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PP e PSOE logran frear o ascenso do BNG, que aínda así conseguiría, 
nunhas xerais, dous deputados en Madrid 

Voto en clave española 
As eleicións europeas voltaron a ser na Galiza un reflexo da política de Estado, pero o PP logrou na nosa comunidade os 

mellares resultados nunha ocasión única para desbancar aos socialistas a nível de Estado. Superáronos nun 10°/o dos votos. 
Ainda asi, nesta ocasión, o voto galega mostrouse máis coerente que en anteriores comícios non galegas. PP e PSOE tiñan 
como un dos seus obxectivos frear o ascenso do BNG, algo que lograron en parte, ainda asi os nacionalistas conseguirian 

dous deputados en Madrid de extrapolar os resultados a unhas eleicións xerais. 

Mella non irá a Bruxelas pero integrarase 

no Bloque 

O PSOE perde unhas eleicións despois de 15 anos 

IU sobrepasa o seu teito no Estado 

José Posada non estará en Bruxelas 

Os partidos nacionalistas perderon votos en todas as comunidades 

Xavier Seoane: Xosé Durán: Romay 
,, 10 fascismo 1 A Petrovigo recoñece que hai UNHALUA 

NA quitounos a só o defenden 27 mil enfermos 

FIESTRA Seoane e os seus en lista 

Agustín Fernández Paz deixounos orfos' promotores' de espera 
Un libro para a casa e para a clase. 'Ternos moitas cousas máis en A oposición ao proxecto da ter- Ao contestar a unha interpela-

Cinco cantos para rapaces e rapazas 
preparación sobre Luís Seoane. minal de Petrovigo xuntou aos ción do BNG , o conselleiro de 

entre os 9 e os 14 anos, nos que se 
Está a sair unha edición sobre os mariscadores e pescadores de Sanidade recoñeceu que hai ca-
textos de arte e outros dous so- toda a ria de Vigo na Platafor- se 27 .000 galegos agardando 

abordan problemas como o medo, a bre a sua relación ca teatro e o ma pola defensa da Ria . Re- unha intervención cirúrxica. Ro-
amistade, os pais, a ecoloxía ou o cine, ambos en colaboración co presentantes desta Plataforma may dixo que este ano vanse fa-

autoritarismo. Lino Braxe". O escritor Xavier Se- protestaron contra a estación cer 60 .000 operacións nos cen-
oane ven de publicar A voz dun de beiramar nas últimas serna- tros do SERGAS, de xeito que 
tempo, longo ensaio biográfico nas en diversas institucións . ninguén agarde máis de 12 me-f .... sobre Luis Seoane, o máis ambi- Xosé Durán González, presi- ses. O deputado do BNG , Gui-
cioso dos publicados no 1994. O dente da Organización de Pro- llerme Vázquez, dixo que hai 
poeta, ponente de Arte no Con- dutores de Pescado da Ria de "oscurantismo e incapacidade" e 
sello da Cultura Galega, aborda Vigo e portavoz da Plataforma recordou que o obxectivo da 
tamén a situación do Centro de aborda nesta entrevista a si- Xunta era que ninguén agardará 
Arte Contemporánea. (Páx. 28-29) tuación do proxecto . (Páx. 13) máis de medio ano.(Páx.1 o e 11) 
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Mália o PSOE obter na Galiza o piar resultado desde as Autonómicas do 1981 

A -dinámica estatal impúxose nos 
# • 

com1c1os europeus 
A. EIRÉ-G. LUCA DE TENA-XAN CARBALLA 

A abstención superior ao 14°/o nas eleicións europeas a respeito das últimas xerais, fixo que todos os partidos na Galiza 
descendesen de votos, agás o BNG que acadou 5.000 votos máis, o que lle reportaria dous escanos nas Cortes de Madrid. 

Mais os nacionalistas, seguindo a dinámica nas eleicións non galegas, quedaron lonxe dos resultados conseguidos nas últimas 
autonómicas, un dos obxectivos do PP e do PSOE. Paco Vázquez suspende neste primeiro exame eleitoral desde que 

comanda o partido na Galiza. 

O Partido Popular voltou a con
seguir na Galiza os millares re
sultad os do Estado, senda a 
província de Lugo onde acadou 
a maior porcentaxe de votos. O 
PP logra aglutinar a todos os 
votantes á dereita do PSOE, 
despois de que desaparecese o 
CDS e se esfumasen opcións 
circunstanciais como Ruiz Ma
teas. Coalición Galega conse
guiu unicameríte 4.384 votos, 
pésie á laboura desenvolvida 
polo seu candidato José Posa
da no último ano en Estrasbur
go e a sua preséncia nos meios 
de comunicación. 

O ,PP aglutina 
a tbdos os votantes 
á direita do PSOE, 
despois de que 
desaparecese o 
CDS e se 
esfumasen opcións 
como Ruiz Mateas. 

O PSOE, pala sua banda, obti
vo os piares resultados desde 
as eleicións autonómicas de 
1981. O seu descenso a respei
to das Xerais foi de máis de 
272.000 votos, case outros tan
tos como os conseguidos nesta 
ocasión. A respeito das autonó
micas o descenso non foi moito, 
só 40.000 sufráxios, , ainda que 
se pode considerar que seria a 
abstención a causante, por can
to tamén o PP acadou 122. 000 
votos menos. 

Os resultados demostrán que o 
eleitorado galega se comporta 
ainda de distinto xeito segundo o 
ámbito dos comícios, reflectindo 
unha conciéncia bipartidista es
pañola que foi a que imperou en 
toda a campaña eleitoral. A dis
cusión, esquecida Europa, esti
vo centrada no voto de castigo 
ao PSOE pala sua política social 
e a corrupción. Así, a diferéncia 
do PP co PSOE é máis significa
tiva nas grandes cidades, onde 
desbancou da primeira posición 
ampliar:nente aos socialistas. 

Parar ao BNG 

Tanto PP como PSOE puxeron 
de manifesto que o dado máis 

O PP afianzou o seu voto no rural, onde a participación foi superior á agardada. 

importante destes comícios foi 
que lograron frear o ascenso 
do BNG a segunda forza da na
ción. Nas suas primeiras com
parecéncias tanto os secretá
rios xerais do PSOE e PP na 

Galiza, Francisco Vázquez e 
Xosé Cuiña, asi como o presi
dente do PP Fraga lribarne, re
feríronse á importáncia do 
"descens·o do BNG". O descen
so analisárbno a respeito das 

PEPE CARREIRO 

eleicións autonómicas, pois , de 
repetir o mesmo resultado em
parellaríase co PSOE. Ambos 
os tres congratuláronse polos 
resultados do BNG, ao que 
convertiron en protagonista 

eleitoral. 

Esas referén
c i as, algun
has como as 
de Xosé Cui
ña, atacando 
directamente 
ao candidato 
Carlos Mella, 
encenderon 
os ánimos 
dos dirixentes 
do BNG, que 
se mostraban 
entre tranqui
los e ·desilu
sionados po
i os resulta
dos. "Tran
quilos por ser 
uns bos re
s u 1 ta dos, 
máis ou me
nos os agar
dados no in
terior, desilu
sionados pois 
habia espe-

X. MARRA 

ranzas de que se pudese conse
guir un deputado, pero contando 
cos votos no exterior", afirmaría 
a voceira Encarna Otero. 

As verbas dos dirixentes popu
lares e socialistas tiveron un 
maior eco nos militantes e diri 
xentes do BNG por canto am
bos partidos realizaron un pac
to para impedir a preséncia na
cionalista nos meios públicos . 
Desde aquela, os responsábeis 
do BNG eran "conscientes da 
imposibilidade de acadar uns 
resultados semellantes aos das 
autonómicas, por canto as elei
cións xirarian totalmente na ór
bita estatal". 

O incomodo nas fileiras do 
BNG durante a noite eleitoral 
xa subiu moitos enteiros contra 
a TVG cando deu as estima
cións de Ecotel e non aparece 
o BNG que si aparecía á mes
ma hora na TVE en Madrid que 
tiña os mesmos dados facilita
dos a TVG. O disparate de Ra
dio e TV Galega foi, desde o 
ponto de vista profisional, total 
en toda a xornada, chegando a 
desconectar de Madrid cando 
os responsábeis do Ministério 

{Segue na páxina 3) 
. ' . ~. . . 



Reparto 
de escanos. 
Eleicións Europeas 

1987 1989 1994 

pp 17 15 28 
PSOE 28 27 22 
IU 3 4 9 
CIU 3 2 3 
CN 1 1 2 
CDS 7 5 
PEP 1 
Ruiz Mateas 2 
P. Andaluz 1 
Izq . Pueblos ' 

Q PSOE obtivo 
os piares 
resultados desde 
as autonómicas de 
1981 . O seu 
descenso a 
respeito das xerais 
fo i de máis de 
272.000 votos. 

(Ven da páxina 2) 
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do Interior ian dar a participa
ción galega na rolda de prensa 
das sete da tarde. 

Dous deputados 
en Madrid 

Contráriamente ás análises rea
lizadas polos dirixentes do PP e 
PSOE, o BNG avaliou como po
sitivos os seus resultados, resal
tando que, extrapolando o votos 
conseguidos nas eleicións xe
rais , o BNG teria dous deputa
dos en Madrid . Tamén pon de 
manifesto que "pésie á dinámica 
estatal e bipartidista e a que o 
povo galega ainda non acadou a 
conciéncia suficiente para optar 
por representarse a si mesmo 
máis alá do Padornelo, superá
ronse os votos conseguidos hai 
un ano nas eleicións estatais, 
pasando do 8% a case o 12%". 
En palabras do deputado Emílio 
López: "o BNG conta cada vez 
con máis voto vacinado contra a 
febre española que ataca nas 
eleicións non galegas". 

Tamén considera moi positivo o 
BNG a millora dos votos nas ci
dades con respeito ás eleicións 
xerais , gañándolle mesmo nesta 
ocasión a EU no seu tradicional 
feudo ferrolán . Dos 5.000 votos 
que ascendeu o BNG nestas 
eleicións autonómicas a respeito 
das xerais, a metade fórono nas 
sete grandes vilas. Nos demais 
concellos case se repetiron os 
mesmos resultados, na maioria 
con leves variacións á alza. Sig
nificativos son os votos conse
guidos en Vilar dos Santos, on
de o BNG queda case como 
única forza, asi como en Corcu
bión e Allariz, onde gaña folga
damente. Noutros concellos , co
mo Cangas ou Moaña, consoli 
dou a sua votación e desprazou 
ao PSOE do segundo lugar. 

Considera o B.NG que -tres fo 
í0fl 013;, motivos para non acadar 
os resultados das autonómicas, 

Evolución do voto ( 1979 -1994) 
Xerf/9 Aut./81 Xer./82 Aut/85 Xer./86 Mun./87 Europ./87 Europ .189 Xer./89"1 Aut.189 Mun./91 Xer./93 Aut.193 Eur./94 

pp111 148.139 302.475 489.355 512.1,14 504.623 456.698 513.744 313.124 517.795 583.759 570.417 734.203 746.961 624.761 
PSOE 183.958 194.682 426.948 358.180 459.941 358.591 364.474 303.262 453.607 428.915 441 .049 549.974 337.048 277.573 
BNG121 63.446 62.076 38.615 52.565 27.076 59.421 45.525 38.671 47.722 105.703 109.144 126.254 268.248 131 .361 
UG-EU - - - - - - - - - - - 73.843 44.614 -
PSG-EG - 33.439 22.310 71 .388 45.738 55.388 36.062 30.894 34.1 00 50.019 39.699 - - -
CG - - - 162.443 80.348 - 22.666 28.290 45.440 48.286 - - 5.952 4.384 
UCD 519.545 276.021 231 .474 - - - - - - - - - - -
ELJl'l 43.655 29.068 20.030 10.837 13.855 20.680 15.696 18.433 42.881 20.076 22.907 - - 58.220 
UG 57.995 - - - - - - - - - - - - -
PNG-PG - 32.516 - - - - 5.632 12.934 13.978 17.702 - - - -
cos ~1 - - 33.696 40.562 109.886 106.874"· 126.203 62.350 102.732 36.676 18.055 23.439 - 6.811 
CPG - - - - - 147.892 - - - - - - - -
CNG - - - - - - - - - - 11 3.771 4. 527 - -

(1) Antes PP ou CD ou CP ou PP e Ce ntristas de Galicia . (2) BN-PG ou Bloque-PSG (3) PCG até 1978. (4) Presentouse no 94 como Foro-CDS 

,....l:' ,, .< 

O PP doblou ao PSOE na cldade da Coruña. ANXO IGLESIAS 

ademáis do consabido reflexo boicot". En segundo lugar a im-
estatal. posibilidade de facer un mailing 

O primeiro, e ao que lle dan máis 
importáncia, é a imposibilidade 
de acceder aos meios públ icos e 
tamén aos privados no que con
s ideran un "auténtico acoso e 

(reparto a domicílio de publicida
de e papeletas), por custar 39 
millóns de pesetas, algo inalcan
zábel para a tesoureiria do BNG. 
Este eiva levaría a moitos simpa-

(Segue na páxina 4) 

Votos na Galiza (Europeas 94) 
Total % A Coruña % Lugo % Ourense % Pontevedra % 

pp 624.761 54 ,85 233.373 52,12 103.697 61,48 91.857 56,68 195.834 54,31 
PSOE 277.573 24,37 112.961 25,23 38.042 22,56 43.357 26,75 83.21 3 23,08 
BNG 131.361 11,53 53.998 12,06 15.547 9,22 17.015 10,50 44.801 12,43 
EU 58.220 5,11 26.491 5,92 5.862 3,48 4.398 2,71 21.469 5,95 
CG 4.384 0,38 
ARM 5.01 1 0,44 
AG 1.144 0,10 
HB 1.121 0,10 

Evolución do voto nas cidades ( 1989 - 1994) 
pp PSOE · 

Aut./89 Mun.191 Xer./93 Aut./93 Eur./94 Aut.189 Mun.191 Xer.193 Aut./93 Eur.194 

Vigo 53.565 51.716 73.555 69.657 58.107 35.388 46.622 . 48.513 26.905 22.063 
Pontevedra 14.545 12.230 17.893 18.404 14.978 8.467 6.780 13.943 7.794 6.869 
Santiago 22.000 15.811 25.005 24.628 20.142 8.552 17.442 14.883 7.804 6.485 
Ferrol 16.240 13.428 21 .040 19.202 17.486 12.827 10.392 16.325 8.210 8.400 
A Coruña 47.101 32.359 63.640 56.707 51 .1 15 44.320 66.445 56.546 30.01 6 25.762 
Lugo 21.393 16.231 23.490 22.610 20.126 11 .909 9.452 15.519 9.320 8.053 
Ourense 19.813 15.114 27.491 24.068 20.364 17.889 17.367 23.884 ~2.294 11.453 

, 
Aut..=A~tonóm icas Mun.=Municipais Xer.=Xerais Eu r. =f· Europeas 

A inxusta legalidade 
Hai un aforismo en dereito que afirma que "unha cousa é a 
legalidade é outra a inxustiza". A. Graf, escribía en Ecce horno 
que "no terreo das institucións e das leis, non sei se as pon en 
maior perigo quen observa as formas en demasía ou o que non 
as observa suficientemente". PP e PSOE acolléronse ao 
formalismo dos rnsu ltados eleitorais europeus de hai cinco anos 
para impedir a presenza do BNG nos meios públ icos, pasando 
por alto que representa a unha gran.de masa de votantes. Os 
meios privados na sua maioria seguiron o mesmo critério. 

O día das eleicións, os dirixentes do PP e PSOE respi raban 
tranquilos contemplando como o BNG non acadou 
representación e non pudo ocupar o segundo lugar entre as 
forzas políticas galegas. En ltália, a dereita e a 
socialdemocrácia, estiveron durante cuarenta anos impedindo o 
aceso ao Governo do PCI, con tramas negras, da CIA e 
mafiosas incluidas. Hoxe as consecuéncias témolas á vista. 
Daquela a Democrácia Cristiana, manexada polo gran capital 
trasnacional , podía arguir o perigo do comunismo. 

Qué perigo representa hoxe o BNG? Por que ese nerviosismo 
do PP e PSOE xunguidos? O nacionalismo hoxe na Galiza 
representa o perigo da transparéncia, da reivindicación dun novo 
artellamento estatal e europeo, pero sobretodo representa a 
defensa dos intereses dos diversos sectores productivos , frente 
a Europa dos mercaderes cuxo proxecto implica a desaparición 
de Gal iza como país e a sua conversión nunha reserva 
subvencionada apta só para turistas e xubilados. 

Para salvagardar esa posición eleitoral predominante e 
económicamente subordinada aos monopólios centro-europeus , 
pódese impedir a alternáncia, obrar inxustamente, conculcar as 
elementais normas democráticas e participativas? Mesmo 
situarse na ilegalidade manifesta deixando ao BNG fóra de 
organismos de control como co Consello da Compañia da Rádio 
e Televisión Galega ou do Consello de Contas? 

PP e PSOE deberan reparar en que hoxe o peso social 
nacionalista é moi superior a 1981 cando foron expulsados os 
parlamentários do Bloque-PSG da cámara por negarse a xurat a 
Constitución. Desta volta os nacionalistas seguramente non 
voltarán a cometer o mesmo erro. Tampouco a situación 
económica é a mesma, o que fai ás posturas do BNG máis 
perceptíbeis. Quen será logo o culpábel do que ocurra? Quen 
atenta contra o enraizamento das institucións no povo? • 

ANOSA TERRA 

BNG UG EU -UG EU 

Aut.189 Mun .191 Xer./93 Aut./93 Eur./94 Aut.189 Munl91 Xer.193 Aut.193 EurJ94 

10.641 6.215 Ú399 29.300 14.913 6.653 9.511 15.904 9.229 11 051 
3.032 4.1 35 4.358 ; 7.856 4.152 1.025 1.142 2.098 1.575 1.163 
5.263 . 2.267 5.524 9.745 5.460 2.114 1.568 2.864 1.904 2.030 
3.375 2.450 3.729 8.272 4.253 1.673 1.247 5.763 3.317 4.083 
8.650 5.393 11 .560 28.251 12.750 3.808 2.288 11.706 6.295 8.520 
3.049 2.880 3.324 8.865 3.805 679 685 2.493 1.496 2.022 
3.305 3.022 5.035 13.543 6.231 1.022 614 2.916 1.1 00 2.231 
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(Ven da páxina 3) 
tizantes a creer que, non saindo 
na TV e non recibindo carta non 
era importante a votación. 

A terceira cuestión que influirian 
nos resultados seria a absten
ción, un 14%-maior que nas elei
cións autonómicas e un 20% 
máis que nas últimas xerais. Os 
analistas do BNG consideran que 
a abstención foi notábel~ntre os 
xóvenes que pasaron maiormen
te destes comícios por estar moi 
atarefados con exámenes, en 
moitos casos residindo fóra do 
seu lugar de empadronamento. 

O que non lle deu ao BNG os 
resultados agardados foron os 
votos no exterior de Galiza. Pé
si e á intensa campaña repetí
ronse case os mesmos que lo
grou hai cinco anos, cando non 
realizara campaña. O BNG so
brevalorou a conciéncia da emi
gración, cos núceleos máis acti
vos aferrollados á Xunta, así co
mo a posíbel conciéncia anti
Maastrich no resto do Estado, 
que foi superada pola dinámica 
imperante, dereita-esquerda. 

O ascenso 
de Esquerda Unida, 

Esquerda Unida tivo tamén un 
ascenso importante a respeito 
das eleicións europeas d~ 1989, 
pero quedouse a 15.000 votos 
dos acadados conx_uotamente 
con UG nas pasadas eleicións 
autonómicas. Sobrepasou os 
seus millares resultados, con
queridos nas xerais de 1979 e 
89, nas que seguindo a tónica 
de millorar o seu coeficiente nas 
eleicións non galegas, superaba 
os 43.000 votos. O seu aumen
to é moito menor que·o acadado 
no Estado, mesm0 en Catalun
ya ou Euskadi. Na Galiza -non 
acada o 6% dos votos mentres 
que globalmente sit,úase no 
13%. O seu coordenador. na 
Galiza, Anxo Guerreiro, afirmou 
que o ascenso de EU foi a costa 

O que non lle deu 
ao BNG os 
resultados 
agardados foron os 
votos no exterior 
de Galiza. 

do BNG, mentres que Francisco 
Vázquez resaltaba na sua com
parecéncia tamén o ascenso de 

.EU, situando a esta forza en 
confrontación cos nacionalistas. 

HB, pola sua banda, situouse na 
Galiza en 1.121 votos, moi lon
xe dos 4. 700 acadados hai cin
co anos e, ainda máis dos 7.200 
que lograra en 1987. A resaltar 
que en Cangas, praza forte da 
FPG, que demandaba o voto ta
mén para os abertzales, HB só 
obtivo 88 sufráxios. • 

Abstención 
na Galiza 

Xerais/77 
Xerais/79 
Municipais/81 
Autonómicas/81 
Xerais/82 
Municipais/83 
Autonómicas/85 
Xerais/86-
Europeas/87 
Municipais/87 
Europeas/89 
Xerais/89 
Autonómicas/89 
Municipais/91 
Xerais/93 
Autonómicas/93 
Europeas794 

40,8 
49,5 
48,7 
53 ,6 
38,5 
42,3 
41 ,8 
41 , 1 
42,9 
37,9 
43,0 
41 ,0 
40,4 
36,3 
28,7 

34,38 
48,23 

r------------~--~~-------------------------------, - . . 1 

Segundo fontes de Coalición Nacion_q.lista ¡ 
1 

_Coalic~ó~- -~alega _ :· 
n0.n acadou o mínimo 
pa-ra ·estar en Estras~urgo 
Nos 517.882 votos acadados 
poi a Goé!lición Nacjonalista · li-

. derada polo PNV no conxtmto 
do ·Estado, a aportación · gale
ga foi de apenas 4.384 votos, -
o que en fontes da dirección 
conxunta de CN é considera
d o -insuficiente para que o. 
candidato .galego, José Posa
da;- teña : asignado un periodo· 

. de tempo en Estrasburgo. 

Ao aumentar a dous escanos, 
o reparto acordado por CN 

., modifícase de xeito que Josu 
Jon lmaz (PNV),.estará toda a 
lexislatura no Parlamento Eu
ropeu, rotándose· a preséncia ~ 
no :segundo· escano. Nun pri- '· 
meiro periodo ocuparao Isido-
ro Sánchez (Coalición Cana
ria), qO que lle seguirá o- re.
preser-itante,de. Unió Valencta
na ·e pechará tumo o. do-Parti--· 

. do Aragonés Regionalista. 

José Posada declarou, . recén 
coñecido o veredicto das. ur
nas, que estaria un ano en 
Estrasburgo, o que r}On .se co
rresponde coa opinión dos 

seus sócios -·de candidatura. 
Segundo· Ricardo Ansote (se
cretário dd Euskadi Buru Bat-- . 
zar do PNV), ''os representan
tes de Unió Mallorquina e·Co
alición Galega non estarán di-

.rectamente representados 
porqu-e a proporcionalidade 
acordamos que se estabele-

. ceria cun mínimo de· votos, · 
para. ~star urí tempo· razoná
bel". Ansote famén engade 
que estará aberta unha oficina 
permanente en Estrasburgo 
"para dar servizo de apoio e 

·información aos sócios -da Co
alición Nacionalista:·. 

Segundo for)tes -qo Partido 
Aragonés Regionalista e .Co~ 
alición Canária, "a proporción 
viña sendo de un dia cada-

::cen .:votos, a pqrtir. dun míni-
. mo deles". No -total dos votos · 
da CoaÍición Nacignalista o 
PNV xuntou case 238.000; 
Coalición Canaria, 114.000; 
Unió Valer:iciana, 105.000; 
PAR, 44.000; Unió Mallorqui
na, 7.681 e Coalición Gale-
ga, 4.384.+ -
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CONCELLO 

Abegondo 
Ames 
A ranga 
Ares 
Artelxo 
Arzua 
Baña, A 
Bergondo 
Belanzos 
Boimorto 
Bol ro 
Boqueixón 
Brl6n 
Cabana 
Cabanas 
Camariñas 
Cambre 
Capela, A 
Carballo 
Cariño 
Camota 
Carral 
Cedelra 
Cee· 
Cerceda 
Cerdido 
Cesuras 
Coirós 
Corcublón 
Coristanco 
Coruña, A 
Culleredo 
Cúrtls 
Dodro 
Dumbrla 
Fene 
Ferro! 
Fisterra 
Frades 
lrixoa 
Laracha 
Laxe 
Lo usa me 
Mal pica 
Mat16n 
Mazaricos 
Mellde 
Mesia 
Mino 
Moeche 
Montero 
Mugardos 
Muros 
Mu xi a 
Nar6n 
Neda 
Negretra 
Noia 
Ole iros 
Ordes 
Oros o 
Ortigueira 
Outes • 
Oza dos R.ios 
Pademe -· 
Padrón 
Pino, O 
Póvoa do Caramiñal 
Ponteceso 
Pontedeume 
Pontes, As 
Porto do Son 
Rianxo 
Ribei r¡i 
Rois 
Sada <.;, · 

~San Sadurnlño 
Santa Comba 
Santiago 
Santiso 
Sobrado 
Somozas 
Teo 
Toques 
Tordola -
Tauro 
Trazo 
Val do Dubra 
Valdovlño 
Yedra 
Vilarmaior 
Vilasantar 
Vlmlanzo 
Zas 

CONCELLO 

Abad In 
Alfoz 
Antas de Ulla 
Baleira 
Baralla 
Barreiros 
Becerrea 
Begonte 
Bóveda 
Carballedo 
Castro de Rel 
Castrov.erde 
Cervantes ",.. 
Cervo .. 
Chantada 
Cargo, O 
Cospelto 
Folgoso do Courel 
Fonsagrada, A 
Foz ··. 
Frlol 
Guitiriz. 
Guntln 

' · incio, O 
.. 

' 
Láncara 

.. 
L"ourenzá .. 
Liígo 
Meira 
Mondoíledo 
Montarte de Lemos 
Monterroso 
Muras .. 
Névla de Suama 
Negueira de Muñiz ., 

, 

Nog_als, As 
Ourol .. 

Outelro de Rel 
Palas de Rei 

. Pant6n 
Paradélá 
Páramo, o:.~ 

.. 
Pasteriza, A 
Pedrafita do Cebretro 
Póvoa do Brollón 
Poi 
Pontenova, Á 
Portomarln . 
Oulroga 

' Rébade -
Ribadeo 
Albas de Sil 
Ribeira de Piquin 
Rlotorto 
Samos 
Sárrla 
Saviñao. O 
Sober 
Taboada 
Trabada 
Triacas tela 
Valadouro, O 
Vicedo, O 

• Vllalba 

A CORUÑA 

CENSO pp PSOE 

4.461 860 379 
8.669 2.948 1013 
2.138 1.064 154 
3 .760 1.102 623 

14.512 2.413 1.566 
5.706 1.794 639 
4.892 1.412 712 
4.582 1.364 688 
9.903 2.595 1.917 
2.486 991 178 

13.713 3.841 1.756 
3.389 1.712 280 
5.125 1.326 488 
5.119 1.336 756 
2.681 630 422 
5.734 1.227 1.618 

10.153 1.884 1.269 
1.432 176 292 

21 .893 5.056 3.116 
4.678 960 918 
5.557 1.159 732 
4.272 971 §27 
6.481 1.595 762 
5.866 1.692 1.203 
5.534 1.484 916 

. 1.556 494 129 
2.464 773 216 
1.306 570 190 
1.599 277 178 
7.304 2.541. 1.028 

205.642 51.115 25.762 
12.744 2.048 1.931 
3.770 1.160 302 
2.704 993 372 
3.711 783 570 

12.545 2.068 1.519 
70.115 17.486 8.400 

4.263 1.081 574 
2.612 653 150 
1.588 445 147 
8.670 3.784 1.305 
2.794 1.168 350 
3.875 844 787 
6.359 1.827 948 
1.852 623 383 
5.356 1.004 273 
6.780 650 429 
2.989 867 223 
4.023 1.314 445 
1.442 408 129 
2.496 440 232 
5.292 1.090 833 
8.936 2.023 1.440 
5.275 1.417 970 

24.796 4.913 2.470 
5.376 1.011 .... ,~ 1783 
5.535 1.677 977 

11 .646 3.211 1.887 
16.479 3.826 2.061 

9.479 2.573 1.042 
3.188 705 293 
8.049 2.148 1.301 
7.880 2.000 969 
2.830 867 271 
2.448 617 399 
7.300 2.459 1-100 
4.213 1.296 215 
8.178 1.885 1.332 
6.316 1.721 1.059 

.7.250 1.944 924 
. 10.546 1.397 996 

8.469 2.015 1.502 
10.116 2.203 1.786 
20.281 5.988 2.415 
4.412 1.671 438 
7.687 2.264 1-1170 . 3.140 865 960 
9.248 3.458 628 

72.157 20.142 6.485 
2.099 754 162. 
2.436 "853 203 
1.361. 582 130 
9.595 2.920 1.117 

. ' 1.514 763 63 
4.689 1.606 244 
4.118 1.458 464 
3.435 689 299 
4.419 1.267 453 
5.738 1.399 604 
3.976 1.197 356 
1.217 344 79 
1.611 474 86 
7.552 1.597 1.893 
5.215 1'.394 552 

LUGO 
CENSO pp PSOE 

3.338 1.361 139 
2.214 901 318 
2.812 1.130 229 
1.812 861 174 
3.211 891 372 
3.236 1.182 326 
3.421 989 396 
3.609 1.928 246 
1.967 962 308 
3.908 1.756 419 
<t.865 1.818 449 

- 3.300 768 298 
2.243 423 297 
9.763 2.237 1.409 
8.616 3.093 .1.011 
4.016 838 398 
5.327 -1.785 543 
t.568 541 239 
5.616 1.11 3 712 
7.7-29 2.357 1.207 
4:326 Ú75 544 

' 5.749 1.790 536 
3.199 1.354 19ÍI 
2.453 1.260 339 
3.018 643 3¡17 

, ~ 2.588 793 3'75 
"69.650 20.126 8.053 

f.553 896 107 
4.794· 1.054 .615 

16.335 4.148 2.263 
3.561 1.132 317 
1.167 556 205 
2.004 560 303 

287 ·45 76 
1.573 265 484 
1.686 660 424 
3.539 1.643: 333 
4.582 1.810 598 

e ., 3.690 1.336 .509 
2:525 892 184 

. 1.763 534 126 
3:635 1-.285 224 
1.638 232 616 
2.736 762 334 

'· 2.028 ' 929 210 
3.096 1-.458 442 - . 1.896 640 112 
4.419 1.925 650 
1.377 471 188 

., 7.579 ,. 2.046 1.220 
., 1·.283 433 260 

927 363 . 125 
1.871 815 30.1 
2.072 1.031 193 

10.248 2.560 1.319 
5.025 1.690 .§09 
3.204 1.271 

~~ 4.227 1.232. 
1.597 728 249 

866 336 151 
2.284• 897 498 
2.130 802 .308 

13.292 5.472 849 

BNG EU 

135 69 
417 179 
38 14 

365 105 
616 291 
266 66 
250 33 
164 119 
504 265 
103 25 

1.028 431 
187 26 
58 259 

236 44 
153 59 
289 51 
390 405 

63 22 
1.440 331 

186 56 
358 66 
116 63 
507 125 
407 69 
186 108 

35 14 
88 19 
49 28 

341 31 
239 101 

12.750 8.520 
760 431 
110 32 
225 44 
157 47 

1.319 759 
4.253 4.083 

356 32 
115 18 

47 26 
344 119 
120 46 
230 64 
845 61 
63 28 

582 26 
44 8 
98 45 

148 71 
34 11 
72 9 

342 424 
640 193 
309 50 

1.128 944 
275 299 
217 75 
625 440 
822 635 
377 1-38 
137 32 
209 87 
433 113 

75 35 
56 40 

562 90 
157 40 
756 240 
240 96 
594 272 
756 364 
545 205 

1.1 61 194 
1.537 448 

241 o 
434 305 
169 43 
327 109 

5.460 2.030 
106 20 
58 1.3 
30 6 

622 245 
30 9 

203 30 
131 28 
68 32 

136 36 
152 144 
251 28 

58 7 
67 9 

773 73 
185 50 

BNG EU 

59 31 
71 24 
71 15 
50 21 

106 43 
266 48 
89 52 
68 26 
93 28 
99 37 

155 64 
3n 33 

41 10 
516 416 
445 125 
258 45 
202 68 
26 11 

328 79 
438 176 
308 38 
350 61 
133 41 
117 20 
143 38 
209 

.. 
30 

3.805 2.022 
88 27 

24:1 75 
968 391 
121 37 

18 13 
71 23 
9 3 

65 9 
. 39 23 ' 
240 46 
138 38 

73 27 
76 17 
'75 19 

250 46 
72 10 
74 34 
97 16 

131 36 
90 ' 12 
50 58 

. 63 35 
717 231 
35 ·17 
25 8 
66 26 
38 19 

507 197 
344 28 

-102 32 
119 42 

22 17 
28 4 

.. i6 29 
40 25 

481 119 

Vivelro 
Xermade 
X ove 

CONCELLO 

Allarlz 
Amoeiro 
Amola 
Avión 
Baltar 
Banda 
Baños de Molgas 
Barbadás 
Barco, O 
Beade 
Bearlz 
Blancos, Os 
Boberas 
Bola, A 
Bolo, O 
Calvos de Randin 
Carballeda 
Carballeda de Ávia 
Carbailliio, O 
Cartel le 
Castrelo de Miño 
Castrelo do Val 
Castro Caldelas 
Celanova 
Cenile 
Chandrexa de Oueixa 
Cotes 
Cortegada 
Cualedro 
Entrimo 
Esgos 
Gomesende 
Gudiña , A 
lrixo, O 
Larouco 
Laza 
Lelro 
Lobelra 
L6bios 
Maceda 
Manzaneda 
Maslde 
Melón 
Merca, A 
Mezquita, A 
Montederramo 
Monterrel 
Muinos 
Noguetra de Ramuln 
Olmbra 
Ourense 
Paderne de Allariz 
Padrenda 
Parada de Sil 
Perelro de Agular 
Peroxa, A 
Petln 
Pinor 
Pontedeva 
Porquelra, A 
Póvoa de Trlves 
Punxin 
Qulntela de Letrado 
Rairiz de Veiga 
Ramlrás 
Ribadávia 
Ato 
Riós 
Rua, A 
Rubiá 
San Amaro 
San Cibrao das Viñas 
San Crls1obo de Cea 
Sandiás 
Sarreaus 
Taboadela 
Teixeira, A 
Toén 
Trasmtras 
Veiga, A 
Verea 
Verin 
Vlana do Bolo 
Vilamarfn 
Vllamartln de Valdeorras 
Vilar de Bárrio 
Vllar de Santos 
Vilardevós 
Vllarllio de Conso 
Xinzo de Umia 
Xunquelra de Ambla 
Xunquelra de Espadanedo 

¡-----, 

11.884 
2.511 
2.874 

3 .805 
826 

1.282 

OURENSE 
CENSO 

4.515 
2.051 

943 
2.900 
1.477 
2.381 
2.634 
3.578 
8.723 

748 
1.571 
1.166 
3.297 
1.547 
1.575 
1.666 
2.084 
1.668 
9.815 
3.757 
2.884 
1.280 
1.856 
5.069 
1.673 

912 
2.817 
1.370 
2.361 
1.383 
1.257 
1.166 
1.566 
2.274 

595 
1.968 
1.861 
1.240 
2.515 
2.844 
1.333 
3.096 
1.471 
2.286 
1.295 
1.301 
3.174 
2.045 
2.425 
1.773 

83.252 
1.590 
2.349 

955 
3.649 
2.477 
1.083 
1.537 

693 
1.181 
2.640 

924 
888 

1.899 
1..920 
4.759 
1.117 
2.160 
3.953 
1.815 
1.455 
2.847 
3.159 
1.635 
1.982 
1.584 

603 
2.308 
1.922 
1.459 
1.529 
8.972 
3.844 
2.036 
2.136 
2.191 
1.146 
2.831 

780 
7.494 
1.992 
1.018 

pp 

815 
649 
462 

1.247 
540 
912 
940 
844 

2.133 
227 
887 
732 

1.408 
701 
572 
514 
549 
482 

3.1 68 
1.289 

754 
326 
502 

1.573 
572 
465 
837 
547 

1.038 
282 
681 
353 
535 
802 
206 
543 
689 
444 
705 

1.083 
677 

1.238 
418 

1.240 
279 
408 

1.174 
761 

1.491 
712 

20.364 
460 

1.018 
364 

1563 
1.040 

305 
719 
257 
398 
876 
284 
459 
3n 
764 

1.4-38 
5364 

410 
1.145 

441 
603 

1.153 
1.053 

539 
669 
551 
336 
732 
435 
488 
361 

2.453 
1.118 
1.107 

856 
898 

72 
632 
136 

2 ,754 
1.054 

405 

1.638 
170 
368 

PSOE 

286 
455 
130 
190 
167 
339 
373 
438 

1.369 
96 
53 
84 

528 
108 
160 
254 
576 
285 

1.407 
468 
381 
276 
530 
629 
263 

89 
608 
237 
193 
497 
135 
156 
364 
348 
102 
259 
249 
225 
869 
430 
180 
376 
175 
210 
332 
225 
684 
625 
285 
262 

11 .453 
201 
344 
153 
439 
342 
214 
134 

46 
121 
531 
255 

80 
138 
329 

1 .067 
124 
455 
675 
396 
245 
526 
295 
203 
413 
183 
72 

353 
621 
277 
408 
998 
582 
185 
342 
244 
14 

756 
94 

815 
1n 
97 

PONTEVEDRA 
CONCELLO 

Agolada 
Arbo 
Be lona 
Barro 
Bueu 
Caldas de Reis 
Cambados 
Campo Lamelro 
Cangas 
Calilza, A 
Cato Ira 
Cerdedo 
Cotobade 
Covelo, O 
Crecente 
Cúntis 
Dozón 
Estrada, A 
Forcarel 
Fornelos de Montes 
Gondomar 
Grove, O 
Guarda, A 
Lalin 
Lama, A 
Marin 
Meano •· 
Mels 
Moalia · 
Mondariz 
Mondarlz-Balneérlo 
Morena 
Mos 
Neves, As 
Nignln 
Oia 

,Pazos de Borbén 
Poio · 
Ponteareas , 
Ponte-Caldelas 
Pontecesures 
Póntevedra 
Porrino, o 
Portas 
Redondeta 
Ribadúmia 
Rodelro 
RoS,al , O 
Salceda de Caselas 
Salvaterra de Mlño 
Sanxenxo 
Silleda 
Soutomalor 
Tomiño 
Tul 
Valga 
Vigo 
VII a boa 

' Vlla de Cruces 
Vilagarcia de Arousa 
Vllanova de· 1'rousa 

CENSO 

3.706 
3.349 
7.747 
2.878 
9.473 
7.173 
9.866 
2.022 

17.621 
5.925 
2.859 
2.644 
4.316 
3.280 
2.920 
4.857 
2.107 

18.266 
4.595 
1.924 
8.082 
8.301 
7.659 

16.627 
2.882 

18.842 
4.214 
4.051 

13.760 
4.993 

513 
3.632 

10.322 
4.143 

10.992 
2.443 
2.757 

10,196 
12.404 
5.864 
2.127 

56.155 
11.431 

2.706 
22.236 

3.164 
3.426 , 
4.579 
4.316 
6.504 

11.659 
7.762 
4.005 
8.122 

11.890 
4.756 

2119.811 
4.333 
6.027 

. 25.3217.024 
11 .688 

pp 

1.535 
1.076 
2.422 

758 
2.133 
1.837 
3.300 

516 
4.230 
2.002 

616 
529 

1.299 
1.510 
1.154 
1.260 

741 
5.240 
1.524 

294 
2.186 
1.655 
2.254 
6.676 

899 
4.532 
1.177 
1.258 
3.080 
1.737 
3216 

967 
2.933 
1.306 
3.102 

766 
1.022 ·• 
2.574 
3.609 
1.419 

807 
14.978 
·3.426 

862 
4.67i 
1.177 

.. 1.301 
1.323 
1.549 
1.350 1• 
2.925 
·2.833 
1.066 
2.398 
4.407 
1.482 

58.107 
1.209 
2.146 
4.1 33 
3.377 
'· .-

PSOE 

281 
484 
n4 
269 

1.099 
926 

1.094 
354 

1.377 
568 
682 
351 
674 
267 
278 
663 

62 
2.511 

614 
765 
84'! 

1.472 
944 

1.163 
386 

2.091 
492 
536 

1.353 
629 

48 
798 

1.370 
646 

1.465 
352 
220 

1.171 
1.814 

609 
207 

6 .869 
1 .232 

280 
3.309 

479 
286 
823 
391 

1.670 
1,593 

943 
403 
931 

1.232 
644 

22.063 
572 
·572. 

1.695 
. 2.067 

798 
133 
143 

BNG 

1.612 
69 
52 
14 
44 
58 
68 

21 0 
294 
20 
18 
51 

103 
50 
22 
31 
25 
37 

643 
450 
62 
66 
41 

312 
62 
15 

120 
31 
51 
55 
22 
18 

106 
53 
13 

118 
58 
37 
40 

210 
20 
95 
69 
82 
39 
29 

153 
46 
39 

104 
6.231 

41 
30 
28 

116 
74 
18 
35 
19 
71 
62 
27 

7 
137 
65 

409 
33 
54 

134 
51 
80 
72 

343 

~~ 1 
31 
22 

~ I 
34 
50 

583 
104 

51 
36 

112 
458 
159 
56 

643 
96 
25 

BNG 

93 
88 

364 
277 
916 
512 

1.297 
95 

1.877 
113 
234 

72 
328 
70 
59 

354 
24 

1.342 
182 
38 

285 
625 
590 
658 

42 
1.319 

166 
145 

1.538 
21\) 

64 
285 
424 
114 
396 

66 
67 

897 
478 
217 
181 

4.152 
.459 
145 

1.453 
216 
. 97 
352 . 

~ 128 
257 
564 
319· 
310 
370 
656 
231 

14.913 
290 
234 
877 
869 

364 
31 
76 

EU 

45 
18 
15 
14 

8 
25 
37 
34 

222 
2 
4 
4 

26 
10 
27 

8 
48 
9 

118 
18 
26 

7 
28 
44 
31 

6 
34 
11 
5 

t1 
15 
14 
13 
14 
30 
12 
25 

2 
14 
16 
16 
16 
14 
18 
13 
21 
15 

1 
24 
26 

2.231 
32 

5 
15 
42 
25 
26 
10 
3 
6 

47 
16 
10 
9 

11 
101 

9 
19 

103 
38 

7 
32 
14 
24 

6 
12 
3 

24 
5 

13 
5 

87 
58 
19 

• 31 

EU 

8 
1 
7 
1 

43 
14 

8 

21 
32 

207 
39 

154 
67 

154 
21 

8111 
64 
83 
21 
58 
33 
32 
58 
4 

193 
57 
10 

157 
380 
234 
176 
13 

487 
39 
36 

387 
60 
28 
35 

301 
39 

321 
17 
36 . 

197 
192 

61 
33 

1 .613 
270 

25 
1.022 

47 
22 . 
39 
82 
83 , 

156 ° 
11 2, 

68 
102 
242 

55 
11.051 

62 
42 ' 
48 

183 
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Beiras afirmé'.l que o BNG non está disposto a ser manipulado polo PP e mais o PSOE 

Carlos Mella integrarase no BNG 
O candidato independente na lista 
do BNG, Carlos Mella, anunciou 
"unha colaboración continuada e 
permanente" con esta organiza
ción, na rolda de prensa na que 
se analisaron os resultados. Mella 
afirmou que na campaña apren
deu que situar ao BNG como for
za hexemónica na Galiza "é unha 
tarefa difícil". A voceira nacionalis
ta, Encarna Otero, respostoulle a 
continuación entre lérias que "ma
ñá mesmo tes o carnet". 

Segundo pudo saber A Nosa Te
rra, de momento, a integración de 
Carlos Mella no BNG será como 
simpatizante ou colaborador 
(dous estatus de vincularse á 
frente nacionalista, ademáis da 
militáncia, que lle permiten, por 
exemplo, asistir ás asembleas), 
presumibelmente na equipa eco
nómica. Dirixentes do BNG consi
deraron "análises e rumores inte
resados", aqueles que afirman 
que os resultados do BNG están 
influidos á baixa pola preséncia 
do ex-vicepresidente da Xunta. 
Alguns destes rumores virian da 
banda do PP, que tentou por to
dos os meios que Mella non se 
apresentase nas listas do BNG, 
vetando logo a sua preséncia na 
TVG, ou das suas ribadas que 

Estes resultados indican que vai ser posíbel obter a alcaldia en várias cidades, afirmaron os dirixentes do BNG. QUIQUE ALVARELLOS 

consideran que seria un estorbo 
para futuras operacións políticas 
de signo rexionalista. Vários diri
xentes do BNG avaliaron como 
positiva a sua preséncia, non des
cartando que os seus organismos 

se pronúncien neste sentido. 

Aviso a PP e PSOE 

Na mesma noite eleitoral, Xosé 
Manuel Beiras lanzoulles unha 

forte adverténcia ao P P e 
PSOE, aos que alcumou de ca-. 
na/las, afirmando que o BNG 
"non está disposto a ser mani
pulado para dar unha sensa
ción de democrácia e pluralida-

O PSOE segue dividido sobre que opcións tomar 

Aznar aproveitou a sua ocasión 
O Partido Popular obtivo os 
mellares resultados dun partido 
de direitas ou de centro dereita 
desde o fin da ditadura ao aca
dar o 39 ,3% dos votos. Neste 
resultado ten tanto que ver que 
o PP aglutine hoxe os votos de 
todos os partidos do seu espazo 
ideolóxico, desde os fenecidos 
AP e UCD, pasando pola extre
ma direita como o descenso do 
PSO E, que competía no seg 
mento eleitoral de UCD na tran
sición , e a case total desapari
ción do CDS. Outras forzas que 
lle restaban votos ao PP en an
teriores comícios como Ruiz 
Mateos, desapareceron tamén 
case completamente do mapa 
eleitoral. Por se for pouco, fren
te a unha grande abstención , o 
PP logrou mobilizar a todo este 
eleitorado á direita do PSOE 
que, nalguns casos abstencio
nistas durante moitos anos, vi
ron a ocasión de derrotar por 
vez primeira aos socialistas. 

A ocasión para que a direita 
gañase nas urnas despois de 
1939, era que nen pintada, non 
encontrando un caldo social de 
cultivo mellor. Non só coinci
dían estes comícios cunha cri
se ainda moi enraizada (toda 
crise antes ou cedo remite en 
parte), senón que os escánda
los socialistas eran tan recen
tes e tan grandes que, en plena 
campaña eleitoral, ainda ocu
paban a portada de todos os 
meios. A isto había que unirlle 
que xa non funcionou o "lobo. 
da direita'', que tan bon resulta
do deu ao PSOE na campaña 
das xerais hai un ano. 

Por se non abondase, postas a 
castigar ao PSOE moitos eleito
res, seguindo a táctica americana 
de.que é .mellor facer.a guerra fó-

Aznar beneficiouse do voto de castigo ao PSOE, próprio dunhas eleicións que non eran decisórias. ANXO IGLESIAS 

ra, decidiron castigalo en Europa. 
Asi o castigo, en todo caso, non 
podia vóltarse fortemente contra 
o próprio eleitor. Para moitos foi 
un castigo delegado. Asi o PSOE 
conseguiu os piares resultados 
desde hai 15 anos, pero, con to
dos estes elementos en contra é 
ainda significativo que obtives.e o 
30,8 por cento dos votos. 

Izquierda Unida, co 13,5 por 
cento dos votos no Estado, ra
chou o seu teito histórico, dupli
cando escanos e votos sobreto
do á costa dos socialistas, ainda 
que perdeu en cidades como 
C.órdoba .. PSOE .e IU seguen. 

sendo maioritários en moitos 
dos municípios e en moitas pro
víncias, ainda que é significativo 
que o PP acadase vitórias como 
:as das- cidades do Cinto Verme
/lo de Madrid, asi como en 59 
das 72 cidades de máis de cen 
mil habitantes do estado. · 

O PSOE reabre 
o debate congresual 
Estes resultados levan a que o 
PSOE reabra de novo o debate 
congresual que acaba de pe
char. Non só é cuestión de 
adaptar as tácticas para non se
guir a perder _votos, senón que, 

os mesmos resultados, obríga
no a decidirse, como no caso de 
Andalucía. Nest-a comúnidade 
ten duas saídas: ou pactar con 
1 u ou governar en niinoria paow
tando alternativamente co PP e 
coa formación de Anguita. 

O sector guerrísta, tanto por bo
ca de Francisco Vázquez como 
de Rodríguez lbarra, xa reclama
ron un xiro á esquerda. Tamén 
Joaquín Leguina, que governa 
en Madrid grácias ao apoio de 
1 U, deixou as suas teses renova
doras a ultranza e manifestouse 
disposto a darlíe entrada no Go
_ \i'.erno,qutooómiQP_ q !U. 

de que non existe". Beiras afir
mou que "na democrácia hai 
que respeitar as reglas de xo
go, algo que non fan nen os 
chamados socialistas nen a de
reita". Corhparou a situación 
actual coa vivida antes da con
figuración do 111 Reich -a refe
réncia ao fascismo estivo pre
sente durante a camapaña elei
toral no Estado e en Europa-, 
poñendo en dúbida que o Par
lamento Europeu acabe esta 
lexislatura. 

Xa no mitin de peche da cam
paña en Vigo, o BNG advertira 
ao PSOE dos pactos antidemo
cráticos co PP para deixalo fóra 
dos organismos de control aos 
que ten direito por lei : O porta
voz parlamentar do BNG, per
guntouse se os parlamentários 
socialistas ian permitir esa atro
cidade antidemocrática, recor
dando que o BNG entrou á for
za no governo municipal de Vi
go para pecharlle o paso á de
re ita. "Se votan esas medidas, 
o BNG terá que analisar moitas 
causas, sobre todo· en Vigo , e 
que conste que non estou a 
ameázar con d_eixar o govemo 
municipal, so é unha advertén-
cia", concluiu Beiras. • · 

Mentres tanto , os máis duros 
do sector felipista afirman que 
o que ten que facer o PSOE é 
facer unha -política máis cen
trista, pois é precisamente nes
te segmento onde o PP lle co
me o campo. Esta ·tese foi ex
posta o 14 de Xuño polo edito
rialista de El País , Javier Pra
dera, na Qadea Ser, perten
cente igualmente ao Grupo 
Prisa. Nicolás Redondo, no 
mesmo. programa, deixou as 
causas máis ou menos claras, 
vindo a afirmar que é imposíbel 
que o PSOE abale máis á direi
ta pois está a facer idéntica po
lítica -que faria o PP, "polo que 
a clave non está aí". 

Pola sua parte desde distintos 
sectores do PSOE reclámanlle a 
Felipe González que "faga algo 

· rapidamente''. Uns inclínanse 
por un cámbio de ministros e ou
tros demándanlle a apresenta
ción ·dunha moción de confianza. ·· 
O problema· para esta operación 
(que ·o PP vería· con moi .bons 
olios) estriba en CiU, que xa ·ten 

· afirmado que non se necesita 
nengunhá moción de confianza 
pois o Governo conta co seu 
respaldo. Pujol, que conseguiu 
durante .astes últimos meses a · 
trasferéncia das competéncias 
que viña demandando, non quer 
pór en perigo unha nova discu
sión no PSOE que os privara da 
axuda privilexiada que lle permi
te marcar a política española, 
sobretodo a económica, e obter 
numerosas contrapartidas. 

Mentres tanto, Aznar, que apro
bou a reválida que o deixaria fó
ra da carreira cara a Moncloa, 
acougados os impacientes, afir
~a non ter apuro esixindo só 
converterse en "interlocutor pri-
yJl~xiado''. ~ _ . . . . . . . .. ___ . __ 



Catalunya 

CiU gáñalle por primeira vez 
ao PSOE nunhas eleicións 

~ . 
non autonom1cas 
O dado máis significativo dos co
mícios en Catalunya é que Con-

~ vergéncia i Unió sobrepasou en 
votos ao PSC-PSOE por primei
ra vez nunhas eleicións non au
tonómicas. O eleitorado catalán 
primou desta volta a CiU polos 
logros acadados para Catalunya 
en troques do apoio que lle está 
a prestar ao Governo central. As 
críticas e a campaña desatada 
desde a direita española contra 
a direita catalana polo seu apoio 
aos socialistas, voltáronse lan
zas contra os españois. Se até 
de agora unha maioria de cata
láns confiaban a defensa dos 
seus intereses en Madrid ao 
PSC-PSOE, esta vez, en vista 
do papel preponderante de CiU 
na política estatal , confiaron 
máis nesta formación. Ainda asi 
perdeu un 30% dos votos a res-

o peito de Xuño de 1993. 

~ ¡§ Mais o golpe psicoloxicamente 
~---------------------------' (.'.) máis importante para PSC-

Euskadi 

PSOE foi en Barcelona capital , 
onde o PP desprazou, contra to
do pronóstico, ao socialistas ao 
terceiro lugar, situándose a die
reita española por detrás da di
reita catalana, que se consolida 

O golpe máis 
importante para 
PSC-PSOE foi en 
Barcelona capital, 
onde o PP 
desprazou aos 
socialistas ao 
terceiro lugar. 

como primeira forza política da 
cidade. Desde que os naciona
listas venceron por vez primeira 
aos socialistas nunhas eleicións, 
en 1989, a diferéncia que os se
para non deixou de medrar. 

Por outra banda os resultados 
obtidos por ERC, tampouco fo
ron os agardados, sobretodo se 
ternos en canta a presenza que 
acadou nos meios de comunica
ción nos últimos tempos por me
diación da sua deputada Pilar 
Rahola. E RC valorou os seus re
sultad os como positivos , pois 
aumentou o número e a porcen
taxe de votos a respeito das an
teriores eleicións europeas. ERC 
lamentou os maos resultados do 
seu sócio basca, EA, que lles fa
rian perder o eurodeputado . 
ERC perdeu 36.000 votos a res
peito das pasadas eleicións xe
rais. Izquierda Unida, pala sua 
banda, mellorou os resultados 
en dous pontos e meio. + 

O PP sitúase por diante de HB 
Ainda que non superou o núme
ro de votos obtido nas eleicións 
xerais do pasado ano, o Partido 
Popular situouse no terceiro 
posta na comunidade autónoma 
basca, por diante de HB. A lista 
dos populares non só foi a máis 
votada en Alava, aproveitando 
que non concorria Unidad Ala
vesa, senón que ocupou o pri
meiro pasto en Donostia, consi
derado bastión do nacionalis
mo. En Nafarroa, a Unión del 
Pueblo Navarro, partido irmán 
do PP, obtivo o 40,8% dos vo
tos. Os tres partidos nacionalis
tas non superaron o 15% dos 
sufráxios, nesta comunidade. 

clarou, pola sua banda, que es
tes resultados "levarán a unha 
reflexión e a unha autocrítica 
clara", mentres achacou o des
censo á abstención. Outras fon
tes, próximas a HB, significaron 
que este descenso "é léxico en
tre outras causas palas deser- . 

cións de persoas significadas 
que houbo nos últimos tempos". 

OPNV 
sobrepasa ao PSOE 

O PNV segue abs.orbendo vo-

Xuntamente coa elevada abs
tención, o 47,57%, nun.ha na
ción que sempre se distinguira 
pala elevada concorréncia ás 
urnas, o que demostra que non 
habia moito interese pala con
te nda eleitoral, é significativo 
que Herri Batasuna se situe por 
detrás do PP, ainda que ·é a for
mación máis votada en Gipuz-· 
koa, aumentando a distáncia 
cos seus seguidores. Os ·abert
zales colócanse no ponto máis 
baixo desde os comícios de 
1983, perdendo 43.000 votos a 
respeito dos comícios xerais de 
hai un ano, ao acadar 164.000 
votos en Euskadi. 

Garaikoetxea demitiu dos seus ~argos en EA ao non resultar eleito. JOSEBA OLALDE 

Canárias 

No conxunto do Estado HB aca-
Os nacionalistas perdefon te~reo 

dou 15.000 votos, frente aos O PP andou perta da maioria 
60.000 de hai cinco anos e aos absoluta, o 43, 95% dos votos, 
187.000 das primeiras eleicións frente ao 15,78% no 89, ao fa-
europeas. HB calificou os resul- cerse co eleitorado do CDS. O 
tados de "preocupantes", ainda PSOE pasou do 35 ,39% hai 
que asegura que "non poñen en cinco anos ao 24,79% nestes 
cuestión a viabilidade deste pro- comícios. A Coalición Naciona-
xecto político", denunciando as lista Canária, se ben aumentou 
"leituras interesadas dos resulta- considerabelmente a respeito 
dos, para tentar forzar á forma- das europeas de 1989, pasan-
ción abertzale a renunciar aos do de 52.91 O votos a 113.654, 
seus obxectivos políticos. Pero descendeu moito a respeito dos 
seguiremos adiante por moi duro comícios xerais, nos que aca-
que sexa", afirmou Floren Aoiz. dara 206.000 votos. Con estes 
O candidato Karmelo Landa de- resultados só obteria dous de-

., e ,~ . ·1._1:t; l ~J ;_. _-' 1 í \,,_;v -=, . · .. T •• ,, ... t : , ... ..j));;;!.C. ' .. ;:, :· ., 1 1J ~ 1 ;',?.'1 . . ..: ' .' \ '.; 

putadas. Naqueles comícios 
obtivera o 30% dos votos das 
illas. Desde esta formación afír
mase que, entre outras causas, 
o descenso débese a diferén
cias internas que os levaron a 
"non realizar unha camnpaña 
nas condicións precisas". 

Ademais do PP, pala prática de
saparición do CDS, que ocupou 
nos últimos anos o Governo insu
lar, hai que resaltar o aumento do 
IU, tanto a costa do PSOE, como 
dos próprios nacionalistas.+ 

tos de Eusko Alkartasuna (EA) 
na que Carlos Garaikoetxea 
apresentou unha dimisión que 
non foi aceitada. O partido de 
Arzallus acadou 31.000 votos 
máis que en 1989 sobrepasan
do asi ao PSOE , que, ainda 
coa incorporación de parte de 
Euskadiko Ezke-
r r a, perdeu 
12.000 votos. Un 
resultado máis a 
resaltar por canto 
hai un ano, nos 
comícios xerais, 

que a coalición e o apoio do 
PNV ao PSOE en Madrid lle 
presta moito mellar aos nacio
nalistas que aos socialistas. 

O único partido que aumentou 
votos nestes comícios foi Iz
quierda Unida , pasando dos 

17 .000 votos 
que obtivo nas 
europeas de hai 
cinco anos a 
86 .000 na actua
lidade. A maior 
parte dos seus 

desbancara ao 
PNV da primacía 
nas Basconga 
das. A poucos 
meses das auto
nómicas, cun 
PSOE que com
parte Governo co 
PNV, ao que lle 
quer disputar a 
presidéncia de 
Ajuria Enea, os 
socialistas situá
ronse no mesmo 
número de votos 
que hai cinco 
anos. Semella 

A coalición 

votantes proce
den da extinta 
Euskadiko Ezke
rra aonde, preci
samente, hai al
go máis de cinco 
anos , foran pa
rar a case totali 
dad e dos mili 
tantes do Partido 
Comunista de 
Euskadi . Agora 
os seus eleitores 
voltaron a reen-

Resultados 

e o apoio do 
PNV ao PSOE 
en Madrid 
préstalle moito 
mellor aos 
nacionalistas 
que aos 
socialistas. 

contrarse coa 
sua antiga ideo
loxia. + 

Eleicións . Europeas 
' 

1989 1994 

pp 3.395.015 21,40 7.426.189 40,20 
PSOE 6.275.552 39,50 5.665.537 30,67 
IU 961.742 6,06 2.486.550 13,46 
CIU 666.602 4,20 861.897 4,67 
CN 303.038 1,91 517.882 2,80 
PEP 238.909 1,51 237.521 1,29 
CDS· Foro 1.133.429 7,15 182.512 0,99 
HB 269.094 1,70 179.361 0,97 
PA-PAn 295.047 1,86 139.994 0,76 
BNG 46.052 0,29 138.051 0,75 
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Berlusconi consolidouse e tumbou a árbore de Occhetto 

A posición anti-Maastricht 
cobra importáncia no novo parlamento 
O zoar do voto sobre o Conti
nente produce unha nota domi
nante: a da vontade do eleitora
do de intervir e coutar o poder 
de Maastricht. A mensaxe das 
urnas é que os paises membros 
non están para servir os dicta
dos do Tratado senón que as 
leis son para mellorar as condi
cións de vida da cidadania. 

A suma das doce votacións dá 
como resultado unha cámara na 
que baixa a presenza relativa 
de socialistas, direitas e liberais. 
Retroceden as tres forzas refe
renciais sobranceiras que ope
ran organizadamente a prol da 
unión política e de acelerar o 
trámite da unión monetária. 

Os votantes están máis interesa
dos no debate político próximo, 
que se retire a cada povo e Es
tado, antes que na discusión de 
Estrasburgo. A outra nota que 
destaca na votación é oapoio 
aos partidos radicais . Dentro 
desta clasificación entran desde 
os que levan por imaxe de mar
ca o anti-politicismo, como é o 
caso de Berlusconi, (que experi
menta un forte avanzo) até os 
movementos radicais da esquer
da, a Lega Norde e outros. O vo
to aumenta en fragmentación, o 
que produce inquedanza nos 
grandes partidos e na sua con-

sabida defensa do conservadu
rismo formal da bi-polaridade. 
Os votantes favorecen un parla
mento no que os representantes 
se podan desmarcar máis ca 
nas cámaras de cada Estado. 

Os británicos reforzan a sua 
opinión contrária a Maastricht e 
deixan aos conservadores con 
só 18 escanos dos 32 de que 
dispuñan no anterior parlamen
to. O partido de Margaret That
cher agranda a sua división en
tre os que eren que deben invo-
1 ucrarse máis na construcción 
comunitária e os que están á 
contra . Por ba ixo do 27 por 
cento dos votos, os Tories te-

Abstención ''-~ 

en Europa 
1 

1989 1994 

Ale maña 38,5 40 
Bélxica 9,3 13 
Dinamarca 53,7 48 a 

Estado Espñol 45,2 40,42 
Franza 49,6 44,7 
Grande Bretaña 63 63,8 
Grécía 21 , 1 29 
Holanda 52,8 64,4 

' Irlanda 31,8 50 
ltália 18,5 25,2 
Luxemburgo 13 10 
Portugal 48,8 59,5 

ñen toda a razón para non dur
mir, cos 62 escanos dos labo
ristas que levantaron o 44 por 
cento dos votos. 

Alemaña aporta outra novidade 
de importáncia. Dunha parte un
ha sólida vitória de Kohl, aoque 
daban hai unhas semanas por 
irrecuperabelmente queimado. 
Os Cristiano Demócratas soben 
de 37 a 47 escanos e recadan o 
38,8 por cento dos votos. Os so
cialdemócratas non souberon 
aproveitar a sua instalación na 
oposición e sofren unha grave 
derrota co 32,2 por cento dos 
sufráxios , un dos máis baixos 
que lembra o partido. 

Outra información de interese 
que traen os resultados da con
sulta na Alemaña é o alto número 
de votos que os ex-comunistas 
de Berlín levantan, co 40 por cen
to na zona oriental. O POS con
vértese nunha forza a ter én con
ta na constitución do Parlamento 
Federal no Outono vindeiro. 

Cae a árbore 
de Occhetto 

Berlusconi remonta dez pontos 
sobre as eleccións precedentes. 
O triunfo de Forza Italia acabou 
con Achille Occhetto, que votou 
por derradeira vez coma secretá-

río xeral do POS. O reformador do 
primeiro partido comunista da 
economía de mercado non acer
tou a reformular o ·partido. En 
Marzo do 94 a esquerda fracasa
ra no seu intento de frustrar a su
bida ao poder da direita ante-sis
tema de Berlusconi. Occhetto non 
dou definido unha nova esquerda 
á marxe da Segunda Internacio
nal. Entre os-comunistas italianos 
comentaban que contra os fascis
tas a claridade de obxectivos era 
moito maior ca despois-da caida 
do Muro. Pero a reaparición dos 
fascistas , de ganchete con Ber
lusconi, deixaron aos comunistas 
co 19 por cento dos votos, un dos 
piares resultados dos últimos 
anos. Occhetto predicaba "chegar 
ao socialismo pala democrácia" e 
substituira a fouce e o martelo pa
la imaxe dunha árbore. 

Na Franza, Phillipe de Villiers, 
candidato da lista ante-Maastricht, 
acadou un 12,6 dos votos e 13 
deputados. O populista Bernard 
Tapie tamén obtén un bon resul
tado co 12, 1 por cento dos votos. 
No entanto, os comunistas baixan 
de do 7,7 por cento ao 6,9. 

·.:.-

A ab-stención sube no& doce: 
tlolañda e-Portugal superan a · 
todos cun 64,4 por cento e Di
nam5irca chega ao 47, igual ca 
Franza.+ 

O PSOE andaluz derrubouse apesar de gañar votos sobre as autonómicas do 90 

·o ascenso de PP e IU 
rompe a lóxica eleitoral instaurada· en 1982 
• XOSÉ A. GACIÑO/SEVILLA 

Os resultados das eleicións an
daluzas sorprenderon a todos. 
Posibelmente, esa foi a carac
terísticas máis singular. Os so
cialistas nunca pensaron que
dar por debaixo dos cincuenta 
escanos e agora andan pen
dentes do recento dos votos 
dos emigrantes en Almeria: Iz
quierda Unida-Los Verdes po
deria arrebatarlles ali un depu
tado e deixalos en 44, a só tres 
escanos de diferéncia do Parti
do Popular, que tampouco es
peraha chegar tanalgo e supe
rar o millón de voto da Unión 
de Centro Democrático en An
dalucía, nas eleicións xerais do 
77, até agora a mellar marca 
eleitoral da direita andaluza. 

Non se surprenderon menos os 
de Izquierda Unida-Los Ver
des-Convocatoria por Andalu
cía, que xa desesperaban de 
recuperar, e mesmo superar, 
os seus níveis do 86, cando 
Julio Anguita comezou en An
dalucía a sua travesía do de
serto, no camiño de recompor 
unha opción de esquerdas que 
naufragaba xa antes de que a 
caída do muro de Berlín puxe
se d.e mod<;l o descrédito do 
marxismo. 

Quizá os que non deberían sur
prenderse tanto sexan os nacio
nalistas de Poder Andaluz. A 
coalición co PP para obter a al
caldía de Sevilla, nas pasadas 
eleicións municipais, provocou a 
ruptura do Partido Andalucista, 
pouco máis de un ano despois 

de que os resultados das auto
nómicas do 90 (nas que logra
ron pasar de dous a dez deputa
dos) parecia abrirlles unha via 
de superación de erras moi gra
ves no pasado. Non funcionou 
agroa a criación de Poder Anda-
1 uz, unha coalición de circuns-

A suba de IU pode explicarse como 
a remontada dun bache por parte dunha 
forza política que derrochou o seu capital 
político -gañado na loita antifranquista
coas divisións xeradas pala "varrida" 
socialista do 82. 

Resultados provisórios (Andalucia 94) 

% 1994 Votos % 1990 Votos 

PSOE 38,58 1.382.357 49,61 1.368 .617 
pp 34,45 1.234.504 22,17 611 .740 
IU-CA 19,17 686.847 .~ 12,67 349 .640 
PA-CAPC11 5,81 208.030 10,75 296 .558 
PCPA 0,33 11.996 

(1) En 1990 presentouse _como Partido Andalucista 

táncias feíta a toda a presa para 
reconciliar a Pacheco e Rojas 
Marcos mediante un núcleo de 
independentes, sobre os que re
caiu a sospeita de seren subma
riños do PSOE. Non serviu para 
recuperar a imaxe de unidade é 
case volveron á situación- do 86. 

A particip~ción 
definiu o reparto 

Pero maticemos as surpresas. 
Analisemos a traxectória das 
maiorias socialistas: no 82, con 
1.494.619 votos, o PSOE con.
segui u 66 deputados; no 86, 
con case cen mil votos máis 
(1.581.513), baixou a 60 depu-· · 
tados, mentres que no 90, con . 
menos votos (1.368.576), subiu 
a 62 escanos, e _agora, ·SUbindo 
lixeiramente (a 1.382.991 vo
tos), perde espectacularmente 
17 escanos. Estes altos e bai
xós correspondense coas osci
lacións de particip~ción: as máis 
altas cotas de mairoia socialista 
correspóndense cun maior nível 
de abstención (34 por cento no 
82 e 45 por cent o no 90, frente 
ao 29 por cento do 86 e 32,4 
por centono 94). 

dun duro bache por parte dunha 
forza política que, en grande me
dida, derrochou o seu capital po
lítico -gañado na loita antifran
quista- coa série de divisións e 
tensións internas xeradas pala 
"varrida" socialista do 82. Os re
sultados de agora (superiores 
aos 598.889 votos e 19 escanos 
do 86) significan máis ben un re
torno á normalidade inicial, a par
tir da cal pensar novos obxecti
vos de crecimento eleitoral. 

Persoalmente, manteño toda a 
miña capacidade de surpresa 
diante do aumento experimenta
do polo Partido Popular. Por moi-
ta imaxe centritsta que teña 
aportado Javiere Arenas, que en 
moi pouco tempo renovou todo o 
vello aparato do partido en Anda
lucía, segue parecéndome difícil 
de explicar que unha opción de 
direitas chegue tan alto no país 
máis castigado polo paro de toda 
España. Parecía case un dogma 
que unha forza claramente de di
reitas tiña un teito infranqueábel 
en Andalucía. Que ese dogma 
fose transgredido nestas elei
cións, coa perda estrepitosa da 
maioria absoluta socialista, pode 
que sexa, máis ca os resultados 
das europeas, amostra máis evi-

A subida de IU-Lq~ Verde_s. pqde 
explicarse como a remontada 

.. dent~ dp _gr9u qe det~rior9 p~!fti ~ 
co no que estamos sumidos.• 
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DIAS 

•O PP de Ourense, 
sen candidato á 
alcaldia 

A demisión de Miguel Anxo 
Pérez dos postas de 
responsabilidade do grupo_ 
municipal do PP en Ourense, 
que se fai efectiva o Xoves 16, 
deixa a este partido sen 
aspirante á alcaldía da cidade. 
Tras o anúncio de Pérez ábrese 
un periodo de designación do 
candidato. O mellar colocado é 
Xurxo Bermello, senador e 
presidente da Cámara de 
Comércio, pero Daniel Barata, 
ex conselleiro de Cultura, Tomás 
Pérez Vidal, conselleiro de 
Agricultura, e Manuel Cabezas 
Enríquez, ex presidente da 
Confederación de Empresários 
de Ourense, tamén aspiran ao 
posto. Porén, os resultados 
eleitorais do 12 de Xuño 
poderian botar atrás a máis de 
un, xa que o PP acadaria unha 
aventaxe mínima frente á 
esquerda e daquela a obtención 
da alcaldia estaría dubidosa. + 

• Santodomingo 
suspende 
pagamentos da 
débeda histórica 

Unha débeda de 2.400 millóns 
acumulada pola anterior 
dirección de Construcións 
Navais Santodomingo -sustituida 
hai agora catro anos- levou á 
Xunta de Accionistas do estaleiro 
a tomar a decisión de apresentar 
unha suspensión de pagamentos 
de carácter técnica para afrontar 
con garantias financeiras a 
carteira de pedimentos e o futuro 
da empresa. Durante o tempo 
que durará a suspensión de 
pagamentos -menos dun ano- a 
dirección renegociará a débeda, 
fundamentalmente coa 
Seguridade Social. 
Santodomingo ten 280 
traballadores, dos que 200 cales 
están en situación de regulación 
de emprego, e a sua carteira de 
pedimentos consiste en dous 
barcos para a frota do Gran Sol, 
parte dos conxeladores do 
Camerun e dous remolcadores. 
A fin de ano a dirección quer 
acadar unha situación de pleno 
emprego e de máxima 
operatividade da factoría.+ 

•VI Congreso de 
UGT-Galiza 

Do 15 ao 17, no Auditório da 
Galiza, en Compostela, 
celébrase o VI Congreso de 
UGT-Galiza, no que o actual 
Secretário Xeral , Xesus 
Mosquera, apresenta a sua 
candidatura á reeleición. A UGT 
canta con 6.000 delegados na 
Galiza e é a primeira forza 
sindical do país. Mosquera 
calificou de positivo o balanzo 
dos últimos catro anos da sua 
xestión e avanzou que seguirá a 
pór énfase na defensa da 
unidade-sindical e o emprego. + 

XOSÉ LOIS 

• Discriminación 
laboral a un gai 
ferrolán 

A discoteca Disco Duende 
(Cedeira) procedeu ao 
despedimento do camareiro 
Miguel Nebril alegando 
"homosexualidade". Tras o 
despedimento, nun acto de 
conciliación, Disco Duende 
recoñeceu a improcedéncia do 
mesmo, polo que aceitou o 
pagamento dunha indemnización 
ao despedido. Con este 
recoñecimento os proprietários 
da discoteca admiten, 
implícitamente, que cometeron 
un acto de discriminación contra 
Miguel Nebril pala sua opción 
sexual. Polo momento a fiscalia 
non emprendeu acción 
nengunha contra os danos da 
discoteca, ainda que o acto está 
tipificado no Código Penal.+ 

• GaU:za por riba 
do Estado na 
taxa de paro 

No~ mes de Maio o paro baixou 
na Galiza, pero fíxoo en menor 
medida que no resto do Estado, 
xa que aqui reduciuse no O, 18% 
e en conxunto a baixa do paro foi 
do 2,08%. Asi, a baixa galega foi 
de 263 persoas e no Estado de 
57.021. Con iso na Galiza o paro 

é do 17,67% da povoación activa 
(202.772 parados) e no Estado 
do 17,37% (2.679.410 parados) . 
En Pontevedra houbo 437 
parados menos, en Ourense 90, 
na Coruña 13 máis e en Lugo 
outros 251 desempregados 
máis. A construción foi o sector 
que deu máis traballo, 544 
postas, seguido dos servizos, 
con 153 novas traballos, e da 
indústria con 68 novas. Na 
agricultura .aumentou o paro en 
78 persoas.+ 

•Tamén a 
inflación é maior 
na Galiza 

En Maio o IPC incrementouse 
na Galiza no 0,3%, unha décima 
máis que a meia estatal , e a 
inflación nos últimos doce 
meses colocouse na Galiza no 
5,3%, frente ao 4,9% estatal. Na 
Coruña foi onde máis subiu, o 
5,8%, seguida de Pontevedra, 
5,3% e de Ourense, o 5, 1 %. En 
Lugo incrementouse por baixo 
da meia: 3,9%. No que vai de 
ano a inflación xeral está no 2%. 
En Maio o índica de custe da 
vida só baixou na Sanidade, un 
0,2%, e subiu no resto, ainda 
que máis espectaculamente no 
transporte, 0,7%, outros gastos, 
O, 7%, e ócio e cultura, 0,5%. O 
transporte no último ano 
acumula unha suba do 6,4% e a 
alimentación o 6,9%. • 

• Novas filtracións na Selectividade 
Un número indetermi
nado de alunas das 
probas da Selectivi
dade, celebradas do 
15 ao 17, coñecian o 
contido dos exames 
de Filosofía e de Lín
g u a Galega do dia 
15, denunciaron os 
Comités Abertos de 
Faculdade e a CIG 
Ensino. A filtración fi
nalmente chegou a 
estes dous organis
mos, que adiantaron 
aos meios de comu
nicación as perguntas 
desas duas matérias 
cunha anticipación de 
meia hora á celebra
ción dos exames. + 

•0 Governo 
central non quer 
que a Galiza 
teña policia 
autónoma 

Un informe elaborado polo 
Ministério do Interior na 
época de Antoni Asunción 
non contempla a criación 
de novas policias 
autonómicas nas 
Comunidades autónomas 
en cuxo Estatuto aparece 
consignada esta 
competéncia, como sucede 
no caso galega. A razón 
que serve de xustificación 
é que o contrário 
significaria dotar a estas 
autonomias -só no caso da 
Galiza, porque Cataluña e 
País Basca xa teñen- de 
policia autónoma seria 
conceder demasiadas 
atribucións. O modelo 
defendido no informe é o 
aplicado na Galiza; é dicer, 
a adscripción dunha 
unidade da Policia 
Nacional á Comunidade 
Autónoma. Manuel Fraga 
manifestara no seu dia que 
Gal iza non renúncia a unha 
competéncia que regula o 
Estatuto, ainda que, 
posteriormente, aceitou as 
imposicións do Ministério 
do Interior. Este informe 
fíxose público ao tempo 
que Cataluña ven de pór 
en marcha un plano para a 
transferéncia da Policia 
Nacional e a Garda Civil 
que operan nesa 
comun idade. + 

• Pechados os 
alunos de 
biolo.xia de Vigo 
para pedir o 
segundo ciclo 

Desde o Luns 13, uns 80 
alunas de bioloxia da 
Universidade de Vigo 
permanecen pechados no 
interior da Faculdade de 
Ciénicas para demandar a 
instauración dos segundos 
ciclos, tal e como prometera 
o novo reitor nas eleicións. 
Os alunas impeden o 
acceso ao decanato, a 
secretaria, os laboratórios e 
os despachos, só permiten 
a celebración do Selectivo. 
Os ocupantes continuarán 
coa sua atitude até o 
Martes 21 , coa intención de 
forzar a convocatória 
extraordinária dunha Xunta 
de Titulacións que 
enmende a decisión 
contrária á instalación dos 
segundos ciclos tomada por 
un voto (19 profesores 
contra 18 profesores, 
persoal non docente e 
alunas) na Xunta de 
Faculdade celebrada o 
Xoves 9.+ 

•As taxas 
universitárias suben 
case un sete por cen 

Mentres nas universidades dependentes 
do Ministério de Educación e Ciéncia a 
suba das taxas para o vindeiro ano aca
démico (94/95) será do 4,9% de meia, 
nas universidades transferidas ás comu
nidades autónomas o incremento será 
do 6,9%, segundo aprobou un organismo 
estatal , a Comisión de Planificación do 
Consello de Universidades.• 

•Corea do Sul 
preparada para 
atacar ao seu viciño 
do Norte 

O governo de Seul ven de mobilizar a 
máis de seis millóns de reservistas e de 
evacuar a capital nunha grande manobra 
do que chamou defensa civil. O inimigo é 
Corea do Norte; a razón, o abandoo deste 
país da Organización Internacional da 
Enerxia Atómica pala vulneración da sua 
soberanía nacional. Corea do Sul está dis
posta a atacar ao Norte coa colaboración 
dos Estados Unidos, a connivéncia de 
Moscova e a compracéncia de T óquio. • 

• Despedida para 
provocar tensión en 
Alvarez 

A difusión de rumores sobre o futuro la
boral, provenientes da dirección do Gru
po de Empresa Alvarez, e o pagamento 
do salário en porcións, son parte das es
tratéxias de Alvarez para provocar ten

Guadalupe Novelle. 

sións entre 
os seus 
traballado
res . O últi
mo suceso 
por esta 
causa re
matou co 
despedi 
mento dun
ha traballa
dora: Gua
dalupe No
velle Pé 
rez, quen 
sofriu un 
ataque de 

nérvios e protagonizou un incidente que 
quedou en nada. Contodo, a empresa de
cidiu botala. "Cremos que é un argumen
to negociador para cando queiran colar
nos unha nova regulación ou algo pareci
do. Daquela apresentarán a readmisión 
de Guadalupe a cámbio da nosa cesión. 
Pero o despedimento vai ser declarado 
nulo", indicou unha compañeira de Gua
dalupe Novelle , que tamén denunciou 
que as práticas da empresa xa provoca
ron dous intentos de suicídio e numero
sas baixas por causás psiquiátricas. A 
própria Guadalupe ten unha incapacida
de laboral transitória por esta causa e é a 
segunda vez que ten baixa psiquiátrica.• 

• A Zona Franca de Vigo, 
su rávit 
mCmonário 

No exercício de 1994 o Consórcio da 
Zona Franca de Vigo obtivo uns benefi
cios de 4.000 millóns de pesetas e reali
zou un investimento por un valor de 
3.000 millóns de pesetas. O seu presi
dente, Francisco López Peña, calificou 
de satisfactórios os resultados. O Con
sórcio da Zona Franca de Vigo, habida 
canta da situación de priviléxio, ao alber
gar a algunha das empresas de máis 
benefícios da cidade de Vigo, rexista in
gresos de grande contia, o que lle per
mite actuar de feíto como unha axéncia 
local de desenvolvimento. + 
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GALIZA E M NDO 
-------------- ------------ -

MEIO AMBIENTE 

Desautorizou a António Couceiro por dicer que Ence non contamina 

Cúiña multa a Elnosa e ameaza a Ence 
na véspera dunha manifestación ecoloxista 
•H.V. 

A Consellaria de Política 
Territorial ven de abrir un 
expedente de sanción a 
Elnosa (empresa 
pontevedresa fabricante 
de cloro para a Empresa 
Nacional de Celulosas, 
Ence) , que poderia 
sign ificar unha multa de 
75 mi llóns. Contra Ence 
abriu un expediente 
apercebidor. As medidas 
sancionadoras 
prodúcense despois da 
fuga tóxica , o 24 de Maio, 
en Ence. 

Xosé Guiña asegurou que un 
vertido de E/nasa á ria de Pon
tevedra real izado recentemente 
rexistou níveis de mercúrio moi 
próximos á capacidade de tole
ráncia de moitas espécies mari
ñas e moi por riba do máximo 
legal admitido para a emisión 
de sustáncias tóxicas. Elnosa, 
ademais , carece de autori za
ción para efectuar os devandi
tos vertidos. 

O expedente sancionad or foi 
aberto pola Xunta o 9 de Xuño, 
tras un acordo tomado tres dias 
antes , o dia 6, polos integrantes 
dunha comisión especial , for
mada por cinco conselleiros: 
Presidéncia, Economia, Xusti
za, indústria e Política Territo
rial. Xosé Guiña, mentor da ini
ciativa e presidente da comi 
sión, indicou que a demora na 
comunicación á sociedade des
ta decisión débese ao desexo 
da Administración de non influir 
no proceso eleitoral recente
mente rematado. 

Nas mans do conselleiro de Po-
1 ítica Territorial obraba o resulta
do dunhas análises realizadas 
entre o 14 de Xullo e o 15 de 
Agosto de 1993 e que imputan 
a Elnosa vertidos non autoriza
dos que poden danar a calidade 
da auga. 

vertidos no prazo 
de tres meses. 

A posibilidade de 
que a infración de 
Elnosa sexa cons i
derad a moi grave 
impl ica que a mul
ta poder ia ascen 
der a 75 millóns de 
pesetas. Porén , 
nos dous casos , 
Guiña monstrouse 
re mi so a actu a 
cións máis contun
dentes, como o pe
che , per o é máis 
duro con E/nasa . 

Eln osa aleg ou, na 
sua descarga, que 
non vert e á canl e 
pú blica , po lo que 
non precisa de au
torización algunha. 
Celulosa tamén ne
gou imputacións de 
emisións contami
nantes e situ ouse 
no marco legal que 
regulamenta os ver
tidos. 

Antón Masa, mem
bro dun dos colecti 
vos que máis se te
ñen aposto ao com
plexo Elnosa- Ence, 
a As ociación pola 
Defensa da Ria, in
dicou que o anúncio 
de Guiña "é gravísi
mo porque recoñe
ce que non só as 
denúncias co ntra 
Elnosa-Ence son 
verdade, senón que 
Guiña asegura que 
hai máis irregulari
dades, estas de 
mai or g ra vidade , 
como que se verte 

O domingo 17 duas manifestacións volverán a pedir o peche de Elnosa-Ence. 

mercúrio direitamente e sen au
torización á canle pública, can
do se dicia que Elnosa só bota
ba mercúrio á balsa de decanta
ción de Ence. Ademais, o con
selleiro asegurou que Ence ás 
veces deixa ir á Ria todo o que 
ten na balsa de decantación". 

Cuiña 
desautoriza 
a Couceiro 
Xosé Guiña 
desdeciu as 
declaracións de 
António Cou
ceiro a raiz da 
emisión tóxica 
de Celulosas 
producida o pa
sad o 24 de 
Maio , nas que 
o conselleiro de 

Sobre Elnosa 
pende a ameaza 
de peche, pero 
para Ence hai 
unha postura 
máis f lexíbel. 

producen e in
dicou que An
tónio Couceiro 
fixera esas de
claración s le
vado pala boa 
fe e pola inex
pe ri én c i a na 
sua recente 
chegada ao 
cargo e utili
zando unica
mente informa-
c 10 ns proce
dentes de En

Elnosa e como tal 
requeriu de Coucei 
r o aceite e sexa 
partícipe e solidário 
coas decisións que 
tome a comisión. 

Contado , Couceiro 
non tomou boa nota 
das declaracións de 
Guiña, xa que coin
cidindo co anúncio 
das sancións dixo 
que compre distin 
guir entre Elnosa e 
Ence, "pois Ence in
ve s ti u 15.000 mi
llóns en meio am 
biente e non utiliza 
cloro nen mercúr io 
no proceso de pro
dución". O consellei
ro de lndústri a non 
explicou por que El
nosa segue a produ
cir cloro se o seu 
único cliente, Ence, 
non utiliza este gas 
para a produción de 
pasta de papel. 

Manifestación 
·o Domingo 19 
contra Ence 

O anúncio das san
cións feito por Gui
ña Crespo coincide 
coa próxima cele
bración, o Domingo 
19 deste mesmo 
mes, de duas mani
festacións contra a 
presenza do com
plexo en Ponteve
dra. O primeiro dos 
actos so n senllas 
manifestacións, que 
partirán ás 11 .30 da 

ANXO IGLESIAS mañá do Domingo, 
un ha da- Alameda 

de Pontevedra e a outra da Ala
meda de Marin , para confluir 
ambas diante do complexo in
dustrial de Lourizán ás doce da 
meiodia. Esta acción coincidirá 
con outra, esta celebrada en 
barco pola ria de Pontevedra e 
integrada por colectivos de ma
riscadores e pescadores que 
traballan na Ria e que remata
rán de se concentrar tamén 
diante de Elnosa-Ence. 

No referente a Celulosas , Cui
ñá afirmou que os seus verti 
dos incumpren a lexisl acións 
comunitária, "cando menos en 
canto aos sólidos en suspen
;;ión e a cor do efluente". Así , 
Guiña exortou a Celulosas a 
aplicar medidas correctoras 
que melloren a calidade dos 

Por estas acusacións, Masa so
licitou o peche de Elnosa e o de 
Ence. "Non estamos de acorde 
con que dean a Ence tres me
ses para reparar a situación ac
tual. Pedimos o mesmo trato 
que pedimos para Elnosa, que é 
o peche definitivo, porque am
bas empresas en realidade son 
o mesmo complexo". 

lndústria neqaba fugas anor
mais en Ence e a perigosidade 
das mesmas. Guiña, pola con
tra, asegurou que estas si se 

ce. Ademais, Gu iña asegurou 
que el é o presidente da comi
sión de cinco conselleiros que 
segue as actuacións de Ence-

"O anúncio de Guiña Crespo 
non vai abmtar a manifestación 
indicou Antón Masa-, ao contrá
rio, vai ser un éxito porque as 
declaracións do conselleiro non 
fan máis que darnos a razón". • 
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PARLAMENTO 

Romay recoñece que non foi capaz de reducir as listas de espera 

Hai 27.000 persoas agardando . 
unha intervención cirúrxica, segundo a Consellaria 
• XAVIER LÓPEZ/SANTIAGO Vázquez, Romay admitiu 

que ó remate do 93 ha-
Ao contestar a unha bía 26.920 pers9as agar-
. 1 · ' d BNG dando unha intervención 
interpe acion ° ' 0 cirúrxica, unha cantidade 
conselleiro de Sanidade semellante á do 31 de 
recoñeceu que hai case decembro do 91. o tem-
27 .000 galegas agardando po de espera medio, 
unha intervención ;dixo, é de 6 meses. 
cirúrxica. Romay dixo que 
este ano vanse facer 
60.000 operacións nos 
centros do Sergas, de 
xeito que ninguén agarde 
máis de 12 meses-en ser 
atendido. O deputado do 
BNG, Guillerme Vázquez, 
dixo que hai "oscurantismo 
e incapacidade" neste 
eido, e recordou que o 
obxectivo da Xunta ata 
agora era que ninguén 
agardará máis de medio 
ano. Pola súa banda, o 
PSOE esixiu medidas 
"para que todos os 
galegas sexan iguais e 
que a atención non · 
dependa de ter ou non 
amigotes influintes" 

O conselleiro de Sanidade da 
Xunta, Xosé Manuel Romay, re
coñeceu no Parlamento galego 
que o seu departamento non foi 
capaz de reducir as listas de es
pera dos centros hospitalarios 
galegos. Respostando a unha 
interpelación plantexada polo 
deputado do BNG Guillerme 

-.. 
~o conselleiro de Sanida
de recoñeceu tamén 
que, ó remate do 93, ha
bía 24.083 persoas en 
listas para consultas ex-

-· ternas, con tempos de 
espera de ata catro me
ses. Polo que atinxe ás 
listas para probas diagnósticas, 
nas mesmas datas acollían a 
16.875 galegos. Romay asegu
rou que non hai esperas nas pa
toloxías graves, anque admitiu 
que "calquera ·tempo de espera 
xenera unha angustia e males
tar importar:ites". Segundó o 
conselleiro; o incremento da de
.manda de servicios sanitários e 

· causa de que non baixen as lis~ 
tas: "Que non suban é particu
larmente significativo, se se ten 
en canta que no conxunto de 
España o aumento das listas 
non foi inferior ó 50 por cento". 

Xosé Manuel Romay asegurou 
que nos dous últimos anos hou
bo en Galiciá mellaras na activi
dade e no rendemento dos servi
éios sanitários. O conselleiro fixo 
un relatório de mellaras tecnoló-

·xicas en vários centros.hospital.á
rios e anunciou que a actividade 
cirúrxica medará este ano nun 
25 por cento, en parte pola utili-

zación de recursos privados con
certados: "Este ano esperamos 
superar as 60.000 intervencións 
cirúrxicas nos hospitais do Ser
gas, o que nos prmitiría reducir 
significativamente as listas de 
espera que agora ternos e que 
ninguén espere máis de doce 
meses par.a ser intervido". 

O autor da interpelación citou 
unha información de "A Nasa 
Terra" na que se cifraba en cer
ca de 30 .000 persoas as inte
grantes das listas de espera, e 
estimou que o conselleiro debía 
andar un pouco despistado can
do declarou a outro meido que 
só había unhas quince mil per
soas. Guillerme Vázquez de
nunciou tamén que o Goberno 
galego ten rebaixado á metade 
os seus obxectivos, ó confor
marse con lograr que ninguen 
espere máis de doce meses 
cando nos promamas sanitários 
dos dous últimos anos se talaba 

canismos "para conseguir 
que todos sean iguais nas 
listas de espera, porque 

'A incapacidade 
da Xunta 

ahora só sai beneficiado 
o que ten amigos influin
tes no goberno ou no seu 
grupo". Tamén denunciou 
que o PSOE tiña solicita
do desde o 1 de marzo 
deste ano as cifras das 

provoca a 
privatización', 
afirma o BNG. 

listas de espera, sen ob
te r resultado algún ás 
súas demandas. Vázquez 

Xosé Manuel Romay, 
conselleiro de Sanidade. 

dun prazo máximo de seis me
ses: "Hai incapacidade e hai pri
vatización da sanidade pola vía 
da práctica, porque cando unha 
persoa non é atendida nun tem
po razoabel remata por acudir a 
un centro privado". 

Guillarme Vázquez manifestou 
que Fraga ten razóns para con
fesarse frustrado palas listas de 
espera, algo que Romay rebatiu 
dicindo que o presidente non 
dixo iso e que foi a interpetación 
dun xornalista. Tamén desmen
tiu ter dito que só había 15.000 
persoas en listas de espera: 
"Puiden dicir que eran 15.000 as 
que esperaban máis de seis 
meses", argumentou. 

O PSOE pediu menos 
gasto en publicidade 

Polo PSOE, o deputado Manuel 
Vázquez pediu menos diñeiro 
para publicidade e reclamou me-

rebatiu o conselleiro e 
asegurou que tamén hai 
demoras, e importantes, 
nas patoloxías graves . 

O conselleiro de Sanidade de
fendeu sen dubidar a sua políti 
ca de información e propaganda 
sanitária, por entender que a so
lución a moitos problemas debe 
vir da prevención . Na sua pri 
meira intervención, o autor da in
terpelación, Guillerme Vázquez, 
ironizou sobre a política informa
tiva de Sanidade, que definiu ba
seada no convencemento de 
que "unha evidéncia ocultada mil 
veces deixa de ser evidéncia". 

Segundo Guillarme Vázquez, en 
xeral as listas de espera medra
ron en Galicia desde as transfe
réncias sanitárias: "Fan falta 
cartos ou influéncias para non 
estar nas listas", dixo, afirmando 
que os galegos sen amigos no 
poder vense obrigados a recu
rrir, se poden, á sanidade priva
da. Vázquez non aceptou as ex
plicacións do conselleiro quen 
asegurou que non se está a pri
vatizar a sanidade. • 

No. 93, a X.unta acaparou o 62 por cento das queixas, fronte a só un 33°/o referidas aos concellos 

O BNG solicita do Valedor u11 informe especial 
sobre a discriminación do galego nas institucións 
•X. L. 

Por cada: queixa cidadán 
sobre accións dos 
concellos galegas, o 
Valedor do Povo recebeu 
no 9,3 duas referidas a 
algun departamento da 
Xunta, segundo o informe 
que Xosé Cera ven de 
apresentarno pleno do 
Parlamento, que tomou en 
consideración unha 
proposta para reformar o 
Regulamento da Cámara. 
BNG e PSOE pediron 
informes especiais do 
Valedor sobre 
discriminacións no eido da 
língua, a marxinación e a 
emigración. 

Os diferentes grupos políticos 
representados no Parlamento 
galego desexan que o Valedor 
faga máis informes de ofício. 
Aproveitando a apresentación 
do informe anual do 93 en pleno, 
o BNG reclamou un estudo so
bre as discriminacións do galego 
nas institucións e o PSOE pediu 
traballos específicos sobre mar
xinación e sobre emigración. O 
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PP aplaudiu a idea, mais sen fa
cer suxeréncias concretas. 

Segundo consta no informe do 
Valedor de 1993, as diferentes 
consellarias da Xunta acapara
ron o 62 por cento das queixas 
dirixidas á institución que vela 
polo respeito aos direitqs furJda
mentais dos galegos, dobrando 
as cursadas en contra de actua
cións dos concellos galegos, 
que supoñen o 33 por cento das 
queixas referidas á administra
ción galega. Dirixidas ás deputa
cións houbo ,catro queixas, e 16 
tiveron a sua orixe en actuacións 
das universidades galegas. 

No 93 apresentáronse 805 quei
xas, 72 máis .que no 92. Desa 
cantidade, 20 foron enviadas ao 
Defensor do Povo e 302 rexeita
das por diferentes razóns. Das 
483 tramitadas, 264 retírense a 
actuacións da Xunta de Galiza. 
A Consellaria de Educación é a 
que máis descontentos xera, ao 
acaparar o 25% das queixas 
contra a administración autonó·· 
mica. Seguen Política Territorial 
co 20%, Sanidade, co 19 e Agri
cultura, co 14 por cento das 
queixas contra a Xunta. 

Á hora de tomar decisións, a de
putada do BNG Olaia Fernández 

Davila recomendou ao Valedor 
que traballe máis de ofício nos 
eidos do idioma, a sanidade ou 
a educación. A parlamentária 
nacionalista admitiu que o comi
sionado parlamentário non poda 
en ocasións suprir ás institucións 
nos seus cometidos, mais esti
mou que sobre o uso da língua é 
importante que o Valedor faga 
máis seguimentos, diant~ da fal
ta de respeito amosada por moi
tas institucións. Fernández Davi
la tamén considerou necesário 
un seguimento no terreo -da nor-

. malización lingüística, para facer 
un control do uso que a adminis
tración dá aos cartos presupos
tados para este fin. 

A deputada do BNG estimou ne
cesária unha maior incidéncia do 
labor do Valedor nos eidos do en
sino, sanidade, urbanismo ou vi
vencia, por entender que o infor
me do 93 pon de manifesto inefi
cácia e neglixéncia das adminis
tracións.: "A rnaior parte das 
queixas foron atendidas porque 
os cidadáns tiñan razón", dixo. 

Olaia Fernández Davila consi
derou especialmente rexeitábel 
a falta de colaboración que o in
forme do Valedor pon de mani
f esto, e que afecta principal
mente á Xunta, dixo. Neste sen-

tido , indicou que a institución 
debe incidir para evitar esta rea
lidade e "conseguir que os cida
dáns galegas podan disfrutar 
dos seus direitos fundamentais 
sen ter que acudir ao Valedor". 

António Carro foi o encarregado 
de expoñer a posición dos so
cialistas, e. reclamou informes 
especiais sobre mendicidade e 
marxinación, por unha banda, e 
sobre os problemas da emigra
ción, por outra. Carro tamén cri
ticou a escas difusión dos conti
dos críticos do informe do Vale
dor correspondente ao ano 93 , 
o que achacou a un exceso de 
obediéncia ao poder político por 
parte da maioria dos meios de 
comunicación galegos, 

Polo PP, Fernando González 
Süárez salientou que no informe 
do 93 só hai catro queixas sobre 
cuestións referidas a expropria
cións forzosas, nengunha delas 
referida á Xunta, o que interpre
tou corno demostración de que 
as críticas vertidas nos informes 
de anos anteriores xa terian sur
tido efeito canta os abusos das 
declaracións de urxéncia. 

Portas pechadas 

O pleno do Parlamento tomou 

en consideración unha proposi
ción de lei do PSdeG -PSOE 
para reformar o Regulamento 
da Cámara aprobado hai un 
ano e facer posíbel que as co
misións de investigación, mália 
o seu carácter secreto , sexan 
abertas aos meios de comuni 
cación. 

O PP, sen embargo, através do 
seu portavos, Xesus Palmou , 
deixou claro que nen a Xunta 
nen o seu grupo desexan que 
se abran as portas da comisión 
que investiga na actualidade as 
irregularidades nas obras de 
Verin e Castrelo do Val, feítas 
sen adxudicación. A desculpa 
do PP é que non lle satisfai a 
proposta socialista -copiada 
dunha que IU levou ao Congre
so, segundo Palmou- e que 
portante queren emendala, o 
que levará tempo. Palmou ta
mén deixou cair que haberá res
triccións e posibelmente segui
rán sendo secretas as declara
cións de persoas ou casos sub
metidos a segredo sumarial. 

Por outra banda, o pleno do 
Parlamento rexeitou criar unha 
comisión de investigación sobre 
irregularidades na execución do 
plano de desenvolvimento do 
Caurel.+ 
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A CRISE DO MODELO SANITÁRIO 

O incremento máis espectacular da demora produciuse en Vigo, mália o aumento do número de camas 

As listas de espera hospitalárias dobráronse 
desde que a Xunta asumiu as competéncias sanitárias 
•MARIA ALONSO 

O número de doentes en 
lista de espera para 
hospitalización 
experimentou un 
incremento espectacular 
desde que a Xunta 
asinara co lnsalud o 
acordo de transferéncia 
das competéncias 
sanitárias, que entrou en 
vigor o día 1 de Xaneiro 
do 91. Informes internos 
elaborados polo 
Ministério de Sanidade 
cando ainda exercia a 
xestión directa na Galiza, 
revelan que pouco antes 
do traspaso habia algo 
máis de 16.000 enfermos 
agardando ser atendidos 
na rede hospitalária 
dependente do lnsalud. 
Esta cifra demostra que, 
desde que o Servizo 
galega de Saúde 
(Sergas) se fixo cargo da 
prestación da asisténcia 
sanitária, as listas de 
espera praticamente se 
duplicaron. 

Documentos internos da própria 
subdirección xeral de Informa
ción Sanitária recoñecian a exis
téncia dunhas listas de espera 
duns 30 .000 pacientes como 
média, ao longo do ano 93 (Ver 
A Nosa Terra n11 619) . 

Ainda que o salto non foi cuanti 
tativamente tan importante, ta
mén as cifras correspondentes 
á demora nas consultas exter
nas hospitalárias poñen de ma
nifesto un claro empioramento 
da situación, xa que dunhas 
14.000 persoas en lista de es
pera en toda a Comunidade ga
lega se pasou a 20.000 durante 
o pasado ano 93, tres anos des
pois das transferéncias. 

Os informes elaborados polo In
salud en Marzo do 90, cando xa 
os máximos responsábeis sani
tários negociaban en Madrid as 
condicións dunha posíbel trans
feréncia, indican que a área sa
nitária que máis negativamente 
se viu afectada polo cámbio na 
xestión foi a de Vigo. As listas 
oficiais do lnsalud recoñecian 
naquela época prévia ao traspa
so que o complexo hospitalário 
Xeral-Cíes tiña unha lista de es
pera de 2.256 doentes. Tres 
anos despois, o Sergas recoñe
ce internamente que este centro 
ten agora 5.748 enfermos, aos 
que hai que engadir 1.850 do 
Hospital do Meixoeiro, que an
tes non existia. 

A evolución rexistrada nesta 
área sanitária é especialmente 
preocupante, se se ten en conta 
que a presión asistencial case 
insuportábel que historicamente 
apresentaba o Hospital Xeral de 

Pésie ao incremento do número de camas, as listas de.espera non deixan de ascender. ANXO IGLESIAS 

Vigo viuse aliviada 
cun considerábel 
incremento dos re-

ponsábeis do Ser
gas os que dese
ñaron un "concer-

cursos disponíbeis. 
Dase a circunstán
cia de que o Hospi
t a 1 do Meixoeiro, 
que ainda non exis
tía cando o lnsalud 
fixo o devandito in
forme e non se po-

Povisa pasou a adicar a metade das 
suas 640 camas de hospitalización · 
aos pacientes da sanidade pública. 

to singular" coa 
clínica privada de 
Povis.a, co obxec
tivo de que este 
centro hospitalário 
asumise unha par
te importante da 

r i a a funcionar en 
pleno rendimento 
até despois das 
transferéncias sanitárias , apor
tou á povoación que incialmente 
atendia o Xeral case 400 camas 
de hospitalización. 

Concerto coa 
medicina privada 

Por outra banda, foron os res-

povoación protexi
d_a na área de Vi
go, praticamente 
100.000 persoas. 

Mália que o aproveitamento 
dos recursos deste centro pri
vado data en realidade da épo
ca de xestión directa do lnsa-

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

Listas sen depurar 
Un dado que hai que ter en 
conta cando se analisa a evo
lución das listas de espera, e 
que ainda contribue a deixar 
en pior situación a actuación 
do Sergas, retírese ao feíto de 
que as listas elaboradas polo 
lnsalud estaban sen depurar. 
Compre lembrar que a primeira 
medida adoptada pola Conse-
11 aria de Sanidade cando im
plantou temporalmente o siste
ma das "peonadas" consistiu 
en comprobar cantas das per
soas que agardaban pola hos
pitalización desexaban real
mente_ ser operadas. Esta ope
ración permitiu reducir conside
rabelmente o volume das lis
tas, xa que os anos de espera 
sen seren atendidos fan que 
moitos pacientes opten final
mente por operarse no sector 
privado, decidir non submeter
se á intervención aconsellada 
polo especialista. Noutros ca
sos, cando se chamou para 
comprobar se o enfermo se
guía nas listas, a sua família 
comunicou que non porque o 
paciente morrera· xa. Oeste xei
to, as listas recoñecidas polos 
s·ergas benefícianse dos efei-

tos redutores ocasionados pola 
depuración. 

Frecuéncia hospitalária 

Aparte dos problemas de xes
tión e do escaso aproveitamen
to dos recursos, no incremento 
abraiante das listas de espera 
desde o traspaso do lnsalud 
podería ter incidido relativa
mente un incremento dos índi -

' 

Os anos de espera 
sen.seren 
atendidos tan que 
moitos pacientes 
opten finalmente 
PC?r operarse n.o . 

-· sector privado. 

ces de frecuentación hospitalá
ria. O aumento da presión asis
tencial por parte da povoación 
sobre os distintos centros teria 
contribuído asi a aumentar as 
listas de espera. 

Os expertos consideran que os 
índices de frecuentación nor
mais abalan entre 80 e 100 pa
cientes anuais por cada mil ha
bitantes protexidos, pero a dis
persión xeográfica da povoa
ción e as insuficientes infraes
truturas de comunicación fa
cian que no ano 90 os índices 
da Comunidade galega non 
chegasen sequer aos 70 enfer
mos anuais. 

Ainda recoñecendo como posí
bel que o incremento dos re
cursos e a mellara na educa
ción sanitária da povoación pu
desen ter incrementado os ín
dices de frecuentación hospita-
1 ári a, non parece lóxico que 
ocorrise até o ponto de dupli
car as listas de espera, porque 
nestes anos, sobretodo nal
gunhas áreas sanitárias, au
mentou o número de camas de 
hospitalización.+ · 
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lud, o certo é que, só na e-tapa 
do Sergas, Povisa pasou a adi
car a metada das suas 640 ca
mas de hospitalización aos pa
cientes da sanidade pública. 

Neste período de tempo, a po
voación da área sanitária de 
Vigo, conformada por máis de 
450.000 habitantes entre as 
áreas Norte e Sul da zona xe
ográfica de influéncia da cida
de, pasou de dispar dunhas 
600 camas no complexo Xe
ral-Cíes a 1.300 distribuídas 
entre este centro, o Meixoeiro 
e Povisa. 

O panorama tamén resulta de
solador para a área sanitária de 
Vigo no que atinxe ás listas de 
espera para consultas externas, 
xa que en tres anos o número 
de pacientes pasou de 2.517 a 
3.659. Aparte, hai que ter en 
conta as listas xeradas polo 
Meixoeiro, cunha média de 
1.700 pacientes ao longo dopa.
sado ano 93. 

Tamén o Juan Canaleja 

Peró o caso do Xeral-Cíes de 
Vigo non é o único que demos
tra a ineficácia do sistema e a 
nula eficácia dos programas de 
"peonadas" deseñados pola 
Consellaria de Sanidade para 
aproveitar máis os recursos 
hospitalários e reducir as listas 
de espera. O Hospital "Juan Ca
naleja" da Coruña é. outro caso 
grave no -conxunto da rede do 
Sergas. Os informes do lnsalud 
relativos ao ano 90, último da 
sua xestión en Galiza, indican 
que naque! ano as listas de es
pera situábanse arredor dos 
1.220 pacientes, frente aos máis 
de 4.000 que recoñece o docu
mento interno da Xunta. Tamén 
neste centro se dispararon as 
listas correspondentes a consul
tas externas. 

Outros casos escandalosos polo 
incremento desmesurado das 
listas son os do Hospital "Arqui
tecto Marcide" de Ferrol, que 
pasou de 997 persoas en listas 
de espera a 1.515, e do comple
xo Xeral-Calde de Lugo, onde o 
número de pacientes medrou de 
826 doentes a 1.854. 

Por outra banda, o Hospital 
Montecelo de Pontevedra tam
pouco conseguiu controlar as 
suas listas de espera e xestio
nar mellor os recursos dos que 
dispón, xa que as suas listas 
pasaron de 931 enfermos a 
1.416. Tamén o complexo Cris
tal-Piñor de Ourense e o Hos
pital Comarcal de Burela expe
rimentaron crecimentos nas 
suas listas durante o período 
analisado. 

A comparación dos dados ela
borados polo lnsalud e mais o 

· Sergas unicamente deixa ben 
parada a xestión desenvolvida 
pola Xunta no eido sanitário nos 
casos dos hospitais comarcais 
de Montarte e Valdeorras. O 
Xeral de Galiza de Santiago 
praticamente .non cambiou as 
cifras de persoas en listas de 
espera desde as transferéncias, 
que se manteñen arredor dos 
7.000 pacientes.+ 



Vícios europeos, 
virtudes hispanas 

MA.NuELCAO 

Os resultados das eleicións.·ao Parlamento europeu saldáronse 
cunha _aprente vitória dos euroescépticos-e cunha polarización 
do voto cara opcións_ m·áis· extremas. ·A in~stabilidade política 
que se aviciña, dificuldades de avance no proceso de unión ,eu- · 
ropea e g temor· ao r~pontamenta da inflación traduciuse en im
portantes caídas das bolsas europeas e unha cer:ta deses·tabili-

-----------'O . / . antteurope1smo 
.. segue a ser 

componente decisivo 
da direita española.' . 

zaciór:i dos merca
dos ·da débeda a 
longo prazo. O ca
lendário de Maas; 
tricht sofrerá modifi
cación pouco forza
das dado o grau de 
inconcreción . do 
mesmo e "posibilida
de de efectuar leitu
ras mesmo contra
ditórias. A Europa 
das várias velocida-
des gaña terreo, so
bretodo, a partir da 

entrada do.s catro novos países e a previsíbel dos países do 
Leste. Uns nien::ados mundiais cada vez máis abertos tan obso
leta calquer estratéxia de desenvolvimento territorfal ou empre- · 
sarial orientada cara mareados internos protéxidos. As estraté
xias cara tora xa non son cmha eleición senón unha nec·esidape. 

Neste contexto, as palabras pronunciadas po( J.M. Aznar nun mi
tin eleitoral én Valladolid nas que dicia "¿quién en Europa o en 
España puede darnos una lección de sentido de la historia si du
rante siglos Europa se gobernó des·de Castilla?", parecen indicar
nos que o antieuropeísmo· seg,ue a ser componente decisivo da 
direita· española. Quizá os delírios de grandeza doutras épocas 
-ó pasado 7 de .Xuño celebráronse. os 500 anos do Tratado de 
Tordesillas, apresentándose un acordo para o .. expólio e .asimila
ción doutras culturas como un exemplo para 6:uropa- trabucan 
as conciéncias e o ser:itido comun. AIUE é un acordo, basica
mente económico, forzado hoxe pola intern.acion~lizaclón dos 
mercados, e pouco máis. A Europa non . se vai a qar exemplo, . 
nen licións desde hai xa tempo, sobretodo, desdª ó ~stadq_ espa- , 
ñol, pois Europa é urí mercado .e rios mercados véndese, cóm
prase ou mírase. Certamen.te tal deseño pode ter defectos como 
o famoso "déficit democrático" ·pero tamén ten vantaxes pois as 
regras do mercado so_n coñecidas ou fáceis de aprender e, en úl- · 
tima instáncia, sempre se pode intentar cambiar as regras do xo
go. Corea do Sul non deu exemplos nen consellos pero é o pFi
meiro construtor mundial de buques e deixou sen mercado aos 
estaleiros ·gal.egos .. Sendo istó asi, atribuir os males da economia __ 
espáñola . a Europa é un :erro de ápreeiacipn que §:Iéocha un ha 
certa irresponsabiliaade. Que en Holanda criasen »éá no ano 
1949 unha Oficina· pé\ra o estudo .e comercialización da pataca 
mentres en España inténtase agora, en 1994, promover a consti
tución dunha OCM só significa que vamo$ con retrasq. Que en 
España se ,viva nun ambierite de c;:orrupción, ap~rier;iéia e fraude, 
que o. caciql)ismo _- e o. Loéali_sni.o imperen eri .Gal iza, - q~·~ áté os 
anos 80 non .es'tiver toda.a povoación escolarizada, qUe Mario 
Conde for un exemplo até hai pouco, que a relación efectivo/de
pósitos aumente dende 1985 agachando unha bolsa crecente de 
diñeiro negro, que se· arrasen as carballeiras gratuitamente, que 
se estexa liquidando a paisa?<e galega con construcións lamentá
beis, que se fagan estradas a nengunha parte, etc., etc., non é 
un problema de Europa. Por sorte ou por desgrácia, boa parte . 
dos problem~_s --~ ~.é?-,s . ~olucións dependen de nós. + __ _. , ,_. ·. -. ·~ 
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Ramón Villares e Darío Villanueva. 

Villares e Vitlanueva comezan a campaña cos apoios igualados 

Os independentes decidirán nas 
eleicións ao reitorado compostelán 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

O Mércores15 de XÜño 
fixérpnse públicas 
~oficialmente as duas. 
candidaturas ás eleicións 
ao reitorado da 
Universidade de Santiago 

· .~ de Compostela. Ramón 
_· Vi llares_ Paz _espera ser 
reeleito no cargo mentres 
qye Dario Villanueva 
Prieto profesor de Teoría 
da Literafura, canta con 
importantes apoios par? 
·desbancalo. As duas 
asociacións esfüdantis · 
maioritárias, CAF e 
AUGE, teñen a sua 
postura definida: os 
primeiros prestarán o seu 
apoio a Villares e os . 
segundos decántanse por 
Villanueva. 

A datá das eleicións reitorais se
rá entre o 22 e u28 de Xuño. No 
transcurso desta semana, am
bos candidatos apresentaron ás · · 
suas resp·ectivas equipas. Na de 
Villares hai alguns cámbios res
peito do anterior, como o feito de 
os seus candidatos ao vicerreito
rado de Investigación, seren 
dous no intento de promocionar 
a investigación universitária. 

O pasado dia 9 de Xuño, data lí
mite da' ~presentación das candi-

As equipas reitorais 

Cada candidato apresentou a 
sua equipa formada por sete vi
cerrectores . Dario Villanueva 
apresentou a Castro Cotón, vi
cedecano da Faculdade de Eco
nómicas e Empresarias ; Sérgio 
Casas , profesores de Qu ímica 
Inorgánica; os Decanos da Fa
culdade de Matemáticas e Direi
to , Celso Rodríguez e Xosé Ma
n ue I Lorenzo Salgado; Luís 
Concheiro Cafro, catedrático de 
Medicina Legal; Xosé María Ri
vera Otero; profesor de Ciéncias 
Políticas e Francisco Maseda, 
da Politécnica de Lugo. 

Ademais, Villanueva rodeouse 
. dun comité de estratéxia forma
do por Luís Iglesias Feijoo, de 
Filoloxia; Sanmartín Durán , de 
Farmácia ; Elisardo Doval , de 
Pedagoxia e Xurxo Sobra!, de 
Psicoloxia. Comezaron a sua 
campaña cunha série de charlas 
no campus de Lugo. 

Ramón Villares xa asignou ao 
personal para os qiferentes vice
rreitores: Rosario Alvarez Blanco 
para Profesorado; Fernando Ca
daveira Mahía en Organización 
Académica; Perfecto Yebra Mar
tull en Asuntos Económicos; Xan 
Carmona Badía no vicerreitora
do de Estudantes ; António Cres
po -Abelleira en Extensión Uni
versitária; Felix Vidal Costa e 
Emilio Mora como responsábeis 
de Investigación e Henrique 
González García como vicerrei
tbr do campús de Lugo. 

Correlación de forzas 
igualad~ 

· Ninguén se atreve a facer prog
nósticos sobre que candidato se-

r' 

· oaturas, Villares e·Villanueva fi
xeron í.mha exposición brev~ das · 
liñas xerais dos .seus-respectivos 
programas. · O a.ctua1· .rsitor desta
cou os logros conseguidos até 
agora na universidade campos- · 
telá e avogou ROr unha liña .de in
cremento da .investigáción e de · 
proxecciQn ao ,exterior. , 

Pala sua-banda, Dario vmanueva A f~CU Id ad e de· 
sinalou a necesidade de clarificar • M d' · · ··.- _ e· 1cina, cuxo que papel está xo§ando a Uni-

. versidade de ·santiago ·e de criar : decano estivo ·ª l• 

máis ·titulacións tecriblóxicas. "E · , 
necesário refo:rmar os Estatut0s · ¡ pique·s _de . 
.da Universidade xa que datan do · · 
ano 1985, antes da disgregación, : apresentar ~ .sua 
polo que é unha cuestión prioritá- : ca. ndidatura, 
rja faéelo antes do ano 1995, 1 

quinto centenár'io da institución . ••• .. parece ~ o bastión 
universitári~· de Santiago", afir-
mou Dario Villl?-Quevq . .... , .. , .. . L .. !nd ..... ~~-~.fl.~ .,d. ~ .. n.J ... ~~.~ .. ·,·-·,·,· ¡•,· . l: 1. 1 t L '· 1. l t ::- • • : 1r_ 1 ... • ~ _ .... 

rá o vencedor, xa que as forzas 
que apoian a uns e a outros es
tán moi igualadas numericamen
te. Dario Villanueva ten aos pro
fesores da Plataforma Universitá
ria Progresista e de Converxén~ 
cía Universitária ao seu carón , 
mentres que a Plataforma Nacio
nalista é o sostén de Villares. 

A asociación estudantil AUGE, 
con 29 representantes claus
trais, seria unha baza importan
te para Villanueva xa que desde 
un princípio rexeitaron votar a 
Villares. "O programa de Villares 
semel la levar unha liña conti
nuísta que foi desfavorábel para 
toda a comunidade universitária 
con problemas como a falta de 
información, as taxas e a matri
culación ", sinala An xo Matos , 
representante desta asociación . 

Ricardo Collazo , do Conse llo 
Nacional dos CAF , anu nciou 
que xa tiñan decidido dar o seu 
apoio a Ramón Villares. "Non o 
tacemos polo que aterece, se
nón polo medo á involución que 
supón Villanueva. Non nos que
da marxe de manobra". Para 
Collazo , o argumento con máis 
peso para ir en contra de Vil la
nueva é que este pretende facer 
unha política corporativista, con
tando só co profesorado. "Polo 
menos , sabemos que Villares 
non é tan reácio a elaborar uns 
estatutos con maior participa
Gión do alunado". 

AUGE, en troques, v8 en Villa
nueva unha persoa directa con 
ganas de renovación. "Cremas 
que ten intención de achegarse 
ás asociacións estudantis e, ain
da que o estexamos reflexionan
do de forma asembleária, hai po
sibilidades de que lle prestemos 
o naso apoio", di Anxo Matos. 

·-Para ambas asociacións estu
dantis as eleicións están moi 
· empatada's; todo ·depende dos· 
independentes. A facultada de 
Medicina, cuxo decano estivo a 
piques de apresentar a sua can
didatura ~o reiterado, parece ser· 

.. o bastión, !ndependente. "Cinco 
ou sei alunas 'claustrais de Medi
cina, independentes, poden ser 
os que decidan nesta eleición. A 
diferéncia, de todos xeitos, entre · 
Villares e Villanueva seria míni
ma, entre cinco' ou seis votos", 
p[OgQO~t,iq~ J~i~~HtjQ ,QolJ§lZQ .. + 
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GALIZA E MUNDO 

A INDUSTRIALIZACIÓN DA BEIRAMAR 

É portavoz da Plataforma po/a Defensa da Ria de Vigo 

Xosé Durán 
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'Neste momento só a Autoridade Portuária defende o proxecto de Petrovigo' 
• G. LUCA DE TENA 

A oposición ao proxecto 
da terminal de Petrovigo 
xuntou aos mariscadores 
e pescadores de toda a 
ria de Vigo na Plataforma 
pala defensa da Ria. 
Representantes da 
Plataforma protestaron 
contra a estación de 
beiramar nas últimas 
semanas en várias 
institucións. Xosé Durán 
González, presidente da 
OPP da Ria de Vigo e 
portavoz da Plataforma 
aborda nesta entrevista a 
situación do proxecto. 

O proxecto de Petrovigo tivo 
a virtude de unir coma unha 
piña a mariscadores e pesca
dores 

Penso que si. Todos os secto
res productivos que viven arre
dor da ria xuntámonos na Plata
forma pela Defensa da Ria. Se 
hai dez anos tivesemos esta 
Plataforma o recheo de Bouzas 
non esta ria aí. É doado tirar to
do á ria e diariamente vemos 
como se agrede a beiramar. Ao 
tratar de evitar isto, a Platafor
ma defende intereses económi
cos e sociais da Ria. 

Os promotores de Petrovigo 
dinque a terminal de submi
nistro é compatíbel con ou
tras utilidades da Ria. 

A ria de Vigo ten xa un proble
ma de espácio polo que compi
ten o seitor primário, a pesca, 
os cultivos mariños, o tránsito 
de barcos etc . Agora queren 
meter dentro da ria unha indús
tria que non seria compatíbel 
coa actividade pesqueira e ma
risquei ra . Os derrames diários 
que vai habelos, ou calquer ac
cidente, seria catastrófico para 
astes sectores. Os científicos 
opinan que seria incompatíbel 
coa auto-renovación de recur
sos. Que Petrovigo demostre se 
hai en algunha parte do mundo 
hai porto algun no que convivan 
a actividade económica primária 
cunha terminal de combustíbeis. 
Doutra parte, Petrovigo alegaba 
que era só un problema de Vi
go. Pero a ria é unha unidade 
de producción que hai que con
siderar en conxunto; non se po
de separar Vigo de Moaña, 
Cangas ou Redondela. 

Informes comprados 

A empresa adoita citar infor
mes positivos 

Os informes de impacto am
biental que presentaron da em
presa Ecoconsulting de Madrid 
só cita como importante para o 
marisqueo a San Simón. Claro 
que quen paga manda. Pola mi
ña relación co Instituto de Jnves
tigacións Mariñas e outras insti
tucións, sei que a empresa de 
Petrovigo procurou quen lle fixe
se aqui o informe de impacto. 
Pero todos eles advertíronlle 
que o-informe seria negativo. 
Por iso fo ron encarregalo a· Ma-

drid. Onde puxeron nese infor
me as bateas de cultivo de me
xilón e ostra que hai desde San 
Simón deica a boca Norde da 
ria? E a actividade extractiva 
que hai desde as Cies á San Si
món? Petrovigo trabucouse de 
ubicación. Se cadra estaba me
llar neutro lugar da costa, pero 
non no interior da ria. Se a en
trada de auga na ria faise pala 
parte Sul e sae polo Norde, o 
que se fai coa colocación pro
posta do peirao de Petrovigo e 
dirixir cara ao interior toda a 
contaminación que se produza. 
O proxecto tampouco cumpre o 
decreto 345 do 93 sobre calida
de das augas para cultivos mari
ños. Se como din os expertos 
cada dia se poden perder tres
centos ou catrocentos litros de 

'Que Petrovigo demostre se hai porto 
algun no mundo no que convivan a 
actividade económica pri~ária cunh·~ 
terminal de combustíbeis' 

carburante esteremos incum
prindo a norma comunitária so
bre calidade das augas. Os pro
motores de Petrovigo non acer
taron na colocación. Por trinta 
postos de traballo queren ame
zar praias coma a de Alcabre 
que se está a recuperar con gas
to considerábel . Queren colocalo 
a carón dunha povoación, contra 
un sector primário e unha estru-

tura turística de importáncia. 

Petrovigo segui:ido esa opJ
nión é incompatíbel co sector 
de servizos e primario; pero 
outros din que poderia ser 
moderadamente compatíbel 
porque produciría benefícios 
que comp.ensarian os danos. 

O delegado da Zona Franca di 

A Consellaria de Pesca Vota en ·contra 
Un informe biolóxico das Con
sellaria de Pesca desaconsella 
instalar a estación de Petrovigo 
no recheo de Bouzas, dentro da 
Ria de Vigo. O dictame da Con
sellaria, que fora solicitado re
petidamente pala OPP, advirte 
que as rias non son sistemas 
abertos e os efectos dun ver
quido accidental terian conse
cuéncias prolongadas. A Con
selleria critica o estudo de im
pacto ambiental que a empresa 
Petrovigo encargou a unha con
sultora de Madrid. Ainda que o 
Estudo só cita como importante 

. para o marisqueo a ensenada 
de San Simón, os biólogos_ Ma
nuel Solórzano e X.M. Romarís 
lembran que todo o litoral de 
Domaio-Moaña así como o 
Con, Rodeira, Barra, Limens e 
Cies teñen importantes bancos 
de molusco·. 

O informe chama a atención so
bre o efecto barreira da doca de 
atraque e da necesida"dé de dra-· 

gar, o que implica un incremento 
dos impactos. 

O que os biólogos califican de 
aspecto máis problemático en 
relación co meio ambiente mari- · ·~ 
ño céntrase nos verquidos ou 
emisións de carácter funcional, 

O titular de Pesca Xan Caama- . 
ño asegurou ·que no de hoxe e 
despois de coñecer o informé, . 
"a postura _da Cónsellaria- non 
pode ser niáis que _contrária _á 
instal~ción, da pretendida em-
presa". · · 

que poden ser involuntários ou Caamaño dixo qüe á vista do in-
voluntários. Este efecto, debido forme non había garantías sufi-
á sua natureza crónica, poderia cientes· de inocuidade para o 
converterse en acumulativo o normal dese.n'volvemento das 
que afectaria a zonas_de pesca, ., actividades p.esqu.eiras, maris
marisqueo e cultivos ·trotantes. queiras e de, acuicultura na Ria 

de Vigo-. 
A outra ameaza son os verqui-
dos ou emisións accidentais que As conclusión dos biólogos da 
poden devir en catástrofes . . '.'En Xunta súrn,anse ás ~xpresadas 
condicións normais .:sinalan os polbs técnicos do Instituto de In-
autores do dictame- non debe- ~estigacións Mariñas de Vigo. 
rian producirse, pero é un feíto 
real que acontecen. Un verquido 
masivo de combustíbeis deriva
dos do petróleo suporia a parali
zación da actividade extractiva e 
de cultivo durante un periodo de 
1 ou 2 anos como mínimo en 
grande parte da Ria". ·· · 

Ao coñecer o pronunciamento 
da consellaria de Pesca, a OPP 
de Vigo sinalou a sua satisfac
ción polo informe que alonxab_a 
un perigo para as '10.000 fami
lias que viven da pesca e o ma
risqueo nesta Ria. + 

G. LUCA DE TENA 

que a riqueza que vai traer Pe
trovigo compensará os income
nentes. Aparte de defender os 
seus próprios intereses, supoño 
que este señor non leva moito 
tempo en Bouzas, porque onde 
e_stá-instalada a Zona Franca era 
hai quince ou vinte anos unha 
das zonas máis ricas de Galiza 
en moluscos. Foi gañada ao mar 
asoballadoramente, con verqui
dos sen contención. O próprio 
proxecto di que un dos obxecti
vos é captar o. tránsito que pasa 
polas nosas costas para facer 
suministro en rota. A ir}tención é 
que os barcos podan advertir 
con antelación o paso por estas 
augas para sairlles ao paso cun
ha barcaza e fornecelos r:io m_ar. 
Que lle vai dar iso á ria de Vigo? 
En canto aos prezos do combus
tíbel, xa non compensa aos pes
queiros de aqui facer consumo 
en Canarias porque os prezos 
sori semellantes. 

A Xunta. .acaba de pronunciar
se en contra do proxecto. Al
g un-has p'osicións públicas 
sobre Petrovigo de hai un ano 

. son case_ irrecoñecibeis. 

Os empresários promotores do 
proxecto, que se apresentaban 
coma empresários modelo e 
non o deben ser tanto porque 
teñen as empresas en regula
ción, IQ.nzaron a idea de que a .. 
oposición a Petrovigo era unha 
tefma da Asociación de Veciños 
de Bouzas. Déspois· foise vendo 
que o proxecto non só afectaba 
á Vigo senón a toda unha co
marca; que os concellos da Ria 
pronunciábanse en contra; que 
os científicos pronunciábanse 
en contra e que Administración 
autonómica tamén publicaba un 
informe negativo. Neste mo
mento, a única institución que 
está a pral da instalación de Pe
trovigo. é a Autoridade Portuária 
de Vigo. Dá a impresión de que 
están nunha illa. + 



A POLÍTICA DAS CAIXAS 

A entidade alcanza benefícios record en 1993 

Caixa Galicia dá prioridade á 
implantación no Mediterráneo 
•M.V. 

Caixa Galicia incrementa 
fortemente os seus 
benefícios, cando a 
economia galega está 
baixo alarma vermella, 
oferece unha das 
morosidades máis baixas 
cando o número de 
fallidos no pago de 
créditos aumenta en todo 
o Estado e amplia o 
crédito a clientes pésie á 
forte recesión. Segundo 
os dados oferecidos na 
sua Asemblea Xeral 
Ordinária, Caixa Galicia é 
unha illa de progreso, nun 
mar de brétemas. 

Xosé Luis Méndez, Director Xe
ral, calificou de "excelentes" os 
resultados do ano 93. A 31 de 
Decembro os recursos próprios 
da entidade acadaban os 
77.496 millóns de pesetas, o 
20% máis que o ano 1992. Os 
recursos xerados ascendian a 
29.196 millóns, o 25,08% máis 
que no exercício precedente. 

Os benefícios antes. de impostes 
acadaron os 17.803 millóns de 
pesetas, o que representa un 
18,23% de incremento. Este ano 

a liña ascendente parece similar, 
así a 31 de Maio o beneficio é 
xa de 11.512 millóns. Caixa Ga
licia é xa, segundo os seus res
ponsábeis "unha das Caixas es
pañolas máis rentábeis". 

Boa xestión 

As causas desta boa saude ha
beria que buscalas no freo dos 
gastos ordinários e na conten
ción dos morosos. En ambos 
casos Caixa Galicia deberia ser 
un exemplo a imitar, poste que 
acada records de xestión entre 
as caixas confederadas. 

A entidade compensou a baixa 
dos tipos de interés co aumento 
dos fondos de investimento. 
Méndez destaca tamén o au
mento do número de créditos 

mantén convénios de colabora
ción que se achegan aos 30.000 
millóns de pesetas. 

Caixa Galicia canta cunha 
rede de 504 oficinas, das cales 

. 74 están situadas fara de Gali
" za. O pasad·o mes de Maio 

mercou nove oficinas que o 
Banco de Fomento tiña no 
Pais Valenciá. + 

DESENCONTRO ENTRE ORZA E 
MÉNDEZ 

M.V. 

Xosé Luis Méndez é o primeiro en recoñecer a alá do Padornelo e Pedrafita. Case a metade des-
"contradición" entre os altos benefícios e a situa- te esforzo emigra. É algo que mesmo adoitan a 
ción xeral do país que lle presta o nome á entida- botarlle en cara as Caixas do sul. Non confían nas 
de. Méndez en realidade non adoita a se referir a posibilidades de Galiza? Parecen non facelo , dado 

Galiza, senón á xerali- que Méndez mostrouse tamén contrário ao Fondo concedidos 
e o "incre
mento dos 
préstamos 
ao sector 
primário 
(agricultura, 
gandeiric¡. e 
pesca), a 
construción 
e á vivencia. 
A Caixa sa
lienta por úl
timo a sua 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dade de España. A de Fomento, proposto pola Conselleria de Econo-
maior Caixa da nosa mia e no que as catro caixas galegas, máis o Ban-

A entidade ven sendo 
unha das que máis se 

destaca polo investimento 
do aforro galego máis alá 

do Padornelo. 

comunidade esténde- co Galega e Pastor deberian contribuir cun 1 % do 

colaboración cos organismos 
públicos estatais (MOPU., ICO) 
e coa Xunta. Con esta última 

se por León , alí mer- seu pasivo. Este Fondo serviría para financiar , se-
cou Caixa Rural, e gundo o Conselleiro, Xosé António Orza, investi -
agora anúncia, como mentes considerados de interés estratéxico para 
primeiro obxetivo, o re- Galiza. Para Méndez esa obrigatoriedade, marca-
fo rz amento da sua da pola Xunta, atenta contra a libre competéncia e 
preséncia no Medite- afectaria tamén ao control dos riscos. 
rráneo. 

A entidade que gover
na Méndez ven senda 

unha das que máis se destaca pola exportación de 
recursos ou, dito doutro xeito, pola concesión de 

O recurso á teoria da libre competéncia, por parte 
de Méndez, semella retórico. Deberia explicar, en 
realidade, cales soan as prioridades da Caixa en 
relación con, Galiza e que diferéncias concretas ten 
coa Xunta. E o único xeito de acabar co escurantis
mo que habitualmente abata ao sector financeiro. + · créditos e polo investimento de aforro galega máis 
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S U ·B S C R E B A S E A 

ANOSATERRA 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) 

No me ................................ Apelidos ................................................................ . 
Enderezo ................................................................... Cod. Postal ................... . 
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F .................... . 

Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Galiza/Estado/Portugal ......... .. 7.500 pta./ano .............. 3.750 pta./semestre 
Europa ........... ......... ... .............. 9.100 
América e resto do mundo ...... 10.900 
a) Subscricións para o Estado español 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1_371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DA
0

DOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de A forros ...................................... Canta/Libreta ................................. . 
Titular da Conta ou Libreta .......................................................................................... . 
Nº Sucursal ............... Povoación ............................... Proví ncia ............................... .. 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ab meu norne lle sexan 
apresentados por Promocións c ·ulturais Galegas S.A. (A.Nosa Terra). 
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GALIZA E MUNDO 

VIAXES POLA PAZ 

Guatemala e O Salvador obxectivos do Cosa/ 
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Un verán de traballo solidário 
Por segundo ano 
alguns, outros e 
outras por 
primeira vez, un 
par de dúcias de 
homes e mulleres 
collerán este 
verán o avión 
para unhas 
vacacións 
bastante 
particulares. Son 
os participantes 
nas brigadas de 
traballo que este 
ano volve 
promover o 
Comité de 
Solidariedade coa 
América Latina. 

No Salvador estiman que se 
poden atapar cun panorama 
distinto ao vivido hai un ano. 
Falan os membros do Cosal 
dun desencanto percebido nos 
seus contactos con salvadore
ños vencellados á FMLN. Des
pois das eleicións a direita sén
tese máis asentada, e a es
querda en xeral máis atrofiada 
e abocad~ a unha profunda re
flexión . E un sentimento que 
cantan con detectar nas comu
nidades a visitar. 

O caso de Guatemala é distinto 
na situación política e tamén na 
forma de convivéncia. Son co
munidades cunha presenza in
díxena moi alta, o que implica 
unha comunicación máis difícil 
ou cando menos distinta á esta
belecida no Salvador. "Seguro 
que non lle botamos nengunha 
canción con eles" aponta un bri
gadista do ano pasado no Sal
vador, sinalando o distancia
mento cultural e idiomático que 
esperan atapar ali. 

....J O labor a desenrolar nas re
(3 xións guatemaltecas de lxcar e 
~ El Petén tamén se apresenta 
¡±J distinta á desenvolvida na co-

Os brigadistas a Guatemala e O Salvador non marchan nunha viaxe de "turismo solidário". munidade salvadoreña de Co
petillo. Aqui, nunha situación de 
grande represión e violación 
contínua dos direitos humanos, 
os guatemaltecos que retorna
ron das montañas ou os que o 
fixeron dos refúxios en México 
necesitan "acompañantes" inter
nacionais que disuadan ao exér
cito de agresións e accións vio
lentas. E unha función quizá 
máis difícil, porque non é doado 
ver a utilidade da estáncia can
do non hai moito que facer. O 
aborrimento é se cadra o mellar 
sinal de que se está a cumprir o 
servizo reclamado. Tamén exis
te unha certa marxe ao risco, 
ainda que isa tamén pode au
mentar a satisfacción final da 
experiéncia. 

•GONZALO VllAS 

Vários deles e delas voltarán á 
comunidade salvadoreña onde 
estivo traballando a anteriro ex
pedición, e ali tentarán rematar 
algunhas obras encetadas no 
verán pasado. Outros acoden a 
Guatemala cun plano algo dife
rente: servir de "acompañantes" 
en asentamentos de refuxiados 
e resistentes guatemaltecos que 
reclaman ese apoio internacio
nal para aminorar a represión 
continua que sofren no seu em
peño por reocupar as suas te
rras. 

O Cosa/ organiza estas expedi
cións de maneira autónoma, en 
contacto con organizacións co
mo o Padecoes salvadoreño ou 
a coordenadora estatal de soli
dariedade con Guatemala. Ain
da que o seu ámbito de acción 
abranxe nun princípio toda 
América, a infraestrutura huma
na e material , por forza limitada, 
determinou un maior contacto 
co Salvador, ainda que este ano 

consegurion bifurcarse na viciña 
Guatemala. Ao valorar esta ini
ciativa solidária no plano perso
al de cada quen, os membros 
do Cosal tentan ser comedidos. 
Para eles non se trata dunha 
función "misioneira" nen con
descendente, senón dun com
promiso con Joitas por unha mí
nima dignidade humana que ca
da quen desenvolve como pode 
e extrai unha experiéncia huma
na se cadra máis proveitosa que 
a axuda que podan prestar . 
Ademais do traballo semanal 
nas comunidades tamén teñen 
a oportunidade de visitar outros 
asentamentos nos fins de sema
na, dar unha volta por algunha 
cidade ou ir á praia se se tércia. 
T ampouco se trata dun "turismo 
solidário" polo que este termo 
implica de paternalismo cara a 
xente coa que se vai conviver. 
Para Ser úteis e ter unha boa 
experiéncia compre, segundo 
indican, limitar un tanto as ex
pectativas en canto á función 
que se está desenvolvendo, ten
tando comprender que en certas 

'Non se trata dunha 
función misioneira 
nen 
condescendente, 
senón dun 
compromiso con 
loitas por unha 
mínima dignidade 
humana'. 

comunidades, coma as de Gua
temala, un brigadista é até certo 
ponto un número máis dos cen
tos que por ali pasaron. Tamén 
destacan que non é necesária 
unha cualificación especial para 
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desenrolar un traballo positivo. 
- Algunha xente tende a pensar 

que se trata dunha experiéncia 
propícia para docentes ou per
soal sanitário, e acorre que as 
necesidades tan básicas coas 
que hai que enfrentarse nestas 
povoacións determina xeneral
mente que mestres ou médicos 
traballen en labores físicas co
ma a construción dunha escala 
ou poñendo ladrillos para facer 
unhas letrinas. 

Desencanto no Salvador 

Despois da experiéncia do ano 
anterior, nesta ocasión contaron 
con axudas similares, repetíndo
se en xeral as das empresas, 
concellos ou coléxios que apor
taran algo a vez anterior. Estes 
aportes van desde cartas e me
dicamentos a unha placa solar 
ou as bicicletas do colectivo "Bi
cis pola Paz", ainda que nesta 
ocasión déronlles licéncia para 
adquirir un burro en troques de 
bici, se os brigadistas o estima
sen máis útil sobre o terreo. 
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Ainda que as expedicións están 
xa bastante perfiladas, ainda hai 
tempo de apontarse a algunha 
delas. A viaxe sai nunhas 
125.000 pesetas, os gastos de 
estáncia son moi escasos. Os 
contactos pódense estabelecer 
antes de que remate o mes, nos 
teléfonos de Santiago 54 82 55 I 
53 74 97, ou de Vigo 20 48 03.+ 
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MEIO AMBIENTE 

Manuel Soto, secretário xeral da ADEGA 
"Ás empresas élles fácil comprar científicos para adecuar 
as investigacións sobre contaminación" 
• XAN CARBALLA 

Adega, é a 
organización 
ecoloxista máis 
veterana que 
funciona no país. 
Con case duas 
décadas de 
traballo a 
Asociación para 
a Defensa 
Ecolóxica de 
Galiza, ten sido a 
clave de arco 
para ligar a 
acti_vidade 
ecolóxica e o 
nacionalismo. 
Manuel Soto, 
profesor de 
Química na 
Universidade da 
Coruña, é o 
actual secretário 
xeral, e insiste en 
que "a 
independéncia 
de organizacións 
políticas, 
empresas ou 
sindicatos é 
esencial para a 
credibilidade 
dunha 
organización 
ecoloxista". 

Despois de duas décadas se
mella haber un repunte e esta
bilización na ADEGA, como ven 
o futuro? 

Os meios materiais e humanos 
sempre son poucos, pero certa
mente hai un relanzamento de 
actividades. Queremos afianzar 
a infraestrutura, mellorar os 
meios e mesmo pensamos en ter 
unha persoa adicada a tempo 
completo ao traballo de ADEGA. 
A revista Cerna tamén supuxo 
un grande estarzo, pero coida
mos que estabilizou a sua saida 
trimestral e mellorou nos conti
dos. Estamos intentando tamén 
dar continuidade ás distintas de
legacións , vocalias e áreas de 
trabal lo. 

A falta de profisionalización, en 
comparación con organismos 
como Greenpeace, é un obstá
culo para unha agrupación co
mo a sua? 

Nós ternos un aval de duas déca
das de traballo en Galicia, e non 
pensamos tanto en profisionali
zación como en tentar dar res
posta ,a máis agresións ecolóxi
cas. E o único xeito de chegar 
mellar á opinión pública pero o 
noso modelo non ten intención 
de imitar a Greenpeace. Escá
pansenos moitos problemas de 
meio ambiente no momento 
oportuno por falla de médios, por 
exemplo agora estamos incidindo 
nas alegacións por agresións na 
construcción das autovias , pero 

chegamos xa unha chisca tarde, 
e a posibilidade de mellorar o tra
zado disminuiu. 

'0 tratamento dos 
resíduos sólidos é 
o principal desafio 
que ten hoxe o 
ecoloxismo na 
Gal iza' 

ANXO IGLESIAS 

Que mistura de estudo e de 
mobilización coidan que é a 
adecuada e cal é sua relación 
coas organización políticas na
cionalistas, porque ADEGA ten 
aparecido abondosamente co
mo o movimento ecolóxico do 
nacionalismo? 

Nós nestes anos ternos realizado 
poucas mobilizacións en solitário. 
A última que lembro do ecoloxis
mo foi a da Iniciativa Lexislativa 
Popular por unha Lei Forestal, 
pero si ternos participado en moi
tas outras, como as de Celulo
sas, ou contra o encaro de Ná
via, colaborando con outras orga
nizacións. 

ADEGA ten estado m.oi ligada ªº 

nacionalismo ainda que estatuta
riamente non se define como tal. 
O ecoloxismo nas propostas teó
ricas e nas análises da división 
internacional do traballo coincide 
a cada máis coas ideas que de
fendeu sempre ADEGA. Pero 
precísase que máis que frente 
ecoloxista do nacionalismo sexa 
a organización que introduce a 
conciéncia ecoloxista no naciona
lismo. Por asi dicilo concienciar 
no ecoloxismo aos concienciados 
no nacionalismo. lsto é máis im
portante na medida que o nacio
nalismo adquire responsabilida
des de governo en áreas máis im
portantes, e hai que velar para 
que as causas se fagan co coida
do debido. 

A independéncia ponse en ten
sión xusto nesas circunstán
cias, nonsi? 

Nos nasos estatutos non hai ago
ra mesmo unha cláusula que limi
te a participación dos directivos 
en listas eleitorais , e é un tema 
que se planteou recentemente. 
Mesmo será tema de discusión 
na asamblea de Outono. A inde
pendéncia ten que ser real e ta
mén formal. 

En todos estes caso~, como en 
problemas dos encaros ou da 
Celulosa, ten chocado a posi
ción ecoloxista coa defensa 
dos pastos de traballo? 

Salvo en casos concretos o sin
dicalismo colabora co ecolox is
mo. Aqui na Galiza as relacións 
deixan moito que desexar , so 
bretodo pola falla de interese 
das mesmas centrais á hora de 
levar adiante determinadas rei 
vindicacións. lso ten provocado 
grandes meteduras de pata, non 
xa do ponto de vista ecolóxico, 
tamén de programación econó
mica. Eu reclamaria un avance 
nas relacións entre ambos mun
dos , que se non é mellar quizais 
tamén é pola própria debilidade 
do ecoloxismo. lsto é fundamen 
tal para defendar un desenvol 
vemento sustentábel , sen des 
truir a capacidade productiva do 
médio. 

A riqueza organizativa é moi 
grande? 

É importante pero ás veces cun 
ha base demasiado cativa e ato
mizada. Na Asamblea de Gru 
pos Ecoloxistas de Galiza hai 
máis de cuarenta apontadas, pe
ro cun traballo continuado ape
nas estarian a metade. Mesmo 
asi son moitas e iso ás veces 
cría problemas de eficácia e de
sorganización . 

Lixo e reciclaxe 

Cal é o problema máis impor
tante para o movimento ecolo
xista na Galiza? 

O centro de atención principal 
nestes momentos é o Plan de Re
síduos da Xunta. Basease nunha 
série de instalacións adicadas á 
incineración de lixo. É un plan ca
ro e que dos pontos de vista 
enerxético e de recursos é desca
bellado, e vai provocar un aumE?n-
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to na factura do lixo dos galegos. 
Mesmo desde o ponto de vista da 
lexislación sobre incineradoras 
-lémbrense as adverténcias so
bre emisión de dioxinas_ hai gra
ves incumprimentos nas plantas 
previstas no país. O Plan é un 
exemplo de como non se deben 
facer as cousas, que para máis 
inri aparece no capítulo de «in
vestimentos meioambientais» da 
Xunta. 

A incineración de resíduos sóli
dos urbanos ou o armacenamen-
o dos tóxicos e perigosos (acei

tes usados, ... ) é seguir a política 
de fin de tubaria, ou sexa trasla
dar de médio, á atmósfera ou ao 
chan, o lixo. Estimula que as em
presas e os cidadáns sigan a xe
rar máis resíduos dos que xa fan 
en troques de fomentar medidas 
de prevención. 

Os municípios tamén teñen 
responsabilidades no trata
mento do lixo. Aí poden apare
cer contradicións con conce
llos eventualmente 
nacionalistas. 

Sobre iso poderiase facer unha 
película chocalleira coas viaxes 
por toda Galiza do lixo de Redon
dela e de Vigo, que ten percorrido 
máis de cen quilómetros para 
verter o seu lixo. O triste é que a 
solución seria simples para un 
concello do tamaño de Redonde
l a, máis complicado para Vigo, 
pero hai que comezar a poñer as 
bases. 

Hai modelos de reciclaxe na 
Gal iza? 

Haino en Ferro! e é negativo. É 
a estación de reciclaxe e fabri
cación de compost de Mougade, 
da Mancomunidade de Ferrolte
rra. Está ao pé do vertedeiro de 
Ferro!, nuns terrees cedidos po
lo Concello que agora se retirou 
do proxecto e mesmo proibiu uti
lízala aos demais concellos . A 
solución non é mala pero a plan
ta si o é. Mesmo hai quen di que 
se fixo a pé feito con erros tan 
graves como non dotala dunha 
zona de recepción de lixo. Como 
o reactor que usa ten que ir en 
contínuo e non se pode armace
nar o lixo, os camións tiñan que 
esperar turno de descarga orga
nizándose o gran follón. Ese é 
un aspecto que non se lle esca
pa a ninguén e a própria empre
sa que montou a planta ten ou
tras en boas condicións, con zo
na de recepción. A planta rea
briuse finalmente por unha deci
sión xudicial. 

Nós propomos unha recollida se
lectiva, xa promovida en orixe e 
plantas de reciclaxe, nas que a 
produción de compost non seria 
menor. 

A reciclaxe ás veces é criticada 
por non ser competitiva no 
mercado. Haberia que ir a em
presas públicas ou mixtas? 

Ten que haber planificación das 
administracións. Pero o caso 
máis claro da reciclaxe é o do pa
pel. Agora mesmo hai unha direc
tiva comunitária que abriga ao 
uso de papel reciclado. Vários 
paises da Comunidade Europea 
fan chegar en cantidades masi
vas o seu papel para reciclar ás 
fábreicas de papel, que están 
máis perto, e o papel galego, por 

. exemplo, non é rentábel para as 
. · papeleiras. 

· Pero hai outro ponto de vista: a 
recollida de papel vello repre -

• senta o 50% das fibras reutiliza
. das na fabricación de papel na 

'As relacións do 
ecoloxismo e 
sindicalismo deixan 
moito que desexar. 
Dé bese defender un 
desenvolvemento 
sustentábel, sen 
destruir a 
capacidad e 
produtiva do meio'. 

Unión Europea. É unha matéria 
prima para organizar o sector do 
papel. Daquela nós, que non es
tamos contra unha planta de ce
lulosa, senón porque a que haxa 
teña un proceso moderno e unha 
ubicación adecuada, entende
mos que a recollida de papel 
usado seria clave para unha in
dústria de papel própria. Pensar 
en queimar o papel e ao tempo 
falar de completar o ciclo do pa
pel é irracional. 

Algo semellante podia dicerse do 
vidro , ou do compost orgánico, 
que é utilizábel, ainda que non 
vaia para agricultura, para a recu
peración de escombreiras de mi
nas ou de montes queimados, 
por exemplo. 

A compra das 
investigacións 

As investigacións de Ramón 
Varela desnudaron sen remi
sión a gravidade das chúvias 
ácedas. Como está a situa
ción? 

Estamos pendentes de lanzar un
ha nova campaña e estamos es
tudando facer unha denúncia por 
delito ecolóxico contra Endesa. 
Apesar das reducións anunciadas 
a contaminación despois do 2005 
seguirian superando as cargas 
críticas admitidas en Europa. O 
problema é transfronteirizo e que
remos esixir o cumprimento das 
normas comunitárias. 

'Máis que frente 
ecoloxista do 
nacionalismo, 
ADEGA debe ser a 
organización que 
estimula a 
conciéncia 
ecoloxista dos 
nacionalistas'. 

A esixéncia de impacto am
biental fixo aparecer informes 
sen nengunha solvéncia. 

Que o realicen as próprias em
presas é legal ainda que absurdo. 
O importante seria que se reco
ñecese a importáncia das organi
zacións ecoloxistas para avaliar 
eses estudos de impacto ambien
tal desde unha maior indepen
déncia, con todo o apoio técnico 
preciso. 

As investigacións de Ramón 
- Varela foron obstaculizadas na 

. Universidade porque a própria 
r empresa financiába proxectos, 

de investigación e compraba 
vontades. Como se salvagarda 
a independéncia? 

Isa sucede porque ás empre
sas élle rentábel financiar estu
dos que lle lavan a imaxe públi
ca e saelle máis barato parape
tarse aí que facer unha política 
meioambiental asisada. lso cria 
problemas e é un problema que 
a sociedade ten que resolver , 
para que os científicos real
mente sexan independentes , 
ou cando menos que houbese 
científicos dispostos a traballar 
para organziacións meioiam
bientalistas. 

O caso das Celulosas, con 
dúcias de informes durante 
anos, entra dentro desa con
fusión? 

Entra, pero saiulles o tiro pola 
culata, porque montouse un Co
mité Científico que acabou como 
o rosário da aurora, xa que moi
tos non tragaban cos manexos 
da empresa. Conclusión: non 
volveron reunir ao devandito Co
mité que montara a Xunta para 
controlar á empresa. O máis fá
cil é que as empresas compren 
científicos para adecuar ao seu 
gosto as investigacións. O labor 
das asociacións ecoloxistas é 
fundamental, porque axudaria a 
garantir a independéncia, qui
zais non por completo pero con 
moitas máis garantias, non fun
cionando como consultings téc
nicos pero si procurando un aval 
e un meirande control social in
dependente. 

Prevención antes que 
indústria verde 
Circula a idea de que o merca
do correxiria o próprio dese
quilíbrio meioambiental. Mes
mo a limpeza, a indústria ver
de, seria un bon negócio. 

A indústria meioambiental é a 
que argumenta en favor de solu
cións como a incineración de re
síduos. O negócio móntase so
bre elementos que antes eran 
gratuitos, como o ar limpo ou a · 
auga pura. Todo isa estase con
vertindo agora nun negócio ren
tábel. Son actividades necesárias 
nunha estratéxia importante por
que se converh~n en empresas 
con crecente peso na economía, 
e cun futuro asegurado. pero non 
son solucións para os problemas 
mediambientais, agás en casos 
como a eliminación do chumbo, 
ou mudanzas en procesos pro
ductivos, como a eliminación do 
mercúrio no proceso de fabrica
ción de cloro (o que fai Elnosa en · 
Pontevedra hai máis dunha dé
cada que está proibido nos Esta
dos Unidos). Salvo estas actua
cións a maioria das regulacións 
tenden a desprazar de lugar a 
contaminación non a evitala. Hai 
boas tecnoloxias pero moitas son 
só parches. As pro.postas teñen 
que ir a producións e tecnoloxias 
limpas.+ 

Os laboristas e a unión 
ITlonetária 
Os laboristas británicos centraron a sua campaña europea no 
pleno emprego. Despois do recento de votos, o comentário 
editorial do THE GuARDIAN de Londres, do Luns 13, di que o 
importante será o compromiso do partido de Blair coa unión 
monetária. «Os laboristas están implicados no proxecto da unión 
monetária, cun banco central e unha moeda única. E todo paso 
cara á integración europea que o Partido Laborista di apoiar 
traducirase en maiores presións macro-económicas que farán 
pasar de moda as promesas de pleno emprego a maior velocidade 
ca os vestidos de polisón. Nesta hora compre encarar o debate. 
Hoxe toda Europa podia facer algo máis polo emprego que botarlle 
discursos aos parados. Un Reino Unido que se comprometese 
coas promesas dos laboristas poderia cambiar as causas•>. 

Df NAVIGAIOR 1 
ALAIN DENIS/LA REPUBBLICA 

A gasolina de Berlusconi 
Millóns de votos cambiaron de lugar en poucas semanas e 
deixaron irrecoñecíbel a maioria de governo en Italia. LA 
REPUBBUCA de Roma di que o eleitorado móvese con crecente 
velocidade desde o 5 de Abri' do 92. ,~o eleitorado italiano é 
protagonista dunha auténtica migración ma;:;iva -di o editorial do 
xornal do 13 de Xuño. Onte, os cidadáns desta Repubblica, 
electores europeos por un dia, colleron armas e bagaxes e 
comezaron unha longa procesión. Dirección : o Governo de Silvio 
Berlusconi. Unha marcha baixo as bandeiras do centro direita. 
Unha carreira para reforzar o que xa vencera hai dous meses. 
Unha masiva manifestación de confianza e unha xigantesca e 
urxente necesidade de formar parte do exército triunfante que a 
cada ten máis xente. Millóns de votos transformaron en poucas 
semanas o que era unha maioria relativa en maioria absoluta. 
Antes que o prometido milagre económico, Silvia Berlusconi fixo 
realidade o milagre do consenso". Segundo o xornal, a razón de 
que Forza Italia acadase o plebiscito do Domingo é só unha: "A 
excavadora do centro-direita ten unha gasolina que lle falta aos 
demais : Silvia Berlusconi e as suas promesas que os italianos eren 
cegamente». No entanto, Fausto Bertinoti, líder de Rifundazione 
Comunista di que o partido salvouse cun seis por cento do voto. As 
propostas dos comunistas para Europa son tres: «olio a non cair no 
pozo porque sair del é durísimo (para Bertinotti cair no pozo é 
darllle todos os votos á direita); o segundo é a proposición de 
traballar menos e traballlar todos. A terceira é un horizonte: 
Europa». 

A festas dos augaf estas 
Así califica o editorial de LIBERATION do que pasou nas urnas da 
Franza. «Tapie e Villiers, os dous augafestas , acadaron resultados 
que van alén do que lles predecian os sondeos. O dobre éxito da 
direita dura, e se cadra extrema, e da esquerda esbardallante deu 
reventado o panorama electoral habitual. Acaso poderia 
asegurarse que un escrutínio consagrado a Europa foi privado do 
seu senso? Non hai que se enganar. Se sumamos os resultados 
das listas de claro compromiso europeu (Baudis, Rocard, Tapie e 
Generation Ecologie) obtemos os mesmos resultados que no 
referendo sobre o Tratado de Maastricht. Os eleitores non 
trasacordaron , nen nun senso nen no outro pero semella que tiñan 
outras causas que contar e que derradeiramente puideron facelo á 
xeito». + 
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A ESTRATÉXIA DA COMUNICACIÓN 

O índice leitura/riqueza supe.ra á média 

Galiza· é unba. das comunidades 
onde menos se le ~ prensa de Madrid 
•M.V. 

Só o 15,6% dos xornais 
• que se venden a diário 

en Galiza son editados 
en Madrid. A penetración 
da prensa estatal é 
considerabelmente 
menor nas comunidades 
históricas. Por outra 
parte, a venda global de 
xornais en Galiza é 
inferior á média estatal, 
pero supera a esta se se 
comparan os índices de 
riqueza. 

Mil. 

Os cidadáns de Galiza, Catalu
ña, Canárias, Pais Basco e Na
varra, son os que menos prensa 
madrileña compran cada dia, 
segundo mostra o infor~e Ten
dencias 1993 sobre comunicá'-·- · 
ción social que anualmente· edi
ta Fundesco. 

En Galiza vendianse· diaria
mente en 1992 unha média de 
230.462 xornais de informa
ción xeral, dos cales ·só 
36.019 correspondian á pren- ~ 
sa de Madrid. Cómpre mati
zar, sen embargo, que outros 

,, 33.311 exemplares non co
rresponden a prensa cuxos 
proprietários radiquen na ca-: 
munidade, senón ás denomi
nadas polo informe cadeas. re-

xionais. En Galiza pertence a 
este grupo Faro de Vigo, unha 
das cabeceiras de Prensa Ibé
rica, holding propriedade do 
empresário canário Moll que 
engloba ·a outros nove xornais. 
En conxunto, pódese dicer 
que o 70% da prensa que se 
vende diariamente en Galiza 
está editada por empresas ne
tamente galegas. 

PENETRACIÓN DA 
PRENSA ESTATAL 

Difusión % sobre 
diarios difusión 

estatais inf. xral. 

Indices de leitura 

O índice médio de exemplares 
vendidos en Europa é de 233 por 
cada 1.000 habitantes. A média 
do Estado español situase moi por 
baixo: 97,90 e Galiza quédase no 
94,90. As diferéncias son notábeis 
entre províncias, asi mentres a 
Coruña supera a média estatal, 
con 113,46 periódicos vendidos 

A FEIRA DA INFORMACIÓN 

EXTRATERRESTRES; ASASINOS E CANIBAIS 
MANuEL VEIGA 

Os feitos ocurren.así. AlgueÍl-.. fk!i ·un comentárío a ·das-eleicións., Pero máis chamativo ainda resulta 
un xornálista · (exemplo-verídicó: seica virc:in luces que tan insignificante aconteéemento seña coñ'eci-
raras no ceo e mesmo a policía municipal deu par- do mesmo fara das fronteiras do Reino Unido. 
te). O xornalista dá canta na redación, se cadra 

• · sen darlle moita importáncia. Un redactor xefe 
pensa que a. "notícia" ten forza e pode engadar 
aos leitores (continuando co mesmo exemplo real: 
o Faro de .Vigo titula en portada que "A policia lo,
cal avistou ;;tre_ce ovnis sobre a ria de Vigo"). A 
hora do bocadillo ou do café de média mañán os 
leitores están,a comentar o acontecemento. Meios 
de comunicación dbutras áreas xeográficas entei
ranse da nova e reprodúcena. Ao mesmo tempo, 
os afectados reaccionan e ofe-
recen un desmentido (a TVG 
explica que as luces que se vi-

Nótese que non son periódicos que se definan 
como sensacionalistas os que destacan este tipo 
de notícias. O director_ de Faro de Vigo resaltaba 
nun editorial, publicado o E? de Decembro de 1990, 
os 138 anos de história do xornal e o "acervo cul
tural que encerra a sua coleción''. 

O pasado 1 O de Maio Jesús de Palanca, presiden
te do grupo Prisa, eloxiaba en titulares do seu pró

priq periódico, El País, "a inves
tigación xornalística que non se 

ran foron causadas polos focos - - - - - - - - -~
deixa instrumentalizar palas 

·fontes". Pero o mesmo periódi
co deu en portada, uns dias 
despois, a notícia do "asesinato 
polo xogo .do rol", suceso de re
leváncia e interpretación alta
mente discutibel. 

dunha das suas equipas que 
gravaba "Verao de estrelas" no 
parque de Castrelos). Sen em
bargo, a resposta non ocupa 
máis que un lugar interior, pou-

, ....... co visíbel, de xeito que case 
ninguén chega a enteirarse (o 
Faro nen sequera a publica). 

A mesma semana difundiase a 
notícia de que vários rapaces 
de Moscova comeran a un ami
go a causa da fame. O desmen
tido seguramente existiu, pero 

'Non son 
periódicos que se 

definan como 
sensacionalistas os 
que destacan este 
tipo de nótícias'_ .. 

Candas os meios comezan a 
poñer o negócio como única 
motivación da sua actividade e 
polo tanto re~uncian _ ~,, ~.ervir á 
hberdade de mformac1on e con 
ela a democrácia, deberian 
pén$ar tarilén q~e nese caso é 

non foi publicado nos paises 
que si se fixeran eco da primeira notícia. 

Tamén se soubo que un candidato laborista inglés, 
..-. . defensor e practicante habitual do transporte en au

tobús, fara descuberto, por mor dun accidente, can
do viaxaba en taxi. Neste caso o suceso foi certo, 
pero non é notícia, porque carece de importáncia, 
non senda que a causa da sua publicación sexa a 
de desprestixiar á esquerda británica uns días antes 

necesáriá unha -redefinición de 
_ obxetivos, informando :-.perfinen-

temente aos seus leitores do cámbio .'de fins e da 
renúncia a todo tipo de subvención, axuda, º.reco- . 
ñecemento especial ou favor público. 

Aos periódicos destinados a captar leitores, con 
deixación manifesta da própria verdade, as institu
cións deberian cobrarlle por facer información par
lamentária e o presidente por deixarse entrevistar. 
O negócio é o negócio. • 

por 1.000 habitantes, Ourense 
quédase nos 69,43, o que non re
sulta extraño, dado o índice de en
vellecimento desta província e a 
dispersión da povoación. 

Sen embargo, de ter en canta o 
Produto Interior Bruto de cada 
Comunidade, a situación de Ga
liza mellara. O PIB galega só al
canza o 81,6% da média esta-

tal, pero a difusión de periódi
cos acada o 96,4. 

Semella que a prensa, despois 
dunha espectacular reconver
sión tecnolóxica, é o sector que 
mellar está a superar a crise. Os 
periódicos galegas venderon, en 
1991, 51 mil periódicos máis 
que en 1988 e seguen a incre
mentar a su as tiradas.• 

r------------------------------------------------¡ 

La Voz de Galicia, ! 

un periódico cobizado : 
A escasa penetración da 
prensa estatal, asi como das 
grandes cadeas en Galiza, 
mostra a vitalidade que man
teñen aqui os xornais inde
pendentes. Pode afirmarse 
que Galiza é un dos últimos 
redutos das empresas de tra
dición familiar. 

Tanto os Estados Unidos 
como Europa presenciaron na 
década dos oitenta a desapa
rición case plena das empre
sas familiares, ao tempo que 
as tendéncja~ monopolísticas 
(un único. periódico por cidade 
ou rexlón) se implantaron en 
moitos lugares. No Estado.es
pañol este f~nómeno está a 
se desenvolver agora~ En 
1992 oito grupos reunian a 1f
tu l arid ade de 
48 cabeceiras, 
agrupando a 
algo máis do 
69% do mer
cado estatal. 
Os grupos 
principais 
son Prisa (E 1 

País, Ser, Cin
co Días, Canal 
Plus), Godó ( 
La Vanguar
dia, Mundo 
Deportivo, An
tena 3 Radio), 
Zeta (El Perio
dico de Cata
lunya, Antena 
3 de tv. máis 
vários periódi

xornal de Santiago Rei manti
vo conversas en 1993 co gru 
po Correo, vinculado ao Ban
co de Bilbao-Vizcaya, pero até 
agora non se coñecen resulta
dos concretos, se ben partici
pan conxuntamente na pro
priedade da axéncia de notí
cias Ca/pisa. La Voz participa
ba con anterioridade en Ante
na 3 e publica un suplemento 
semanal común a outros 23 
diários da península. 

O xornal radicado na Coruña 
teme agora a posíbel compe
téncia dunha asociación entre 
o grupo Prisa que edita El País 
e Prens_a Ibérica, próprietária 1 

de Faro de Vigo. De feito, o 
xornal madrileño rexeitou a 
posibilidade de imprimir a sua 

edición para 
Galiza na ro
tativa de Sa
bón, á par da 
Voz, para fa
celo en Cha
pela, na rotati
va do principal 
diário vigués. 

cos e revistas) Emilio Rei, presidlu a Voz até a sua 
e Correo (El morteen 1987. 

O profesor 
Bernardo Diaz 
Nosty , autor 
do Informe 
sobre os Me
dios en Espa
ña define este 
marco xeral 
como "entor
no oligopolís
tico, bastante 
homoxéneo 
nos seus ob-

Correo Espa-
ñol, El Diario Vasco e outros 
seis xornais). 

O primeiro diário galega que 
caeu baixo esta influéncia foi 
Faro de Vigo. A família Lema, 
proprietária do médio durante 
máis dun século, acabou por 
vender a cabeceira a un caná
rio, Javier Moll, dono de outros 
nove xornais en todo o Esta
do. Polo de agora salváronse 
os demais, ainda que La Re
gión, propriedade da fam ília 
Outeiriño, foi várias veces ten
tadá ·á venda. Outro tanto lle 
sucedeu a El Ideal Gallego. 

P-ero o médio máis cobizado é 
·séri dúbida La . Voz de Galicía, 
·un diário cunha difusión de 
100.000 exemplares e o de 
máis potencial entre os que 
cabalgan en solitário nos mer
cados rexionaís. Algunhas 
tentativas xa foron feitas. O 

xetivos e con 
escasas fronteiras ideolóxicas 
entre os seus integrantes". 
Por outra banda, a perda de 
independéncia de xornais 
como La Voz repercutiria ne
gativamente sobre un princí
pio que até agora Diaz Nosty 
dá como válido: "as comuni
dades -afirma- cu nha perso
al idad e cultural diferenciada 
son as que parecen oferecer 
unha maior resisténcia á pe
netración central". 

As necesidades coxunturais 
de La Voz, moi relacionadas 
cos poderes local e autonómi
co, ambos en máns de forzas 
estatais, poden a médio prazo 
fanar a sua estratéxia de "ex
pansión rexional" e abrigar ao 
médio a convertirse nun peza 
máis no xogo dunha das 
grandes cadeas estatais, ei
vándoa da autonomia da que 
até hoxe goza.• 

L------------------------------------------------
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ASEMBLEA XERAL DE CAIXA DE AFORROS DE GALICIA '93 

RESULTADOS 
EFICACES 

CIFRAS BASICAS 1993 
En millóns de pesetas -

Activo Total 1.182.670 
Recursos de Clientes 984.870 
Recursos Propios 77.839 
lnvestimento crediticio 511.631 
Marxe de Intermediación 45.547 
Marx~ de Explot~ción 26.309 
Beneficios Antes de lmpostos 17.803 

(En millóns de pesetas) 

Beneficios Antes de lmpos~os 17.803 
lm~osto s/ Sociedades 6.928 
Excedente Neto do Exercicio 10.875 
Distribución Excedente Neto 

A Reservas 9.875 
A Fondo Obra Social 1.000 

GAUCIA 
• 

OBRA SOCIAL CAIXA GALICIA 
Inmobles, Mobiliario e lnstalacións 1.575 
Outros fondos 2.692 

Total Fondos Obra Social 4.267 

,. 
EVOLUCION PRINCIPAIS MAGNITUDES FINANCEIRAS 83-93 

RECURSOS AJENOS V lNVLRSJON CREDITICIA RECURSOS PROPIOS 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Sihoubo 
agresións 
No· nº 624 de ANJ . pubJicábase 
unha reseña da acción levada a 
cabo polos Colectivos Rornpam
filas e Estudantes Antimilitaris
tas de Compostela, no acto 
inaugural da campaña eleitoral 
do PP, na Praza do Toural, rela
tando as agresións físicas e ver
bais das que fumos obxecto. 

O motivo desta protesta, lem
bremos, era solicitar a liberda
de dos nasos compañeiros Cé
sar, Goldi e Ernesto, presos en 
aplicación da Lei aprobada no 
ano 91 cos votos a favor do 
PSOE, PP e ou-
tros. 

Os feito~ relat~- . As agresións 
dos en d1to arg1-· · . -

. ·•: . go foron nega- continuaron 
Ernesto, membro do· - ~~~s~~~~ - reds~ unha.vez : 
grupo de rock Prensa· _da Xun- . despregada_a 
madrileño Pribata ~ªesdues G~~~:~ ·.pancarta, · 
Jdaho, afirma, nun Varela, quen sendo Pérez 

nunha . breve_ u 1 d golpe de sinceridade: . ~ carta dirixida a vare a un_ os 
"O inglés axuda a qt:Je _- este xorna.I acu- · máis activos 
Pasen desapérceb. idas _ sa de fai_sidáde 'particip-·antes 

aos autores dª- . . .. · 
as tuas 'letras, ·que. é · notícia. 

do que se trata". ··Velai comp~e, pois, , 
por que Paco Vázquez · facer un rel~to dos feítos, que 
defehde o ·inglés, non ; ·flan será out.ro que ratificar-os 

vertidos no cita90 artigo, pois 
é para que todos este foi elaborado. con da9os. fa-
aprendan a latricar cilitados polos. Cole~ti~os orga

nizador~s. 
como en Londres,· 
senón para que o 
pavo non entenda as 
falas do poder. Asi n'on 
seria necesária a 
cláusula de segrédé> 
nas comisións 

·. parlamentárias de 
investigación. Que 

As agresións foron claras e con- · 
tinuadas. No momento de des
pregar a pancarta, po1icias de 
paisano e militantes do P.P guin
-dáronse enrib.a nasa, a panca
das e empurrons. Neses intres, 
o Presidente oa Xunta, Mé_i.nuel 
Fraga, sinalounos, referíndose a 

· nós nestes termos: ~'Aí están os 
violentos"; curio.sa cap_acidade . 
de percepción a 90 señor Fraga. 

aprendan do erro da Xosé Cu.íña e Diz -Guedes, · 
abandonaron -a tar-inía, dirixindo

lg rexa que desque : · se á Porta F~x~ira·· (Alameda), 
abandOrlOU a mís'a ~en . mentre_s.Mª Xes1:1s ·sainz, .nervo-_ 
latín pe_rdeü frég'üéses. , - sa, aplaudía no meio do discur~ 

so, tentando acalar os berros 

Cal é o pesadelo do 
director do ABC? Fidel' 
Castro tarando en ·_ 
yatalán. Que canción 
ódia un parada·? A dé 

• Joan BaeZ: Non nos 
han mover.· 

Digan o que digan, 
o PP chefra a 
franquismo. ~ero non 
xa palas coñecidas 
declaraCións de 
Mercedes de la 
Merced. Fíxense nos 
apelidos dos seus 
líd~res> perfeita ... 
descr~ción dos anos. 

- ·dos/as · manifestantes. Esta ima- -
xe foi captada pola.TVG,·non .asi 
as agresións e_ o próprio . acto de 
despregue da pancarta, apesar 
de estar retransmitindo en direc- . 
to, dando unha mostra máis da
manipµlaciem informativa e - serví~ 

. lismo ao. poder:_deste r;neio._ 

Polo camiño, os citadGS canse- .. 
lleirns .éru~áronse ~un. coche~pa
_trülla que - ~e- dirixia ao -Toural. 

· Diz Gl!ed~s maríaounos par.ar,. e 
cominounos a_quer,1on,acudisen 
(para que, eles xa. "pontrplaban 
a situación"). _ · · 

As agresións (fisicas e verbais) 
continuaron unha vez desprega
da a pancarta, senda Pérez Va
rela un dos máis ,actiyos partici
pantes ._ Non é de estrañar que . 
desmiñ.ta tan· categpri,camente os 

· feitos, pois-. non facelo seria tirar 
pedras contra o próprio tellado. 

Ao. rematar o discurso, os mani
festantes dirixímonos á tarima, 
senda botados a empúrróns e . 
golpes polos militantes do PP. 
Seguimos concentrados na Pra
za, onde unhas 20 persoas su
m áro n se á protesta, a cal foi 
gravada pala TVG, Antena 3, e 
outros meios, así como rádios. 

Haberia ·que mencionar 1améh o 

DERROTA CORRECTA 
XOSÉ CID CABIDO 

Como di Umbral, os que facían de esquerda , non ·sendo máis 
que social-democracia bancaria, por fin xa foron ó tacho, Ago- · 
ra, lonxe de prestar votos, rexorde en España esa esquerda con 
fundamento: Anguita. 

Pero en Galicia non teñen vía política uns pai ano de EU con 
serios problemas para adoptar o idioma galego como equiva
lente a calquera outro do mundo. Estes xamais triunfarán aquí, 
s~ o nacionalismo de esquerda.s, as í chamado incluso pola 

· prensa máis reaccionaria, non ·se empeña en disimular ou ra
quitizar precisamente o seu factor de esquerdas. 

A comprensión correcta da cuestión nacional procede do mar
xismo. O nacionalismo non é unha ideoloxía para cambiar o 
mundo, senón a necesidade histórica dun pobo aniquilado. É a 
esquerda nacionalista quen se mo tra capaz de mobilizar cto
res galeguistas máis tépedos. Pero se a captación <lestes se tares 
por vía electoral ·e de márquetin fai cambiar o rumbo ata o e -
tremo de anular o perder o pulso marxista , entón imo a iados. 
Estaríase propiciando a confusión introducida por unha esqu r
da insensible á cuestión nacional pero alentada trala el rrota do 
corruptos, ou por unha falsa esqlierda que se mimetize ó gale
·guismo para sobrevivir aquí, ou por un populismo de dereita 
q\Je acentúe no futuro mediato un seu cutre réxionali mo qu -

· re.n.do neutralizar o crecente perigo da conciencia nacional. 

É só uriha hip'Otese .• 

roubo dun megáfono ·por parte 
dos agresores. 

Se o señor Pérez Varela quer 
unir a calificaGión de mentiroso 
e hipócrita-a tantas outras que 

-se lle poderian achacar nas 
suas actuacións políticas, antes 
e despois da marte de Franco, 
que siga negando estes feítos .. 
Se o que quer é que as probe
mos documentalmente,-con fo
tografías e t~?temuñas, que o 
diga. Pero se o que quer e que 
nós, seguindo a ,norma que o 
seu partido pretende co naso 

. país, é que digamos "Está cho
v.endo" cando mexan por nós, 
pode irse ~s~~ecendo. -. 

Por favor, señor. Pérez Varela, 
lembre os mome.ntos nos que, 
amparado por un "grande núme
ro de militantes, se dirixia a nós 
.calificándonos de covardes, e 

.'} 

,-

---·: ______ . 

reflexione sobre quen merece 
este calificativo.+ 

,,,. 

ANDRÉS IIERNANDEZ MOURIÑO 

Cu.IN FERNANDEZ MARTINEZ 

.ANroN GARCIA CAAMAÑO 

X. RAMIRO PAZ CORREA 

E tempo 
'de reflexionar 
. É hora de reflexionar se nom se 
fizo no seu tempo; e de tirar con
clussóns se a reflexóm tivo lugar . 
Dí o refrám que Deus nos livre 
de um xa foi; certo, mas deas 
consequencias do feito pasado 
pode-se aprender para o futuro. 

O resultado das "europeias" pa
ra o BNG apresenta urna li9óm 
respecto da escolha dos candi-

GONZALO 

datos . .Fornas muitos.6s que evi.
denciamos o nósso descontento 
co candidat9 'elegido, ao marge 
de que houve-se pessoal prefe
renc;a por outro 
em algúm caso, 
ja que r:iunca o 
candidato é ao O Sr. Mella 
gasto de tudas. 
Penso que hou- nom 
vo muita gene- arrastraria 
rosidade por 
parte de pesso- votos 
as que presta- da direita e 
rom seu nome 
e actividade, o ainda 
seu prestigio e t · 
influencia, ilu- espan aria 
sionadas con OS da 
servir a Galiza esquerda 
e levar até o 
corazóm de Eu-
ropa urna Gali-
za auténtica Ua 
que "forte", ainda que assím re
zaram os cartazes da propagan
da política , nom poderia ser 
nunca fronte ao resto dos parla
mentarios) , servindo de grega
rios a um cabeza de lista que 
nom fascinava que nom atraia, 
que nom transmitia confianza, 
cun holhar de esguelho falto de 
resoluzóm . 

Quera deixar claro que nom ata
co ao candidato, para quem ten
h o tudo o meu respeito e a 
quem imagino agora magoado 
polo resultado e antes dando o 
mai posivel na campanha eleito
raL O erro foi de quem o elegiu, 
havendo dentro e fara da mili 
tancia pessoas com mais caris
ma, com mais possibilidades e 
com mais méritos. 

A nálise resulta facil: ao meu en
tender o BNG segue a ser urna 
fronte de esquerdas (de pensar 
o contrario eu nom seria militan
te) maioritariamente e progresis
ta no seu conjunto, embora pro
cure urna apertura á sociedade 
pala banda da direita ; para um 
militante de esquerdas resulta 
duro depositar o seu voto em fa
vor de pessoa que foi esgrevio 
persoeiro da direita de sempre, 
da direi!a caciquil representada 
pala AP e da que hoxe é herdei 
ra o PP; resulta chocante imagi
nar ao ex-Presidente da Junta 
de Galiza (Sr. Albor) sentado 
nos escanos do. Parlamento eu
ropeio co seu antigo Vice-Presi-
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dente rememorando tempos de 
trabalhos em comúm. O votante 
de direitas tampouco votará ao 
Sr. Mella, por muito de direitas 
que este pudera haver sido, lide
rando urna lista de "vermelhos". 
Polo tanto o Sr. Mella nom arras
traria votos da direita e ainda es
pantaria os da esquerda: ¿que 
virtude se lhe supunha? Porque 
tampouco o candidato procede 
do mundo empresarial que ani
me aos seus colegas a votalo 
para ter alguém que os informa
se puntualmente-dos beneficios 
que podem obter as empresas 
galegas dos fondos comunita
rios, impedindo que se producise 
por enesima vez a circunstancia 
de quedar sem empregar diñeiro 
para as empresas por falta de in
formazóm, Nem é um jovem con 
empuje para revolver-se no en
tramado administrativo da UE e 
gastar horas a prol de Galiza. 
Provavelmente o candidato toi a 
primeira vítima ao ser elegido 
como tal e possivelmente discu
ti ra incluso a conveniencia da 
sua designazóm; ele nom é cul
pavel. O alonxamento duma par
te do eleitorado é o castigo á 
nossa aparente incoerencia. 

Responsaveis som os que inte
grando um órgao colegiado de 
direcc;om nom conjecturarom 
adequada e suficientemente as 
eivas electorais do candidato e 
levarom a urna militancia (real
mente fidel) a votar sem ilusióm 
e á perda do capital adquirido 
em anteriores comicios de ache
gados, simpatizantes e expec
tantes. Responsaveis tambem 
de gastar desutilmente a pesso
as válidas para outros compro
misos, e refírome a tudas os 
que integram a lista, designada
metne ao meu admirado amigo 
Marcial Suárez, ao querido Xosé 
Lois, ao entranhavel Fernán
Velho, ao sempre presente Ma
nolo Cabaleiro (felizmente recu
perado na sua saude), e tantos 
mais, e sobre tudo ao prezado 
Anxo Quintana, de grande capi
tal político e magnetismo pesso
al, do que se bota mao em ex
ceso polo "tiróm" que tem e pola 
confianza e ilussóm que trans
mite, qualidades estas impres
cindlveis para o cabeza de lista 
e das que o candidato carecia. 

O menos importante é se foi 
erro ou nom ir sosinhos ou de
vera-se ir em alian<;a com ou
tros; foi urna escolha arriscada 
mas nom suicida; e de conque
rir praza teriamos par tuda o 
mandante urna representazóm 
sem depender de outros parti
dos ou sem a dificil escolha do 
parceiro ou parceiros. Qualquer 
alternativa seria válida . Nom 
houvo sorte mas o tropezo nom 
estivo aquí. 

No momento actual deveria-se 
facer urna profunda reflexóm e 
com humildade tomar nota dos 
erras para no futuro seguir o ca
minho do incremento de votos, 
da sun1a de gentes ilusionadas 
por um projecto válido, líderado 
por pessoas com carisma, asu
m iveis pola maioria do eleitora
do no que se pensa incidir ~e so
bre todo pola militancia) e que 
convidem á integrazóm de sec-· 
tares tam alonxados tradicional
mente como o dos empresarios 
e profissons libarais, entre ou
tros. Nom nos podemos permitir 

EN 25 ANOS 
NANINA SANTOS 

Hai 25 anos que asediando a policía os bares de ambiente (de 
gais e lésbicas) en Nova Iorque, éstes arreboláronse. Acontecía 
un 28 de Xuño que desde entón as xentes partidárias da liber
dade sexual converteron nun dia de festa e reivindicación: Dia 
do orgullo gai-lésbico. 

O 8 de Fevr iro de 1994 o Parlamento europeu aprobaba unha 
resolución "Verbo da Igualdade de Direitos dos Homose}aiais e 
Lésbicas na Comunidade Europea", instando aos países mem
bros a pór en prática a dita resolución que pede que "Os Esta
dos membros supriman todas as disposicións xurídicas que cri
minalizan e discriminan as relacións sexuais entre persoas do 
me mo sexo ... " e á Comisión da Comunidade pede unha reco
mendación para «tratar de pór fin a toda forma de discrimina
ción no direito laboral e relativo aos servizos públicos e á dis
criminación no direito penal, civil, contractual e comercial". 

Non gostou ao Vaticano: "O Parlamento europeu lexitimou a 
desorde moral". 

E a mesma desorde moral é a que debemos exixir que se leve 
a efeito neste país galego. Que o Parlamento daqui e o gover
no daqui -tamén o de Madrid- apliquen tais medidas de ele
mental exercício de dignidade e liberdade. • 

em sintonia com nos ou ao úni
co representante galego que es
tará presente em Bruxelas urna 
parte da nova legislatura. Have
rá que transformar a estructura 
da UE (e cecais nom tardem 
muito em agravarse as disiden
cias entre os membros) mas po
lo momento ternos que aceptar 
o que há e aproveitar as posibili
dades que se nos oferez_am. • 

NEMÉSIO BARXA 
( IGO) 

O exemplo 
de Allariz 
Rumiando os resultados das eli
cións, ollando o comportamento 
dos concellos galegos, o señor 
Fraga levaba razón no seu me
do, 'o caso de Allariz' é un para
digma inaudito de perversión po
lítica na Galiza, mais non só pa
ra os caciques da direita acouta
da no clientelismo e no desuso 
do poder como pensaba o Presi
dente da "Chunta", senón que, e 
eis a novidade e o desencanto 
para quen escrebe, un exemplo 
para o resto do eleitorado galega 
(o resto dos votantes para o que 
estou a matinar ráñanma) , no
meadamente, para os neo-vo
tantes do BNG, que ao final son 
os que poden ler isto cun pouco 

de sentidiño crítico, eses neovo
tantes do BNG e indecisos que 
non souberon, non quixeron ou 
non lles petou referendar o éxito 
acadado polo BNG non hai moi
to nas Autonómicas. Como di
xen, Allariz deu a todos unha li
ción de coeréncia, e compromiso 
político. O concello de Allariz 
asoballou todos os estereotipos 
que se dan fó-
ra, nas redon-
dezas e na Ga-
liza inteira. Aso
b all o u, entre 
outros, o este
reotipo do falso 
'bipartidismo ' 
(esa moda que 
nos ven masti
gada do presi
dencial is m_o 
yankee e das 
duas Hespa
ñas), a falácia 
do partido bicé
falo imperialista 
hespañol; aso-
ballou o estere-
otipo de 'cada 

Esteé o 
estereotipo 
ridículo 
que 
o concello de 
Allariz 
por maioria 
absoluta 
asoballou 

eleición, un voto distinto' coma 
se os galegas tivesen que vetar 
e de feito asi o fan, á carta, ao 
menu que ditan os ventos cató
dicos, un voto de bandullo, para 
aquelas/es que comen cos olios 
das promesas no restaurante 
das campañas de cada ano. 
Allariz tamén asoballou o estere-

KLROS 
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o retroceso e ainda que as elei
zóns pasadas fossem para o 
Parlamento europeio nom deve
mos estar afastados de tam im- ·. 
portante foro; agora se algo· pre
tendemos na UE haverá que 
acudir aos partidos nacionalistas 
~~. 9~1r~ . P?~~~g~~ - e~t~j~~ -. -~- -- -. ~-- -.--·~--------.. ,-_ -,_~---- --.~~-. -. . - .-.. -.-.. -.-.---. -. -. -. -. . - .-.-----.-- -. -- -. -. . -.-.~~ 

A ALDEA G Lo B A LIS~ 
otipo do 'é mellar o de tora (par
tido centralista hespañol de direi
tas por activa -PP- cu pasiva 
-PSOE- que o de ca~a -
BNG- único) xa que este non 
atinxirá o mínimo exixíbel. Eses 
eivados de penamento acolle-
ranse a un partido estatal, 'pá-
trio' e pensarán: que iria facer o 
coitado do señor Mella en Bruxe-
las, no meio daquel pandemo
nium todo, achantado nun parti
do de nacións sen Estado mino
ritário (agora máis ainda) coma é 
o Partido Arco Iris? Este é o es
tereotipo ridículo que o concello 
de Allariz por maioria absoluta 
asoballou, calou e contradixo 
néstas esperpénticas eleicións. 
Pergunto: que está a pasar con 
esa 'sabedoria popular' que se 
lle presume ao noso povo? Non 
hai tal, é todo parvura e medio
cridade? Ou será que entón Alla
riz contradicendo todo o habido 
e por acontecer está enganado? 
Ainda fican moitos mitos por de
rrubar. A desmitificación da sa
bedoria deste povo é un feito 
que se asina dia a dia, dado a 
dado, história a história. Tamén 
se debe desmitificar Allariz. Un-
ha vila que aparece, á luz dos 
mecos monifates destes partidos 
de turno, coma unha vila de 'bár
baros', onde reina o instinto ani
mal, onde a democrácia foi vota-
da a patadóns e outros 'xogos 
fiarais' do estilo. Pois ben eis, o 
derrubo dos mitos na socioloxia. 
Un día, Celso Emilio Ferreiro en
xergou aos galegas como ana- · ~ : 
nos, como seres de poucos mio- :
los cando governan cou-sás de : : 
seu, el ·criticaba ese di-minuto • 
sentido de ·erientación -ante as - : 
portas á percepción que nos vai 1

' 

abrindo a xuíza História, eses 
ananos que encaixan os paus 
(como este de non conquerir voz 
nen voto hunha Europa que non 
é nosa) sen folgos para se de
fender da malleira. Celso, que · 
está vivo por algures, exonera 
de toda esa responsabilidade a · 
Allariz. Mais ese mito da ·'infec
ción e da viruléncia' pesa. Bon, 
todos aqueles que queiran com
probar a 'barbar-ie' al'aricana que 
fagan como di o 'spot' sobre 
Euskadi: Ven e cóntao. Contáde-
llo a todo aquel que non coñeza, 
dicídille aos inseguros como tos-

cuarenta: Tocino, 
Cacharro, Rato, 
Botella, Cuevas. 

Os dados e as 
análises eleitorais 
viñan nalguns xornais 
galegas carregados 
pala banda de 
Lestrove. Estaban 
feítos na "oficina 
técnica" do Partido 
Popular. Hai que 
entendelo: asi o xornal 
aforra en man de obra. 
Xa reflexiona Pérez 
Varela por todos. 

Outros analistas 
coidan que o BNG 
perdeu folgos por mor 
do c~ndidato que 
seica era de direitas.' 
Non_ se fixaron en que. 
sacou tres p_bntos 
máis de_ porcéniaxe 
que o comunis_ta 
Francisco Rodríguez 
nas Xerais. Son os 
mesmos que xa ~e 
queixaran da outra 
vez, pero polo motivo 
contrário. 

tes recebidos, que trato se vos Abraio da crítica: 
deu, contemplade a sua cultura 
e perguntádelle ás suas xentes, - Jostein Gaarder, 
da vila e das parróquias beiran- profesor de 1 nstituto 
tes, percorreded a rua -da prata 
ao seu paso polo Arnoia, disfru- · de Bergen (Noruega) 
tade da sua etnografía, das su as arrasa as 1 is tas de 
festas ... Vede a 'espécie bárba-
ra' que conforman. · Son un venda das librarias _ 
exemplo. Os alaricanos teñen a alemás. O Mundo de 
alma do cor da terra; son almas 
de barro negro de raíces-tundas, .. Sofía ·9 un compéndio _ 
negros coma cubanos. Allariz é de filosofia baixo 
unha Cuba, unha illa ourensá ro- · 
deada dun· mar de concellos forma _de relato. Un 
alienados; sen bloqueo económi- xornalista berlinés 
co por agora (o Presidente da 
Xunta está a analisar de onde pergunta: "Como un 
sai tantas ganas e diñeiro de fa- escritor descoñecido 
cer causas) mais con bloqueo 
ideolóxico en base ao bombar- nun idioma de tan 
deo de tóra e de dentr0, son os - !. poucos talantes como 
pro-Ratistas que todo o concello • · -
libre de Allariz ten ·inflitrados pa- : , O noruegués engada a 
ra impedir que contiñue a ser un : tantos ~eitores ?" El 
paradigma de· seu, un concello · 

11

1 ~mesmo respQsta: "O 
autodetermrnado para escarño e 

-· envexa de · moitas/os qué hoxé, _ ¡- Ubre é de primeirá.;,. 
. horas despois . do 12-:X se . con- • -
tentan coa ·derrota do felipismo, : . 
cos estertdres .demagóxicos dos : -~ 
decrépitos patriar_cas Morári, Al- : ., 
bor, Matutes quen seus fillos 'po- · •.' , 
líticos daranlles cadansua pata-

.. .. ~ 

-, 

da para que non amolen e des
cansen xuntiños nese asi·lo de 
anciáns que é o parlamento eu
ropeu, aqueles que se satisfarán 
co éxito do Depor, do Celtiña, do 
.Campos, do Ourense ... non hai 

• ~ " , !);, ' ~ 1 ,".J , ..... • 1 V .-· , ·;. ·l._ •- l t 

. Ramón· Piñeiro, 
Comisário Xeral da 
Brigada Político-Social 
(poiicta políti.ca) :~nt~e 
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1975 e 1977 fala na 
Voz de Galicia sobre 
os GAL: "Esta 
-afirma- foi unha 
montaxe de película 
má, porque iso de que 
os funcionários 
nomeados para unha 
misión tan especial 
vaian deixando un 
regueiro en cabarés, 
en casinos, e coas 
fu lanas inteiradas do 
manexo ... ". Grácias a 
Piñeiro xa se sabe por 
que marcha mal o 
sector público. Os 
funcionários non 
serven. 

Piñeiro é retratado 
pala Voz como un 
ourensán campechano 
que fai gala da 
sabedoria própria do 
galega. "Asi de 
traxicómica era a 
España policíaca na 
que ingresou Ramón 
Piñeiro", é outra das 
frases do artigo. 
Mágoa que na mesma 

· entrevista non 
houbese espazo para 
lembrar aos 
sindical istas e aos 
demócratas de 
Pontevedra, aos que 
mallaba con 
crueldade este ex 
confidente, lexionário 
e policia desde o 36. 

••• ••••• ••••• • 
¡----------, 

Fago un pequeno 
anúncio nun 

semanário amigo 

ANOSA TERRA 

Telf. (986) 43 38 30 

L----------.J 

máis?, para aquel-es que se 
contentan con díxome-díxo
mes, eis está Allariz , unha Cu
ba, un exemplo. Un concello de 
atletas de elite política, de pen
samento de altura, coma o cu
bano Javier Sotomayor , nun 
país de ananos/as, nunha má
tria eivada de tillos/as sen ca
rraxe. • 

XlAN B. BERMEJO 
(SAI TIAGO) 

Liortas 
Estou a ler estes dias un libro 
excelente de Gonzalo Allegue , 
"Blanco Amor; 
diante dun ·xu íz 
ausente'', . e de-
cátome de que Despois de 
as vellas liortas 
que tanto per- dous cafés e 
xudicaron ªº un bitter-kas 
nacionalismo 
galega no exílio 
estanse a re
producir case 
mimeticamente 
nos nosos tem-
pos. Mesmo 
agora que a tan 

ainda non nos 
puxeramos de 
acordo 

desexada converxéncia dos par
tidos galeguistas parece ir por 
bon camiño. 

O outro dia, un bon amigo, mili
tante desde hai anos do PSG-EG 
(eu non son militante, pero voto 
ao BNG), contábame con carraxe 
a sua intención de abandonar o 
partido e mesmo de deixar de vo
tar se -como el afirma- a en
trada dos afiliados de Unidade 
Galega no Bloque ten que ser 
"de un en un eco carné na boca". 

"Vaites, vaites ... !"; eu asegureille 
e case lle xurei que, polo que 
puden seguir das negociacións 
através da prensa, as condicións 
eran dignas e doadamente acei
tábeis. Pero despois de dous ca
fés e un Bitter-Kas ainda non 
nos puxeramos de acordo e , 
apesar doutras divagacións me
nos transcendentes, voltamos 
para casa un pouco atristurados. 

Por iso quereria que algun repre
sentante das duas forzas nos cla
rexase (pode ser nestas mesmas 
páxinas) cales son as condicións 
do acordo, que "c ... " haberá que 
levar entre os dentes, e se por 
fin, de levar algo, levaremos to
dos, _como nos versos de Curros 

Centro cultural "Electo C.arballo" 
151 74 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 
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EXTRAPOLADOS 
X. PIÑEmo 

O meu viciño tíñame desacougada a galiña coa ri tra d fo
guetes que andaba a botar na noite eleitoral. Eu que xa taba 
farro de que me amolase con tanta música de Juan Pardo po ta 
a todo volume, deixeime ver por ali para lle meter un cerro 
respeito. 

- Esta si que lle foi boa -berroume de de a horta ua- ago
ra só ternos que extrapolar os re ultado . 

- Pero vostede non ia para renovador do felipismo local? -
lembreime eu. 

-De que, ho ; se eses moinantes son de onte para acá. 

Pareceume que dixo D'Hondt para acá, e logo aclarou pren
déndolle lume ao ú ltimo foguete: 

-Eu sonlle de "Asnar" de toda a vida, para que vaia tomando 
nota. 

-E non lle daria igual ser de desasnar" - perguntei mentres 
botaba contas do ben que lle podían cadrar unhas ferraduras. 

Pero o viciño non me respostou ao caso. Nalgunha parte ouvi
ra iso da extrapolación eleitoral e seguia terqueando que todo 
era cousa de extrapolar canto babia. 

Para min que este viciño pensa que extrapolar só é trocar de 
póla. • 

na frente unha estrela 
no bico un cantar. 

A cor da estrela xa a sabedes. • 

XEsus MANuEL GoNZALEZ 
(VIGO) 

A Nasa Terra 
e a nasa língua 

Quero fazer um apelo desde as 
páginas da Aldeia Global (úni
cas as que parecemos ter aces
so os reintegracionistas) para 
que ajamos com sentidinho to
dos os que estamos polo 
avanc;:o do nosso idioma nacio
nal a todos os níveis. 

É claro que o gráfico nom é o 
único nem quic;á o mais grave 
problema do galega. A gravida-

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

de está em que, igual que o na
cionalismo tem superado a ar
madilha bilinguista do espanho
lismo autonómico, ainda nom ul
trapassou as fronteiras mentais 
- plasmadas nas grafías- que 
nos atam ao espanhol. 

lsto comprovamo-lo, por supos-

F.E DE ERROS 

Na información do número 
anterior referido á manifesta
ción celebrada en Lugo con
tra o encaro de Náv ia de 
Suarna, onde se dicia "máis 
de 1.000 persoas , segundo 
fontes da Policia Municipal , 
asistiron ao acto", deberia di
cer "máis de 4.000 persoas , 
segundo fontes da Policia Mu
nicipal, asistiron ao acto". • 

Radio Fene 
Casa do Conce ll o 
15500 Fene (A Coruña) 

to , no minoritário - mas podero
so- sector que assume as nor
mas oficiais, defendendo assim o 
afastamento sistemático das ou
tras variantes do nosso idioma. 

Mas, por desgraga, as mesmas 
bar reiras mentais funcionam 
nos reintegracionistas (?) de mí
nimos, ou nalguns deles . 

Retiro-me, em concreto, ao dis
curso de A Nosa Terra a este 
respeito . Nom falarei da falta de 
correcc;om -a margem de qual 
seja a norma 
usada-. Nom 
vou por aí , 
nom ; vou polo Un exemplo 
esquemas 
mentais que le- temo-lo na 
vam a conside- página 
rar teimuda-
mente o galega dedicada ao 
um corpus al- estado do 
heio ao norma-
1 izad o a outra idioma no 
beira do Minho. mundo da 
Um exemplo te- informática 
mo-lo na pági-
na dedicada no 
número 625 ao 
estado do idioma no mundo da 
informática, em contraste com o 
catalám e ... o portugues! 

Quando nos daremos canta de 
que o galega tem já muitíssimo 
caminho andado na elaborac;om e 
adaptac;om a informática e outros 
campos científico-técnicos, e que 
nom ternos de inventar nada? 

E bem certo que isto nom pode 
ser consola perante o lamentá
vel estátus social que ainda pa
dece a nossa língua. Oriente
mos, pois, os nossos esforc;os a 
conquista dos diritos lingufsticos 
do nosso pavo. Mas, na elabo
rac;om , posta ao dia, estudo do 
galega, partamos do trabalho já 
feito polas nac;ons que tenhem 
vari antes do galega como língua 
ofi cial desde há séculas! 

Creio conectar e de facto apoio 
a proposta da Mesa pola Nor
malizagom e, o seu projecto 
Além-Minho. E, ali ás, algo ele
mentar, ou deveri a se- lo , se 
nom seguíssemos a funcion ar 
com esquemas de colonizado . 
Espero que pouco a pouco seja
mos quem de superá-los . • 

J.M. F REIXO 
(FERHOL) 

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

Telefax (981) 34 27 51 



A NOSATERRA 

Seis mulleres, 
cantando e 
emitindo sons de 
percusión, 
protagonizando- -, 
todo un 
espectáculo sobre 
o cenário de 
turno! Algo difícil 
de maxinar, 
habida conta da 
aparente 
limitación de 
meios, 
nomeadamente 
in trum ntai . Ten 

u d milagre, 
n n i? É o que 
r pr ntan a 
ompo t lá 
Leilía d sde o 

verán de 1989. 

Leilía, a forza da tradición oral 
"Os fillos da xeración do 36 non saben que os seus pais cantaban en galega" 
• XOAN M. ESTÉVEZ 

Quen tivemo a orte de velas por 
e emplo no último Fe tival Inter
cé1tico do Porto, no pasado Marzo 
podemo dar fe tanto da ua mo
dé tia bre o cenário, como do im
pa t que ·u citan uas copla . 

" a had ira. d meu millo 
achaim o mcu mi1lo ben. 

Non miredes prá porteira, 
que a merenda af vola ai ven". 

A 1egoña, a mái de uten filo de 
traballo, é utili zado tamén como 
in trumento improvi ado, que coa 
axuda dunha pedra, serve para 
acompañar o canto no meio da lei
ra. Nalgunhas bisbarra , as coplas 
son cantadas con outros ocasio
nais e insólitos instrumentos: en
vases de folla de lata -destinados 
ao pemento ou o carburo-, -de 
grande dimensión, son utilizados a 
xeito de caixas de resonacia. 

Herdeiras dunha 
tradición 

Tradicionalmente, pódese consi
derar a verba leilía como sinóni
mo de certas coplas populares que 
o noso folclore veu legando corno 
documento artístico e mesmo so-

cial. As actuais Leiléa realizan un 
traballo de campo, percorrendo a 
xeografia galega na procura de 
persoas que ainda lembran os se
ráns as fias e demai testemuños 
da no a faciana lúdica colectiva. 
Unha mi ión non empre doada de 
realizar, e ta da recolleita: 

'Hai de todo. Xente que che abre 
, porta , e quen pen a que te vas 
rir del . Compre ter en conta que a 
mú ica que ta xente facia foi cen-
urada, per eguida pota própria 
arda Civil. Todo o que fo e gale

go, e taba mal vi to durante o 
ano cuarenta e cincuenta, non e 
podia falar galego. Entón, neste 
contexto, que lle apareza xente xo
ven á porta da ca a perguntándolle 
e r cordan aquele canto ... poi 

pen an, vó a que vinde , a rirvo 
de min? De poi , cando entra en 

Pódese 
considerar a 
verba leilía 
como sinónimo 
de certas coplas 
populares que o 
no so folclore 
veulegando 
como 
documento 
artístico e 
mesmo social. 

conversa con eles, e cóntalles a que 
vas, a resposta adoita a ser moi boa. 

As dificuldades son máis frecuen
tes nos fillos da xeira da guerra. A 
xente de trinta e cuarenta anos 
non o entende. Non saben que os 
eus país cantaban e tocaban a 

pandeireta. A tradición oral na 
Galiza perdeu e moito, a todos os 
nívei , arte án, de con tos ... por 
exemplo, a re peito da ervas, os 
maiores saben todo das suas facul
dades , nós non sabemos ren. É co
mo se renegaran de todo o que fo
ron porque foi mao". 

A elegáncia tradicional 

Froito de ta vivéncia , as eis lei
lías apre éntan e no cenário desi
nibidamente, coa elegáncia que, de 
seu, aporta a roupaxe igualmente 
tradicional. O seu adubio corres
póndese co próprio repertório. 

'Nas nosas acniacións tentamos fa
cer unha viaxe pola xeografia gale
ga. levamos pandeireta todas as 
compoñentes do grupo, utilizamos 
outros instrumentos, se é que se lles 
pode chamar asi: sacho, lata, tam
bor, cunchas. Houbo unha época 
na que levamos un gaiteiro, pero 
quizá fósemos demasiadas mulle
res. O certo é que unha gai_ta teria 
un nível de utilización mínimo, pó
dese dar o caso de que ao mellor to
que tan só nun tema. Daquela, fran
camente, non se realiza moito co
mo gaiteiro. Pota nosa banda, adoi
tamos tocar ao unísono; é coma se 
tocase unha persoa e cinco máis fa
cendo o mesmo. Iso é o habitual. 

É moi importante comprender os 
textos das coplas que cantamos, 
hai moita variedade no seu conti-

do. Se non se repara neste aspec
to, a xente non verá máis que seis 
mulleres abrindo e pechando a bo
ca, sen máis". 

O seu repertório, tan variado co
mo os cámbios de ritmo, abranxe 
coplas de temática amorosa, cos
tumista, localista .. ., sendo canta
do máis da metade nun idioma, 
que o ouvinte pode dubidar en 
identificalo coma castellano ou 
castrapo. Nesta faciana, as Leilía 
tampouco se decantan pola ma
quillaxe artística. 

Festival Cidade Vella 

Tradicionais sen concesión. Tal cal 
apresentáronse nun festival folk ao 
uso, a carón doutrosfolkies máis mo
dernos, progresivos ou experimen
tais. Foi na sua cidade: Santiago. 

/ 

'E moi importante 
comprender os 
textos das 
coplas. Se non 
se repara neste 
aspecto, a xente 
non verá máís 

. que seis 
mulleres 
abrindo e 
pechando a 
boca'. 

"Limos as bases do Festival Cida
de Yella e concursamos, xa que 
era-a única oportunidade que tiña
mos de nos dar a coñecer. Sur
prendémonos ao vemos finalistas. 
O público recebeunos con comen
tários reticentes, "ouh! un grupo 
de gaitas!", comentaban aovemos 
o adubio. En troques, cando bai
xamos do cenário as opinións eran 
diferentes. A partir de _ei:itón co
mezamos a tomalo a sério''. 

Desde aquela, Leilfa non pararon 
de trotar, non só a xeografia gale
ga na procura de repertório, senón 
por unha chea de cenários e vários 
programas de televisión. Colabo
raron en gravacións como os dis
cos "Godaxe" de Alecrín, ou 
"Cartas Mariñas" de Emílio Cao. 
Con anterioridade á formación do 
grupo, unha delas, f'.elisa Segade, 
xa participara con Mílladoiro na 
gravación do álbum "Galicia no 
país das maravillas". 

A estas alturas agardamos a edi
ción do seu primeiro disco , xa 
gravado. Polo de agora, o material 
sonoro máis accesíbel que dispo
mos delas é o CD colectivo "Hent 
Sant Jakez", froito dun ambicioso 
espectáculo artellado en base a 
unha viaxe polo Camiño de San
tiago, descendendo xeografica 
rnente desde Bretaña cara Galiza. 
O grupo español La M usgaña de
señou a idea da montaxe, que acu
sou algunha diferéncia entre a sua 
posta en cenário e anterior grava
ción discográfica: nela participa
ron, a máis do mentado grupo, os 
bretóns Bleizi Ruz, as nosas paisa
nas Leilía e o madrileño Luis Del
gado. As seis pandereteiras están 
mergulladas de cheo no variado 
mundo "folk". • 

., 1 
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DIAS 

•A Banda 
Ancoradoiro aos 
Estados Unidos 

Unhas das máis nomeadas bandas 
de gaitas de Galiza, Ancoradoiro 
de Ribeira, acompañará a unha 
delegación do concello á cidade 
de Newark (New Jersey) coa que 
se vai irmanar a cidade galega. O 
director da agrupación, Pepe 
Romero, amósase orgulloso desta 
viaxe «porque cruzamos o charco 
por primeira vez, e seguimos a 
senda que entre outros gaiteiros 
abriron os de Soutelo de Montes 

· ou recentemente Carlos Núñez». 

Tamén informa Pepe Romero que 
despois xa do éxito do concerto de 
Bandas de Gaita celebrado o 
pasado 9 de Abril en Vigo, no que 
a formación que dirixe foi unha 
das cat:ro participantes, procurarase 
facelo itinerante, anunciando a 
primeira actuación para o 10 de 
Agosto en Pontevedra, seguindo 
despois por Ourense, Santiago, 
Coruña e Ferrol. + 

•As empresas 
e o galega 

Dentro das conferéncias que 
Malvar Construccións está a 
realizar con carácter interno para 
os seus traballadores, anúnciase 
para o dia 16 deste mes unha 

conferéncia de Paco del Riego 
sobre o tema "As empresas e a 
cultura galega'', e será 
apresentado polo editor Bieito 
Ledo.+ 

•A fotografia 
na Arte 

Baixo a dirección do fotógrafo 
galega Manuel Vilariño e dentro 
dos cursos de verán da 
Universidade de Santiago, 
anúnciase para os dias 5, 6 e 7 de 
Setembro a celebración dun 
seminário sobre "A fotografía na 
Arte Contemporánea". Intervirán 
durante as tres xomadas Andy 
Grundberg (Director do The 
Friends of Photography, San 
Francisco); Rosa Olivares 
(subdirectora da revista Lápiz, 
Madrid); André Rouillé (Director 
da revista La Recherche 
Photographique, de París), Ellen 
Landis (Conservadora de 
fotografía do Alburquerque 
Museum); Anne Tucker (Museum 
of Fine Arts, Houston); Andres 
Müller-Phole (Director do 
European Photography, 
Alemania); Rosalin Kraus 
(Directora da revista October, 
USA); Josep Vicent Monzó 
(Conservador de fotografía do 
IV Am, Valencia), Manuel Falces 
(Critico e director de Imagina, 
Almeria) e Antonio Cerveira-Pinto 
(Crítico e comisário, Portugal). 

A matrícula está aberta até o 17 de 
Xuño e un novo prazo do 1 ao 4 
de Setembro.+ 

•Defensa do 
património 

A Concellalia de Património 
Histórico e Meio Ambiente de 

A partir do mes de Outubro poderase acceder á información de E/ Temps atra
vés de calquer ordenador. 

Vigo ven de editar a revista Olea 
europaea, que difunde o labor 
desenvolvido polo organismo 
municipal, ademais de contribuir 
na divulgación histórica e de 
meirande coñecirnento da cidade. 
En 36 páxinas sóbria e 
magníficamente editadas 
recóllense novas, artigas de 
história (notas sobre o tranvía 
eléctrico), ordenanzas, o proxecto 
de recuperación do Lagares e 
lexislación, entre outros contidos. 
Pódese pedir ao fax (986) 
810192.• 

•El Temps 
circulará nunha 
rede informática 

O semanário do País Valenciá El 
Temps, ven de poñer en 
funcionamento, coincidindo co 
seu décimo aniversário, un servizo 
de información por ordenador, na 
liña das futuras grandes autopistas 
informativas que no futuro están 
destinadas a ocupar unba 

importante cuota no mercado 
infomrntivo. El Temps convértese 
en pioneiro para o Estado da 
iniciativa e faino tamén en favor 
do catalán. 

Ao ervício El Temps-On Line 
accederase a meio dun modem e 
un ordenador. Incluirá a 
posibilidade de acce o ao arrigo 
do número en preparación e o que 
está nos quiosque cada emana: 
un arquivo onde e atoparán o 
mellares artigas das emana 
anteriores cun sistema de indice e 
a posibilidade de copialo en di co 
duro; unha ección Forunz, na que 
se poderá participar en debate 
sobre temas diverso relacionado 
coa actualidade; poderan e 
adquirir os producto de Edición 
do País Valenciá e organizar a 
suscripcións da revista e o 
servício El Temps Diari, que 
incorporará as principais 
inforrnacións de actualidade dos 

l 

Paisos Cataláns. 

1 ¡ El Temps·On Lime comezará a 
T , funcionar no vindeiro me de 

Outubro e poderase acceder desde 
calquer lugar do mundo através do 
sistema Servicom no que está 
integrado.• 

• Prémio Dublin 
O dia 22 de Xuño ás 22 hora no 
Café Dublin (Martin Códax, 11-
Vigo), vaise celebrar unha fe ta 
con música e poesia, na que e 
entregará a Xosé António Moreno 
o prémio de 250.000 pe ·etas do I 
Café Dublin de Narrativa Breve, 
pala sua obra O cable inglés. O 
xurado que fallo u o prémio. estivo 
formado por Mari Carrne Camino, 
Camilo Villanueva, Gonzalo 

avaza e Xosé Cid Cabido, 
actuando como ecretário Ramón 
Pena.+ 

•Nenos 
premiado 

A Agrupa ión ultural ven de 
fal lar o XXVII oncur o de 
Canto Infanti , que foi ulgado 
por Miguel Mato Fondo. icenr 
R boleiro Ro a Vizcaya. o 
apartado de canto de adulto para 
neno eguiu e o crir'rio do 
aluno de éptimo e ocravo do 

1 Colé io Público Barcala de 
Temple. 

O adulto premiado foron Xo é 
Cario Mo teiro e Maria Mónica 
Martínez Rial con ef:unda hora 
da tarde e Un canciíío para brais. 
O neno e nena premiado foron 
na di tinta categori de idade, 
Lucia Pérez avia de Suama . 
Lorena Rodríguez (Beade). 
Agu tin Cariñena (Santiago). 
David Biempica (Bande). Ana 
Patricia GonzáJez Bu to (Cereo
Cori tanco). Borja Carreira (Lugo) 
e Maria Luz Gómez (Ferrol). • 

CARTA A CARMEN BLANCO 
AO PÉ DUNHA TESE SOBRE A IMAXE DA MULLER NA LITERATURA 

, Queridísima Carmen: En nome da cultura 
galega, da literatura galega e de tódalas mu
lleres quera darche esa grande felicitación 
por ese grao de "Doutora cum laude" que 
hoxe 14 de xuño recibíches ó le-la túa tese, 
titulada lmaxes de mulleres na literatura 
galega contemporánea á luz dos discursos 
feministas, primeira tese que en Galicia de
senvolve, nunha das súas partes, unha histo
ria do feminismo en Galicia. 

Ti sabes moi ben que a historia faise coa pa
labra. Ti sabes que a palabra é poder e ti sa
bes tarnén moi ben que é o que as seguintes 
palabras evocan e significan para as mul1e
rns: silencio, esquecemento, negación, in
significancia histórica. Pero ti sabes tamén 
moi ben que a humanidade nace e perpetúa
se na muller e que nó-las mulleres ternos 
que pensar e redescubrí-la historia a rentes 
de pel. 

Porque non aceptaches esta insignificación 
tomáche-lo poder da palabra e mergullá
cheste na historia xunto con outras mulleres 
para axudar a crear eses espacios propios 
que ás mulleres nos veñen negando e que 
tanto necesitamos "para poder escribí-lo que 
sentimos e o q~te sabemos'', dito en palabras 
de Rosalía de Castro porque, ti Carmen, sa
bes que as mulleres ainda seguen soñando a 
través dos soños e dos mitos que o varón 
creou para ela. 

Ti soubeches isto moi axiña e por iso a túa 
voz se elevou como unha voz auténtica era
dical que busca "coñecer non para domina
la vida senón coñecer para convivir e crear 

SABELA ÁLVAREZ NUÑEZ 

Carme Blanco. ANXO IGLESIAS 

calidez ó teu arredor" - dito en palabras e 
coa filosofía de Amparo Moreno, escritora e 
boa amiga túa. 

Quizais ti, Carmen, naceches para a palabra 
e é por iso que fixeches dela o teu oficio pe
ro a túa relación coa literatura é unha rela
ción moi específica na que te enfrontas a 
ela, á hora de estudiala, sempre desde a túa 
perspectiva de muller e utilizando o poder 
da palabra para derruba-lo patriarcado. Nela 
afirmas a túa propia identidade ó recuperar 

voces de mulleres, 6 reflexionar sobre a arte 
de escribir para analizar e denuncia-lo mi
tos das mulleres creados polo varón, 6 axu
dar ás mulleres a redescubrirse como suxei
tos literarios á hora de 
escribir e de inventar 
novas valores dentro 

A travé. do teu libro , 

da literatura, ó estu
dia-la íntima relación 
que hai entre literatura 
e sociedade, ó poñer 
de manifesto como es
ta é transmisora deses 
valores patriarcais e 
androcéntricos da so
ciedade na que vivi
mos, ó demostrar que 
hai que incluír nos es
tudios da literatura a 
perspectiva que dá a 
crítica literaria femi-

••••••••••••••••••••••••• 

nista ... 

Sabes ben qu a 
humanidade nace e 

perpetúase na muller 
e que nó-las mulleres 
ternos que pensar e 

redescubri-la historia 
a rentes de pel 

Sei que para ti a pala
bra muller ten signifi
cado de calidez, de 
futuro e gracias a ti, 

No feminismo atopá
cheste primeiro a ti 
mesma e despois ás 
outras mulleres, gracias a esa ideoloxía soli
daria e liberadora que, ti sabes, necesita da 
participación activa e consciente de todas 
nós para asi poder erguérmonos como mu
lleres e homes diferentes pero en igual liber
dade para inventarmos novas maneiras de 
estar no mundo sen bloqueos nin agresións, 
porque eu sei que, para ti Carmen, feminino 
e masculino non denotan unha división en
tre home e rnuller senón máis ben enerxías 
pertencentes a un e outra e que deben ser in
tercambiables. 

..... ., . . . . . . 

quizais un dia, as mulleres non sexamos ob
xecto marxinal de estudio nen na literatura 
nin nos outros terreas. Sei tamén que este é 
un dos teus soños para nó-las mulleres. 

Gracias Carmen. A túa obra engade novas 
significados á miña vida, tanto como persoa, 
como muller e como feminista. Moitas gra
cias, en nome meu, e tamén en nome de tó
dalas mulleres. 

Unha aperta grande, Carmen.+ 

' . ' . 
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~~~~~111 L~ett~uras~lll,~~~~-
U nha análise 
histórica do 
teatro galego 
Textos e contextos 
do teatro galega 
(1671-1936) de 
Henrique 
Rabunhal 
Henrique Rabunhal tirou do prelo 
recememente un interesante volu
me: Textos e contextos do teatro 
galega (1671-1936) (1), título que 
agacha unha verdadeira hi tória 
do teatro galega no anos e tuda
do polo autor. O traballo , como 
avi a Rabunhal "é na no a bio
grafia inte lectual o re ultado de 
vário ano de trabalho, de cento 
de hora de leitura e reflexom' . 
Tamén, upomo , ainda que non o 
diga autor, de hora entado na 
butaca a mirar e participar en re
pre entación teatrai dalguns do 
te to que e anali an no libro. 

o teatro "falta-no umha tra
dit;om da que carecemo en maior 
medida que noutro univer o -
como a poe ia". Tamén engade 
R bunhal, "redige- edema iado 
teatro para ler" (n n e quezamo 
que Cunqueiro non escrebeu máí 
teatro porque non podia ver repre-
entada a ua obras; e que e -

creber teatro para 1er parecíal1e 
unha rnon truo idade). O teatro ' é 
o último ambito ªº qua] chega o 
res urgimento literário··. A cau-
a de por que o teatro é o "últlmo 

ambito• on doadamente explicá
bei : o teatro é unha tarefa de gru
po. Para repre entar teatro nece í
ta e -ademai dun te to-- toda 
unha érie de home e mullere 
que conformen o actore , directo
re . re edore , etc. Quer dicer, 
non abonda con e creber un te to, 
compren moit cou a máí . 

É coa criación (1903) da E cola 
Rexional de Declamación que se 
pode comezar a falar, en verdade, 
de Teatro galega. Ou con palabras 
de Rabunhal: "Na nossa opinióm 
e com toda propriedade a Escala 
de Declama9om é o fenómeno re
almente inaugurador da nasa dra
mática contemporánea". E isto 
porque "a hi tória de umha dra
mática é o resultado do diálogo 
que umhas representa9on man
tenhem com outras e consequente
mente das conexoms que se varn 
tecendo entre textos, autores, ac
tores, públicos e espectáculos" (p. 
38). Coa Escola Rexional comeza, 
xa que logo , o teatro galgo con
temporáneo, ou, o que é o mesmo, 

l 1 ' 

o teatro galego. Logo de explicar 
as vicisitudes da Escola, analísase 
a obra teatral dos autores implica
dos: Salinas, Lugrís, ·Freire, Mar
telo Pauman, Carré Aldao e Cu
veiro Piñol. 

Despois da desaparición da Escola 
de Declamación, continuan a re
presentarse obras, pero non de ma
neira sistemática, até a aparición 
das Irmandades da Fala, que crian 
o Conservatório Nacional de Arte 
Galega, a Escala Dramática gale
ga. Será o grande momento. Re
presen taran se 
dúcias de 
obras e o rit-
mo de repre
se ntación s 
chega nese 
momento, se
gundo Rabun
hal ao núme
ro de 100 
anuai . Apar
te da repre
sentación de 
obras dos au
tore implica
d o no pro
xecto, suben á 
cena obra 
traducida : 
Moliere, 

O teatro 'é 
o último 
ámbito ao 
qualchega 
o resurgi
mento 
literário' . As 
cau a : o 
teatro é 
unha tarefa 
de grupo. 

Strindberg, Ari tófane , etc. Se es
ta é a grande época do teatro gale
ga, tamén é o mellar capítulo do 
libro. Non ó por informacións, ou 
pala brillantez das análises, senón 
polo movimento de simpatía cara a 
aquele homes que move ao autor. 
Un movimento de simpatia marca
da por un amor comun: o teatro. 

Anali ando o autore daquel pro
xecto chega a un nome que, por 
d grácia non é moi repre entado 
ultimamente. Un autor teatral que 
e o teatro galego tive e contado 

cun público -cun amplo públi
co-- de cla e média, eria hoxe o 
no o grande mito teatral. Estamos 
a falar de Armando Cotarelo, qui
zá o home con mái sentido teatral 
de todo aquele que fixeron teatro 
na época da Irn1andade . Cotarelo 
é reivindicado en toda a sua gran
deza por Rabunhal, e dedícalle ex
celente páxina . (Esperemo que 
o CDG un dia represente as suas 
obra , cunha montaxe que elimine 
elementos naturalistas e prime -
no que se poda- os simbólicos). 
Cotarelo pudo ser o precursor dun
ha tradición no teatro galega. Non 
esquezamos, por exemplo, que Ra
úl Dans insere a sua obra Matalo
bos dentro desa tradición que po
deria air de Cotarelo. 

Tamén se analisa, antes de entrar 
no teatro de Nós, as obras de Vilar 
Ponte, Cabanillas, Leandro Cané, 
etc. O tea tro de Nós non ten im
portáncia antes de l 936, polo feito 
de as obras máis importantes, as 
de Otero e Castelao, publicarense 

logo da guerra civil. Tamén se es
tuda, denti:o deste apartado, os 
exercícios teatrais de Risco e Lou
sada Diéguez. 

E os últimos nomes que aparecen 
antes do golpe fascista de 1936 
son os de Álvaro de las Casas, au
tor prolífico, Filgueira Valverde, 
Á. Cunqueiro (ainda que a obra 
importante deste autor é posterior, 
corno a de Blanco Amor) e a, por 
desgrácia, única obra teatral en 
língua galega de Rafael Dieste, A 
fiestra valdeira. 

Mais o autor non fala só dos gran
des nornes, toda unha série de au
tores, de Charlón a Lameiro, apa
recen nestas páxinas, pasando po
lo labor teatral de certos grupos de 
coros e danzas. Quer dicer, codifi
ca histórica e teatralmente (exce
lentes as páxinas nas que se expli
ca como querian que fose o teatro 
os homes e mulleres das Irmanda
des) o teatro galega da longa épo
ca por el estudada. O traballo re
mata cunha aproximación ao tea
tro representado na emigración. 

Textos e contexto do teatro gal ego 
é un ambicioso libro que non vai 
decepcionar ao seu leitor. Rabun
hal deu unha primeira entrega do 
teatro galega contextualizando 
máis teatralmente que historica
mente, ainda que non esquece esta 
última parte. Unha história que el 
mesmo insere na tradición que vai 
de Salinas a Pillado Mayor e M. 
Lourenzo, pasando por Risco, os 
Carré e o home que articulou, de
finitivamente, a liña historiografi
ca da literatura galega: Carvalho 
Calero. Rabunhal , digamos , non 
desmerece dos mestres e por iso 
esperamos, con impaciéncia, unha 
nova entrega na que se historice o 
noso teatro, de 1939 até hoxe. + 

XGG 

1) Edicións Laiovento núm. 39. San
tiago de Compostela, 1994. 252 páx. 

Porunha 
ecoloxía 
democrática 
A nova orde 
ecolóxica de Luc 
Ferry 
¿Teñen dereitos os gurgullos? Si, 
os gurgullos. Con tan rechamante 
pregunta comeza o filósofo fran
cés L. Ferry as suas variadas refle
xións sobre os fundamentos teóri
co do movementos ecoloxistas 
exi tente en Europa e nos Esta
dos Unidos. 

Tenta, polémic'.:J, ridiculizar o de
nominado ecoloxismo fundamen
talista ou radical (deep ecology). 
O devandito exemplo achéganos a 
1587, cando os habitantes dunha 
aldea francesa acusaron, diante do 
xuíz arcebispal , a unha colonia de 
tales coleópteros devoradores do 
gran gorecido en hórreos e tullas. 
Este non foi o único caso na Emo
pa moderna: denuncias, excomu
nións, condeas ... contra eses e ou
tros animais foron dictadas en 
máis de unha ocasión. Razoamen
tos dese tipo teñen lugar hoxe en 
día, pois o autor narra con moita 
rexouba a oposición a unhas ac
tuacións urbanísticas de Walt Di -

ney en 1970, en Serra Nevada 
(EUA), en nome dos dereitos das 
árbores alí existentes, é dicer atri
buíndo dereitos legais ou xurídi
cos a tales vexetais. Ás veces dá
nos a impresión que damos máis 
valor ás árbores do Amazonas do 
que aos nativos que alí viven. 

Como é <loado ver o autor argumen
ta ad absurdum contra o deseño te
órico dun ecoloxismo ecocentrista 
ou biocentrista, é dicir aquel onde 
tódolos seres da natureza posúen 
dereitos positivos. Para Ferry, desde 
unha perspectiva antropocéntrica e 
humanista-ilustrada, as persoas son 
os únicos seres do planeta suxeitos 
de dereitos. O 
entorno mine-
ral, vexetal ou 
animal no que 
desenvolven as 
súas activida
des debe ser 
protexido en 
tanto que nece
sario para as 
mulleres e ho-
mes, e porque 
estes así o de
ciden. 

Con certeza 
nas últimas 
décadas, nas 
sociedades 
máis avanza
das industrial
mente, a preo
cupación me
dioam bienta
lista é notoria 
e acadou un 

O autor 
propón un 
reformismo 
radical que 
asegure a 
defensa e 
conserva
ción do 
medio 
ambiente , 
segundo as 
necesidades 
democrati-
camente 
asumidas 
pola 
sociedade. 

crecente respaldo. Non só os movi
mentos denominados verdes, senón 
tamén as grandes organizacións 
partidarias foron incorporando, en 
maior ou menor medida, aos seus 
programas tales anceios. Maior
mente nas sociedades europeo-oc-

cidentais e nos EUA xurdiu, des
pois do crecemento económico de 
postguerra, un movemento ecolo
xista de moi singular idiosincrasia: 
xente nova, de residencia urbana e 
alto nivel cultural, e cuns valores 
non economicistas, é dicir na xiria 
actual , postmaterialista. Os Verdes 
alemáns son o paradigma nesta va
loración da natureza, non en por si 
senón para conquerirmos unha 
meirande calidade de vida. 

Nesta perspectiva, ao "contrato 
social" reoussoniano habería que 
lle engadir un pacto de interven
cionismo respectuoso e prudente 
verbo da natureza, un novo "con
trato natural", que permita aos hu
manos unha racional e mesurada 
relación co entorno, ou simple
mente faga posible unha utiliza
ción indefinida da natureza, das 
súas forzas e recursos. Nesta de
fensa da natureza delinéanse ta
mén algúns argumentos a prol da 
biodiversidade humana en moi va
riados campos: protección das mi
norías étnicas, ou lingüísticas, do 
colectivo feminino ou de formas 
diferentes ou alternativas de vida 
e convivencia ... en calquera lugar 
do globo, pois contribúen ao enri
quecemento cultural dunha huma
nidade cosmopolita. 

Ao cabo o autor propón un refor
mismo radical que asegure a de
fensa e conservación do medio 
ambiente, segundo as necesidades 
consciente e democraticamente 
asumidas pola sociedade. Refor
mas e actuacións cada vez máis 
necesarias, pois que se veñen en
frontando a grandes e moi concre
tos intereses creados.+ 

M.G. PROBADOS 

Ferry, Luc. El nuevo orden ecológico. 
Ed. Tusquets. 1994. 220 páx . 

3ot<!lo blanco 

-o- Contos de 
indianos 

/ 
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a exercÚio 
de desmitificación 
e de reinvención 
da memoria. 
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En selvaxe 
campana 
polo oeste 
fisterrán 
Xurxo Martiño e 
as paisaxes da 
Costa da Marte 
Xurxo Martiño é un pintor mozo 
nado na Terra de Soneira, esa Te
rra intercalada como a cerna entre 
a Costa da Marte e as Terras de 
Bergantiños e Xallas, que pinta á 
marxe das modas traídas de fara e 
que campean por todos os lados, 
uniformizando mimeticamente a 
arte aqui ou alá. Martiño é un pin
tor que, coma outros do seu tem
po, non tivo a oportunidade de po
der ir estudar a fóra e tivo que 
aprender o "oficio" na Escala de 
Artes e Oficios compostelá e, des
pois, xa non sentiu esas ánsias de 
emigrar en busca de inspiración e 
fortuna e decidiu quedarse en 
Compostela e pintar desde Com
postela, tendo sempre moi perto as 
suas vivéncias e recordos das suas 
estadias e andanzas ·por ese come
c h o atlántico que é a Costa da 
Marte. Unha mostra do seu bon fa
cer artístico pódese ver nestes días 
na galería "Trinta" de Santiago. 

Martiño achégase ao lenzo, ao pa
pel ou á táboa despois de ter moi 
claro unha causa, cal é contar unha 
história humana, e as suas histó
rias teñen case sempre·como fundo 
e transfondo ese anaco fisterrán da 
nosa xeografia, zona que coñece 
ben e sente profundamente. Asi 
coma outros p1asman histórias en 
libros a meio do texto escrito, el 
faino através dos seus cadros, xo-

gando a estabelecer un vocabulá
rio próprio. Pero curiosamente nas 
histórias non hai máis mímina re
feréncia ao xénero humano. Este 
non se ve, mais está aí, séntese 
sempre como acochado tras as 
ventás, tras os edificios dos faros 
en usó ou dos abandonados e xa en 
fora de uso. É o espectador o que 
ten que transpasar eses muros e 
poder irnaxinar e sentir esa história 
ao ollar o cadro, ao ver pintados 
diante dos seus ollos unhas cons
trucións feitas dun xeito case que 
fotográfico, pero nas que podemos 
ver máis a pegada dun Tápies que 
a do Antonio 
López, sen es-

q uecer a Urba- P.oderíamos 
no Lugrís, 
pois a pintura defínir a 
de Martiño, 
sendo distinta 
á do pintor co
ruñés, deixa 
un amplo es 
pazo para que 
podamos so
ñar, para ima
xinar e para 
lembrar. Pero 
sobretodo a 
pintura deste 
mozo soneirán 
é unha forte 
chamada de 
atención sobre 

sua pintura 
como a 
representa
ción 
somática da 
agonia 
dunha terra 
que perdeu 
unha parte 
da sua 
identidade. 

unha situación de impasse que se 
está a viver rn~ste país, que como 
todas estas situacións pode ser moi 
traumática e grave se non se atalla 
a tempo e con firmeza. 

Poderíamos definir a sua pintura 
como a representación somática 
da agonía dunha terra que perdeu 
unha parte da sua identidade e 
agora non se atopa realmente a si 
mesma, xa que todo está acochado 
polo cimento, pero este vai cami
ño de criar outra identidade, á que 
se aferran os emigrantes que retor
nan cos seus aforras e que erguen 
pisos e máis pisos nas pequenas 
vilas, que siléncian as chiantes co
res das vellas casas que daban ese 
aire chamativo e distintivo á pe
quenas vilas mariñeiras. 

Que vivéncias pode haber dentro 
destas casas?, que pasa polas cabe
zas dos homes e mulleres quema
nexan os faros que lanzan o seu si
nal , o seu chorro de luz desde os 
cabos da Costa da Morte aos barcos 
que navegan pofas águas deste océ
ano que o artista pinta mansamente 
porque nunca se meteu dentro del e 
non sabe como actua? Plasmar as 
histórias <lesas xentes ou dos labre
gos sim_bióticos que traballan nos 
pec¡uenos serradeiros de madeira 
que ainda quedan por esta terra de 
bons piñeirais que van deixando 
paso aos eucaliptos: ese é o obxec
tivo da pintura de Xurxo Martillo. 

Afirmando tal causa ternos que di
cer que a sua pintura non é realista 
e que o importante non é o que 
aparece e se representa no cadro, 
senón ese outro espazo de repre
sentación que está detrás <lesas fa
chadas e _ventás perfeitamente tra
zadas polo pintor dun xeito meticu-

loso. O artista quer respeitar e 
manter unha perfeita simetria entre 
aquilo que se pode mirar e o querer 
ser mirado, aqui non hai sítio para 
a curiosidade nen para o exotismo. 

Os edificios, as ventás que Martiño 
pinta intensa e constantemente 
marcarian o límite dese espazo que 
se pode contemplar. Seria o inter- · 
texto do cadro, ese espazo de pre
suntas capacidades comuns que es
tán aí e son compartidas e coñeci
das por todos, seria a leitura primei
riza, a ollada rápida que nos situa 
no contexto apropriado para pasar a 
entender a transtextualidade da 
obra. Seria como unha cortina que 
nos oculta o que hai detrás, pero o 
artista non se atreve a quitala e 
mostrarnos o que hai detrás. E aqui 
radica o interes da pintura de Xurxo 
Martiño, ante que mo tramos to
do, antes de oferecemo unha boni
ta postal, prefire deixar ese espazo 
para a nosa imaxinación e para en
cher cos no os recordo . Un espazo 
carregado de oidade, compartida e 
vivida polo arti ta, que provoca un 
intenso siléncio que no obriga a 
pen ar e meditar obre o nó me -
mos e o espazo no que habitamos. 

Ainda que semelle o contrário, 
Martiño non é un pintor de pai a
xes. Pinta cenas nas que e deron 
ou van dar diferentes procesos na
rrativos e sobre as que actua deci
didamente o paso do tempo. Tec
nicamente esta sensación está moi 
ben lograda polo artista. Non esta
mos <liante de imóveis paisaxes 
plasmadas pola boa man dun artis
ta que vai madurando. Todo o con
trário, é o artista o que imobiliza 
instantes para poder representar o 
paso do tempo e lemas uns textos 
que foron reescritos moitas veces e 
voltarán a ser outra vez escritos 
sobre o mesmo documento para ter 
outra leitura diferente.+ 

MANUEL VILAR 

-------------IJoo~a~filoooo1~1------------
Pedro Estevan: 
"Nocturnos y Alevosías" 
Pedro Estevan é un deses músicos 
totais, o mái s parecido que un poda 
atopar a un músi co todo-terreno, 
dada a sua ampla formación, froito 
do seu paso polo conservatório e 
da cantidade de experiéncias por el 
vividas: grupos de música 
contemporánea -Koan, Círculo-, 
de música antiga -Hesperion 
XX-, orquestras sinfónicas ... Dito 

o cal , só queda escoitar este seu 
novo disco, diverso co~mo a sua 
própria traxectória, etéreo, aberto e 
<loado de escoitar dada a sua 
amenidade. Campás budistas, 
tambores de Xoves Santo, Cantigas 
de Afonso X, cancións 
tradicionais; son de cascabeis , 
axóuxeres, embelecedor de faro do 
coche, martelos, harpa barroca, 
vihuela, vibráfono ... experimental 
pero dixeríbel; como para non 
perdelo. + 

Máire O'Keeffe: 
"Cóisir House Party" 
Reels,jigas, polcas, valses e demais 
lindezas da música popular, con 
nomeación de orixe irlandesa, son 
interpretadas por esta virtuosa do 
violin chamada Máire O'Keeffe. O 
movimento folk xa criou escola, e máis 
en Irlanda, país no que goza dun 
grande arraigo. Froito deste xeito de 
expresión, está xermolando 
actualmente unha corrente artística que 

ten no violín un dos seus instrumentos 
emblemáticos. A estas altu ras, quen 
valore un violinistafo/k desde 
parámetros clásicos irá errado na sua 
aprezación, xa que estaría a xulgar 
desde unha sensi bi lidade notabelmente 
di ferenciada. M. O'Keeffe é 
representante desta tendéncia, que 
dignifica a música de taberna, e no 
disco de referéncia está acompañada 
por un discreto elenco instrumental, a 
saber: piano e harmónica. • 

X.M.E. 

canta de libros 

Cinco 
relatos de 
Fernández 
Paz 
Unha lua na 
tiestra é o 
último libro do 
autor de 
literatura 
infantil máis 
premiado no 
noso paí . 
Publicado 
na colección 
Arbore de Galaxia, inclue cinco 
pequeno relato de carácter 
interactivo. O primeiro deles co 
mesmo título do libro, A máquina do 
tempo, A sombra do dragón, careixa e 
a cama máxica e O rescate das 
palabra . • 

olidari dad on u a 
Cuba ante a razón cínica é un libro 
preparado por Heinz Dicterich, 
profe or da Univer idade 
Metropolitana de México, que incluc, 
entre outros 

oarn 
Chom ky. O 
libro e tá 
editado por 
Taxalaparta 
e fíxose 
un ha 
edición 
especial 
para a 
Coordenadora Estatal de 
Solidariedade con Cuba. Atópase en 
librarías e póde e conseguir atravé do 
tfno. (91) 532 17 47. + 

Mái de eoane 
Paco del Riego publica en Edició do 
Castro, o eu Luís eoane de de a 
memoria. un percorrido da vida do 
noso arti ta da man dun eu 
compañeiro de xeneración. Del Ri ego 
compartiu tanta arela. e traballo 
con Seoane, que ó a tcrríbel traici n 
militar pu ido impedir que 
froitificasen por completo. Mesmo 
a i, co océano por méd i , mantivcron 
unha intensa relación de traballo 
editorial e correspondéncia, que Paco 
del Riego ordena nesle Ano de Luí 
Seoane.+ 

Poe ia na migra ión 
Desde hai vários anos a Agrupación 
Cultural "Rosalia de Castro" de 
Comellá convoca un certame de 
poesia 
galega, que 
agora vese 
recollido 
nunha 
edición de 
Sote lo 
Blanco. 
Certame 
de 
Rosalia 
de 
Castro 
ven 
cun 
limiar 
de 

inclue obras de Dario Xohán Cabana, 
X. Carlos Gómez Al faro, Miro Vi llar, 
Fiz Vergara, Rafa Vilhar, Xosé 
Manuel Díaz Maceda, David Ggarcía 
Vida! , Xosé ManueJ García Rivas e 
Mancha Prieto.• 



Unha crítica 
ao teatro 
actual 
El Nacional de 
Els Joglars 

Ven de estrearse en Vigo a última 
producción teatral de Els Joglars , 
que s upera en interese á previa 
"Yo tengo un tío en América", na 
que a liña crítica do grupo quedara 
e vaída ao facer un uso confuso 
dun recur o tan elá tico, tan tea
tral , como é o manicomio. 

Ne ta ocasión, "El acional " ten 
un móbil moi concreto e un pará
metros expresivo moi axeitado 
para expoñelo o que con egue 
que o público e intere e e en 
moito ca. o e olidarice emotiva 
e intelectualmente coa obra. 

O rgument conta o empeño de 
don Jo ep, o acomodador dun tea
tro en ruin • en fundar unha com
pañía teatral para montar a peza 
que (mi turando teatro e ópera) 
chama Rigoletto de Shake peare. 
Para e re proxecro reúne a unha 
corte de de herdado , tre mu11e
re e carro home . que durmen 
bai o as ponte e i en da rapina. 

O introductore on don Jo ep e 
Ca tadiva a antiga limpiadora do 
teatro e unha extraordinaria opra
no que na vida anterior careceu de 
oportunidade para exhibir as úas 
dote artí ticas. É alientable o la
bor que realiza a actriz que inter
preta este papel que ademais da ca-
1 idade do eu ton funciona co 
seu personaxe a pracer, fara do ha
biruai envaramento operí tico . 

Don Jo ep fará a elección do 
elenco baixo unha atmó fera de 
penumbra irre pirable, chea de ci
rio , donde o ello pretende facer 

urdir o •·fedor da arte". O requi
ito fundamenta] que deben cum

prir a / a pirante para a úa ad
mi i n é qu nunca tiveran o mái 
mínim nlact c t atro. Cada 
qu n fará a úa cnrant ña ao di
r t r qu imporá un ódig étic 

itan tod . o icio 

Vari dade de 
tilo 

Rock)-Salt and 
Nails 

Rock, Salr and Nails é un ' grupo 
e cocés de folk-rock radicado nas 
illas Shetland. Nesa localidade 
existe a maior porcentaxe mundial 
de violinistas por metro cadrado, 
polo cal non é de e trañar que este 
instrumento sexa parte fundamen
tal no desenvolvimento do disco. 
Emma Johnston é a encarregada 
deste cometido na banda e cumpre 
con nota o seu papel de instru
mentista estelar. 

O grupo mistura pezas cantadas, 
achegadas aos ritmos do pop-rock 
con toques "folkies", coas instru
mentais nas que os ritmos tradi
cionais acompañados pola batería 

deleznables da interpretación tea
tral: Os amaneiramentos, a falta 
de autenticidade, os tópicos e ace
n os expresivos, as dobraxes, o 
egocentrismo actoral , o estilo de 
interpretación naturalista, o farses
co, todos eles son censurados e 
declarados inimigos teatrais. 

Esta crítica ao teatro desde o teatro 
é levada con 
toda coerencia 
por parte do 
elenco que tra
balla indi vi
dual e colecti
v amen te sen 
desprenderse 
en ningún mo
mento da ac
ción. Son bu
fóns, seres 
cheos de ruin
dades e diver
tidos. Son im
prev i íbei , al
gún cantan 
ópera, outro 
tocan nun trío 
de corda. Con-
eguen que o 

público sexa 
partícipe dun 

Hai certo 
cheiro 
transgresor 
do teatro 
que ás 
Institucións 
non lles 
gusta. Esta é 
a mensaxe 
dada por 
El Joglars 
en voz ben 
alta. 

momento irrepetíbel, dun feito que 
e desenvolve desde si mesmo, sen 

ideas preconcebidas. O conflicto 
non é unha broma aínda que sexa 
tratado humorisricamente. Trátase 
da supervivencia do teatro, asudn
to no que o público está directa
mente implicado. 

A dúas horas vinte minutos inin
terrompidos que dura a representa
ción algo longa de máis, desenró
lan e cun ritmo desigual. Intercá
lan e gags mernorábei . Nun, por' '" 
exemplo os personaxes rifan por 
recibir os aplausos do público gra
vado nun radio-cassete, ridiculi
zando a vaidade das/dos intérpre
te . Pero tamén hai e ceas sosas, 
como a tópica educción da actriz 
ao director para facer e co papel 
principal. E de úpeto, golpes de 
efecto como cando Castadiva can-
ta Madama Butterfly convertendo 
a ba oira en abano ; ou o xogo 
dialéctico protagonizado polo no
me do producto de limpeza. Hai 
moito momento cómico para 
di frutar durante a obra. 

abe introducir como novido o re-

adquiren preponderáncia. 

Haberá xente que goste das instru
mentais e a quen non lle conven
zan as pezas cantadas , e outros 
agradecerán esa amplitude de re
xistos no conxunto. Manter esa di-

G~~O 

curso artístico de Els Joglars, a súa 
propia lingua. O protagonista, don 
Josep, intercala, con toda liberta
de, breves parlamentos en catalán 
que producen unha curiosa com
plicidade co público. A compañía 
representa as súas obras en caste-
1Iano para chegar a todo o público 
do Estado, pero, dun xeito espon
táneo (así aparenta), aparece a 
identidade nacional, o acento ben 
marcado como toque colorista. 

Pero a identidade de Els Joglars 
non está fundada nunha tradición 
arcaica, amarrada ao pasado, á tra
dición que convén deixar atrás pa-· 
ra seguir para adiante. Non, está 
fundida co presente, coa súa so
ciedade, co espírito mercantilista 
que manipula os gustos da xente, 
coa burocracia que impera sobre 

feréncia entre uns temas e outro 
pode levar a certos sectores a refu
gar de cerra parte do repertório, 
porén poden gañar asi unha maior 
amplitude de audiéncia. Isa non 
quer dicer que a banda faga mal 
nengunha das duas facianas que 

todo o artístico. 

Els Joglars parten dun cuestiona
mento do feíto teatral, do modo de 
facer teatro e da necesidade da 
existencia do xénero. Como indica 
Albert Boadella, "o teatro parece 
destinado á pura exhibición muse
ística". De feíto, as autoridades 
culturais (os mantedores-conser
vadores do xénero) non quedan 
moi ben paradas nesta obra e son 
acusadas de levar gran parte da 
culpa do deterioro teatral. 

Por outro lado, con máis ou me
nos hipocresía "El Nacional" (a 
pesar de que Els J oglars é un dos 
grupos mellor considerados e fa
vorecidos polo Estado) é un revul
sivo ao poder, aos que institucio
nalizan a creación, á burocracia. 

amosan no seu traballo. Ás pezas 
cantadas, dunha dignfsima calida
de, fáltalles nalguns intres unha 
miga máis de poderio, amais de 
contar como cantante cun Paul 
Johnston ao que hai que irse acos
tumando, pois de primeiras non 
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Pero, tamén aos que sacan tallada 
dela: os "profesionais", os que xo
gan a ser amos do patrimonio cul
tural por servirlie os que xogan a 
ser amos do patrimonio cultural 
por servirlie fielmente ao poder. 
Por eso ten sentido cuestionarse a 
subsistencia do teatro, ¿subsistir a 
calquera prezo? 

O elenco de don Josep resiste as 
ameazas dos enxeñeiros, da pren
sa manipuladora, da sanidade, 
etc ... e vai eliminando un a un aos 
inimigos que pretenden impedir 
que o Rigoletto se poña en pé. 

Isto tráenos a colación as persecu
cións, peches e sancións que se le
varon a cabo o ano pasado contra 
as pequenas salas de Madrid por 
parte do concelleiro de cultura. 
Está claro que hai certo cheira 
transgresor do teatro que ás Insti
tucións non lles gusta. Esta é a 
mensaxe dada por Els Joglars coa 
voz ben alta, agora xa son quen de 
dicir o que queiran, pero non "por 
collóns" como di don Josep senón 
por dereito, intelixentemente. 

As Institucións adícanse a conser
var o patrimonio teatral case por 
compromiso, non por interese cul
tural profundo, doutro xeito habería 
unha selección de calidade, un có
digo ético no que se depurasen as 
conductas discriminatorias e vexa
torias, avogarían por unha boa for
mación das e dos profesionais, cre
arían unha rede máis ampla de salas 
teatrais co fin de difundir os espec
táculos etc ... e non subvencionarían 
aos "dous de sempre". En certo 
modo, ·"El Nacional" reflicte a si
tuación do teatro na GaJiza. 

É comprensíbel que un amante in
discutfbel do xénero como Albert 
Boadel1a se volva contra os farise
os que fan del un mercado, e poña 
en boca do protagonista o noxo 
que lle dá o teatro. 

A imaxe final da obra, totalmente 
romántica, deixa a escea curberta 
de fume mentres cae un decorado 
simulando un templete clásico, e 
Castadiva e Finito cantan un aria 
de Rigoletto antes que as apisoa
doras, as barrenas e as grúas aca
ben co teatro.+ 

MONICA BAR CENDÓN 

acaba de convencer. 

A parte instrumental está mellor 
conseguida, tanto nas canción 
máis rápidas que soan con forza, 
cpmo nas melodüs l~nes que 
transmiten sensibilidade. á hora de 
ÍnterÍJretaias , e posue alguns ins
tantes brillantes. 

Como curiosidade reflectir a boa 
interpretación dun clásico do hlue
grass norte-americano "The Ar
kansas Traveller", revisitado con 
influéncia escocesa, e a presenza, 
máis unha vez, nuns artistas folk 
dos acordes dun tema que se con
verteu en clásico en moi pouco 
tempo "Music for a Found Har
mon i um " de Simon Jeffes, da 
Penguin Cafe Orchestra. Esta 
canción coñece x.a, tranquilamen
te, unhas dez versións, desde os 
nosos Matto Congrio e Fol de Niu 
pasando por New Celeste, Sharon 
Shannon ou Patrick Street. + 

ÓSCARLOSADA 

• 
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( Tmos moitas 

causas máis en 
preparacióA ·s~bre Luis 

. Seoane. Está a sair 
unha edición "sobre os 

textos de arte de 
Seoane e outros dous 

sobre a sua relación co 
teatro e o cine, ambos 

e dous en colaboración 
co Lino Braxe". O 

escritor Xavier Seoane 
ven de publicar A voz 
dun tempo, un longo 

ensaio biográfico sobre 
Luís SeoaneJ o máis 

. ambicioso dos 
publicados neste 1994. 

O poeta coruñés, 
pc:mente de Arte no 
Consello da: Cultura. 

~Galega, abordá tamén a 
. . .·siiUacíóri_de 

pa!alizadón -_do Centro 
· .. ·: de Arte 

Contempor~pea. 

• XAN CARBALLA. 

Onde se afinca o seu inte~ese en 
difundir a obra de Luís Seoane? 

De moito atrás. Seoane é unha fi
gura central da nosa cultura. El 
deu unha visión de Galiza, en sín
tese coa modemidade e a universa
lidad~, como moi pouco& o Jogra
ron. E unhft voz crítica, moral, que 
entende perfeitamente o tempo 
histórico que viviu, que compren-, 
deu perfeitamente o se1:1-país, o seu 
pasado e as suas tradicións, e iso 
non só non lle supuxo· confradición 
coa modefI)idade e _as vangardas, 
senón que soubo facer unha sínte
se tensional entre eses dous polos. 
Ademais é un home polifacético, 
que soubo darlle .a todo unha leitu
ra persoal ·dentro dunha cosmovi
sión da cultura e do home moi co
erente. El era solidário, xeneroso, 
altruista, dinamizador sócio-cultu
ral permanente... Abondaria o -seu 
labor de editor ou de ilustraae>r pa
ra evidenciar unba figura absoluta 
da nosa cultura e todo un exemplo 
a séguir. Coido que está aí, desta
cando, non só pola obra que fixo 
senón. polo que simboliza e polo· 
ponto 'que sinala cara.ao futu_ro. 

Por que duran.te moito-~ ~mos 
non tivo Seoane papel referen
cial de primeiro orde para o na-
cionalismo? · 

Quizais porque el non foi un polí
tico no senso profisional do ter
mo. Luís Seoane erúm intelectual 
e un artista comprometido co seu · 
tempo. Todó o labor .que fixo ab
sorbíalle o tempo todo e ademais 
non era un home de partido. El era 
un rebelde ao que unha tendéncia . 
partidista concreta Sl.lporialle ~n '· 
corsé. De ter habido no seu tempo 
un partido que slntetizáse nacio
nalismo e marxismo, · Seoane esta
ría moi posibelmente nel. Falo por 
suposto da postguerra. 

Castelao renunciou bastante ao 
seu labor criativo por se adicar á 

~ 
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Xavier Seoane 
'Lliís· Seoane tiñ·a a obsesión 

- . . - -

da detnocratización da · cultura' 
política. Se.oane·non,-é un home 
absolutamente político, pero a sua 
aportación aQ país. é intelectual, 
artística e criativa. O que pasa é ~ 
que a sua Óbra { · 

teira, .Xelmírez ... É coñecida 
aquela frase que lle 9ix,o a Isaac 
Diaz Pardo cando deseñou as xe
rras do Castro: «Irnos concienciar 

ao país amda que 
de tal trascendén~ 
cia que o vai si
tuar a cada ínáls 
no centro do de
bate galego, mes
mo <>on tras.cen
déncia ideolóxica 
e política. Os seus 
textos rezuman 
por todas partes. 

'Sobre Seoane-
s_exa metendo a 
nosa história nos 
bazares». 

Unha das suas fi.; 
xacións era a di
vulgación, o fa-

. cerse ~o~pre.n- . 

der a todos os ní-
veis? 

pivota o 
esencial da 
nosa cultura 
no momento 

i. actual. É \ln -
faro, unha 
Torre de 
Hércules, que 

Seoane' é un ·có- sina}a_ Ufi 
municador nato. :· ~ontq· de 
Un home obsesio- . . • Y 
nado pola d'ifü - • . utopia no 
sión, pola demo- futu.ro". 
.cratización da cul-
tura, porque che- . 
gue a todos. Por . 
dotar ao seu país 
de símbolos, .em-'- · 
blemas e · mitos 

A conciéncia que 
tiña disa necesi
dad e de mitos 
era moi avanza
da? 

Moito, porque 
mentres outros es
tán só na Galaxia 
Gutemberg, el es
tá aí -porque é o 
editor fundamen
tal despois de An
xel Casal e antes 
de Galaxia-, pero 
está nos novos· 
médios: na rádio, 
na prensa, o cine 
foi unha paixón 
absoluta. Seoane 
tiña moi claro que 
sen unha indústria 
cultural poderosa 
e sen as novas 
tecnoloxias non 

para que se autorrecoñeza, se 
identifique, tome consciéncia de si 
próprio e actue en ,consec uéncia . 
liberándose. Seoane está lanzando 
continuamente mitos e mitemas 
para Galiza: desde a exaltación do 
meioevo e o mundo celta, as pele
rinaxes, a República, o máquis, os 
Irmandiños, de todas as figuras 
históricas que deu o país:· Rosalia, 
Roi Xordo, Maria Pita, Maria Bal-

tiña futuro. Iso é dunha gran mo
dernidade e por aí venlle tamén a 
obsesión polo deseño_. 

A superación 
da Xeración Nós 

Seoane resolvera esplendida
mente o debate entre tradición e · 
modernidade. 

Galiza sempre tivo un
l}a cultura arqueolóxi-
ca, porque como no seu dia non 
houbo os estudos precisos foi a 
Xeración Nós a que tivo que face
lo. Eles sentan as bases, e fan un 
traballo fundamental, pero non 
deixa de ser unha xeración arque
olóxica, que ten que mirar ao pa
sado para fundamentarse. Seoane 
supera ese estatus e velaí a ua 
grande importáncia. El entende a 
modernidade e a vangarda, e in
tetiza en harmonía o que represen
taba o traballo de Nós, e toda a 
cultura tradicional desde as orixes, 
coa vangarda. Iso non o podia fa
cer Castelao ou os 

do eu tem
po. E tivo 
no centro do 

debate internacional da cultura no 
éculo XX e traino e intégrao na 

cultura galega. 

Seoane xa era a xeración po te
rior a Castelao ... 

Que traia un ar novo, mái pr gr -
i ta e xa n temor á modemida

de. 

Xeración orfa 

O golpe militar do 36 tamén é 
un drama na 

seus compañeiros, 
porque non enten
deron a vangarda. 
É emblemático 
que Picasso para 
Castelao non sabe 

'Está lanzando 
ruptura desa 
continuidade. 
Máxime cando 
vellos e novos 
conseguiran ir-

. debu_xar e para 
Seoane é o artista 
clave do século 
XX. 

Seoane desprezou 
estar ,.nun ismo 
concreto, queria 
asimilar todo o 
mellor deles e po
ñelo en sintese co 
seu mundo. E fixo 
iso con lucidez e 
naturalidade. El 
xa non asentaba 
no ,XIX, senón 
que estaba influi-
do pola revolu-

continuamente 
mitos e 
mitemas para 
Galiza: desde a 
exaltación do 
meioevo á 
República, o 
máquis ou os 
Irmandiños". 

manar os seus 
esforzos . 

Pasaba en todo o 
estado, e o fascis
mo sabia que se 
lle ia a história 
das mans. Seoane 
pertencia a unha 
xeración que daba 
unha nova inte
leccción de Gali
za e do mundo, e 
esa foi a xeración 
rota. Por iso ·as 
xeracións que vi
ñemos despois 
criámonos · en 
grande parte sen 

ción rusa, formado no dadaísmo, 
no surrealismo, na Bauhaus, ... era 
o home máis informado na Galiza 

pais e os nosos país espirituais es
taban no exílio: era o Seoane, 
Souto, Dieste ... , oufros moitos . .xa 
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ficaran mortos nas cunetas ou si
lenciadas, con excepcións como o 
grupo Erais Pinto e algunhas ou
tras iniciativas do interior isola
das. O relevo his-
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tórico viña nos ,,,,,,. 

asimilación polo poder, neste caso 
pola Xunta, que está en mans non 
só de quen estaban en contra de 

Seoane senón que 
o mantiñan no 

que perderon a 'E 
guerra, nos exilia- un home 

absolutamente 
político, 

dos, que fon de
rrotados para sem
pre porquSI se lle 
impediu o relevo 
e a relación co 
que viñan detrás 
deles. Non deixa 
de ser intomáti
co, como anécdo
ta rel evante , que 
Seoane morre no 
1979 e o movi 
me nto Atlántica 
das ar te · nace e 
n 1980 , o que 
amo a ese drama-

exílio e proibian 
aqui os seus Ji- · 
bros. Apresentar a 
Seoane como un 
brillante artista, e . 
descafeinar o al

pero a sua 
aportación 

cance radical do 
se u pensamento 
político e da sua 
rebeldía, é un in
tento de manipu
lación descarado. 
Pero Seoane é 
inasimilábel. To
do aquel que entre 
na obra de Seoane 
vai topar unha fi-

ao país 
é intelectual, 
artística e 
criativa". 

ti mo. Seoane te-
ria e cado encan-
tado, e tou egu-
ro, da eclo ión e 
do novo e pírito dos arti tas xóve
ne de Atlántica, teria discutido 
algunha cou a , pero estaría 
identificado, porque ante ó e l 
planteara o debate nas artes. Seoa
ne é o grande teórico da arte gale
ga, e por el teñen que entrar todo , 
e texan ou non de acordo, pero 
nel hai que beber. 

lnsubornábel 

Coida que é abondo coñecido, 
que está difundida a sua obra 
non só xa a literária, tamén a 
ensaistica e a plástica? 

en moito meno . Primeiro por
que a ua obra é enorme e a 
maioria ainda e de coñece aquí. 

ada e sabe en Galiza da sua 
obra muralística, o Seoane editor 
ven de er coñecido coa expo i
ción que e montou e te ano ... 
Seoane comezará a er a imitado, 
non xa polo público enón pala 
intelectualidade galega a partir de 
agora. E debe tomarse moi en é
ri o e ta reflexión porque obre 
Seoane pivota o e encial da no a 
cultura no momento actual. É un 
faro, unha Torre de Hércule , que 
inala o pa ado p ro o retado 

un ponto de utopía no futuro que 
hai ue p r eguir en med , en 
queim r a nave do pa ado, ó 
qu imand caduco, opa adi ta, 

fol lorizante no entido kistch 
do t rmo. 

Que on vella teima del. 

Sempre porque el reaccionou 
empre con forza contra o rexio

nali mo, ao que fu tigou no eu 
texto teórico . 

A maiores da sua claridade nos 
ensaios, toda a sua obra antifas
cista (debuxos e textos), fan del 
unha figura inasimilábel? 

gura dunha ética 
in s ubornábel de 
home de esquer
das, cun pensa
mento nacionalis-

ta, republicano e antifascista. 

Teño a esperanza de que com
prendamos a trascendéncia de Se
oane, pero non pasou ainda un 
mes desde o Dia das Letras Gale
gas, e nos últimos dez días xa non 
aiu na prensa nengunha referén

cia na prensa á sua figura, cando 
hai vinte dias ocupaba espácios 
nos meios como se fose un xefe 
de estado. Mesmo asi agardo que 
o Ano Luís Seoane no só sirva 
para grandes homenaxe e impor
tantes re gates que ainda hai que 
facer. Só facer facsímiles das suas 
obras cu taria muitos millóns por
que é un traballo imenso. Pero 
ainda que se vaian publicando 
cousas non se debera quedar só 
niso: hai que conseguir que o país 
entenda a Seoane, porque a cultu
ra galega ainda está moi ensimis
mada e ten medo ao tempo que vi
vimo . Hoxe e tano entrando to
do por cabo, hai unha chea de tec
noloxias e Seoane estaba empre 
no centro da novidade para incor
porala e u ala. Representa a falta 
de temor á voráxine, e de aber 
que hai que e tar na ponta da nave 
e o país quer sobreviver. • 

'A Xunta non sabe que facer 
co Centro de Arte Contemporánea' 
Vostede participou nas xornadas 
do Consello da Cultura Galega 
para definir os contidos do Cen
tro de Arte Contemporáneo, pe
ro o camiño non parece estar cla
ro para a Conselleria de Cultura. 

Nós dimos o noso grao de area e a 
nosa opinión, e dixemos publica
mente que non tiñamos ambicións 
persoais en dirixir iso. Propuxe
mos unha terna, na que aceitou 
Glória Moure, que nos parece un
ha persoalidade. Os responsábeis 
da Xunta farán no seu dia o que 
desexen, pero até agora demostra
ron unha falta de seriedade e per
soalidade absolutas, porque o Cen
tro leva case inaugurado un ano e 
non se fixo nada. 

Cal é en síntese a proposta que 
facian? 

Nós apostamos por un centro in
ternacional. En Galiza hai centros 
abando, con coleccións dignas, de 
arte galega. Creemos que no 
CGAC debe estar aquelo suscep
tíbe1 de homologarse co interna
cional e que debe traer á Galiza o 
que non hai, e constituir unha co
lección de arte internacio_nal que 
non ternos. Será difícil ter Picas
sos ou Matisses, pero se non em
pezamos coa colección nunca te
remos nen sequer o que agora se 
está facendo. Se Galiza quer fun
cionar como un Estado ten que 
facer tamén o seu património uni
versal de arte, para que a xente 
poda velo sen necesidade de via
xar. A parálise tamén ten a ver 
con ambicións persoais. 

Non será a maiores que non hai 
cartos para poñelo a andar? 

Agora non hai cartos, iso é claro. 
Pero a Xunta ten dúbidas de cri
tér io sobre o proxecto. A arte 

O edificio de Álvaro Siza, en San Domingos de Bonaval, espera para ser utiliza
do despois de un ano desque foi Inaugurado. 

contemporánea é un asunto tan 
preciso que é moi difícil tomar 
decisións sobre el, e os políticos 
teñen medo a optar por unha per
soa concreta. O debate na arte 
moderna é moi grande e contí
nuo, hai unha permanente discu
sión sobre cales son os valores 
perdurábeis e cal é moda que vai 
chegar, e é difícil estabelecer cri
térios de duración. Por iso opta
mos por unha profisionlización 
óptima do centro. 

Como é a síntese entre eses dous 
termo_s de centro galego/arte 
contemporáneaZ 

As actas son un importante docu
mento sobre o debate na Galiza 

·sobre arte contemporánea. Aí está 
case o programa de traballo para 
quen dirixa o centro. Hai moitas 
posibilidades: traballo de arquivo, 
biblioteca, mostras temporais, 
petformances, etc ... e despois está 
o delicado tema da formación da 
colección própria. Hai qu_e saber 
ca} necesita Galiza, qu_e posibili-

dades económicas hai de chegar a 
ela e pensar todas e cada unha das 
pezas. Un museu importante non 
o fai a cantidade senón a calidade. 
É mellor un museu con 20 pezas 
fundamentais que un con 500 me
diocres. Eu teño medo que se faga 
un museu máis de arte galega con 
algunhas exposicións internacio
nafa. Pode ser duro dicilo, pero no 
CGAC só ten que ir obra de au
tores galegos susceptibel de ho
mologación co que se cría nese 
centro. Se a Xunta quixera facer 
un Museu para contentar a todos 
e acalar al) críticas estaria: come- · 
tendo un erro histórico e seria ti
rar os cartos" Este é un centro es
pecífico que criou moitas expec
tativas e non se poden defraudar. 
A maiores ten que haber unha ac
ción institucional para potenciar 
os museus que xa hai, e coordena
los para que non se repitan. lso 
non quer dicer que non teña que 
haber galegos na colección per
manente, nen que non estén gale
gas nas exposicións temporais. , 
pero hai ter critérios claros.• 

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

NARRATIVA 

Almas perdidas, corazóns solitarios, ~octámbulos, insomnes, prostitutas, marxinados. 
Todos se dan cita no Cemiterio de elefantes. Unha excelente crónica sobre o mundo 
da noite. 

NA MESMA COLECCIÓN 

'Entendeu a 
modernidade e a 
vangarda, e 
sintetiz·a en 
harmonia o que 
representaba o 
traballo de Nós 
coa vangarda". 

CEMITERIO DE ELEFANTES X ERAIS 

Francisco Alonso ~~ 
~~ .· 

CIENCIA DE FACER AS CAMAS 
Xosé Cermeño 

SELVA NEGRA 
Migu~I Suárez: Abel 
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Convocatórias 

Prémio Blanco Amor 
de novela longa 
O ConceJJo de Vigo convoca a XIV 
edición do prémio Blanco amor de no
vela longa dotado con 1.500.000 pta. , 
aberto a todos os autores que apresen
ten unha ou vá.rias obras inéditas (ex
tensión mínima 150 fólios a dobre es
pazo) escritas na normativa oficial. As 
obras enviaranse por correio, antes do 
30 de Xullo de 1994, sen remite, bai
xo lema e por quintuplicado áo Conce
Ilo de Vigo-Concellaria de Cultura, 
Praza do Rei s/n. 36202 Vigo, nun so
bre que indique Prémio de novela lon
ga Eduardo Blanco Amor. Nun sobre 
adxunto, pechado e baixo o mesmo le
ma virán o dados do autor. O concello 
resúvase a facultad~ de adxudicar o 
contrato da primeira edición da novela 
premiada baixo os princípios _de igual
dade da licitación, concorréncia de 
ofertas e igualdade dos propoñentes. O 
prémio pode ficar deserto de non ex is
tiren·ol:lras de ·calidade ao xuizo do xu
rado. Nese· caso o importe do prémio 
u'tilizarase para divulgar a obra de 
Eduardo Blanco Amor entre as escolas 
e centros culturais de Galiza. 

Cero en conducta 
O Centro Galega de Artes da Imaxe e 
a Escola de Imaxe e Son organizan du
rante unha semana do mes de Xullo, 
do 11 ao 15, unha série de talleres e 
seminários monográficos sobre a ima
xe, e alguns dos múltiples aspectos 
que oferecen o cinema, a fotografia, a 
televisión e o vídeo. Trátase da segun
da edición dos cursos Cero en conduc
ta que decorrerán nos locais da Escola 
de Imaxe e Son (Someso, 6. 15009 A 
Coruña) con prezos de matrícula que 
van desde as 15.000 ás 50.000 pta. O 
prazo de admisión de solicitudes re
mata o 24 de Xuño. No caso de que o 
número de solicitudes supere o máxi
mo de alunos os organizadores farán 
unha escolma polo que é necesário in
cluir unha curricula que acredite a ex
periéncia e o interese. Cero en con
duela comprende os seguintes cursos: 
Orientacións xurídicas xerais na 
producción audiovisual (15 .000 
pta.), Capturando a Miranda 
(15 .000 pta.), O Cinema como expe
riéncia da realidade impartido por 
Víctor Erice, director de O esprito da 

Actividades 

O poder da língua 
A agrupación cultural O Facho ofere
ce unha mesa redonda para o Venres 
17, ás 8 do serán, no salón de actos de 
Unión Fenosa (Rua Femando Macias. 
A Coruña), baixo o título O poder da 
língua e a língua do poder. Conta coas 
ponéncias de Miguel Anxo Fernán
Vello, Celso Alvarez Cáccamo e An
tón Fenández Malde. 

A prensa en Galiza 
O Vernes 17, ás 8,30 do serán, na Ca
sa do Mar de Burela, Alfonso Eiré 

· pronunciará a conferéncia A prensa 
en Caliza hoxe. O acto ven organizado 
polo colectivo cultural Buril . 

Estirpe 
O Ven.res 17, ás 8 do serán, no no vos 
locais de Edicións Xerais (Doutor Ma
rañón, 12. Vigo), X. L. Méndez Fe
rrín apresentará o seu libro Estirpe na 
compaña de Xabier R. Baixeras, 

· Gonzalo Arauxo, Víctor Freixanes e 
Manuel Bragado. 

Simultáneas de xadrez 
O Sábado 18, ás 10 da mañá, na aso
ciación Maximo Gorki (Marqués de 
Vali;tdares, 14-1 º: oficina 5) de solida
ridade entre os- pavos, o mestre inter
nacionar Daniel .Rivera, •xogará unhas 
.partidas simultáneas cos gañadores do 
IX Torneo de Xadrez Amizade. 

· Cursos da _asociación 
Máximo Gor1d . 
A asociá"C'ión Maximo Gorki (Vigo) de 
solidaddade entre.os povos artella do 
15 de XulJ.o ao 15 de Setembro un 
curso de inciación ao ruso, e cursos 
semellantes de catro semanas en Mos
cova, Leningrado ou Sibéria. A mes
ma asociación· organiza un curso de 
iniciación ao encaixe ruso durante o 

co lmea , O Su! , O sol do marmelo 
(20.000 pta.); Tiraxe de cópias positi
vas branco e preto para exposición e 
arquivo (25.000 pta.), Dirección e 
producción: obxectivo comun impar
tido por Marisol Carnicero, directora 
de producción de O crime de Cuenca, 
A escopeta nacional, As bicicletas son 
para o verán, etc. (15.000 pta.); Ta
ller de animación un curso prático 
cun numeroso equipa.mento e material 
(50.000 pta .), O son da natureza 
(30.000 pta.) . Solicitudes no Centro 
Galego de Artes da Imaxe (Durán Lo
riga, 10. 15003 A Coruña), fax (981) 
20 40 54. Para maior información o te
léfono do CGAI: (981) 20 34 99. 

Concurso de Guións 
de Vídeos Didácticos 
Convocado pola Asociación Sócio
Pedagóxica Galega na sua terceira 
edición para guións dun máximo de 
30 minutos. Na valoración dos gu-ións 
terase en conta o seu contido pedagó
xico, o interese do tema· tratado, a sua 
calidade literária e técnica, e a sua po
sibilidade económica de realización. 
Valorarase especialmente a adecua
ción dos temas escollidos aos comidos 
educativos dos distintos níveis da edu
cación non universitária, tendo en 
conta o deseño curricular base. Cada 
guión deberá apresentarse acompaña
do do esbozo onde se marcarán as li
ñas mestras para o posterior desenrolo 
da correspondente unidade didáctica. 
Os prémios divídense en: 1 º) 100.000 
pta., 2º) 50.000 pta., e 3º) 25.000 pta. 
Os autores dos guións premiados con
traen a abriga de desenvolver nun 
tempo non superior aos tres meses a 
sua correspondente unidade didáctica. 
Os traballos pódense apresentar, tanto 
persoalmente como por correio certi
ficado, até o día 15 de Xuño de 1994 
na sede da Asociación Sócio-Pedagó
x ica Galega: La.racha, 9-entrechán. 
15010 A Coruña. Teléfono (981) 27 
82 59. A entrega de prémios terá lugar 
no mes de Setembro de 1994 nas 
XVJJ/ Xornadas do Ensino de Caliza, 
que se celebrarán na Coruña. Os tra
ballos non premiados poderán ser reti
rados nun prazo de tres meses tras a 
entrega de prémiqs, e os non recolli
dos pasarán a formar parte dos fundos 
da Asociación. 

mes de Xullo. Maior información no 
local: Marqués de Valadares, 14-1 º; 
ou ·no teléfono (986) 22 44 57, de 5 a 
9 da noite. 

Campamentos de 
educación ambiental 
Comprenden obradaoiros de natureza, 
xogos predeportivos e cooperativos, e 
roteiros ecolóxico-culturais . Veñen or
ganizados pola Sociedade Coopera
tiva de Educación Ambiental (CEM) 
e terán lugar en Muxia e Cabana, do 9 
ao 15 de Xullo e do 6 ao 12 de Agos
to. Información no (981) 26 56 40. 

Rota pola Serra 
da Peneda Geres 
A Nau Catrineta-Escola Alento di
rixe no verán do 94 unha rota ou 
acampa.mento itinerante, para mozos 
e mozas de 14 a 16 anos, po1as ter.ras 
da Peneda Gen~s, o parque natural 
máis próxjmo, situado no norte de 
Portugal que ven de ser ampliado pa
ra acoller ter.ras do su l de Ourense. 
Coa rota preténdese unha aproxima
ción á realidade natural e sócio-eco
nómica da raía seca, descobrir o ca
miñar como xeito de transporte que 
posibilita o maior e mellor contacto 

· coa natureza, e coñecer e viver con 
"' xentes do 'entorno. A saida, que custa 
20.000 pta. con seguro -incluí do, terá 
lugar do 14 ao-24 de Xullo. As prazas 
son limitadas a 25, que serán atendi
das por 6 persoas e un director. Ins
cricións e ·información en: A Nau Ca
trinetá-Escóla Alento. (98 1) ~O 00 33. 
Apartado 557. Santiago de Compos
tela. O prazo de inscrición remata o 
25 de Xuño. 

Encontros na Terra Cha 
A asociación cultural Xermolos de 
Guitiriz celebra o 18 de Xuño os seu~ 

axenda 
Bolsas para aprender 
italiano no verán 
A Dirección Xeral de Relacións Cultu
rais e Científicas oferta unhas bolsas 
para seguir cursos de língua itali ana 
durante o ver~n de 1994 na própria 
Jtália. As bolsas van dirixidas a titula
dos superiores, estudan~es ae· últimos 
cursos da carreira ou estudantes de ita
li ano, e menores de 3.D anos con coñe
cemento do italiano. A duración das 
bolsas será a do curso elexido, cun 
máximo de 2 ou 3 meses entre Xullo e 
Setembro. Pódense solicitar até o 8 de 
Xullo na Dirección Xeral de Relacións 
Culturais e Científicas (Serv izo de In
ter-cámbio e Becas): José abascal, 41. 
28003 Madrid. Telé{c:mo (91) 441 90 
44, extensión 104 ou 157. 

, 
Cont:ursd, ,de guións 
A Coruña ... · 
de ciirein_a!: - / ; 
Organizado pola Escola de lmaxe e 
Son (EIS) e o Concello da Coruña. 
Pódense apresentar xóvenes de 18 a 30 
anos, con prox:ectos de non máis de 1 O 
fólios en formato de guión cinemato
gráfico que virán acompañados de dun 
breve resumo. Só admiten obras inédi
tas e orixinais, e serán rexeitados os 
guións baseados en contos, novelas ou 
obras de teatro cuxa auto.ria non sexa do 
participante. Os guións haberán de con
templar a cidade da Coruña como ele
mento do relato e a duración non pode
rá exceder os 10 minutos: Para partici
par hai que remesar, antes do 30 de 
Xuño, 5 cópias baixo plica (arna.is dos 
dados persoais cómpre incluir unha fo
tocópia do DNI) á: A Coruña ... de cine. 
Escala de Imaxe e Son. Someso, 6. 
15008 A Coruña. Os prémios, que co
rresponderán a 4 dos apresentados, con
sistirán na producción en S 16/35 mm. 
dos guións sempre que as equipas de 
traballo asuman o custe do guión, músi
ca orixinal, equipa artística, despraza
memos, dietas e servizos de produc
ción, dirección e equipa de dirección ar
tística, escenografia e atrezzo. A EIS 
pagará o custe do resto de material, ase
sora.mento e todo o persoal necesário e 
o Concello da Coruña contribuirá cunha 
aportación para equjpamento de cáma
ra, material virxe e laboratório. Maior 
información na EIS (981) 10 41 24. • 

Encontros na Terra Chá ar.redor de 
Xosé Chao Rego. A xomada comeza 
ás 12 do meiodia, cunha mesa redon
da titulada Obra e pensamento de 
Xosé Chao Rego na que intervirán 
Bernardino García Cendan, Mar
cial Gondar Portasany e Andrés 
Torres Queiruga. As 2 da tarde pa
sarase ao Xantar de produtos típicos, 
e ás 5 os grupos María Castaña e 
Xermolos porán en cena o espectácu
lo Arredor da vida.• 

Mundial futbol 
Nesta semana cadran os seguintes par
tidos do Mundial. 
• Día 17: Alemaña-Bolívia (grupo 
C), ás 10 da noite; España-Corea do 
Sul (grupo C), de madrugada do dia 
seguinte, ás 3,30 h. 
• Dia 18: EE.UU.-Suíza (grupo A),
ás 6,30 do serán; ltália-Irlanda (gru
po E), ás 9 da noite; Colómbia-Romé

.nia (grupo A), de madrugaqa do 19, ás 
4,30 h. 
• Dia 19: Noruega-México (grupo E), 
ás 10,30 da noite; Bélxica-Marrocos 
(grupo E), ás 6,30 do serán; Came
run~Suécia (grupo B), ás 4,30 h. da 
madrugada do dia seguinte. 
• Dia 20: Brasil-Rúsia (grupo B), á 
unh a da madrugada do dia seguinte; 
Holanda-Arábia Saudita (grupo F), á 
1,30 da madrugada do dia seguinte. 

· • Día 21: Alemaña-España (grupo 
C), ás 11 da noite; Nixéria-Bulgária 
(grupo .D), de madrugada ás 3,30 h.; 
Arxentina-Grécia (grupo D), ás 6,30 
do serán. 
• Dia 22: Rumania-Suiza (grupo A), 
ás 11 da noite; EE.UU.-Colómbia 
(grupo A), de madrugada ás 4,30 h. 
•Día 23: Itália-Noruega (grupo E), á 
1,30 da madrugada do seg uinte ; Co
rea do Sul-Bolívia (grupo C), ás 9 da 
noite. • 

O trinque 

Cinema 

Vidas cruzadas. Filme 
extenso, american e 
orixinaL Dirixido por . 
Robert Altrnan. 

Anúncios de balde 

• Cómprase Gran Enciclopédia Ga
lega completa. Os intere actos poden 
chamar ao telf. (986) 47 02 98 de 15 a 
16 e de 21 a 23 horas. 

_ •Brigada de Solidai:idade José Mar
tí 1994. Do 10 ao .30.'de Setembro. 

' Prazo de inscrición: at~ o 1 de Xullo. 
Prezo: obre a cen mil pe eta . Orga
niza: ICAP (Instituto Cubarto da Ami
zade entre os Povos) e a Asociación 
de Amizade Galego-Cubana 'Fran
cisco Villamil". Información e in cri
ción nos locais da A ociación. Vigo: 
Policarpo Sanz, 22-2º oficina 1 O, telé
fono (986) 43 28 92. Composte la : 
Ruado Vilar, 29- 1 º B. 

• Mestre busca desesperadamente un 
traballo relacionado co ensino ou cal
quer outro: livrarias, editoriais, con
ductor ... (981) 69 56 82. A Coruña. 

• Merco bicicleta estática para xim
násia. Perguntar por Mari ol a partir 
das 3 da tarde no (986) 25 34 69. 

• Grande oferta de discos e casetes. 
Toda clase de música. Evéncio Baños. 
(982) 21 05 85. 

• Brigadas de solidaridade a Cen
troamérica. Se te animas a botar unha 
man aos esforzos das xentes que que
ren mudar por si próprias as suas más 
condicións de vida, e queren facelo co
lectivamente; de estar interesada ou in
teresado en ter unha maior informa
ción do proxecto ponte en contacto 
con nós: Comité de Solidaridade (CO
SAL): 63 71 75 e 23 60 84 da Coruña, 
74 70 92 da Costa da Marte, 24 83 48 
de Ourense, 54 82 55 e 53 74 97 de 
Santiago, e 20 48 03 de Vigo. 

• Alugo chalet perto da praia. Campo
sancos. Meses do verán (986) 62 70 40. 

• Aulas de inglés para recupara
cións con profesores nativos. En Vi
go. (986) 47 12 62. 

• Alugo casa perto da desembocadu
ra do Miño, en Campo aneo . Per
guntar por María Xosé, de 13 a 15 e de 
20 a 22 h., no (986) 62 71 07. 

• Alúgase estúdio en Vigo, con cale
facción, auga quente, oleado, céntrico. 
Ideal para estudante. (986) 49 06 88. 

• Percuro xente coa que montar a 
película sen un peso . Se tes coñece
mentos de cine ou vídeo (nas área de 
fotografía, cámara, son e maquillaxe), 
chámame ao teléfono (986) 22 69 81 a 
partir das 8 do serán, e pergunta por 
Xan Leira. 

• Andamos a andar a terra na procu
ra de investigar e catalogar aqueles 
recunchos onde a história se detivese 

Misérias familiares 
dunha cidade que un 
dia e apre entou como 
modelo: Lo Ángele . • 

con forza no seu dia e que hoxc dunncn 
o paso do éc ulo . Fuxindo de facer 
práticas arqueolóxicas e de alterar o en
torno e coa fin antedita, olicitámo vo 
nos e cribades infom1ándonos daqueles 
lu gares sospeitosos (pedrafitas, anta , 
mámoas etc.) e meio perdido do · que 
teñades referéncia . Viaxes Céltigas. 
Apartado 1364. l 5007 A Coruña. 

• Oferecemo charla obre a. itua
ción do ócio-lingüí tica do galego e 
do bretón a i como de a pectas xe
rai da Bretaña con1cmporánca (e n 
galego ou francé ) para cemro de n-
ino de 1oda Galiza. T abe! e eal. Al 

gál ia de abaixo, 20-2 º . antiago. 
(981) 56 07 69. 

• Vendo chalé de 2 plantas mái ga
ra e, 2.500 metro ad rado de t rrco e 
un ha ca a el la. a Ria Baixas. 
(923) 26 76 57. 

•Véndese moto BMW modelo KJOO 
RS. Poucos quilómetros, cor negra. 
Urxente por motivo de viaxe. Chamar 
ao teléfono (986) 22 65 86. 

• Vendo equipa fotográfica comple
ta ou por parte . Cámara Canon Al, 
fla h Ca11011 Speedlite 199A e ob ecti
vos Canon FD-50, Tokina (80-200) , 
Tamron-SP-13A (24-48) e Kenko 2XC
FE Teleplus MC4. Todo con manuai 
de uso e estuche orixinais. Prezo total 
75.000 pta. (con ultar prezo por par
tes). Chamar ao (98 1) 52 01 76 de 
San¡jago, despois das 9 da noite. 

• Alugo chalé con xardin para os 
meses de verán nas Rias Bai a . 
Chamarás noite ao (923) 26 76 57. 

• Dese o receber pegatina relacio
nadas co mundo motor: motocicli mo. 
automobili mo, marca comerciai , 
etc. Serán gratificada dalgun eito. 
Xo é Antón González ovoa. 3207 l 
Pereiro de guiar. Ouren e. 

• Plenemarco (a ociacióo de ende
ri mo) organiza percorrido de día en
teiro pola Serra do Barbanza n t m
porada de verán. Temo grande coñe
cemento da ua arqueoloxia. ecol xia 
e do Jugares mái intere ·ante . Tarifa 
a convir. Información: por teléfon 
(98 l ) 83 26 83 (perguntar p r nt -
nio, á noitc) u e cribind : Manuel 
Gago Mariño. Díaz de Rábago, 17- . 
15940 Póvoa do CaramiñaJ. A oruña. 

• De exaria inter-cámbiar corre -
pondéncia. Je ú Angel Hemández. e 
A1mas. 34 ano . Son nxeñeiro Agró
nomo e traballo como con crvad r da 
natureza no In tituto de Eco! xia da 
Académia de Ciencia de Cuba. ln1crc
same a ecoloxia e a poe ia. Enderezo: 
Av. 251. N2 3207 e/n 32 e 34. Punta 
Brava. Ciudad Habana. 19200 Cuba. • 

••••••••••••••••••••••••••• • 
&vie os seus avisos, anúncios, 

actos e todo tipo de 
convocatórias 

con 7 dias de antelación, 
por correo ou polo número de 

fax 
(986) 22 31 01 

ANOSATEBRA 

• 

• •¡_. • 

••••••••••••••••••••••••••• 



Teatro 

Raiñas de pedra 
Ollomoltranvia pon en cena a obra de 
Candido Pazó Raiñ.as de pedra baixo a 
dirección de Hélder Costa, o dia 18 
en Oleiros e do 24 ao 26 no Centro 
Cultural Caixavigo (Vigo). 

Para ser exactos 
Estrea mundial do recopUatório de 
Mofa e Befa, un duo cómico que ten 
secuestrada a risa de todo o público 
desde que se apresentou na NASA. O 
Xoves 16 e o Venres 17, ás 11 da noi
te, na NASA de Santiago (800 pta.) . 

A fiestra valdeira 
O Centro Dramático Galego inter
preta a obra de Rafael Dieste A Ji.estro 
valdeira baixo a dirección de Xulio 
Lago. En cena do 18 ao 20 de Xuño, 
ás 10,30 da noite, no pavillón polide
portivo de Rianxo. 

As bodas de Fígaro 
De Caron de Beaumarchais, unha in
terpretación excepcional polo Teatre 
Lliure dirixido por Fabia Puig erver. 
O 22 e o 23 no Auditório da Galiza 
(Santiago). 

F alar p r fa lar 
Por Quico adaval, os dia 22 e 23 á 
9,30 da noite, na ala Galán de Com
po tela. 

la ti 
El Tricicle repre enta o eu espectácu
lo cómico Slastic, o 16 á 20,30 e 17 
ás 10,30 da noite no Centro CulturaJ 
Cai avigo. • 

Cinema 

Cine club Lumiere 
Dous filmes ne ra emana Un corazón 
en inverno (Franza 1992) de Claude 
Sautet, para o Sábado 18, ás 8,30 do 
serán; e O melJor dos tempos (Estado 
e pañol 1989) de Felipe Vega, o Mér
cores 22 á mesma hora 

Erich von troheim 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
adica un ciclo ao cineasta e actor 
Erich von Stroheim. As películas ve
ñen e proxectando na ala do CGAJ 
(Durán Loriga, 1 O. A Coruña) de de o 
Lun 6 e eguirán en pantalla até o 
Lun · 24 en ·e ión que comezan á 
20, 15 h. O filme que quedan por pa-
ar on: Ola irmá (dia 16 e 17). A 

grande ilusión (dia 20 e 21), Os de
saparecido · de aint-Agil (22 e 23) e 

Rairia Keffy (24 e 27). A entrada a 
un ha ·e ·ión vai a 1 SO pta., 1 O pta . 
con arné ve . Maior información 
no 1: (9 1) 20 4 9 . • 

Televisión 

a 
A n it do übad 18 n Butaca Espe
cia/ V. .S. da Y . 1946. Di 
rcct r : William Wyl r. lnt rprct . : 

rcdi M•tn.:h . My rna Loy, Dana An 
drcws e hcrcsa Wright. • 

Música 

Fol de Niu 
Unha da propostas mái creativas de 
fu ión e evolución da mú ica galega 
nos últimos ano (muiñeiras, xigas, re
e ls, alalás, blues, etc.). O Sábado 18, 
ás 11,30 da noite, no Café Liceum do 
Porriño. 

Festival 
pola integración ' · · ' 
O Domingo 19, ás 8 do serán, unha 
edición especial do espazo Rock Pa
rrulo da NASA de Santiago. Actuan 
Os Quillos, Xitanos Compoñedores, 
Os Rumorosos e Red Blues Band. 
Entrada libre. 

Pablo Bicho 
Con Antón Constenla, Antonio Portela 
e Gastón Rodríguez. O Mércores 22, 
ás 11 da noite, na NASA (Santiago). 
Entrada 800 pta. 

Exposicións 

O noso mundo é un proxecto solidario. 

Manuel Lledó 
O pintor de Ponteareas afonda no de
tallismo intimista e na busca da cor. 
Até o 27 de Xuño na Nova Sala Cai
xavigo. 

Ollares 
O colectivo DIN 7 utiliza revelado se
lectivo, infravermello en cor e efecto 
Sabatier, entre outras técnicas nas suas 
fotografías. Expostas até o 22 de Xu
ño, no Café Rua Nova de Santiago. 

Rubén Borre 
Obra, até o 30 de Xaño, na sala Saira 
Arte (María BerdiaJes, 23) de Vigo. 
Aberta de Luns a Venres de 10 a 13,30 
h., e de 17 a 21,30 h. 

Pillos da emigración 
A Confederación Intersindical Galega 
artella a mo tra de obra de autores 
emigrante , aberta até o 30 de Xuño, 
na ala de expo icións da RENFE en 
Vigo. 

O no o mundo é 
un proxecto olidário 
Na Ca a da Arte de Vigo até o 30 de 
Xuño. A fundación Paz e Solidaridade 
d CC.00. organiza a mo tra O noso 
mundo é un proxecto olidário que 
xunta SO lámina mura.is obre a pro
blemática da relación Norte-Sul, ví
deos obre o povo en re i téncia de 

uatemala. audición de mu ica do 
terceiro mundo e a campaña a prol 0,7 
% de solidaridade. Tamén no progra
ma da mo tra a onf réncia de Ma
ría Reina, de Chiapa (delegada no Es
tado de Derecho Humano en Guate
mala), A represión en Guatemala e 

hiapas, o Xove 16, á 8 do erán; 

Bitt r Fix e 
Blind River 
Hard-core desde o melódico ao racha
dor e incisivo co trio de Valladolid 
Bitter Fix e punk-rock xunto con hard
core da man 'de Blind River, un trio do 
Fe.rrol. Actuan xuntos o 17, ás 10,30 
da noite no Planta Baixa de Vigo.' 

l' 

Outros concertos: Bitter Fix o 18, á 
mesma hora .no pub Áncora do Grave; 
e Blind River.o 24, tamén ás 10,30, no 
Númer.o K de Santiago. 

Javier Krahe 
O 19"e o 20, ás 11 da noite no Café 
Odeón de Vigo. 

Celtas Cortos 
O día 20, ás 12 da noite, na explanada 
do Cuartel de san Francisco de Ourense. 

axenda 

Páxinas coardenadas por 
IAGO LUCA 

de Alfred Boch (observador do proce
so electoral en Sudáfrica e membro do 
Centro de estudos Africanos de Barce
lona) e máis un representante do novo 
Governo Sudafricano, Sudáfrica. Fin 
do Apartheid?, o Martes 21 tamén ás 
8 do serán; e a charla de clausura de 
Andrés Mellado (director da funda
ción "Paz e Solidaridade" no Estado), 
o Xoves 30, ás 20 h. 

Blanco Amor: 
fotógrafo 
Até o 24 de Xuño, de Luns a Venres 
de 11 a 14 e de 17 a 21 h., no Pazo de 
Fonseca (Santiago). 

Xurxo Martiño 
Pintura na Galeria Trinta de Santiago. 
Até o 20 de Xuño de Luns a Venres de 
12 a 14 e de 17,30 a 21,30 h. 

Conexión 11 
Mostra colectiva de p.intura na Casa 
da Artes de Vigo. 

Xoguetes e 
má caras de madeira 
Até o 24 de Xuño no Ateneo Santa 
Cecflia de Mario. Lito e Helena expo
ñen xoguete de madeira e Manuel 
Vareta máscaras africanas. 

Manuel Moldes · 
Nova xeira introspectiva dun Moldes 
de grande forza expresiva. Galería 
Abel Lepina (Praza da Constitución. 
Vigo). 

Na Lua 
Xunto con Ar Ye Yauoank e Canta
ril o dia 21, ás 22,4S h. , na Praza 
Maior de Ourense. 

Coro Clásico de Vigo 
O dia 21, no Centro Cultural Caixavigo. 

Festival de ópera 
da Coruña , 
A cargo da asociación Amigos da 
Opera. As actuacións son ás 8,30 do 
serán, no Pazo de Congresos (A Coru
ña). Odia 17 Macbeth de Verdi. 

Los Ilegales 
O 18 de Xuño, ás 12 da noite na sala 
La Clave de Santiago. 

Cáncer Moor 
O 16 no Número K de Santiago. • 

O Novo Canogar 
O Auditório da Galiza (Santiago) 
amosa até o 25 de Xullo as pinturas 
máis recen tes de Rafael Canogar. 
Aberta de Luns a Sábado de 10 a 13 e 
de 16 a 20 h. Pechado aos Domingos. 

Otero Regal 
Expón as suas cerámicas na Casa da 
Galiza (Madrid) até o 23 de Xuño. 
Abre de 10 a 14 e de 16 a 20 h. Festi
vos só na mañá. 

P. Palomar 
Pintura na Libraria Michelena de Pon
tevedra (Michelena, 22), durante o 
mes deXuño. 

Imaxes da Índia 
Fotografias de Antonio Celada no 
Café Arte en Contraste de Vigo (Rua 
Real, 38). Até o 18 de Xuño todos os 
días de 16 a 24 h. 

Jalisia _ 
O fotógrafo Xurxo Lobato expón a 
sua série Jalísia , a partir do 17 de 
Xuño na sala de Caja Madrid en Pon
tevedra. 

Paisaxes da Bretaña 
Fotografias de Alian Savidan, até o 
22 de Xuño, no pub Modus Vivendi 
de Santiago. 

Alunas da 
Universidade 
Popular 
A Sala dos Peiraos (Vigo) garda unha 
mostra dos traballos do s alunos da 
Universidade Popular de Vigo. De 11 
a 14 e de 17 a 21 h., Domingos só de 
mañá. 

Bonecos Perversos 
Durante o mes de Xuño, Pepe Cácca
mo apresenta unha mostra de dezasete 
pezas no Café Liceum de Porriño. 

] oaquín Sorolla 
-r Mostra antolóxica, até o 26 de Xuño, 

no Centro CulturaJ Caixavigo. 

-Palimpsestos 
Pinturas en madeira e papel de Xurxo 
Martiño. Até o 20 de Xuño, de 12 a 2 
e de 5,30 a 9,30 na Galeria Trinta de 
Santiago. 

Arquitectura 
O Coléxio Oficial de Arquitectos da 
Galiza (COAG. Santiago) garda as fo
tografias e planos de todos os traballos 
premiados no 11 Prémio de Arquitectu
ra Julio Galán Carvajal, que organiza 
en colaboración cos coléxios de arqui
tectos de Astúries e León. Pódese visi
tar até o 20 de Xuño na Casa da Conga. 

Descamps 
Obra do pintor lvan Descamps, até o 
24 de Xuño na Sargadelos de Vigo. 

Sete pintores galegas 
Obra de Xosé Luís de Dios, Xavier 
Pousa, Xaime Quessada, Virxilio, 
Acisclo, Buciños e Baltar, até o 30 de 
Xuño na galeria Volter de Ourense. • 
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O Rostro da Máscara, Auto Repre
sentación na Arte Portuguesa, até 
Outubro no Centro Cultural Belém . 
Máquinas de Cena, cenários e adere
zos do Grupo de Teatro O Bando, até 
o 31 de Agosto no Culturgest (07-351-
1) 848 02 18. Un Século de Artes de 
Fogo 1890-1990, até o 30 de Xuño no 
Museu do Azulejo (07-3Sl-l) 814 77 
47. As Tentacións de Bosch ou o 
Eterno Retorno e Gabinete de Dese
ños do Museu Nacional de Arte An
tiga no Museu Nacional de Arte Anti
ga. O Grande Teatro do Mundo ou 
os Clássicos em Lisboa, até o 30 de 
Setembro no Museu Nacional do Tea
tro. Elisabete Pimentel, cerámicas até 
o 24 de Xuño na Associa~ao José 
Afonso (07-351-1) 888 02 79. Lisboa 
subterránea exposición permanente 
no Museu Nacional de Arqueología. 
Teresa Furtado gravados no Bistro 
(07-351-1) 87 09 92. Exposición co
lectiva de tapicerias de Portalegre 
mostra permanente na Ga!eria de Ta
pi~erias de Portalegre (07-351-1) 346 
82 02. Antero de Quental-Vida e 
Obra, mostra itinerante información 
no (07-351-1) 793 64 59. Lisboarte 
contemporánea, por diversos pontos 
da cidade información no (07-351-1) 
395 47 77. 

Teatro 

Jogos da Noite 

Oleanna de David Mamet, encenifica
ción de Joao Louren~o, na Facultade 
de Letras (07-3SI-l-797 09 69). Jogos 
de Noite de Stig Dagennan, dirixidR 
por Fátima Cecílio. Maldita Cocaína 
de Filipe La Féria e Femando Heitor 
(no Teatro Politeama (07-351-1) 343 
03 28). Guerras de Alecrim e Man
jerona de António José da Silva (o Ju
deu) por Joao Mota, no- Teatro da Pes
quisa (07-3Sl -1-72T18 18); no mes
mo teatro El Grande de Coca Cola
Parada de Estrelas de Ron House, 
Diz White, Alan Shearman, John Ne
ville e Andrews. A História do Tigre 
de Dario Fo por Filipe Crawford no 
Meia Preta. A Cantora Careca de Io
nesco por Hélder Costa, e A Menina 
Feia de Manuel F. Pressler por Carlos 
Carvalheiro no Teatro Cinearte, (07-
3Sl-l-396 S3 60).+ 

· Información xeral 
dos actos de Lisboa/94 no telf. 

(07-351-1) 346 06 50/41. 

El Grande de Coca Cola-Parada de 
Estre/as. Teatro de Pesquisa. 

• 

• 

• 
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• FRANCISCO CARBALLO 

M oncho Valcarce, (1935-
1993) acadou a titulari
dade de "crego das En

ero b as" ; a su a m o rt e no ano 
1993 deixou vacante esta praza 
de novo en conflito. Os veciños 
das Encrobas ven como a vitoria 
da sua loita coa empresa Meira
m a volta ser custionada. Esa 
empresa e certos poderes políti
cos tratan de regresar ao punto 
de partida na desputa das terras 
minadas na busca de carbón. 
Seguro que o record o de M. Val
carce vai dar azos na refrega 
que se reabre. 

Moncho Valcarce sentíuse nece
sitado de expresar as suas viven
cias no ano 1992 e no princípio 
do 1993: darse a si mesmo canta 
do seus pasos e entregar ao seu 
amigo Vicente Cerdeiriña as de
rradeiras páxinas que escrebeu. 
Non tora Valcarce un escritor de 
oficio, inda que producira mani
festos, ensaios e se manifestara 
en múltiples entrevistas. Domina
ba a técnica do ensaio, acadaba 
niveis de estilo literário e posuia 

xado. O Diario vai sen datas; é o 
tempo, o fluir das estacións, os 
acontecementos que se filtran, 
os que marcan as etapas. 

Se intentamos agrupar as vivén
cias maís repetidas neste Diario, 
atopamos a maior porcentaxe no 
canto á vida: a vida de Galiza, 
pátria doce e brava, a de Coru
ña, a da natureza e sobre todo a 
dos seres humanos asoballados. 
Un canto á vida sen rancor nen 
siquera para os axentes da opre
sión : atopa un dia na rua a un 
garda civil que o mallara e invi
tao a un vaso de viño ; escoita a 
un nena contar como o seu pro
fesor de relixión dicia que coida
ra a un subnormal "para merecer 
o ceo", Mancho subliña: "triste 
pedagoxia a de quen non ama". 
Porque ese é o fondo da cues
tión: M. Valcarce amaba, queria 
e era querido. 

Como segunda vivéncia a do 
sufrimento ; algo que cómpre 
apartar de nós, pero que se im
pón na realidade da enfermida
de. Mancho agradecia os cal-

A.1GLES1As . mantes e recuperaba con eles 
un verbo vibrante, desenfadado e provo
cador. As letras galegas lograron co seu 
Diario un cúmio na expresión mística a 
competir con calquera do seu xénero na li
teratura universal. 

dos veciños e sen agardar nada a cam- forza na redacción do seu Diario. 

Toda a obra político-relixiosa de M. Val
carce está reflexada no libro Revoluciona
rio e místico. Diario íntimo da doenza fi
nal, (Ed. Encrucillada). Non hai nen re
tractación, nen cámbio, nen idolización; 
hai unha referéncia amorosa aos anos de 
abade de Sésamo-Sueiro, de concellal do 
Bloque; hai un sorriso de melanconia ante 
a imposición legalista do arcebispo de 
Santiago, Dr. Suquia, de abandonar as 
suas parroquias ao ser portavoz do 
BNPG. Di ao falar de visitas de amigos: 
"Por último, Marzoa, muller e a miña gran
de compañeira do BNG, e incluso confi
dente nun asunto delicado, chegando a 
chorar diante dela e metidos no 600 que 
conducía, consolándome e dándome con
sellos a min, que podía ser seu pai. 
¡Cantas lembranzas e andanzas ... ! As 
liortas nos primeiros plenos, aqueles me
ses culturais, a loita por conseguir máis 
postas escolares.a recuperación das fes
tas populares, moitas xa perdidas, os cur
sos de natación .. Todo feíto en beneficio 

bio, nin dietas, nin nóminas". 

Valcarce, ao acabarse o período da elec
ción, non recupera Sésamo-Sueiro, fai un 
curso de teoloxía en Salamanca e agrégase 
ao equipo pastoral das Pontes de García 
Rodríguez. Neste destino canta con medía
cións específicas na dinámi·ca social , pero 
non esquece a sua pertenéncia ao Sindica
to Labrego galega (CC.LL) e está presenta 
nas reivindicacións de Larin (Arteixo) de So
mozas etc. Nunca falta á celebración do Día 
da Patria en Santiago. Precisamente en 
1992, xa coa enfermidade moi avanzada, 
achégase ao posta de A Nasa T erra para 
animarnos na loita cultural. 

O Diario testemuña o cariño ao equipo 
das Pontes e ás comunidades xuvenís e 
de adultos que atendía. Poio, na compaña 
seu amigo Cerdeiriña, e as Pontes eran o 
bálsamo dos dias difíceis da sua enfermi
dade. E cada dia a sua familia e os ami
gos tecian con el o ritmo alegre e teimoso 
da doenza final. O corvo roia ás veces sen 
piedade, pero o ánimo deste indomábel 
loitador sabia erguerse do todo abatemen
to e admirar a médicos e extraños nunha 
batalla que sempre parecía de final alon-

UN ALIMENTO DE 

CAMPIONATO 

EBICA lVIEL 
Cotaredo, 6 - 15703 Santiago 

Telf. e Fax: 981 - 58 95 34 

E, por fin, e tanto como as duas anterio
res , a reflexión teolóxica seguindo a vida 
de Xesucristo ata irrumpir en versos mís
ticos de alto vó literário: 

"Hoxe, porque Ti non cansas de-empuxar, 
teño máis apego ás persoas que ás causas: 
os libros, orgullo de home sabio, 
recordos de persoa do mundo, 
pósters de activista ....... , 
pasan xa sen importarme e entran as persoas. 
Xa non me preocupa a reputación, 
só amasar ós amigos 
que enriba de causas que parecen importantes, 
está o valor da fidelidade, firmeza no apreto, a amizade". 

En suma, o Diario da doenza final de Ra
món Valcarce Vega é a síntese mental 
do loitador por Galiza, polos seus habi
tantes máis asoballados, a síntese dos 
seus compromisos, da sua fidelidade aos 
amigos do BNG, aos familiares, aos cren
tes cos que compartía fe e esperanzas. 
Unha obra de máximo valor : de firmeza, 
de reafirmación dunha vida atrapada polo 
amor, de servício á causa dun pavo, dun
ha pátria, nunha liña política concreta e 
nun quefacer incesante de liberación.• 
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TRES EN RAIA 

Receos 

• XOSÉ A. GACIÑO 

M oito treito leva percorrido a ve
lla direita española para porse 
ao dia da modernidade demo

crática. Non serei eu quen escatime 
méritos a líderes políticos que se 
abriron paso entre a dura heréncia 
dun pasado totalitário para conducir 
ao xogo democrático a todo un se r 
social máis ben reticente a pe er 
controles absolutos . Ben é verdade 
que o desenvolvimento de certas con
dutas, mesmo entre supostos de o
crátas de toda a vida, convence ... a 
moitos deses reticentes de que , en 
realidade, as verdadeiras rendas do 
poder seguen a estar nas mans de 
sempre, quer dicer, non demasiado 
lonxe das suas. 

Sem embargo, e sen abdicar do meu 
recoñecimento da sinceridade dos 
conversos, non podo evitar certos re
ceos subconscientes, sobretod cando 
determinadas manifestacións se ca
dra inconscientes -en todo caso es
pontáneas- sacan á luz atitudes que 
poden ser residuais , pero que traen 
recordos de longas noites de pedra. 

Son pinceladas anedóticas -Merce
des de la Merced lovuando a Franco 
ou a eufórica mas "popular" berrando 
contra Cataluña-, ás que a prudén
cia pode que aconselle non darlle de
masiada importáncia. E, por suposto , 
teñen todo o direito a talar e reacionar 
como queiran, en nome da liberdade 
de expresión que os seus negaran 
neutro tempo. Pero eu tamén son libre 
de sentir certo estremecimento no es
piñazo da memória. • 

VoLVER Ao REGO 

l 
L eulles a cartilla. Fraga repasou 

conselleria por conselleria e al
caldia por alcaldia. Ti perdiches 

tantos aqui e ti a ver se estás máís 
atento nas próximas. E a deputación 
para que está? Xa líe pasaramos o 
recibo. 

Guiña escarránchase e bota unha 
perna á dereita e outra ao centro es
querda. Está nos lindes da autodeter
minación e fala pestes contra Mella 
porque lle quere trincar o invento. O 
galeguismo ben temperado radica en 
Lalín, non no Foxo. 




