros 
afectados. Editaranse unhas tarxetas
protesta dirixidas ao Conselleiro de 
Agricultura. Pódense solicitar ao Apar
tado de Correos 4.342 da Coruña, ou 
ben ao entrar en contacto con Erva, CE
DEN A T. O Brote , Habitat, Sobreira , 
Landra, Taraio CEM ou Biotopo. 

o Cigateléfono (981) 54 59 09 . A 
Converxéncia Inter indica! Galega 
(CIG) pon á sua di po ición o Cigate
Léfono, para atender calquer dúbida re
ferente á Administración autonómica. 

• Desexo intercambiar correspondén
cia con amigo da Gal iza e E 'paña, en 
ca tellano e con fins ami tosos. Son cu
bano, 17 anos o meu enderezo é: San 
Miguel 462 (Apto 9). E e bar y Leal
tad. C.P. 10.200. La Habana 2. uba.• 

(CGA I), artellou unha mon. tra de Cinc 
venezolano que proxecta no eu local 
(R/Durán Loriga 1 O. A Coruña), á 
20, 15 h., até o Venre 29 de Outubro. 
Nesta monstra pódese ver: os dia 22 e 
25, Un soño no abismo de Osear Lu
cién; os di as 26 e 27, Zoológico de 
Fernando Venmturini ; e os 28 e 29, 
Crónicas xinecolóxicas de Mónica 
Henríquez. Prezo da sesión: 150 pta. 

A vida privada 
de Sherlock Holmes 
O Cine Clube Pontevedra oferece pa
ra o 27 de Outubro a proxección da pe
lícula A vida privada de Sherlock Hol
mes de Billy Wilder. G.B. 1970. Billy 
Wilder retoma a personaxe de sir Art
hur Conan Doyle, para facer unha des
mitificación dun humor caústico có fin 
de humanizalo e esmagar a sua vaida
de e olfato de detective. 

A parada dos monstros 
O día 28, ás 20,30 e 23 h., na Casa da 
Cultura de Ourense como programa
ción do Cine Clube Padre Feijóo, pro
xectarase a película A parada dos 
monstros de Tod Browning. EUA 
1932. Tras o filme pasarase o curtome
traxe O Obradoiro do Demo. t 



Exposicións 

Emilio Ruiz 
Até o 1 de Novembro, pintu
ras de Emilio Ruiz del Río, no 
Centro Cultural Caixavigo. 

Catro renovadores 
da arte galega 
Até o 30 de Novembro (de 
Martes a Domingo de 12 a 19 
h.) no Auditóorio de Galicia. 
O Consórcio de Santiago or
ganiza a expos ic ión Catro re
novadores da arte galega, 
que comprende obra de Col
meiro, Souto, Seoane, e máis 
Laxeiro. 

Entorno Ambital 
Do 19 de Outubro ao 1 de No
vembro na Sala de Arte Cai
xavigo. En Entorno Ambital a 
pintora Emilia Fernández 
Rodríguez , capta a pai axe 
ga lega através de técnicas 
postimpre ioni tas. 

A Galicia rural 
O fotógrafo vigué Kike Cor
bacho ven de adicar o últi 
mo ano á fotografía rural. 

a mon tra, A Galicia Rural, 
da C a da Xuventude de Vi
go da co nta do cu 1raballo 
por Santa xia da Ribcira, O 

ourel, ncare e Carucedo. 

Pintura 4 
Até o 29 de Oulubro na sala 
do BBV de Vigo. A mon tra 
Pi11tura 4, comprende obra 
do pintore Javier onles. 
P. Palomar, Vito Osorio e 

aúl Otero. 

P n ando 
n Bó nia 

Até o 30 de Outubro na Gale
ría Sargadelo de Compo te
la. A mon tra Pensando en 
Bósnia, recolle unha e colma 
de cerámicas do bó nio 
Amir e Nadja Ljubovic. 

Galiza en foco 
A cuarta edición da mon tra 
Ga/i:a en foco, fica aberta no 

Bestiario 111 de Saul Otero. 
Centro Cultural do Ferrol até 
o 31 de Outubro. Desta vez 
expoñen un total de 32 foto
xomalistas. 

Seminário de 
Estudos Galegos 
O Pazo de Fonseca garda un
ha monstra artellada co gallo 
do cabodano do Seminário de 
E tudos Galego . 

Talla da Catedral 
de Ourense 
O Museu Arqueolóxico de 
Ourensc expón as tallas do re
tábulo maior da Catedral, que 
veñen de er re tauradas pola 
Con ellaria de Cultura segun
do o modelo orixinal do sécu
lo XVI. As obras levaban 
mái de 20 anos pintadas de 
branco a causa da restauración 
feíta no 1958 na que e lles 
deu aparcnza marmórea e
gundo a moda daquele anos. 

Antonio Quesada 
o Centro Cultural Caixavigo 

a partir do Xoves 21, ás 8 do 
erán. A Exposición antoló

x ica de Antonio Quesada, 
conta con máis de 57 cadro 

Páxinas coordenadas par 
IAGO LUCA 

axenda 

de diferentes etapas do artista. 

Retratos 
da Académia 
O Kiosko Alfonso da Coruña 
acolle a monstra composta 
por fundos da Academia de 
Belas Artes de San Femando. 
Conta con pezas de Goya e 
Zuloaga entroutras. 

Vivenda rural 
A Casa da Conga de Santiago 
amosa a proxectos premiados 
no concurso de modelos arqui-

Paisaxe de Javier Conles. 

tectónicos para a vivenda rural. 

Alberto Martí 
Expón na Estación Marítima 
da Coruña, 2.000 instantáne
as da Coruña desde 1935 
até hoxe. 

Trazos e camiños 
O Museu Municipal de Ou
rense acolle unha segunda fa
se da monstra Trazos e cami
ños, na que participan figuras 
sobranceiras da arte galega. 

Luis Seoane 
Acuarelas e debuxos de Luis 
Seoane, coa emigración como 
temática común, na Galeria 
Sargadelos do Ferrol. 

Camiño 
das estrelas 
O traballo do escultor Hel
mut Lutz no Auditorio de 
Galicia de Santiago. 

60 Imaxes 
Até o 24 de Otu bro na Casa 
das Artes de Vigo. 60 lmaxes 
é o traballo do Colectivo Fo
tográfico Zona-5, no que Ro
berto Alonso, Jose A. Fari
ñas, Antonio Freire, Rubén 
R. de Torres e Ramón Va
quero, amosan o seu poten-

cial criativo en cinco 
visións distintas da 
fotografia. 

Maruxa 
Mallo 
A Consellaria de 
Cultura e Xuventude 
xuntou a espallada 
obra da surrealista 
galega Maruxa Ma
llo, na monstra do 
recen inaugurado 
Centro Galego de 
Arte Contemporánea 
en Compostela. 

Pintura 
galega 
Obra de Laxeiro, 
Lodeiro e Santiago 

Montes, amais doutros na sá 
La Galería de Vigo. 

Arte galega 
Até o 24 de Outubro na Casa 
das Artes de Vigo. A Asocia
ción Cultural Amigos da Re
pública artella esta monstra 
que comprende obra dos artis
tas galegos lssac Diaz Pardo, 
Lodeiro, Francisco Mante
cón, Antón Goyanes, Laxei
ro, Antón Patiño, Menchu 
Lamas, Carlos Barros, Fer
nando Casas, Manuel Mol
des, Correa Corredoira, 
Agustin Pérez Bellas, Merce
des Ruibal, Fernando Mora
les, Andrés Vita, Berta Các
camo, Dario Alvarez Basso e 
Amando; amais doutros do 
resto do Estado. 

Tapices de La Seu 
Vella de Lleida 
Até o 30 de Novembro, na 
Igrexa de San Domingos de 
Bonaval. Sete tapices de 
grandes dimensións orixiná
rios do século XVI, utilizados 
nun princípio para a decora
ción de La Seu Vella de Llei
da. Un dos mellores conxun
tos ainda conservados de 
obradoiros flamencos. 

Ianomamis 
Durante todo Outubro no Ca
fé da Fala e no Odeón Café
Teatro de Vigo. Survival or
ganiza esta campaña-exposi
ción de apoio a povo Ianoma
m i, que conta con 14 paneis 
explicativos. 

Xesus Campos 
Até o 31 de Outubro, no Mu
seo do Pobo Galego, X esús 
Campos: Unha Fisión aguda 
e vertixinosa da Caliza. Os 
amigos de Chichi Campos, 
dirixidos por Xosé Díaz, 
x untaron debuxos, notas, 
lembranzas persoais e escrita 
inédita do autor e humorista. 
O resultado é unha exposi
ción definitiva sobre Xesús 
Campos.+ 

Teatro Televisión 

A Via Lá t a 
Teatro e máxia da man do Mago n
tón, no espectáculo A \lia Láctea. Pro
rróga e durante todo o Outubro, á 
20,30 h., no ámpus Univer itário de 

antiago. mpra antccipada de entra-
das na oficina de información da Praza 
d Galiza. 

T atro N gr d Praga 
Actua no Centro ultural aixavigo, 
ás 20,30 h., coa posta en cena de dua 
obra : O xardin das delícias , o Ven
re dia 22; e Aspecto de Alícia, o Sá
bado 23. 

A Irmandad do Graal 
Teatro da Lua pon en cena a obra de 
Dorotca Bárcena A lrmandade do 
Graal, o Venre 22, ás 20,30 h., na 
Casa da Cultura de Cervo. 

Deriva 
Por Materile Teatro, os días 22, 27, 
28 e 29, ás 21,30 h., na Sala Galán de 
Santiago. Información e reservas no 
(981) 58 51 21 e 58 51 66. 

Mistério cómico 
A cómedia de Dario Fo, interpretada 
por Teatro do Morcego, o Venres 29, 

á 1 O da noite, no Clube de Remo Sa
mertolameu de Meira. 

O tre erre 
A montaxe do Moucho Clerc, obre 
texto de Mark Twain en ver ión gale
ga de Xepe Ca anova. Os tres erres 
(Raza, Relixión e Revolución), póde e 
ver no Teatro Principal de Pontevedra, 
os día 28 e 29 á 20,30 h. 

Ch khov,Chekhov 
A Escola Dramática Galega inter
preta a versión galega de Manuel 
Lourenzo, da obra de A. Chekov. O 
Venre 29, ás 20,30 h., na Casa da 
Cultura de Cervo. 

Directamente Paco II 
A segunda entrega da espectacular co
média de Carlos Blanco, o Sábado 23, 
ás 21 ,30 h., na Sala Galán de Compos
tela. Maior información no (981) 58 
51 66 e 58 51 21. 

Rio Bravo 
A comédia do Oeste de Chévere Tea
tro, o Venres 29, ás 20,30 h., na Casa 
da Cultura de Vilagarcia de Arousa; e 
o día 31, ás 8 do serán, no IESP. F. 
Asorey de Cambados. 

Big Bang 
A v1axe ao nascemento do Universo en 
clave de humor de Chévere Teatro, o 
dia 30 de Outubro, ás 1 O da noite, no 
C.S.C. Daniel Ca telao de Moaña. 

Don Gaiferos 
O Monicreques de Kukas coa comé
dia Don Gaiferos do próprio Kukas. O 
Sábado 23, ás 8 do serán, no Auditório 
de Narón. 

Teatro Galileo 
Pódese ver a actuación de Teatro Gali
leo, coa obra Descubrir a leitura é un 
espectáculo, o dia 24, ás 8 do serán, 
no C.C. Recreativo de Vilalba. 

Má:xia de cerca 
Por Luís Boyano, o Venres 29, ás 
20,30 h., no Teatro Pastor Díaz de Vi
veiro; e o Sábado 30, ás 8 do serán, no 
Auditório de Narón. 

Ultranoite Tropical 
A NASA de Santiago, oferece unha 
noite de variedades iste Sábado 23, a 
partir das 23 h. Nela haberá: ron, cai
piriña, samba, sketches trasatlánticos, 
etc. Para a reserva de mesas hai que 
chamar ao (981) 57 39 98. • 

Quera Viver! 
O Yenres 22, en Primeira Sesión da 
TVG. Alegato contra a pena de morte de 
David Lowell Rich. EUA 1938. Intér
pretes: Lidsay Wagner, Martin Balsam, 
Pamela Reed e Harry Dean Stanton. 

A noiva vistia de negro 
O Sábado 23, en versión orixinal no es
pazo Butaca Especial da TVG. Direc
tor: Francois Truffaut. Reparto: Jeanne 
Moreau, Michel Bouquet, Jean-Claude 
Brialy, Claude Rich, Michel Lansdale, 
Daniel Boulanger e Alexandra Stewart. 

Cartas a Íris 
O Xoves 28, en Primeira Sesión da 
TYG. Dirixe Stanley Ritt, para o que 
dispón de Jane Fonda, Robert De Niro, 
Swoosie Kurtz, Martha Plimpton, Ja
mey Sheridan e Feodor Chaliapin. t 

VIGO: 
• Avda. da Florida , 6 

(Travesas) 

+ Rosalía de Castro, 45 
+ Sanjurjo Badía , 93 

MARÍN: 
• Calvo Sotelo, 6 

• San Roque, 156 
• Salamanca, 12 

(frente Povisa) 
• Zamora, 61 
• Zamora, 28 
• Travesía de Vigo, 125 

• Fragoso, 56 
• Lorient, 14 

(Bala idos) 
+ Camelias, 107 

(esqu. á r/ Ouren5e) 
+ Travesía de Vigo, 159 
• Vía Ncnte, 31 

+ Calvo Sotelo, 133 
+ Real , 3 (Cantoarea) 

O PORRIÑO: 
+ Ramón González, 17 

CENTROS DE PERFUMERIA - DROGUERIA • Pi i Margall, 143 
(Peniche) 

• Pizarro, 95 
ARCADE: 
•].Solla , 33 

ANOSA TERRA 
Nº 592 -21 DE OUTUBRO DE 1993 

Actos 

Yellow Pixoliñas 

27 

O programa da sala Rock Jaus do Porri
ño oferece un concerto dos Yellow Pi
xoliñas para o Venres 22 de Outubro. 

Serge Kerval 
Oferece un recital de canción francesa 
o día 22 no Centro Cultural Caixavigo. 

Cluniajazz 
Máis de 1 O anos de história fan de 
Clunia, o grupo galego de jazz mellor 
recoñecido polo público e maila críti
ca. Actua o Yenres 22, ás 10,30 e 12 
da noite na Terraza Jazz de Sada. 

Paquita la del Barrio 
O Venres 22, ás 11 da noite, na NASA 
de Santiago. Paquita la del Barrio é a 
veterana intérprete, dona dun famoso 
café-teatro na cidade de México, que 
deu cun estilo próprio no que compo
ñer e interpretar a canción de amor la
tí na (boleros e rancheras). Ven por pri
meira vez a Galiza. 

Grupo Keltoi 
Concerto do Grupo Keltoi, o Venres 
22 de Outubro, ás 20,30 h., na Casa da 
Cultura de Yilagarcia de Arousa. 

Tete Montoliu 

Tete Montoliu Trio 
O programa Vigocultura'93 compren
de a actuación do Tete Montoliu Trio , 
para o dia 29 de Outubro, ás 22,30 h., 
no Centro Cultural Caixavigo. 

Compostela Jazz 
O programa cultural Compostela' 93, 
artella o ciclo Compostela Jazz que in
clue várias actuacións na Carballeira 
de Santa Susana, ao prezo de 1.000 
pta. As sesións que comezan ás 11 da 
noite incluen, entre outras, as seguin
tes actuacións: Nina Simone, para o 
Martes 26; Milt Jackson Quartet, 
Mércores 27; Charles Browm e 
Lucky Peterson, o dia 29; e Take 6 o 
primeiro Mércores de Novembro. 

Stop H ypocrisy 
O Martes 26, ás 9,30 da noite na NA
SA de Santiago. O máis grande grupo 
d€:' rock basco chega a Galiza despois 
da sua xira por EUA e Europa, Stop 
Hypocrisy. Negu Gorriak, ex-Korta
tu, son abandeirados dunha nova con
cepción da independéncia musical. Ca
sa de discos própria, auto-xestión até 
as últimas consecuencias, atitude e 
conciéncia política. 

Orquestra Sinfónica 
da RTV de Kiev 
Concerto para o 27 de Outubro no 
Centro Cultural Caixavigo. O director 
Alexander !anos, a violinista Katrin 
Scholtz e maila Orquestra, interpreta
rán pezas de Wagner e Brahms. 

Marcos Teira 
Concerto de guitarra de Marcos Teira, 
con entrada libre, o Sábado 30, ás 1 O da 
noite, na Sala Galán de Compostela.+ 

BAIONA: 
• Avda. Monte-real, 5 (gasolineira) 

RIVADAVIA: 
•].Antonio, 7 (Cine Río) 

OURENSE: 
+ Avda. da Habana , 115 

AGUARDA: 
• Joaquín Alonso, 1 
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Por todo o Norte 

de África 
esténdese a 
presenza da 

cultura dos 
bereberes. Os 

cumes nevados do 
Alto Atlas e os 
vales acollen a 

esta cultura 
milenária que se 

resiste á 
arabización. Nos 
primeiros dias do 

verán un grupo de 
galegas subiu até 
o cimo do Toubkal 

e comprobou a 
hospitalidade 
daquel pavo. 

Expedición galega aos cumes do Alto Atlas 

Viaxe ás montañas dos bereberes 
• M.A. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 

A cordilleira do Atlas atópase no 
Norte do continente africano, e 

cos seus 2.500 km. de lonxitude figura 
entre as máis extensas do planeta. Pero 
en realidade, trátase de tres cadeas 
montañosas independentes: O Médio 
Atlas, o Anti Atlas e o Alto Atlas, que se
paran o mundo mediterráneo do Norte, 
do gran deserto sahariano. 

O Alto Atlas presenta impoñentes alturas 
que sobrepasan os 4.000 m. Para acceder 
a elas a mellor referéncia é Marrakech. 
Desde ali cóllese a estrada a Asni e lmlil, 
onde se deixarán os veículos e se poderá 
buscar algun lugar para comer e durmir. 
As aldeas de montaña dos arredores son 
fermosas e, entre todos, recoméndase o 
povoado de Aroumd (ou Armed), situado 
enriba dunha enorme morrena dos antigos 
glaciares que baixaban do macizo do Ak
soual. En Aroumd pódense pasar uns dias 
deliciosos, disfrutando dunha paisaxe de 
casas apiñadas, de tellados planos, no 
marco maxestuoso dos cumes brancos de 
neve e de fondos vales vizosos. 

A marcha de aproximación, de aproxima
damente 4 horas, conduce ao Refúxio de 
montaña Neltner (3.207 m.), da Federa
ción francesa de Alpinismo, nas imedia
cións do que se pode acampar nunha pe-

quena vaguada coberta de neve. 

Camiño dos 4.167 metros 

A saída para ,conquistar o cu me máis alto 
do Norte de Africa -Jebel Toubkal- fai
se ás 6 ou 7 da mañá, mesmo denantes -
de saír o sol para facer a ascensión coa 
neve dura e diminuir a probabilidade de 
aludes. A subida é dura por mor da altitu
de, que determina unha menor presión 
de oxíxeno no ar, pero é moi frecuentada 
por decenas de montañeiros de todo o 
mundo. Por iso, a via está moi marcada. 
De todos os xeitos, recoméndase o uso 
de piolet e crampóns. 

Se as condicións meteorolóxicas son bo
as (unha boa data para ir é a Semana 
Santa) pódense facer outras marchas 
asequíbeis como a subida ó Afella 
(4.015), na aba de enfrente do Toubkal 
(4.167), o treking deica o lago lfni, através 
da golada de Ouanoums; a ascensión ao 
"plateau" de Tazaghart; e, sobretodo, a 
impresionante canal do Raas, para che
gar ao Timesguida Ouanoukrim (4.088), 
desde onde se pode ollar unha vista pa
norámica moi completa do macizo. 

Amabilidade bereber 

As belezas desta terra, súmanse a hospi
talidade dunhas xentes e o interese sen 
par da cultura bereber. Os bereberes es-
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tán estendidos por todo o Norte de Afri
ca. Eran os antigos povoadores destare
xión, cando no século VII chegaron os 
árabes e estenderon a sua cultura islámi
ca. Na actualidade, a meirande parte de
les están arabizados, pero nas zonas 
montañosas do Rift e do Atlas ainda con
servan a sua cultura. E en países como 
Alxéria reivindican politicamente os seus 
direitos lingüísticos. 

Sempre estiveron divididos en tribos nó
madas, pero agora foron asentando nos 
vales, onde cultivan cereais, patacas e 
árbores froiteiras. 

De gran interese etnográfico é a celebra
ción do "moussem'', ou festa das bodas, 
que se celebra cada ano a fina is de 
Agosto e primeiros de Setembro, entre as 
povoacións de lmilchil e Agoudal: a cele
bración dun grande mercado de grao e 
animais é aproveitada por homes e mu
lleres para trabar relacións, estabelecer o 
enxoval, e contraer matrimónio. 

O percorrido por esta zona deberá reali
zarse nun veículo todoterreo. Se alguén 
se anima á viaxe, non deixen de visitar 
as goxas do Todra, o misterioso povoado 
de Agoudal, e a Fonda lzlane, do bon 
amigo Boudrik Ali, situada a carón da 
gran kasbah de lmilchil, e onde degustar 
a moi bon prezo a harira, o tajine ou o tí
pico cuscus marroquina.• 
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despois 
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Reflexión necesaria 
desde a esperanza 

•VÍCTOR F. FREIXANES 

O voto é un capital que o políti
co administra e o cidadán in

viste. O pol ítico (o administrador) po
de multiplicalo ou dilapidalo nos próxi
mos catre anos. O cidadán (todos 
nós), segundo actúe o primeiro, gaña 
ou perde o investimento, que é a súa 
ilusión de futuro. ¿Que se vota exac
tamente nunhas eleccións? ¿Os servi
cios prestados (o currículum, os méri
tos) ou a ilusión, o futuro? 

O futuro, sen dúbida. E a credibilida
de. A esperanza que cada quen saiba 
transmitir. A esperanza que suma . 
Non a que resta. 

O nacionalismo galega celebra con 
satisfacción a súa subida electoral do 
pasado 17-0 . Ten razón para facelo , 
sobre todo se botamos unha ollada 
atrás, que nunca chegamos tan alto . 
Pero cometeriamos un erro grave se 
pensásemos que esta victoria parcial 
(o 18,7 por cento dos sufraxios) é a 
única victoria, e que o demais non 
existe. Agora , máis ca nunca, cada 
xesto, cada aceno, cada palabra ten 
significado.• 

VOLVER AO REGO 

D in que con cada vello que 
morre, pérdese unha novela. 

En Galiza marre tamén un talante do 
galega, un probábel votante do PP 
ou do PSOE, un pensionista, un que 
espera que o cacique lle dea traballo 
ao neto antes de que se lle meta na 
droga, un que nunca tala da guerra 
pero que leva na memória o arrepio 
de ver ao curán fusilado, deitado na 
cuneta. 

Con cada mozo, en cámbio, nace un 
talante do castellano, alguén que pa
sará tres horas diárias diante da tele
visión , un rapaz que xa non tala dos 
Reís Magos, pero que viu a Papá Noel 
no Corte Inglés, un afeizoado de Ma
gic Johnson e Bebeto, un futuro para
do, un probábel votante do BNG. • 




