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A po'eta Maria Mariño homenaxeda
a 30 anos da sua marte
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·oBNG acada osegundo lugar eprepárase para governar en solitário no 2001
'\

.

Fraga consegue ~ sua derradeira vitória
Fraga revalidou o pasado dia 19 a sua maioria, pero os comícios autonómicos mostran un cámbio de tendéncia, especialmente visíbel nas cidades, onde o PP baixa cinco pontos a respeito da média e o BNG sube catro . O PSOE descende cincuenta mil votos, pero é maior o espácio político que perde, ao verse desprazado polos nacionalistas. Tras coñecerse os resultados, Manuel Fraga afirmou que seguiría erguéndose ás sete da mañá, sen avanzar máis propostas políticas. Xosé M. Beiras afirmou ao dia seguinte que Galiza entra a formar parte, tamén na prática, do grupo das nacionalidades históricas, xunto a Catalunya e País Basca. Os socialistas, pola sua parte , debaten neste momento o seu futuro.

Ao outro dia mesmo de coñecerse os resultados eleitorais, o PP comezou a pe rder o
rimel co que maquilara a sua
faciana eleitoral, tan falsa como a foto do candidato. Sábese agora que os labregos galegas deberán pagar máis de
L 700 miltóns de pesetas de
multa por superar a cuota
láctea asinada. A ministra de
Agricultura, Loyola del Palácio, convidada especial de
Fraga na noite eleitoral,
ocultou os dados até pasar os
comícios. Agora o Estado español ten que abonar unha
multa de perto de 70 millóns
de pesetas á UE polo retardamento. O gandeiros afirman
que non van pagar ese exceso
de produción e anúncian mo vilizacións.

~

¡¡;
UJ

~

oX
z

<i

A GUIA FANTÁSTICA

Nos votos dos ·emigran tes
aparece de novo a pantasma
das prim e ira eleició n s ©e~
mocrá ticas: os axentes eleito.,
rais de AP visitaban as casas
pedindo 9 nlimero do documento de identidade. Habiá
conce ll os no que canse~
guian máis do 90% dos votos, incluidos os mortos. Despoi env iaban os · sufráxios
por correo.

Joles Sennell
Un 1ibro divertido,

_
dos que no se poden deixar ata
acabalas. Un clásico
da literatura xuvenil e
do xénero fantástico.

ga x1a

Sábe e tamén, xu to despois
do comicios, que as fragatas
F 100 que Fraga apresentara
como a ua grande mediación
en Madrid para darlle traballo a Bazán, e tán endo de ~
viadas aos e taleiros de Cádiz, segundo recoñeceu o PP
no debate do orzamentos. O
Pazo de Congresos e Expo ición de Pontevedra, inagu~
rado en Setembro, antes de
que a empre a entregase as
bra , tivo que ser pechado
de novo para seguir cos
arran xo , pois, entre outras
deficiénc ias, chove dentro
coma· se bota en a auga
cunha canive la.

Conde Roa • X.M. Beira·s
·F. Rodríguez • Ceferino Díaz ·
Francisco Vázquez

A Xunta Eleitoral ditaminou
que era preceptivo que_ o elei~ ,
tor demandase o certificado
que acreditaba que estaba
cen sado . O nli\nero de votos
por correo emitidos na Galiza
· pasou de 90 mil a pouco mái
de un milleiro. +
'
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Evolución do voto na Galiza ( 1·979 -1997)
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C-963·1977

Das sete grandes cidades, só
Santiago deÜ máis do cincuenta por cento dos votos ao PP
(53% ·en concreto, por riba da
sua média nacional do 51 ,5%).
Na Coruña o PP logrou só o
42%, un pdnto máis en Pontevedra, 44% en Vigo e Ferrol e
46% en Ourense. Os nacionalistas, polo contrário, superaron
a sua médiá nacional do 25%
eh todas elas. En Vigo e Pon-

Os socialistas perderon un pouco
menos de 50 mil votos, o que representa un leve descenso, pero
tamén que non souperon aproveitarse do aumento da participación e do incremento do censo, como si fixo o BNG que aumentou os seus votantes no caudaloso número de 130 mil, acadando en conxunto 400 mil votos. Esta era a cifra barallada
internamente desde hai máis dun
ano , o que demostraria que o

-
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sentido dos cámbios sociais''.
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Ven da páxina anterior

BNG non está frente a un resultado signado pola improvisación.

Cuiña ~ube, Romai baixa
Se o voto dos emigrantes non
corrixe a adscripción de deputa-.
dos, o PP perdería un por Ourense e outro pola Coruña. Especialmente significativa seria a diminución de representantes nesta
última provfncia, ao tratarse do
feudo de Romai Becaria, en contraste co mantenimento do voto
popular nas áreas onde Xosé
Guiña é a referéncia. Esta terceira vitória do PP permételle salvar
a cabeza ao caudillo do Deza
que xa se fixera forte na elaboración das listas. As ambicións do
sector opusdeista quedan postergadas, ao igual que o desembarco do PP estatal na Galiza.
Unha parte importante do mérito
do resultado hai que atribuirllo de
novo a Fraga. As alusións á sua
idade, por parte da oposición,
poideron mesmo ser beneficiosas para el. Non está moi lonxe
da mentalidade de moitos votantes a arela de proporcionarlle un
retiro digno e sen sobresaltos. O
PP viuse favorecido tamén pola
sua imaxe de galeguidade, máis
aparente que real, pero en todo
caso máis ventaxosa que a
patente belixeráncia anti-galega
de moitos líderes do PSOE.
Unha vez coñecidos os resultados, Fraga chamou a colaborar a
todas as forzas políticas , algo
que xa fixera en ocasións anteriores e no mesmo discurso do estado da autonomía, sen que despois esta actitude se traducise en
nada. De feíto, o grupo parlamentar que o PP presenta nesta nova
lexislatura pode definirse como
de combate, unha vez eliminados
os seus membros máis galeguistas e dialogantes e elevados en
representatividade os máis coñecidos palas suas imprecácions e

N9 801 -ANO XX
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Resultados por forzas políticas

Coincidéncia sobre a releváncia
histórica do resultado do BN·G

m

Eleicións 97

Izquierda Unida quedou escasamente por debaixo da sua colleita habitual, se se ten en conta
que esta ronda habitualmente os
vinte mil votos. O resultado do
93, cando superou os 40 mil sufráxi os, debe ser atribuido en
medida importante á coalición
con Unidade Galega, grupo que
agora ·forma parte do BNG. Camilo Nogueira, que nas anteriores eleicións se presentara como
cabeza de lista de EU-UG pola
província de Pontevedra, nesta
ocasión ocupou o terceiro lugar
na lista do BNG da Coruña.
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Eleicións 93

Votos

pp

793.427
392.922
297.981
13.494 .

BNG
PSOE
IU
DG
FPG
PH
PAP
SDD
AMovida
FG-Jons

10.977
3.217
. 2.344
2.091
1.016
924
359

%

Esean os

Votos

%

Escanos

51 ,5
25,5
19,4
0,9
0,7
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0

41
19
f5

763.839
269.233
396.416

52,1
18,4
27,1

43
13
19

2.508

0,2

o
o
o
o.
o
o
o
o

-continua Solana- tres nacións ·
A opinión de que en Galiza se
ven de producir un cámbi9 históque empezaron a sua singladurico é a nota común dé·todes os . ra durante a 11 República e que ,
comentários de máis calado verpaso a paso, van consolidando
tidos estes días. Na noite eleitoa sua organización como pequenos Estados dentro do Esral, Mariano Haxoi, estaba "ledo
polo trunfo de ~raga e compuntado, Os que pensaron que
xido polo ascenso doutro queGaliza nunca. volvería a ter a
bradeiro de cabeza nacionalis- - personalidade que- se truncou
ta". O ministro, segundo relata o
coa Guerra Civil equivocároncronista de La Vanguardia, doiase". O ex-director da Compañia
se "ante os seus íntimos da deTelefónica conclue que "o BNG
bacle socialista". "Se o BNG reé, sen dúbida, a revelac.ión
valida o seu éxito nas munici- . destas eleicións e o exponente
·país e, sobre todo, nas xerais,
máis fipel desta idea de que
• governar EsP-aña será ainda
empezou unha nova ~ra namáis difícil", concluía o enviado
cionalista galega".
especial catalán reseñando as
Pola sua parte, o editorialista de
palabras do lider popular.
El Periodico de Catalunya, o diário de máis tirada desa comuniTamén o socialista Luis SÓlana
é conscente da releváncia hisdade, escrebe o Martes 21, que
tórica dos pasados comícios .
"con independéncia do trunfo
"Galiza espertou o dia 20 de
persoal de Fraga e da sustancioOutubro do 97 como un claro
sa vitória do PP, o dado máis reterritório nacionalista", afirma
levante das eleicións galegas é a
no _seu artigo do diário El Munevidéncia dun novo caso de esdo publicado o Martes 21. "Pabaramento nacionalista dentro
sará -engade- máis ou menos
de España (... ). O Domingo emtempo antes de que este espezou unha nova etapa tanto papertar autonomista adopte forra esa cornunidade como para o
- mulacións de tanta eficácia coconxunto do Estado". O. editorial
mo as qúe xa manteñen con ·culmina sinalando que "o PP está moi contento ·pola derrota soéxito o Pais Basco e Cataluña,
- pero está en marcha un cami- . cialista, pero o Domingo empezou a mercar números para unño sen retorno que obrigará a
todas as formacións políticas
ha rifa na que o grande prémio,
galegas a plegarse a este sena futura condución autonómica
ti mento nacional crecente".
de Galiza, posíbelmente llo qui"T emos xa en preséncia activa
tará dentro duns anos o BNG''. +

o

PP: Partido POfXJlar, BNG: Bklque N~imalista Galega; PSOE: Partno Socialista (en coalciín con Esquerda Unida-Esquerda Galega e

Os Verdes); IU: Izquierda Unkla; 00: Democrá:ia Galega; FPG: Frente Popular Ga~; PH: Par!Xlo Humansta; PAP: Partklo dos Autónomos e Profisionais {que coororreu na Coruña); SOD: Partno Social e DernocrátkxlJ:le Direito {que cormrreu en Pontevedra); AMovkla _
(<pe concorreu·na Coruña); FG.Jons {Falanxe Galega das Jons (quecqncorreu en Pontevedra).
l
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actitude despectiva desde .a_tribuna: Xaime Pita, presumíbel portavoz, Xesús Palmou, Xerardo
Conde Roa, Xosé
Carlos Rodríguez,
Fernando Pensado ou Xan Casares ... Un col,ectivo
que parecía prever xa unha maior
solidez na oposición. Non por acaso, os populares
terán agora frente
a frente , nas primeiras bancadas,
aos representantes do BNG.

grupuscalización no campo do
nacionalismo, como a existente .
en xeiras anteriores, teriao beneficiado á hora
de aplicar a lei
D' Hont.

As álusións á
idade de Fraga
puideron
resultarlle
beneficiosas.

Polo demais os
socialistas resíntense da sua caré ncia dun proxecto político galega, algo que o
seu candidato recoñecera expresamente
hai
dous anos nunha
entrevista ao diário Atlántico. O
surprendente é
que, pésie a
conciéncia desta
falla, non tratasen de correxila.
Os seus chamados pontoais a
galeguizar o partido despois da
derrota veñen repetíndose desde anteriores comícios. Falta
ver se agora terán algun efecto
práctico ou quedan en auga de
castañas ,+

O PSOE perde
máis espácio
político
que eleitores
Do PSOE pode
decirse que perde máis espácio
político que eleitores. O seu
descenso númerico non seria
tan grave, se non tivese ao seu
carón duas forzas ben implantadas como o PP e o BNG. Unha

Votos por circunscrición
Total %
pp
BNG
PSOE-EU

793.427 51 ,5
392.992 25,5
297 .981 - 21 ,8

Lugo %

ACoruña %
299.618 48,9
165.522 27,0
122.801 19,4

126.182 57,3
44.733 20,3
41.293 18,8

Ourense %

Pontevedra %

117.210 56,1
46.021 22,0
40.760 19,5

250.417
136.646
93.127

50,2
27,4
18,7

Evolución do voto nas cidades ( 1991 - 1997)
pp
Xer.193

AuU93

MunJ95

XerJ96

AuV97

MunJ91

XerJ93

AutJ93 MumJ95

XerJ96

AuV97

MunJ91

Xer193

Aut193

MunJ95

XerJ96

AuV97

51.716
12.230
15.811
13.428
32.359
16.231
15.111

73.555
17.893
25.005
21 .040
63.640
23.490
27.491

69.657
18.404
24.628
19.202
56.707
22.610
2(068

69.095
15.989
19.790
13.545
49.128
21.718
26.513

75.895
20.511
28.485
23.567
72.986
26.571
28.714

66.639
17.689
27.804
19.233
57.637
23.658
28.620

6.215
4.135
2.267
2.450
5.393
2.880
3.022

13.399
13.943
5.524
3.729
11.560
- 3.324
5.035

29.300

28.071
13.967
8.886
6.663
19.228
5.899
10.690 .

48.071
13.193
15.266
13.159
37.546
11.782
17.977

46.622
6.780
17.442
10.392
66.445
9.452
17.367

48.513
4.358
14.883
16.325
56.546
15.519
23.884

26.905
7.856
7.804
8.210
30.016
9.320
12.294

37.890
9.719
22.1 31
10.052
69.704.
8.943
13.732

49.1 80
7.454
15.064
15.482
52.782
16.500
22.486

28.877
8.. 231
6.991
8.556
33.673
10.000
12.507

Vigo
Pontevedra
Santiago

Ferro!
ACoruña
Lugo
Ourense

Aut.=Autonómicas

.

PSOE

BNG

MunJ91

Mun.=Municipais

7.794
9.745
8.272
28.251
8.865
13.543

-

19.061
7.361
4.566
5.129
10.739
6.750
11.921

-

Xer.=Xerais

"'

Cámbio histórico
Análises e interpretacións coñecidas até agora sobre o
recén vivido proceso eleitoral mostran un
descoñecemento, ainda máis acentuado se cabe que
en ocasións anteriores, da realidade política galega. lsto
é así porque, máis que noutros comicios, estas foron
unhas eleicións de marcado carácter galega. O que.
parece unha redundáncia, dado que dunhas eleicións
autonómicas se trataba, non o ése ternos en conta que
a cidadania galega vive baixo cuberto de cinco cadeas
de televisión, vários diários e unha enxurrada de
tertulianos de rádio que analisan cotidianamente a nasa
realidade desde o ponto de vista de Madriq.
A maioria absoluta de Fraga pode tapar, por outra
parte, o cámbio histórico que se ven de operar en
Galiza. As cidades, onde o voto está menos
condicionado , amasan un cámbio de tendéncia
bastaote claro no eleitorado galego. O PP acusa o seu desgaste e descende notabelmente nas suas
porcentaxes, en canto o nacionalismo consegue un
,éxito sen precedentes. Non por casualidade, o
número de votos logrado polo BNG fixo sonar todas
as alarmas en Madrid na própri.a noite do Domingo.- O
.debate que inmediatamente se suscitou , na liña de
reformar a lei eleitoral a fin de cortar o paso ao

r:iacionalismQ, ~bre os ollas sobre o car~cter presente
do Estado español e sobre o conceito de democrácia
que teñer:i alguns dos principais representantes
políticos dos dous principais partidos estatais (que
curiosamente coinciden neste tema).
Cabe dicer que a sua preocupación ten motivos
fundados. O mapa español de partidos (reflexo
condensado da realidade social) está comp.osto por,
tres forzas, máis CiU e PNV. Antes .xa das próprias
eleicións, unha delas (IU) foi enviada a9 limbo dos
xustos. o resultado trouxo un duro golpe para a
segunda (o PSOE), desprazada do seu liderazgo na
oposición. Lembremos que o PSOE ocupa un dos dous
primeiros lugares en todas as comunidades do Estado,
non senda Canárias. Do ocurrido o 19 de Outubro
pódese concluir entón que só unha das tres forzas que
conforman o mapa ·estatal de partidos conserva a sua
ascendéncia sobre o eleitorado. Esta boa situación do
principal partido estatal operante en Galiza verase, sen
dúbida, alterada en breve prazo dado a necesidade
que hai, cada vez máis perentória, de aclarar a
sucesión de Fraga, Únha personalidade que aporta de
. por si un bon número de votos ao PP e que unifica
posturas quen sabe se doutro modo irreconciliábeis.

O posíbel marco que se abre para o futuro non é,
sen embargo, dramático como pretenden facer crer
os teóricos de España unida ou o caos. En 1976,
cando o debate se situaba entre reformar o
franquismo desde dentro ou implantar de novas
unha democrácia, trunfando a primeira destas duas
posturas, o Consello de Foqas Políticas ' Galegas
deu a coñecer as chamadas Bases constitucionais
que levaban por subtítulo: para un pacto federal.
Canadá, Suiza ou Bélxica ensinan que hai fórmulas
de relación non necesariamente idénticas que
-vinculan r.a zonabelmente aos paises sen establecer
lazos de dependéncia 'entre eles.
Nada abriga ás vindeiras x~neracións de galegas a
estar presas de por vida da ideoloxia daquel fascista
español , José Calvo Soteló, que dixo preferir hai
. sesenta anos Una España roja, antes que rota. O
futuro de Galiza e das nacións que cdmpot'ten o actual
Estado español ten que ser o que as suas respeitivas
cidadanias queiran; sen ruido de sables, como no
pasado, e .sen ameaza_de golpes constitucionais como
defenden, no presente, duas correntes de opinión
operantes no seo de social istas e populares.+
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Ilusión en amplos sectores sociais polo medre do nacionalismo

Fraga incapaz de enumerar
as prioridades·do seu governo

, CENSO

CONCELLO
. Abegondo
Ames
A ranga
-Ares
Artelxo
· Arzua
Bafta,A
Bergondo
Betanzos
Boimorto

Boira
Boqueix6n

den verse contrabalanceados
ºregório González, coniparte
polaJlusión que comezou a xerar
coa sua muller a responsabilidao nacionalismo.
de dun peqüeno supermercado
na rua viguesa de San Xurxo BaEn contrapartida, Manuel Fraga
dia. Pouco antes das eleicións
lembrou, nada máis coñecerse o
abandonou a sua militáncia no
resultado, a sua von~ade' de er'Partido Popular. Durante os cito
guerse ás sete da mañá e trabaúltimos anos actuara como interllar até as once. Alg'<:~ ben visto
ventor en todos os comícios. · i::s:
polos eleitores; qué·seh ·embargo ·
ta vez non foi recoller a acreditáción. Sobre o· seu voto .expliéa: . botan en falta propostas concr-e~
. tas e proxe~os
"estiven pensánde ·desenvolve·d oo até ·última
mento :·· Fraga
hora, pero ao fi- · Abstención
niostrouse, unha
nal votei pól_o
na Gali:z:a
vez máis, imPP". Gregório
potente á hora
non oculta a sua
Xerais/77
- 40,80
de enumerar as
satisfación polo
49,50
Xera1$/79
tres ou catro
ascenso do BNG
"'48,70
Municipais/81
prioridades do
e afirma que a
Autonómicas/81
' 53 ,60
Xerais/82
3~,50
seu novo goverpróxima vez o
42,30
Municipais/83
.no. Esta paráliseu sUfráxio _será
41,80
Autoñómicas/85
se, só compenpara os naciona41,10
sada póla pre- ·
listas. Tamén es- · Xerais/86
Europeas/87
42,90 '
siór¡
da sua matá ledo polo des37,90
Municipais/87
qui n ári a, sobre
censo dos socia43,00.
Europeas/89
'- ,·
todo nos conce1i st as, aos que
41,00
Xerais/89
llos ·onde as ou40,40·
Autonómicas/89
alcuma de "coMunicipais/91
36,30
tras forzas teñen
rruptos e la-.
28,70
Xerais/93
dróns".
. pouca' in:iplar~.t?
.,-~- 34-,381"
Autonómicas/.93 .....
· .q_¡q:f\, tratlúcése
·.
48-, 23
EuropeasL94
nun forte desCidadáns coma
32,31
Municipais/95
este mostran
gaste qu~. comeXerais/96
~6J6
·,
zotJ ·a percibirs_e
que o BNG non
Autonómicas/97~
33 ,70
-nas· cid ad es e
acadou o seu
que acabará por
teito eleitoral, altraducirse- en porcentaxes. A prógo do que parecen igualmente
pria personalidade de Fraga, no
convencid.os os seus oponentes.
marasmo programático do seu
Moitos interventores da fre.n te
partido, foi a que salvou do susto
nacionalista observaron por pride perder a. maioria absoluta aos
meira vez unha notábel corrente
populares. Fraga verá, sen emdé simpatía . A difícil situación
bargo, reducida a capaGidadé de
económica en moitos ramos promanobra a partir de agora. A ~ua
dutivos, a depresión dos xóvesituación é· piar que na anterior
nes seh emprego e o inmobilislexislatura e enfrente vai enconmo do Partido Popular, elementrar unha oposición mellar definitos todos eles fornecedores dun
da e máis organizada.+
notábel escepticismo social, po-

-

~-

~

.•

BrtOn •
Cabana

callana•
Camariñas
.tambre

caPeia. A

Carballo
Carillo
Camota
Carral
Cedelra
Gee
Cerceda
Cerdido
· <:<esuras
Coir'ós
Corcublón
Coristanco
Corulia,A
Culleredo .
Cúrtls
Oodro
• Dumbrla
·Fene
Ferro!
Fisterra
.- Frades
Jrixoa
La racha
Laxe
Loi:Jsame
Mali)iéa
Mailón

Mazaricos
Mellde
Mesia
Mlño
Moeche
.Montero
· Mugardos
Muros
Muxia
Narón
Neda
NegraIra
~
· Neia
Olelros
Ordes
Oros o
OrtiQueira
0utes
"Ozá dos Rios
Pademe .
Padrón
Pi no, O
Ponteceso
P.antedeume
Ponles, As
Porto do Son
Póvoa do Caramiñal
Rlanxo
· Ribeira
Rols
Sada
San Sadumlno
Santa Comba
Santiago
San liso
Sobrado
Somozas
Teo
Toques
:rordola
:rou ro
Trazo
Val do Oubra
Valdovlfio
Yedra
Vilarrnalor
Vilasantar
Vlmiánzo
Zas

4.837
1Ó.953
2.161
4.053
17.582
5.913
4.941
4.871 '
10.385 '
2.355
14.9119
3.697
5.471
5.204
2.831
5.839
12.750
1.436
24.140
4.432
5.1Ó8
4.534
6.861
6.376
4.826
1.558
2.424
1.374
1.676
7.319
213.322
15.675
4.009
2.n1
4.013
12.996
72.816
4.427
2.624
1.604
9.331
2.989
3.884
6.530
1.792
5.814
7.343
3.113
3.973
1.42t
2.470
5.395

9.343
5.380

26.99Z
S".327 .
5.915
12.551
19.851
.10.256
3.806
7.582
8.201
2.892

2.404
8.099

4.390
6.389
.J.846
11.056

a.en

8.638
10.503
21.531
4.464
8.582
3.028
9.527
78.755
2.064 .

2.384
1.355

11.151
1.468
4.380
4.214
3.195
4.578
5.738
4.276
1.237
1.523
7.608
5.505

PP

PSOE·

BNG

422
1.053
153

548

1.879
4.362

OUTROS
~

CENSO

Abadln
Alfoz
Antas de Ulla
Bale ira
Baralla
Barreiros
Becerreá
Begonte
' Bóveda
Burela
Carballedo
Castro de Rei
Castroverde
Cervantes
Cervo
Chantada
Cargo, O
Cospeito
f"olgoso do Courel
Fonsagra11a, A
Foz
Friol
Gultlrlz
Guntin
lnclo,o
Láooara
Lourenzá
Lugo

Melra

3.306
2.217
2.492
1.725
3.048
3.086
3.416
3.467

1.902
6.087
3.024
5.078
3.288
2.059

4.403

257

' 1.294

CENso·

590

20 .
106

CONCELLO

1.311

1.911
205
773

·4.168

2.643

2.258"

390

Allarlz

2.559
1.749'
1.813

1.066
601
778
1.478
218
3.187

523
655
733
2.230
224

149
65
102

Amoeiro
Amola
Avión
Ballar
Banda

457

248

992
787
481
626

486.

4.638
2.050
1.058
2.550
1.217
2.456
2.103
4.403
9.847
468
1.403
1.131
3.184
1.470
1.444
1.256
1.544
1.826
10.793
3.629
1.879
1.172
1.802
5.255
1.647
865
2.668
1.267
2.247
1.266
1.288
U 46
1.607
2.091

3.511
1.168

5.&31
2.058
1.748

1.856

737
1.479
3-004

289
5.937
817
1.102
559
1.492
983
611
115
247
183
521
406
1.184
2.917
57.637
- 37,546
3.149
2.805
513
1-.490
1.093
603
465
!h19
2:6!14
3.606
13.159
19.833
· 727
1.359
1.084.o<-;'
431
' · 704 ·
169
1.537
3.876
431
1.162
1.120
597
2.505
1.295
231
852
824
1.754
3.113
988
414
1.105
1.678
598
616
179
312
528
~ 1.416
1.091
2.540
1.700
1.962 813
6,975
4.677
1.071
1.278

226

4.337
3 .601
1.438
2 .629
2.868" .
1.085
964
3 .223
. 1.885
2 .426

2.303 .
2.272
2.917
2.81·3
2.862
8.023
1.988
2.820

1.100
3.874
27.804
1.004
1.074
828
4.398
682
1.705
1.747
1.168
1.749
1.931
1.791
464
689

38

179

25

29
81
8.579
425
67
54
66
439
3.303
69

276

35
158
107
56
167
36
64

550

152

233

42
94
53
24
215
192
76
693
145
99
341
668
295
62
180
155

698

no

257

453
91
347
897
1.385
772
2.501
788

2.822
838

320
891
846
277
372
991

151

48

186
74
1.317
89

41

8
325
16
78

m

66
48

438
306
421
624
493
111
91
1.869
497

542
683
522
148
136
986
838

Oüral
Outeiro de Rei
Palas de Rel
Pantón

P.aradela

".1

411
249

1.155

404

1.474

540
369
273
270
731
437
fl97
837
184
804
1.214
700
714
95
784

36
108
74
. 22
22
96
76

.

~.675

2.381
1.087
486

1.067

5.186

2.400
658
1.438
2.761
2.302
2.462
1.526

5.808
3.239
2.480
3.037
2.616
76.081 -.

1.228
628
810
548

299

1.295
1.115

1.118

J[

60
34
44

465
454
11.782
185
631
, 2.393

15

58
68

23
127
28
114
61
20

n

1.002
410
513
284
971
1.754
552
545
237
324
308

182
85
96
17
59
164

302

1.882

205

21

280

53

15

73

4

1.535
1.561
3.661

130
155
584
440
324·
279

523
341
277

14

3.512
2.575
1.787
3.569
1.489

427
• 711
1.778
1.717
1.704
1.213
792
1.725
297

2.501

~38

309

2.006
3.152
1.928
3.792
1.495
7.324

1.008
1.787
834
2.050
575
2.794
506
399
764
1.049
3.342

297

4.819
17.469
3.709

1.091

1.353.
889
1.792
2.073
10.617
4.735
3.120
4.085
1.585
830
2.256
2.104
1

2.109
1.409
1.502
898
341
962
941
! • ¡..., 1 r

10.000
110
759
2.234
375
· 194

51
75
38
34
54
52
4.180
169
69
' 655
64

23.658
839
1.462
5.827
1.196
593
975

36~

84
187

251
513
176

305
293
202

434
248
158

226

238

.3

64
54

,64
32
53
22
149
26

467
213
1.119
274

1.277
105
109
285
209
1.801
612
296
423
89
85
217
226

' ''

28
75
53
70
32
23

653
390
167
342
134

340

138

6

305
160
1.435
694

34
19
246
53
45

379

71

355
144

f

•

79

165

6

543
258

41
47

t '

Mels

12

666

1 - •

934
1.659 ·
2.672
260

1179

883
1.445
815
722
605
631
613
3.715
1.499

806
394
1597
2.211
764
522
1.196

638
1.167
344
687
421

880
1.062
286
757
872
491
1.034
1.419
520
1.564
670
1.2n
326

-

:l {. -

Moana
Mondartz
Mondariz-Balneário
Morafta
Mos
Neves, As
Nigrán
Ola
F!azos ele Borbén
Polo
Ponteareas
Ponte-Caldelas
Pontecesures
Pontevedra
Porrillo, O
Portas
Redondela.
Albadúmla
Rodeiro
Rosal, O
Salceda de Caselas
Salvaterra de Mino
Sanxenxo
Siiiada
Soutomaior
Tomlño
" Tui
Valga
Vigo
Vllaboa
Vila de Gruces
Vllagarcla de Arousa
Vilanova de Arousa
- .. j .

J

~

,.._,, .... ,,

-

PSOE"

OUTROS

263
285
124
103
54
286
211
527
1.914
95

' 70

623
1.510
541
657
1.491
1.427
766

505
841
7'37
365
868
569
679
440
3.833
1.576
1.244
1.088
956
139

687
336
3.633
1.115
547

43
2

34
14
31
15

286

25

238
1.615
410
331
278
545

61
221
34
24
3
28
56
19
5
39
10
19
20
21
15
21
12
8
23

55
379
166
148
473

98
160

236
173

71

93

217
228
107
190
471
193

273
185
172

30
6
43
38

534
262
146
362
150
120
210
153
823
418
238
212
12.507
151
281

190
244
99
37
454
269
969
236
698
196
181
276
539
186
92
164
174
49
292
105

1.707

94

506
204

62

443
880

%7

248
7

29

168
274
108
141
261
146
218
201
17.977
207
199
93
515
289
140
165

1.437
981
1.522
897
28.620
699
1.094
387
2.053
1.291
354
845
273
496
1.141
340
476

54
16
10
18
24

64
3&0
100
161
169

293

584

CENSO

Agolada
Arbo
Balona
Barro
Bue u
Caldas ele Rels
Cambados
Campo Lameiro
Cangas
Calliza, A
Cato Ira
Cardado
Cotobade
Covelo. O
Crecen te
Cúntis
Dozón
Estrada, A
Forcarel
Fomelos de Montes
Gondornar
Grove,0
Guarda, A
lila ele Arousa
Lalln
Lama, A
Mai1n
Meaño

40
43

1.004

.

64
27

23
24

8

99

17
19
8
25
19
2.901
28
14
13

436
274

40
22

201

17

94
77
106

20
9
10
39
32
7
29
15
151
15
122
18

530
197
79
101

280
959
476
705
413

220

20

598
215
221
114

27
47
16
14
11

230

17

175
58
423
520

99

206

150
1.539
430
242
183

284

351
1.082
600
155
353
178

490
261
155
1.132
226

735
71
856
141

83

67

1
41
9
12
7
10-4

"3
27
32
24
8
18
8
101

28

20
13

PONTEVEDRA

CONCELLO

2zt

238

1.290

OUTROS

321
252
177
308
260
469
239
259
690
272
409
278
414

235

2.145
992
2.415

1.501

3.968

Páramo, O
PISlorlza, A
P.edrafita do Cebrairo
PÓvoa do Brollón
Poi ..
Pontenova, A
Portornarin
Qulroga
Rábade
Rlbadeo
Ribasde Sil
Rlbelra de Plquln
Riotorto
·Samos
Sárrla
Savlñao, O
Sobar
Taboada
Trabada
Trlacas1ela
llaladouro. O
Vlcedo, O

1.227
1.066
1.165
920

3.595

1.609

PSOE•

BNG

9.oM

1.604

Mondolíedo
.Mónforte de Lomos
' Monterroso
Muras
Návia de Suama
Neguelra de Munlz
Nogais. As

pp

380

2.028
352
162
54
242
254
281
826
1.303
37
35
46
352
175
110
87
180
180
1.741
679
253
136
109
857
212
55
498
87
217
126
118
106
272
193

780
554
1.379
629
1.068

201
333
31
35

951
1.835
214

BNG

990

.

zto

1-.604
356
925
6.991

1.456
1.942
. 348
396

pp

557

1.960
1.816
1.145
2.405
2.932
1.255
3.114
1.505
2.140
1.247
1.237
3.205
1.935
2.411
1.792
92.290
1.604
2.353
870
4.057
2.408
1.044
1.552
690
1.088
2.688
895
902
1.733
1.894
4.916
2.166
4.175
1.686
1.474
3.003
3.035
1.523
1.009
1.908
1.501
593
2.357
1.571
1.393
1.364
9.813
3 .898
2.075
2.244
V!lamar1m ele \laldeorras
Vllarde Bárrlo
1.915
Vilar de Santos
903
Vllardevós
2.736
758
Vilarillo de Conso
7.9'37
Xlnzo de Lfmla
1.921
Xunquelra de Ambla
Xooquelra ele Espadafledcl
985

67

348
56
237
45
210
2.314

434

Entrlmo
Esgos
Gomesende
Gudlfta,A
lrixo, 0
Larouco
Laza
Lelro
Lobeira
L6blos
Macada
Manzaneda
Maside
Melón
Merca. A
Mezquita, A
Montederramo
Monterrel
Mull'los
Noguefra de Ramuln
Oimb<a
Olnense
Paderne de Allariz
Padrenda
Parada ele Sil
Perelro de Agular
Peroxa. A
Petin
..
Piñor
Pontedeva
Porqu elra. A
P6voa de Tr1ves
Punxin
r
Qulntela de Lelrado
Rairiz de Veiga
Ramlrás
Ribadávia
Riós
Rua, A
Rubiá
San Amaro
San Ci:Jrao das Vi'ias
San Crtstobo de Cea
Sandiás
San Xoán Rlo
Sarreaus
Ta boa dela
Teixeira, A
Toén
Trasmlrás
Velga, A
Verea
Verin
Viana do Bolo
Vllamarln

. 47
164
70
107
183
300
144
118

268
749
1.056
927
1.285
1.351
1.794
2.182

Cual~ro

38

1.360
490

348

2.186

60

85

151

1.312
1.775
2.468
3.378
733
1.550
496
1.355
15:266
258
267
115
2.021
114
6t4
548

2.195

520

235

857

os

72
381
36

1.011
33.673
2.771
375
2!!0
779
1.464
8.556
445
197
148

2.988

-

76

59

1.201
1.297
131

1.&61

Barbadás
Barco, O
Beade
Baarti:
Blancos:
Boborn
Bola, A
Bolo, O
Calvos de Randin
carballeda de Ávla
Carballeda Valdeomas
carballlllo,O
Cartelle
Castrelo de Mino
Castrelo do Val
Cas1ro Caldelas
Celanova
' Cenlle
Chandre•a de Oueixa
Coles
Cortegada

ea

93
134
92
100
13

6119

Batl09 di llolpl

' 49

534

2 .368
3.366
1.783
552
1.001
1.132
372
338
1.397
490
961
1.602

2.380 .

52

322·

715 .
485
1.555
2.109
303
2.438
689
575
. 728

2.366

5.548

261

Ul3

6.901
1.333
1.351
1.369
2.ll91
. 2.156
1.363
715
- 1.022
741

4.0aq
5.318
8.232
4.348

6.873
4.839
981
1.618

OURENSE

94

LUGO
CONCELLO

13.757
13.099
2.528
3.002

Vil alba
Vlvelro
Xermade
Xove

A CORUÑA

"'

,

-

1

3.499
4.055
8.510
2.970
10.337
7.708
10.606
2.076
19.792
6.195
2.956
2.562
4.430
3.824
2.471
4.954
2.012
19.426
4.559
2.067
9.458
8.941
8.058
3.894
17.570
2.539
20.713
4.470
4.230
.14.773
5.283
558
3.743
11.335
4.435
12.460
2.584
2.791
11.169
14.018
5.495
2.399
60.975
12.688
2.728
24.060
3.391
3.470
4.828
4.801
7.096
12.939
8.052
4.425
8.706
12.834
5.096
237.567
4.754
6.108
27.341
8.762
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346
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77
30
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52
32
87
14
318
51
18
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306
183
82
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802
78
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530
715
1.188
1.388
970
1.068
1.224
646
2.230
460
545
1.268
553
47
1.087
1.602
829
1.566
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1.407
1.676
1.340
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3.722
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148
65
218
156

221
224
848

565

3.312
759
117
654
1.935
483
2.104
311
311
2.347
2.217
658
437
13.193
2.169
511
4.730
550
237
831
714
917
2.009
1.282
792
1.216
1.866
823
48.071
1.576
870
4.948
1.296
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799
308
242
1.031
118
2.694
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366
1.485
656
1.837
1.194
2.432
295
3.908
427
561

770
1.800
1.719
1.391
1.290
1.031
8.029
1.948
368
3.271
2.512
2.779
1.083
8.483
6.163
1.850
1.696
4.745
1.885
282
911
4.039
1.625
4.030
910
1.228
3.743
4.906
2.083
970
17.689
5.061
1.145
6.670
1.618
1.415
1.744
2.214
2.327
4.679
3.451
1.653
3.545
5.660
2.152
66.639
1.133
2.887
8.862
3 .958
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1.744
1.424
2.852
1.015
3.685
2.099
4A61
989
6.315
2.356
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30
415
127
119
337
85

9
77
234
73
307
89
29
269
268
82
35
2.239
267
52
746
100

348
160
1.203
2 .116
475
244
8.321
1.270
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3.61¡4

443
524
749
332
1.398
1.577
841
445
951
1.255
552
28.877
823
439
4.334
838
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se ve algun vestido de noite.

M.L.C.

Un policia. Un señor con traxe
azul, camisa azul e garavata de
dubidoso gasto curvada sobre
bandullo imposíbel. Dous policias. Moitos señores con traxes
azuis, camisas azuis e garavatas
imposíbeis curvadas sobre bandullos de dubidoso gosto. Dous
gardas de seguridade vestidos de
marrón. Máis policias, máis señores, algunha rapaciña sobreexcitada, mozos aprendices de señores con bandullo aínda incipiente,
máis gardas de seguridade. E,
sobre todo, por todas partes, xornalistas, cámaras , gravadoras.
As nove e média da noite eleitoral e a sede do PP (de G), ruado
Hórreo, Compostela, é un bulideiro de xente. Primeiros dados, ledícia nos traxes azuis. Fóra, na
rua, pódese ver a chúvia caer sobre o Parlamento coma chuzos
de ponta. O Outono está de volta.
A responsábel de prensa do PP
despacha distraídamente a
acreditación, mentres departe en español- cun dos orondos
traxes azuis. Di el: "Oes, quen é
a loira esa de Radiovoz?". Di
ela: "Que pasa, góstache?". Di
el: "Bah, igual vou tomar unhas
copas con eta despois". Di ela:
"Queres que a chame?". Di el:
"Si, fala con ela, a ver". Acreditado. Os xornalistas son recluídos na sala de prensa, onde a
penas hai sítio para se mover.
Namentres, os traxes azuis transitan desde a sede ao hotel
anexo . Hai ledícia, mais non
exultante. Ninguén quere talar.
No hotel, os bandullos son culti vados a golpe de buffet. Tamén

O rebúmbio xornalístico non ten
fin . ·Hai que manobrar para moverse. Está todo o mundo. Todo
Madrid, vaia . Todos pendentes
das conexións, dos últimos resultados, do tiro da cámara, das po- _
síbeis comparecéncias. Pero na
sala de prensa non comparece
ninguén. O primeiro e único en
facelo foi Xoán Casares. "O povo
galega renovounos a sua confianza", foi a frase máis substanciosa. E de súpeto, un traxe ver-de sen bandullo. Xerardo Conde
Roa rompe a uniformidade no
vestir dos populares e tamén co
siléncio xeralizado. Pero só fala
<;os grandes: TVE, TVG, Tele 5.
A sua ledícia pola cada vez máis
asegurada vitória tampouco é
exultante. Máis ben fala cun .
aquel de perdoavidas. Como non
aparece nengun traxe máis, o
cuarto poder reláxase. Aparecen
os primeiros bocatas. A través
dos monitores séguense os resultados. Comentários sarcásticos.
A cousa está feita e xa só se
agarda pala rolda de prensa de
Fraga. A máxima preocupación é
se dará chegado até a mesa a
través da ateigada sala e sen tirar nengunha cámara co seu an".'
dar abaneante. Alguén trae un
feixe de caramelos marca PP.
Á fin chega o momento. Marabunta de fotógrafos e cámaras.
Pisotóns, empuxóns, asfixias. E
os escoltas abrindo paso democráticamente. Aparece o gran
traxe azul oscilante: dereita, esquerda, dereita ... Non tira nengunha cámara. O bandullo maior
invita subir á mesa a Loyola de

Os meios de comunicación agardan a chegada-do candidato do BNG Xosé Manuel

Palacio. A Cuiña ordéallo. As cámaras seguen ao gurú, até que
se escoita un, bater de palmas
desde 'atrás. E Pérez Vareta dicíndolles aos fotógrafos que se
retiren. E os fotógrafos retíranse.
O que segue é un discurso -en
dual no que Fraga di duas veces
o mesmo, primeiro en galegó, logo en español. "Aquí non pasou
nada". "Eu non fálo dos demais".
"Aceptamos a responsabilidade
que supón a confianza que o povq gal ego deposito u en nós". Remata a rolda de prensa e come za a procesión de traxes
azuis cara a festa no hotel Araguaney. Entre os traxes, unha
cazadora de coiro, unhas guede- llas. Xosé Estanga, o alcalde
rockeiro do Bierzo. E segue chovendo. Definitivamente, o Outono está de volta en Galiza. •

PSoG-PSOE/EU-EG/OV

Frustración nunha noite eterna

~iras.

A. IGLESIAS

BNG

Prudéncia na sede,
balbordo na festa
Os militantes e simpatizantes
nacionalistas seguían a vixiar o
transcurso da xornada eleitoral
cando xa a nova sede nacional
do BNG era un fervedoiro na
maior porcentaxe de xornalistas
por campaña que se recorda.
Case unha decena de cadros
políticos agardaban os primeiros
dados para responder aos xa
ansiosos informadores que querían declaracións a toda costa.
Ás oito e cinco, coas primeiras
sondaxes comezaba a pugna
polos políticos, poucos para tanta demanda. "Eu quera a Encarna" dicia unha rádio; "a min tqcame _agora con Camilo" apontaba
un preocupado presentador televisivo, "píd_enme de Madrid_a
Beiras" reclamaba outro a sabend_a,s que o candida,to á presidéncia do BNG nin estaba rm local, nin tiña previsto chegar, polo
menos-,· nün par de horas.

putadas nacionalistas que ian
ocupar ~ parte dianteira da esquerda no Pazo do Hórreo. Os
socialistas terian que pasar para·
o fondo norte. O xornalista español continuaba entón reclamando a Beiras e naquela altura
xa desde Madrid dicíanlle que
talara para outra emiso·ra.
Unh~ hora despois de ter pecha-do as mesas, pouca causa máis.
alá da parafernália mediática
electoral iía flamante sede de
materiais autóctonos. Chegou por
ali o coñecido animador de festas
nacionalistas e militante de Galiza Nova Pedro Barreira e mar- .
chou de seguido, "aquí non hai
nada de ambiente" dixo no momento en que m$is buliañ as cámaras. O felóxio corria, Dositeo
anunciába os seus últimos dados
e a eufória segulan ausente mentras a entrada de Beiras se esperaba xa con ansiedade.

po non fixo máis- que confir-malas. De · novo Cortizo, case ás
dez da noite, comparecía acomA nÓite eleitoral foi triste na sede
pañado desta volta por Xo-sé
nacional do PSdG-PSOE. As exLuis Méndez Romeu para retoAté o mesmo Beiras estaría depectativas xa non debían ser moi
ñecer a anunciada catástrofe.
sexoso de chegár xa ao salón
boas cando mentres o PP e o
Sen terrfpo para sorpresas .-que
compostelán onde os militantes
Contri as onc~ da noite apareBNG tiñan preparada unha festa,
tampouco houbo- en cinco minucían Francisco Vázquez, queJra- . tos e apoiados por un papel· no
e simpatizantes desbordaban a
os coaligados só previan uns petou de conv_encer á prensá-de
capacidade do local. Ali si festa e
tiscos na própria sede. Os prique se garabatearon os prJmeiros
alegda. Joda a forza do BNG ·
que estaba afeito a asumir .ós
dados que xa daban aos nameiros resultados dos inquéritos
que o líae·r recordou nada máis
bos e maos resultados á contra
dábanse a coñecer xusto ao pecionalistas o -semmdo poste suchegar. Carp.s cansas dunha .tonche das fumas e até os respon- · Cortizo foi o único que saiu a ·: do qu~ dicia a sua expresión~deb i añ áJarimq. Encarna ~~fío,
dar a cara. Tratou de xustificar o
sencaixada . .Afixo Guerreiro, un
ga xornada e quince_duros días
sábeis de prensa encar'regados
Francisco García e .Mario López
seu siléncio asegurando que "a
dos grandes trunfadores da noide facer o seguimento da QamRico -membros os tres .-da comi_".' · de campa(!a pero alegria- e cotradición é de non opinar por
te, ao asegurarse co escaño· a
mentários ·~ espera da chegada
sien .eleitoral-·, pára dicer qu~ españa levaban as mans á cabeza.
dos xa deputados. O calor facia·
prudéncia. preferimos agardar
sua continuación na polític"a; e t-u pe n'.d o P~º'º· ~-N~, . ben pota
A coalición de esquerdas quedaXurxo de Viveiro, que quedou
ás 9:30, momento no que tarecampaña "integradora, ct,mha . tropical a noitef compostelana, reba en terceiro lugar obtendo un
sistente ·máis únha vez. Ali estamos públicos os resuHados · excluido do parlamento con tóda
número de votos e escanos mesmensaxe que percebeu á cidada~
ban os da CIG-Administración todunha sondaxe própria que fixea sua equipa por decisión popunia", xornada hjstórica e m~morffi_
mo inferiores aes das autonómidos xuntos, Lidia Senra do SLG ,
ron os nasos militantes á entra-_ lar, eran a car? e a cruz da opecas do 93, ás que os ·socialistas
bel e lás!ima que"o P~ cóntinue
6 nutrido grupo de Adega, escrida dos coléxios". Cun sorriso de
ración coaligados, esnafrada. ~
coa maioria absoluta. Nada ,máiS.,.
concurriran en solitário . .
tores como Antón Dobao, Suso
comprq_mi¡m adiantaba que "senoite na sede socialista rerñatasobretod_
o, rhoita prudéncia.
- de Toro, e un sinfín de militantes
ria un mal resultado de confirba coa comparecéncia do candiA primeira rolda de prensa, pre~
Era a ptimeira de tres roldas dE3
de sempre Anxo Louzao, Xosé
marse os dados". O inquérito
dato, Abel Caballero: quen, lonvista para dar conta da ava·liaFernández , Pepa Vaamonde ,
ción duns resultados ainda non
anunciado debia estar ben lonxe . xe do trunfalismo do que fixo - prensa que centrarian a noite
Manolo Vázquez ... dando canta
máis "P,rudente~ dun BNG exuldos resultados reais, porque
alarde ao longo da campaña, reoficiais non chegou a producirse.
da 'for:Za do HNG. A festa chegatante. A segunda foi lmha hora:
os poucos candidatos que até
nunca chegou a facerse público.
cbñeda os catastróficos resultaria até a mañá. En Compostela e
despois e xa comparecian cun.
ese momento paseaban por endos e submetíase aó que "o paren moitos lugares da Galiza celediscurso máis político Encarna
~re os xornalistas desapareceron
Os candidatos e responsábeis
tido decidp". Antes tratara de -enOtero , Camilo Nogueira, Suso
brouse que ó grande trunfo do
nos cuartos interiores e só Mido partido ainda confiaban en
trar pala porta traseira e, lago,
Vega e Domingo Merino cando
n3.cionalismo galego. Isa si, sen·
que os resultados oficiais tjeran
permañeceu pechado no seu coguel Cortizo e Maria Xosé Porteiro Jarjan acto de _pres.enza, de ___a..volta .ás s.ondax~s, . pero_o tem: __ ..che.du,rante..doco minutos. +.. ___ . xa.se falaba-dos dezanove. de-, ... tantos ~omalistas.•
9(>P.C.

forma esporádica, en diante. A
sede nacional do PSdG-PSOE
era unha grande sala de espera
na que uns desesperados xorna1istas que a cada pouco tiñan .
que entrar en directo xustificaban a desaparición dos líderes ·
socialistas·cun "siguen avaliando
resultados. Está prevista a comparecéncia máis tarde'~.
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X.M. Bei·ras ·

Promete 'marcarlle opaso aFraga'

'Se Fraga quer
tender aman, que
remate coa censura
na información'

OBNG,ve cu~prido o seu obxectivo
ainda que 'faltou outra'pern~ para vencer a Fraga'

Fraga tendeu a man ás formación s políticas con re- _
presentación parlamentária,
que lle parece este . ofereci·
mento?
Que o tome en sério, porque
no debate de investidura do
93, Manuel Fraga dixo taxativamente que teremos que talar co~ Bloque, haberá que talar co Bloque de cousas moi
importantes para este país e
eu automaticamente na seguinte intervención dixen que ,
evidentemente o BNG está disposto a falar _a nível d~ diálogo institucional sobre cuestións importantes para este
país se o presidente ten esa
actitude, pero nunca máis se
soubo. Ao remate do mandato
de Fraga, ·nesta lexislatura·
acabou agredindo non só ao
BNG senón ao eleitorado e
aos cidadáns que acodian aos
actos de campaña · do BNG.
Polo tanto, se quer dicilo en
sério terá que demonstralo. ·
Hai vários eidos nos ql.le poderia empezar, primeiro acabando coa censura da información, nomeadamente nos
méios públicos, paralizando
aquelas acións que son auténticas agresións ao país e a
cidadania, precisamente naqueles segmentos que están
máis desfavorecidos, como o
encaro do Umia, o plano So- gama e que submeta a reflexión todo eso.

1 . 1 , . _.,.

,

,~,4• ' ,, ·~~

. .,

cerebro e unha perna pero facian
O obxectivo estaba cumprido, o
falta dous". O PP mantivo a maioBNG pas_aba riunha xomada conria ;ao dicer de Beiras "mercede
siderada como histórica a ser a se- - ao abuso sistemático do poder
gunda forza electoral galega pero
que seria impensábel en calquer
no balance tiraba á contra a maiopais europeo" e ao PSOE de pouria absoluta que seguiu a manter
co lle valeron os "cipaios, fracaManuel Fraga. Beiras explicouno
sou a política dos paracaidistas".

Franci~co Rodríguez

'~'!')·'~.~l

O candidato á presidéncia do
BNG falou na noite electoral
dunha nova etapa política que se
enceta co paso dos nacionalistas
a segunda forza parlamentar. O
líder do BNG comprometeuse a
facer valer desde o Hórreo o seu
programa e a mudar a dinámica
política do parlamento. Beiras

lembrou que até o momento o regulamento parlamentar limitara as
suas actuacións xa que o número
de deputados -ao non chegar a
quince- lle impedía, por exemplo,
demandar comparecéncias do
governo a non ser que o PSdeGPSOE nunca aceptou.
Pasa á páxina ·e ulnt

-

'PNVe CIU miran c9n simpatia ocrecimento_do BNG porque as suas conquistas son fráxeis'
Por que interesa agora· o BNG
en Madrid?

~

abstencionistas neutras elec cións e tamén anteriores votantes do PP, de EU e do PSO.E
O ascenso esta dentro dunha lique, no seu conxunto, est<~llÍ
ña que comezou hai anós , o
conformando paseniñamente un
que pasa é que agora irrumpe
grande movimento socioeleitoral
de tal maneira cuantitativamente - que ten expresión política no
BNG pero que é o vqto -galego,
que xa empezá a ser notório pará o Estado español. Pasa a ter
o vóto ·de identificación co país,
un cuarto de electorad_
9 do país
por supos'to con presupos.tos
. -catrocentos mil votos, tendo ~n · que teñen que ver máis co procanta que o partido gue máis ten
gresismo e coa esquerda pero
son oitocentos -mil- e ·xa se ve
nos que o factor fundamental é
a digr,iificación de Galizq. ·
que esta é unha organización
política que está en condicións
de disputar a maioria social eleiPola contra os partidos nacionalistas cataláns e vascos
toral en poucos anos.
semella qae agradeceron o
A suba de votos veu de descrecemento do BNG.
contentos do PSOE?
Míranno con moita simpatía xa
Non é certo que os votos·ver'.ían
que a própria existéncia do de· do PSOE, ó incrementado BNG
bat~ descobre que no fondo as
débese níai.oritáriamente a xen- _ suas conquistas son fráxeis
te nova que se está incorporanque o Estado español s~rnpre é
·
,
, do ?-?~~ ~~o~~s.o~ ~~}~i.tor~isr/t ,_, un_ p,~r~q~ P,ara ~1~1. 1 9e~~e.~an-~.

e

1 -, •• -,·,··.:
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na noite electoral: "Funcionou un

eC>- P ;C. - C.V.

Persoalmente lamento os resultados dos socialistas, pero
políticamente non, seria absurdo. Evidentemente había
unha oportunidade, e-os resultados do BNG o demonstraron, ao igual que· os do PP,
que perdeu escanos, de derrotar a Fraga. Pero eran pr'ecisas duas pernas e dous cerebros e perdeu-se esa ocasión histórica por ese fallo do
PSOE pero, sobre todo · o
PSOE perdeu unha ocasiór:i
histórica de manter unha posición relevante, que tiña no cenário político de Galiza. O
próprio Almúnia dixo que non
habia que atribuir os resultados só a se a campaña estivera ben ou mal feita, senón a
que 9s resultados tiñan que.
ser resultado dun proceso de
traballo anterior. O BNG -o fixo
pero o PSOE non. Pero· agora
non estou tendendo mans. A
cidacfani.a decidiu maioritariamente que a alternativa era o
BNG e unha causa é que se
manteña o bo talante, que o
irnos manter e. outra causa é
que . sexamos irmáns da caridade, porque fariamos un flaeo favor á cidadania deste país, que optol) de maneira clarísirria polo BNG. Ademais, a
táctica do PSOE de pechar.se
a un posíbel pacto co BNG
propiciou que 0 PP mantivera
a maioria.+
,

A. IGLESIAS

Dirixentes do BNG seguen con atención a saída dos resultados.

O BNG reiterou ao longo da
campaña que pactaria co
PSOE, manterá esta tese no
Parlamento?
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se todos os estereotipos e os
obxectivos reais do Estado español que consisten en seguir
senda un estado que negue a liberación das nacións que o integran. O debate que se está
montando agora descobre iso e,
nesa medida, PNV e CIU teñen
que dicer que non están de
aoordo, que apostan porque todos teñamos direito a existir e
que a democracia reproduza a
divesidade do Estado español e
non que vala para reprimila.

exteriorizar a non ser que se faga ún pacto aberto, formal cara
o exterior, non interno como o
que teñen agora o PP e o
PSOE. Non é unha boutade de
Lucas o de lbarra, é o pensamento dos seus partidos.

Polos resultados electorais o
nacionalismo galego accederia
por vez primeira ao Senado.

Pois é, pero a renovación faise
cando son as eleccións xerais
de aqui a -ano e medio que seNada máis coñecer os resultaria cando Parlámento de Galidos ~a sairon voces pulando
za teña que volver a nomear os
por mudar as leis para frear
senadores. Polo ámeto territoaos nacionalismos
rial correspóndelle un ao BNG
que vai ser un complemento
Pero o certo é que é o que penmoi importante para o traballo
sa realmente o PP e. o PSOE
no Congreso dos deputados e
unha arma máis na loita para
ainda que logo o desmintan coa
que o Senado se converta
boca pequena. O que- acontece
é que méntras teñan necesida- nunha cámara das nacións no
de do
~~ V e CI~ . .ri~n a oode[l - Estado ~spañ9,I.. • · ·.
. . ,, .
, •
. •
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Olíder popular téndelle.a- man~ un PSOE-derrotado .

Fraga afirma que 'aqUi non pasou ·nada'

.,
1

*MIGUEL LÓPEZ CALZADA

Ven da páxina anterior

O traballo político realizado
polo BNG ao longo destes
anos, tanto a nível institucional
como a nível social son as
causas que segundo Xosé
Manuel Beiras provocaron o
"éxito completo" e o "sobardamento do PSOE" nas eleicións
ao parlamento.
Desde a frente nacionalista
considérase que os resultados
permiten ao BNG convertirse
na "alternativa de futuro" á vista de que o cámbio de dirección do voto provén "dos espazos e segmentos máis dinámicos socialmente". O BNG trunf a nas cidades e aglomeracións urbanas , quedando en
todas por diante do PSOE,
agás en Betanzol:!, e o PP inícia ao tempo "a sua regresión ". Para Beiras tamén é
fundamental que o nacionalismo se coloque entre o elei1orado máis formado e informado e entre a mocidade, porque
"abre a posibilidade de que sexa o BNG quen nuclee as alternativas de governo nas eleicións m unicipais".
O líder nacionalista sinalou na
sua ava iación que o impacto
que tiveron estes resultado's a
nível estatal débese a que implican un "recoñecimento do
estatus de Galiza como nacionalidade histórica á altura
de Euskadi e Catalunya".

Liñas de actuación
Tras da avaliación da permanente, o próximo sábado 25 de
outubro, reunirase o Consello
Nacional para trazar as liñas de
actuación futuras, que segundo
Beiras priorizarán o desenvolvimento do programa, levando
ao Parlamento algúns dos seus
apartados, tratarán tamén de
reforzar e multiplicar o "diálogo
coa base social", incrementar o
"combate institucional e social
contra a política do PP de ocupación do poder" e dinamizar a
estructura interna do BNG para
"facer frente con éxito ás demandas do país".
Beiras mostrou nada máis coñecerse o trunfo eleitoral o seu
recoñecemnto ao traballo desenvolvido polos militantes e
simpatizantes nacionalistas e
ante eles, nun éxito "sen precedentes na história" , valorou
ainda máis os resultados conseguidos "como os bos mariñeiros, contra vento e maré,
contra un poder despótico".
, "O centro político de Galiza
está definitivamente dentro"
dixo o voceiro nacionalista
convencido de que o BNG vai
vertebrar a vida política galega. "O programa do BNG vaise .levar adiante. lmoslle marcar o paso a Manuel Fraga"
rematou na intervención máis
aplaudida desde que se pecharon as urnas, a que fixo
diante dos militantes da organización nacionalista.+

"Aqui non pasou nada''. Asi resumia Manuel Fraga a sua impresión sobre as eleicións do
domingo. O líder popular insistía neste enfoque dicindo que
"nós gañamos oU'tra vez e todo
o demais son trasvases de votos na oposición". E zanxaba o
asunto dicindo que "eu non falo
dos demais". Pero tras destas
verbas acochabase a sua preocupación polo ascenso do
BNG . F~aga lamentou que "partidos que tiveron responsabilidades de governo en España
esquezan o senso de Estado",
unha referéncia clara a un
PSOE derrotado eleitoralmente
e superado· polo BNG . De seguido, Fraga dixo que esquecia
as inxúrias e tendia a man a
quen quixese aceitala. O presidente do PPdeG non fixo nengunha referéncia explícita ao
BNG e ao seu ascensó eleitoral. O Conselleiro de Comunicación en funcións, Xesus Pérez Varela foi máis explícito e
lamentou "que o Bloque pasara
ao PSOE que é un partido sério
e sensato". Outros líderes entreabriron xa a loita de poderes
que vai ser a sucesión. Fíxoo
Alberte Durán , número dous
por Pontevedra, que se congratulou de que o PP obtivera mellares resultados na sua província ca na Coruña. Fraga xa
anunciou que terá en canta os
resultados territoriais na confi:.
guración do governo, o que poderia prexudicar á baronía coruñesa de Romay Beccaria.

afirmou que a sua victória era
un refrendo da política de Aznar
en matérias como terrorismo ou
financiación autonómica. Esta
idea resumiuna dicindo que "o
que e bo para Galiza é bo para
España e o que é bo para.España é bo para Galiza".
Pero Fraga 1amén adicou algun
momento á crítica dos seus rivais políticos. A preguntas dun

xornalista, o líder popular nega ofereceu a sua man aos sogou que fose o momento de
cialistas, aínda que logo faria
contestar as acusacións de Alextensivo este xesto ao BNG.
fonso Guerra, que-relacionaban
Pola sua banda, Pérez Vareta e
ao PP co narcotráfico. "Alfonso
Durán Núñez, integrantes amGuerra·fixo ó ridículo, que quebos da lista pontevedresa, desde con el". Tamén lembrou11 actacaron que esta era unha "victitude de Felipe González e-outória de Fraga", realzando asi o
tros líderes socialistas que recucarácter cohesionador do de Virriron á Guerra Civil e a intento- - lalba, qµe pode dar lugar a disnas golpistas como eixc;> da sua
putas internas en canto desapacarr:ipaña. Foi entón cando Fráreza. +

Loubanza do sector privado
Mais a maioria das declaracións
dos poucos dirixentes do PP
que quixeron falar foron unha
simples visita a lugares comuns ,
Case todos coincidiron con Fraga en que "o povo galega renovou a sua confianza en nós" ou
"aceitamos a responsabilidade
que supón a confianza que o
pavo galega depositou en nós".
As mostras de eufória foron tamén bastante escasas. Durante
a rolda de prensa que deu na
noite eleitoral Fraga só quixo. talar da sua victória e confiou no
voto emigrante para obter un
escano máis, o que, de acontecer asi, non impediría que o PP
vise reducido o seu número de
escanos. Non houbo nengunha
referéncia a este descenso. O
presidente do PPdeG afirmou
que ia traballar "até a extenuación" durante os próximos catro
anos. En canto as suas priorida- .
des de governo, Manuel Fraga
dixo que "aqui non pasou nada"
e que o seu governo continuará
na mesma liña. "Ternos uñ programa de máis de . 2.500 páxinas e ímolo cumprir'', engadi-u.
De seguido, o líder conservador
non dubidou en facer . unha loubanza da pÓlítica liberal e privatizadora do seu governo . ."Nós
non cometemos a tolemia de
querer facer todo por nós mes-.
mas, senón que poñemos as
condicións necesárias para o
progreso". Fraga tamén tivo un
momento para lembrar ao presidente do gov~rno centrat, José
María Aznar, ainda que matizou
que o líder estatal do PP non
precisaba do seu apoio. Fraga

Xerardo Conde Roa, deputado eleito do Partido Popular
'Desmerecer avitória do PP pela carretaxe de votos éabsurdo'
*M.L.C.

da parlamentária autonómica?

O PP revalida a sua maioria
absoluta pero descende en
número de escanos. Como
valora os resultados da .sua
formación?

Penso que a vida na cámara vai.
ser máis ou menos igual, con
momentos de tensión e .con outros de tranquilidade. Supoño
que o Bloque seguirá na mesma
liña de oposición porque lle funcionou. O que creo que terá que
cambiar 'será o PSOE, xa que a
sua estratéxia de oposición non
lle foi moi ben.

Os resultados do Partido Popular foron excelentes. Conseguimos aumentar o número de votos a pesar dos anos que leva o
PP no governo e da dura campaña que se fixo ha nosa contra.
A perda de un oü dous escanos,
dependendo do cómputo do voto
emigrante, non ten importáncia.

Doutra volta hai denún.cias
contra o PP por carretaxe de
votos, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense.
~

~

,,/

Desmerecer .unha vitória popular
pala carretaxe de votos é absurdo. O importante é que o pavo
galega revalidóu a sua confianza
no PP. Eu non coñezo as irregularidades de Lugo e Ourense, pero en todo caso, cantos votos poden supoñer? Ademais, eu non
teño notícia de que haxa tantas
denúncias nas xuntas eleitorais.

O governo da Xunta vai seguir
na mesma liña marcada nos
últimos anos?

máis dunha reordenación do voto da esquerda. O PSOE baixou
moito pola falla de carisma do
seu candidato, porque a sua
mensaxe non callou nos eleitores e pola campaña que fixeron.

Pensa logo _que o voto do Bloque é un voto de esquerda
máis ca un voto nacionalista?

Que opina da· importante suba
eleitoral do BNG?

Eu coido que si. Pero en todo
caso haberá que agardar a ver
se ese voto se consolida, o que
vai depender da traxectória futura do BNG.

Ben, é verdade que o Bloque
subiu, pero eu creo que se trata

Como vai afectar esta reestructuraciQn do ma·pa político á vi-

Non o sei, porque eu non estiven presente nos últimos anos
de governo popular. tso vai depender do presidente da Xunta.

O número dous do PP p9r
Pontevedra, Alberte Durán,
congratulouse de que ~ sua
lista obtivese mellores resultados cá dos populares coruñeses. Fraga afirmou que formaria o seu governo en función
dos resultados territoriais. Cre
que a provincia da Coruña poderia quedar relegada?
En primeiro lugar, descoñezo
esas declaracións do señor Durán, asi que non vou comentalas. En todo caso, eu creo que o
presidente da Xunta saberá como formar o seu governo. +
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Caballero eVázquezpoñen os seus cárregos adisposición do partido

Os críticos do PSdG piden respOnSabilidades polo fracaso eleitoral
,

'

-

sultados eleitorais do PSOE deqéronse ·aos problemas internos
e solicitaba "un debate en condicións", para que foran as próprias
bases as que "redefinan a nasa
pol ítica". Neste sentido, Vázquez
emprazaba aos críticos a "apresentar as suas alternativas" e
anunciaba a reunión do Comité
nacional o próximo Sábado, 24
de Outubro, Emílio Pérez Touriño
propoñia a celebración dunha
conferéncia extraordinária e Enrique Curie! apelaba pala celebración dun congreso extraordinário.

*PAULA CASTRO

"Perdimos as eleicións na medida
en que o noso obxectivo era go. vernar Galiza", aseguraba Paco
Vázquez na primeira valoración
oficial dos resultados eleitorais,
como sempre , en castellano. "O
aumento do BNG reflicte as consecuéncias da política seguida
polo PP, que criou unha síndrome nacionalista", engadia. Q secretário xeral dos socialistas galegas renunciaba a analisar as consecuéricias dunha política, por el
derixida, que leva desde sempre
de costas á realidade galega.
As declaracións que se sucederon na noite eleitoral tanto por
parte dos candidatos como do secretário xeral, Francisco Vázquez
respostaban á consigna de· responsabilizar dos resultados da co-alición e do BNG á política estatal. Xosé Luis Méndez Romeu explicaba·que "é froito da política de
pactos coas forzas nacionalistas".
Vázquez restáballe importáncia e ·
aseguraba que "queremos transmitir a necesidade de analisar por
que nas eleicións autonómicas ·
obtemos sempre resultados que
non coinciden cos resultados das
xerais'', e Abel Caballero incidía
na "convinte presenza de líderes
socialistas de España", que ao
seu entender foron "moi ben recebidos pala xente".
Pésie explicar en clave estatal os
resultados do BNG, pola contra,
os resultados do PSOE eran ana:
lisados por Vázquez desde unha
perspectiva excfusivamente galega. "A coalición é un proxecto progresista próprio" e as eleicións
galegas "non son extrapolábeis e
seguen sendo atípicas". Mália os
intentos de xustificar que os maos
-resultados debéronse a que "foi
poucq tempo para transmitir o
fundo da alternativa", o secretário
do partido non conseguiu convencer aos sectores máis críticos.

Apoio estatal

locais" e Pachi Vázquez , alcalde do Carballíño , aseguraba
que se trataban dos peores resultados dos socialistas na história da democrácia. En diante
sairon disidéncias ao longo da
xeografia galega. A agrupación
do ·saviñao pedia ó cese de
Vázquez e toda a sua equipa,
os alcaldes de Camariñas e Vi-

Saindo ao paso das críticas, o
pasado martes 21 de outubro
reuníase a executiva nacional do
_PSdG en Compostela para analisar as causas do fracaso eleitoral, na que o secretário xeral e o
- candidato á presidéncia da Xunta
poñian os seus cárregos a disposición do partido. Pésie todo, Ceferino.Díaz, aseguraba que os re-

Ceferino Díaz

Francisco Vázquez

'O PSde G-PSOE e~ país galego están divorciados'

'Os socialistas galegas non ternos nengunha crise'

. Que razóns da para o fracaso
do PSdeG-PSOE?

_Ven dun proceso que comezou
no 89 e débese a que non ternos un proxecto político para
este país. Cando hai eleccións
Transcorridas menos de 24 hoxerais ternos os electores enras tras coñecerse os resultatenden que ternos un prOxecto
dos, ·os alcaldes de Santiago ,
para España, e tamén nas cidaXerardo Estévei, do Carball iño,
des como se ve nas municipais.
Pachi· Vázquez e de Vi.lagarcia,
No caso gal-ego non ternos un
Xaquín Gago, xunto co xa exparlamentário Ceferinp Díaz e o_ proxecto claro que conecte coa
xente.Existe un divórcio entre o
vigués Enrique Curie!, exixian
.· noso -partido e a sociedade garesponsabilidades.
lega, cando actuamos como
PSdeG a nivel autonómico a ·
Tanto Estévez como Díaz volxente non nos ere.
vian a pór de manifesto as importantes eivas dun partido inNon foi visto .Pola executiva?
capaz de asumir o "galegu ismo"
ao dia seguinte da celebración
A executiva é quen leva adiante
dos comícios e pedian a Vázo proxecto e defendeu un sen
quez que asrJmira a sua rescredibilidade na Galiza. Din que
ponsabilidade por ter levado ao
existe pero para que sexa real
PSOE á terceira posición. O alºten que ser crido senón o que
calde compostelán criticou o exdemostra é que é un proxecto
perimento político da coalición e
de Jaboratório.
reclamou do alcalde da Coruña
o remate' dos enfrontamentos
Semella que a campaña tamentre "cidades e áreas de Galipouco toi atinada.
za" exixindo que se rematara
"de xogar coa língua, coa cultuNon se fixo en clave galega sera". Estévez asumiu o fracaso e
nón en clave española,a coaliapelou a "unha nova políti ca bación electoral que se apresentou
seada no diálogo e no encentro
é maioria en España pero na Gados galegas".
liza rion é certo porque hai outros
progresistas que están no BNG.
O alcalde de Vilagarcia,· Xaquín
Non se pode dicer: "aqui están
Gago reclamaba "un debate intodos -os progresistas do mundo.
terno" en todos os órganos do
Hai máis. En España ou en Franpartido, "tanto na dirección cocia pode ir ben, non na Galiza.
mo nas executivas -provinciais e

Responsabilidades

mianzo chamaban á reflexión e
Xavier- casares , coordenador
provincial de Ourense acusaba
a Caballero de "descoñecer a
política galega". A crise aberta
transladábase ás bases , e os
comités comarcais pedian a demisión de Casares por entender que "nos foi imposto pola
executiva federal".

Mentres a nivel galega se abría
unha crise interna sen precedentes , Joaquín Almunia reiteraba
que o fracaso non é "imputábel a
Caballero , aos socialistas galegas nen aos coaligados". Diste
xeito amosaba o seu apoio incondicional tanto ao candidato
como ao secretário xeral, o mesmo que facia Felipe González ao
indicar que "é normal que poñan
os seus cárregos a disposición
do partido'', reiterando pésie todo, as bondades do programa da
coalición do proxec~o e da forma
na que se levou. A espera do
que aconteza o Sábado e tendo
en canta que Vázquez e Caballero cantan co apoio de Madrid cabe a posibilidade de que máis alá
dunha pública autocrítica e da
política de xestos iniciada polos
responsábeis socialistas galegas
nada cámbie nas liñas básicas
nen na dirección do partido.•

Vostede criticou a liña da executiva,' pensa que o partido
pode sair desta crise?

Pensa que influiu nos resultados a crise dos socialistas
galegos?

A grandes males, grandes solücións .e o fracaso do partido debe pasar por darlle palabra ás
bases para que os militantes
analicen o que pasou e se decida unha nova estratéxia. O parqhe por arriba non da resultado.
E preciso un congreso no que se
decida unha nova liña política.

Os socialistas galegas non ternos nengunha crise, non tivemos nengunha crise. Nestes
catro anos os socialistas gale g os tomos capaces de ter un
congreso cunha maioria importante . Tivemos
un ha
grande
acep,t ación no
Congreso Federal., desenvolvi mos por unanimidad e todos os
pasos que se dero n para estas
eleicións. Eliximos o programa ,
as listas e a un
can.didato que
por pór un exempl o obtivo máis
votos dos que
obtiven eu cando
fun candidato ás
eleicions autonómicas.

Xunto con Xerardo Estévez
anunciaran que se os resultados ian mal pedirían responsabilipades.
Estévez x:a as pediu, pero parece que somos nós os responsábe is cando non se pode pedir
que sexan os suplentes os quegañen as eleccións. Teñen que
facelo os que saen ao campo
que están abrigados a dar solucións xenerosas pero non é bo
crispar máis a situación.
Dirixentes do seu partido de
fóra lamentaron o-crecemento
do nacionalismo. -

Considera que a
constante prese.nza de líderes
e_statais puido
ter eclipsado ao
candidato, ao proxecto ou ao
próprio programa? .

Teñen unha interpretación dos
resultados que non se responden
co país, non se pode vir a estas
altu ras dicindo que hai que cambiar Penso que o BNG ten votos
que veñen do PSdeG e hai que
Penso que todo o contrário, que
conseguir que volvan a nós. Tem0s que defender un proxecto
un candidato a unhas eleicións
- autonómicas se vira apoiado por
galeguista acorde co país.+

persoas moi significativas na política reflicte o valor do próprio can didato. Esas son leituras alleas ao
que foí a própria campaña eleitoral. Valoro como moi positivo o
apoio de Alfonso, de Felipe, de
Almúnia, de Sartorius, de Cristina
Almeida, de todos os que viñeron ,
porque evidentemente do resto
de España seguíuse con grande
atención e ilusión
o que aquí montamos con EU e
Os Verdes .
Puido ter restado credibilidade
á sua alternativa
de governo a reiterada negativa
a acadar un pacto post-eleitoral
co BNG?
Non o creo e esta coalición nada
ten que ver con
eses proxectos
confusos que
nestas eleicións
si demonstraron
que o son do
ponto de vista
ideolóxico.
O
A. IGLESIAS
t r a b a 11 o par 1a mentário irá depurando, irá amasando a verdade das mensaxes . Estas
eleicións demonstran que o
proxecto do BNG é moi confuso e o tempo demonstrará o
,.. que hai detrás..+
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O BNG oumentou considebolmentente nos cidodes situándose moi perto do PP oo igual que nos lugares onde houbo conflitos, como en Vilaboa, onde a preséncia da gorda civil foi considerábel durante todo o dia, á direita .

OPP gaña en 299 concellos, oBNG en 7eoPSOE en 9

.Gaña por vez primeira en Vilaboa

Espectacular subá do BNG nas cidades
mentres PP e PSOE mantéñense no rural

Onde houbo
~conflitos BNG
aumenta

O BNG, cunha suba espectacular nas cidades, achégase moitó ao
PP, mentres o PSOE perde eleitorado nos núcleos urbanos mahténdoo no rural, sobretodo en Lugo e Ourense. Os nacionalistas
superan ao PSOE en todas as grandes vilas galegas. O BNG venceu aos socialistas en 204 concellos. No rural de Ourense o PSOE
gañoulle ao BNG en máis da metade dos concellos, mentres que
en Lugo o voto foi moi parello. Nas provincias da Coruña e Pontevedra o BNG superou amplamente ao PSOE, obtendo máis votos
que a coalición no 75% dos concellos. Os nacionalistas só obtiveron unha porcentaxe inferior ao 10% dos votos en 16 concellos,
11 deles na província de Ourense, tres en Lugo e dous en Pontevedra. Na Coruña o BNG superou en todos os concellos o 10%.
O PP gañou en 299, o 95% dos
315 concellos galegas . En 16
de stes axuntamentos obtivo
máis do 75% dos votos emitidos,
sendo a província de Ourense na
quemáis votos "sairon de debaixo das pedras". En Avión e Beariz, onde toda a corporación é do
PP , os apoios a Fraga foron do
89 e 92 por cento respectivamente. En Somozas e Toques o
PP superou o 80% dos sufráxios
e en Dozón, onde o alcalde
Campos ameaza a calquer oposición o PP acadou o 85% dos
votos . Pola contra na Capela,
nas terras do Ortegal , o PP quedou en terceira posición , senda
superado polo PSOE e BNG . Foi

o único concello no que ocupou
o último lugar do pódio eleitoral.
Neutros quince concellos o PP
tampouco foi o partido máis votado. O BNG gañou en 7 conce 11 os mentres que o PSOEEU -Os Verdes facíano en nove.
O BNG gañou nos seus tradicionais feudos de Corcubión ,
Fene, Allariz e Vilar dos Santos , pero tamén nas Pontes,
Rairiz de Veiga e Vilaboa. En
Vilar dos Santos o BNG acadou
máis do 74% dos sufráxios e
máis do 60% en Allariz. Pola
contra a Coalición quedou de
primeira en Camariñas, A Capela , Negueira de Muñiz , As

Nogais, Pedrafita, Entrimo, Vilardevós, Fornelos de Montes e
Maraña . Todos conceUos pequenos, alguns como Negueira
de Muñiz no que menos eleitores votaron de Galiza.

O BNG consolidase
no Morrazo e sube
no Eume e Muros
O BNG consolida a sua implantación no Morrazo ainda que non
é quen de gañarlle ao PP máis
que en Vilaboa. O PSOE, pésie
a governar en coalición cos nacionalistas, descende vertixinosamente. En Moaña o BNG acacia a segunda mellar porcentaxe
de toda a província de Ponteved ra, co 34,9% dos votos. En
Cangas o BNG aumentou nun
24% en relación .ás últimas eleicións a\jtonómicas, conseguindo
o 32,-5%. Ainda asi, o PP situouse nun 52,5 dos votos. En Marin
o BNG acaqou o 30 ,3% dos votos, mentres en Bueu se situou
nun 28,5%, frente ao 56% do
PP . A coalición obtivo en Vilaboa o mellar resultado co 23%
dos votos ; en Marín o 18,2%; en

o

Bueu o 13,5; en Moaña o 13,4%
e en Cangas unicamente. o 11 %.

Naquelas localidades onqe se produciron conflitos sociais nos últimos tempos o PP
Pero na comarca que mellares
perdeu votos que foron a parar
resultados acacia· o BNG é na
ao BNG .. O caso máis notório 'é
do Euine. Nesta comarca, t.Jnha - o de Vilaboa, cos viciños
das ·máis industrializadas , condalgunhas parróquias loitando
segue o 36,85% dos votos, na
contra a empacadora, onde o
de Allariz-Maceda o 32,~ 7, na
BNG se situou como primeira
de Muros o 31,56%, no Morrazo
forza política, pasando dos 557
o 31 ,20% e na de Pontevedra o
votos das anteriores eleicións
30,83%. A coalici9n ten .eomo
autonómicas aos 1.576 que
mellares comarcas a de Soneira
conseguiu ·agora. O PP, pola
co 31,61 %, a dos Aneares co
contra, descendeu médio millei29,28%, na Baixa Límia con
ro de votos; dos 1.675 de hai
28,05%, en Caldas o 26,84% e
catro anos aos 1.133 de agora.
en Valdeorras co 26,53%. O PP , - O PSOE tamén pasou de 1.11 O a
pola sua banda, acacia na Para1.056 votos.
danta o 71 ,05% dos votos, na
de Melide o 68,56%; no óeza o
Des~endeu igualmente o PP nos
67 ,81%, en Quiroga o 67,44% e
concellos afectados polo pretenna de Arzua o 64 ,37%.
dido encoro do Úmia. O BNG foi
a única forza que medrou tanto
· Se comparamos o resultados
en Caldas e Cúntis como en Mopodemos ver como nas cidades
raña, mentres que o. PP perdeu
o PP non supera ao BNG en
votos nos tres concellos~ O
-máis de dez pontos , nas granPSOE aumentou en Caldas e
des vilas non chega ao 25% · Moraña a respeito de 1993, pero
máis , meritres que nas zonas
perdeu votos en Cúnti.s. Estes
máis rurais o PP multiplica os
tres concellos son un tradicional
votos dos nacionalistas por cinfeudo dos socialistas. En Cúntis
co e até por dez nalgunhas. •
a Coalición foi superada polo
BNG, que pasou de 533 votos as
t.031, mentres que o-PSOE descendeu de 1.067a 848.

OPP aumenta en todas as localidades onde apresentou mocións de censura non senda Phant~da

Nas Ponles a vitória foi para os nacionalistas
En Redondela,. a direita aumenAgás nas Pontes, as mocións de
tou os seus votos , pasando de
censura non semella que influi5.921 a 6.660. O BNG acadou
sen moito no resultado, seguindb
os 4.730 votos, subindo desde
a tónica xeral doutros concellos:
os 3.219, mentres que a CoaliBNG e PP aumentaron os seus
ción descendeu de 3.980 a
votos mentres que a Coalición
3.364 , sendo superada polos
recuaba. Nas Pontes o BNG conseguiu a vitória eleitoral ao pasar . nacionalistas, cos que compartiu
dos 1.714 votos que tiña hai ca- . governo até a moción.
tro anos aos 2.988. O PP tamén
En Maceda', onde o concelleiro
acadou trescentos votos máis
dq PSOE se ~ mpolingou na al(1.948 a 2.272), mentres que o
caldía co apoio do PP , desbanPSOE pasaba de 1.282 a 927 . ·

cando aos nacioRalistas, estes
aumentar_on en 140 votos os
331 que tiñan hai catro anos. O
PSOE descendeu 105, quedando por detrás do BNG -e .o PP
aumentou en 77 votos, acadando os 1.419. En .Vilariño de Canso, o BNG , que tiña 71 votos pasou a 155, mentres que o PSOE
·só acadou 71, dos -234 que
pouia antes. O PP incrementou
os 167 até acadar os 335. En
Castro Caldelas o PSOE baixou

cen votos , o PP. aumentou en
123 e o BNG unicaniente en 3.
No único concello nos que se celebraron mocións de censura que
non incrementou o PP os seus
votos foi en Chantada, onde baixou de 3.379 a 3.224 . O PSOE
tamén descendeu a 888 de 1.258
que tiv~ra hai catro anos e o
BNG , na prática sen organiza. ción , perdeu tan:ién 142 votos,
quedando en 1.045 sufráxios. •

En Pontedeume, onde se produciu o conflito polas Fragas do
Eume e as carga_s policiais contra os traballadores de Endesa, o
único partido que ascendeo foi o
BNG, ainda que o concello está
governado polo PSOE en coalición cos nacionalistas. O BNG
pasou de 1.131votosa1.602.
No Vicedo, onde o alcalde do
_PP Prado Villapol foi está no
xulgado por comechu ra, a
dereita seguiu a medrar en votos, pasando de 890 a 941
votos, mentres que o PSOE .pasaba de 329 a 258 votos. O
BNG aumentaba de 206 a 226. +
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Numerosos incidentes nos que as vítimas foron eleitores e.interventores nacionalistas esocialistas

Ocarreta de votos volve caracterizar o trunfo do Partido Popular .
•
-e>-

ración local. Na mesma província
o BNG denunciaba que na Fonsagrada estaban funcionando
dous transportes eleitorais cando
só estaba autorizado un.

PAULA BERGANTIÑOS

"Un bon cristián nunca pode
votar á esquerda". Con estas
palabras dirixiase .aos seus fegreses na homilia ·da mi.sa da
unha o Domingo 19 o crego da
parróquia de: Santa Clara no
bairro de Cabral en Vigo. Namentras, en Verin, os militantes do PP, coa axuda das monxas, levaban á votar en coches
particulares aos residentes do ·
asilo da terceira idade. Dous
incidentes dunha xornada eleitoral na que, como en comicios
pasados, as Xuntas Eleitorais ·
de Zona estiveron a recibir durante todo odia denúncias por
carreto de votos. Problemas co
censo, coas papeletas ou co
transporte institucional deron
lugar a multitud~ de incidentes
neste dia para o que, na cam. paña, Manuel Fraga xa estabelecera a directriz de "sacar
votos de debaixo dos croios".

"'
~

"'""'"'" "'----

~
- ' - - -- -----' ..¿

Os inter:Vento~s do PP prolifera_ron. Na imaxe tres dos cinco que observaban a votación nunha mesa da Prtñ:a da Constitución de Vigo.

Ao carón do mantenimento da
maioria do Partido Popular taSánchez son outros dos denúnnién permañece a predisposición
ciados por carretar votos no conde coñecidos militantes populacello. Por outra banda, na Estrares para levar aos viviños, sobreda, un apoderado d9 BNG foi
todo de idade avanzada e de zotestemuña de como o concelleiro
nas rurais, a votar. Así por exem-· .· qe deportes do PP entregou un- ·
plo, tal e como se denunciou an- ·ha cantidade en metálico a unha
te a Xunta Eleitoral da Zona de
das persoas. que estivo durante o
Vigo, Xosé António Rodriguez
día transpo"rtando xente a mesa
Gallego, concelleiro do Partido
de Souto. Namentres, segundo
Popular en Gondomar, "alomedenunciaron representantes da
nos durante toda a mañá estivo
formación nacionalista, na parrócarrexando xente até os coléxios
qu ia de Paradela un funcionário
eleitorais para que exercesen o
do concello, coñecido pola sua
seu direito a voto, no seu coche
actividade eleitoral, "consultaba
particular". Engádese que "as
no censo a xente que faltaba por
persoas que tr<?-nsportaba nas
votar e ia buscala". ·
di$tintas viaxes xa portaban na
man a papeleta e o envelope
Durante a xornada do i 9, a Xunque ian introducir na urna".
ta Eleitoral tamen tivo que. instar
aos presidentes de várias mesas
Por incidentes protagonizados tapara que só permitiran o exercímén por monxas a mesa eleitoral
cio da función de interventor a
de Daviña Reí en Monforte perunha persoa por cada partido. Asi
maneceu pechada 45 r:niriutos lapor exemplo en várias mesas de
go de que o BNG e coalición ·Verin o Partido Popülar tiña colo~
progresista denunciaran que se
cadas a dous interventores e até
estaba ai producir un "carreta de
1O.apoderados. Nesta vila a Xunvotantes". Na denúnéia consta
ta Eleitoral xa admitira a trámite
que as persóas residentes no asihabía dias unha denúncia ·contra
lo -que xestionan as monxas do
o PP por agresións á propaganda
Fogar de San Xosé- eran trar:íseleitoral dos nacionalistas. Ali taportados en turismos a votar. Enrilén se p.uideron ver o prim~iro \
gádese que ao chegar ao coléxio
día da campaña membros do
eleitoral, as monxas, que levaban
todos os carnés de identidade,
achegaban aos xubilados en cadeiras de rodas até as urnas logo
de colocarlles o voto na man. No.
mesmo concello tamén se denunciou que na parróquia de Neira un
membró do servizo de extinción
de incéndios utilizaba o coche de
bombeiros para carretar á xente.

a

En Laracha, o concelleiro do PP
Xosé Manuel lglésias Rodríguez
·acumulou tres denúncias por levar aos viciños a votar e por r.eparti r-pape letas . Segundo de.nunciou un edil nacionalista, o
popular, acompañado doutra rapaza, tamén gastaba de achegarse á xente e preguntar polo
sew voto. Nesta vila várias persoas achegaronse ás mesas
con dous ou tres carnés de
identidade cos que pretendían
votar polos seus familiares.
Na Golada foi o concélleirn de
Obras; António Sieiro, o denúnciado por repartir votos no transporte institucional. Rafael Lois,
pedáneq ,de_Bránt~gé;l, ~ . Mar:lU~I
.
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Servizo de Protección Civil vestidos _co uniforme e repartindo a
papeleta dos populares.

BNG, foi a concellerira de Servizas Sociais, Isabel Vilas, a que
aproveitou a xornada de reflexión para ir casa por casa reparPa_steis e lambetadas
tindo papeletas e deixando a
- sua tarxeta para que os viCiños
Á disponibilidade· dos militantes
a telefonearan se "necesitaban
populares para levar á xente a _ algunha causa".
votar comício tras comício súmanse os regalos cos que agaTransporte "institucional" ·
sallan ao eleitorado. No Concello
do Miño o alcalde seguiu deixanO funcionamento dó transporte
do, como . ,_en anteriores aleicións,
institucional tamén foi motivo de
cestas de caramelos nas mesas.
várias denúncias. En Vilalba, peCon anterioridade,·durante a xorse ás protestas dos apoderados
nada de reflexión, en Laracha
do BNG 'e do PSOE, o autobus
puidose ver ao o tenente alcalde
que levaba de volta aos viciños
Xosé Manuel López Varela aga:da parróquia de Xoibán fixo essallando aos viciños con bandecala nun bar para que os viciños
xas de pasteles e caramelos co
foran convidados a unhas tapas .
· anagrarria do Partido Popular.
O veículo, lago de deixar aos votantes, seguiu camiño cara á paNo Concello de Miño durante a
rróquia cos dous apoderados cocampaña eleitoral tamén repartimo únicos viaxeiros.
. ron caramelos, coa p'apeleta e
cunha carta do concello na que ,
Ás seis e meia da tarde a coalisegu.nd.o denuncia o BNG, "se
ción eleitoral formada polo PSOE
exaltaban os logros de Manuel
EU-EG e Os Verdes tamén soliFraga" e se pide o voto para o
citou a suspensión do transporte
PP utilizando o lema institucional
institucional que funcionaba en
empregado pala Xunta de Galiza
Triacas,tela. Segundo denunciou
para fomentar a particiapación .
un representante do PSOE o autobus empezou a funcionar sen
.Na Coruña, segundo ·informou o
nengun acordo prévio da coorpoXosé Lois

As irregularidades do transporte
súmans~ os problemas coas papeletas. En Guntin persoas acreditadas polo PSOE denunciaron
que se meteran de forma irregular
votos nas urnas e que con posterioridade persoas que se achegaron a votar xa constaban co voto emitido. Nesta mesa o BNG tamén denunciou a existéncia de
envelopes nas cabinas coas papeletas do PP dentro. Cando un
apoderado tentou facer constar
en acta esta irregularidade, a presidenta da mesa e filia dun concellal do PP, Eva Vázquez, negouse. Tivo que intervir a Xunta Eleitoral. Namentres a Guarda Civil , a
petición desta persoa, mantiña retidos a dous xornalistas que tentaron sacar fotos.

Un censo caótico
Por outra banda moitos galegas
non pu ideron exercer o seu direito ao voto por problemas no censo, que nesta ocasión non recollia o número do carné de identidade. En Cerdedo o censo elaborárono "amigos " e "parentes"
do alcalde e os erros deron lugar
a numerosas protestas por coincidiren en votos que previsibelmente no serian para o PP. Neutros casos os erros afectaban tamén a persoas que ti ñan os seus
dados ben recollidos nas tarxeta
do censo enviada aos domicílios .
Pola contra nas listas permaneceron moitos mortos . En Cerdedo, vila na que por primeira vez
tiveron cabinas para poder escollar o voto en secreto e interventores para supervisar o bon funcionamento das votacións , tamén destacaron palas suas numerosas visitas os arredores
das mesas achegando á xente a
votar o alcalde, o tenente alcalde
e un taxista amigo do alcalde .

Agresión en Ponteareas
Un dos incidentes máis tensos da
xornada aconteceu en Ponteareas. Segundo denunciou o BNG
no xulgado da vila, Xurxo López
Martí nez, representante da formación nacionalista perante a Xunta
Eleitoral da Zona, foi na tarde do
19 "acorralado, insultado e ameazado de marte por vários interventores do PP, poi a Presidenta e
por un vocal da mesa de Moreira,
alguns deles -manteñen- en evidente estado de embriaguez despois de ter inxerido alcool du.-ante
todo o día na mesma mesa, mesmo en presenza do xuíz". O enfrentamento producíuse logo de
que Xurxo López s~ dirixira á presidenta da mesa para indicarlle
que o·interventor do PP, Cándido
Alvarez, non podia manipular a
docum.entación dun vocal, na que.
se recollia o número de votos e o
nome dos votantes. No momento
dos incidentes o representante do
BNG comunicouse por teléfono
mqbil co secretério do xulgado e
da Xunta Eleitoral, que foi testemuña, a través da liña telefónica
, que se mantivo durante todo o
tempo aberta, de como esta per- ·
soa era arneazada e expulsada
do Coléxio.+
t ·"·• ' : . . . . . . )
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PP- ePSOE estudan un golpe de estado constitucional para frear aos nacionalismos periféricos

Onacionalismo español·en alerta·ante o ascenso do B~G
non se elimin¡:i cun decreto nen cun sistema eleitoral antidemocrático. Nen
a ditadura pudo eliminalo" . PP e PSOE saben
que, de mqmento, elles
imposíbel realizar eses
cámbios constitucionais
que arelan, pois necesitan do apoio de CiU e
PNV para governar:

-<>-A.E.

Os resultados eleitorais
do BNG puxeron o nacionalismo español en
alerta, situándoo no mesmo debate que cando se
aprobou o naso estatuto
·e, máis tarde, ao producirse o golpe do 23-F. As
direccións do PP e
PSOE en Madrid tiveron
contactos a mesma noite
eleitoral segundo pudo
saber A Nosa Terra. Decidiron dar mostras de
"preocupación ante o ascenso dos nacionalistas
e continuar cos contactos
para ollar a fórmula para
frear este perigo". Ainda
asi , nas suas declaracións , descartaron , polo
momento, calquer reforma eleitoral que levase a
un cámbio constitucional.
Os presidentes de Extremadura, Rodríguez lbarra e Castilla-León, Juan
José Lucas, lanzaron a
mensaxe máis radical ,
.contestada imediatamente polo PNV e a CiU.

Aqueles
partidos rexionalistas

A preocupación que te ~ ·
ñen agora PP e PSOE
contrasta coa existente
hai tres lexislaturas, cando o PSOE impulsaba
partidos · rexionalistas
nas diferentes comunidades e, o PP-, tamén
tentaba deste xeito 13uscar a fórmula de partidos
rex.ionalistas coaligados
con eles para desbancar
ao PSOE da Moncloa ou
do governo das distintas
comunidades. Os casos
de Nafarroa, Aragón,
Cantábria, Cartagena,
León, Mallorca, Ibiza e
mesmo Valencia e CaA reforma da lei eleitoral
. nárias, son unha mostra
_como método de frear O Joaquín Almunia laiouse do ascenso do BNG e mostrouse portidário de buscar fórmulas que impidan o avance dos nacionalismos.
A. IGLESIAS da f ó r m u 1a d o p p e
auxe das forzas nacionaPSOE . Até tentaron fade manifesto na totalidade dos
hai máis de un ano polos secto- tuar ·como pretenden PP e . cer unha confederación con
listas periféricas e limitar o seu
meios de comunicación estatais
res máis españolistas de amPSOE significa atoparse
peso na política estatal -sobreeses partidos, sendo un dos
bos partidos.
e nalguns dos máis prestixiosos
"cunha Catalunya· belixerante,
todo porque cada vez lles é máis
propulsores Xosé Luís Barrei'
xornais europeos.
unha Euskadi moito máis beli difícil govemar a PP e PSOE en
ro. Pero, daquela, a direita esxerante e unha Galiza tremenRodríguez !barra até foi máis
Madrid con maioria absolutataba disgregada e en etapa de
damente belixerante". Nestes
Frente ás declaracións dos prealá e púxolle á CiU sobre da
foi a proposta realizada por Juan
recomposición de forzas, sensidentes castella·no e estrememomentos, o PNV está man mesa que este ascenso do
José Lucas e Rodríguez lbarra a
da o xeito de sacarlle identidaño, os seus líderes, José María
BNG vai conseguir que "se di - tendo contactos con EA para
mesma noite eleitoral. A preocude e protagonismo aos partidos
Aznar e Joaquín Almunia, acoraumentar as cuotas de autogolua a entidade própria de Catapación entre os partidos estatais
nacionalistas, como estratéxia
ve rn o·, debatendo se, neste
daron rechazar publicamente a
lunya". Pero tanto a CiU como
polo ascenso do BNG non só se
do café para todos imposta
reforma da lei eleitoral, polo
PNV criticaran con dureza as
proceso, incluen tamén a HB e
despois do 23-F.
·
reflicte nestas declaracións, semanifestacións de !barra e Lumomento. Ainda asi, ambos laaos sindicatos abertzales, ELAnón nos contactos que mantive'
STV e LAB.
cas. lñaki Anasagasti, voceiro
mentaron o ascenso do BNG e
ron esa mesma noite as direcDesde Madrid preténdese agora
alertaron ante a suba dos nado PNV no Congreso, afirmou
cións do PP e PSOE despois de
sacarlle aos votos do BNG o caJosep Antoni Duran T Lleida ta- . rácter nacionalista, emarcándoo
cionalistas periféricos, abrindo
que "ou toman tila e danse unse coñeceren os resultados.
un debate nos seus próprios
ha ducha fria ou vanse ver moi
mén avisou, despois da reunión
(Antes Almunia e Aznar xa pacna loita polo voto de esquerdas
partidos sobre o xeito de lle pór
do comité de enlace de CiU,
mal", felicitando ao BÑG polo
taran a difusión do inquérito do
ao mesmo tempo que se alerta
remédio a esta expresión popuseu éxito e pondo de manifesto
que seria un "grave erro e unha
CIS). Lucas e !barra sacaron á
sobre o "auxe do ·nacionalismo
a colaboración que está a exis1ar e tentando a procura dun
falta de respeito democrático
luz pública o debate interno que
en todos os lado's" en evidente
tir entre ambos partidos. Anapacto entre ambas formacións
aos galegas reformar a lei eleiestán a ter populares e socialiscontradición e intento cte esluír
sagasti afirmou tamén que acestatais, xa reclamado desde
toral, pois o sentimento nacional
tas . Preocupación que se puxo
os resultados galegas.+

·Oterceiro en discórdia
A Restauración Borbónica ou
Galiza nunca foi considerada cosua existéncia mediática.
interlocutor faríalle perder peso
Transición foi a consecuéncia do
mo alguén con quen pactar, entre
en Madrid. A isto hai que unirlle
outras consideracións, pela sua
Tampouco, hoxe por hoxe, a
que CiU é a expresión política
pacto entre os sectores oligárposición colonial, que ten como
PNV e CiU lles interesa que hados intereses da burguesía cataquicos, as forzas políticas estaconsecuéncia a sumisión das
xa un terceiro nacionalismo en
lana sempre disposta historicatais e as burguesías basca e casuas clases dirixentes, e pela audiscórdia pois entraría a compemente a t;>eneficiarse do E.s~ado
talana que, na maioria dos casos, manobran en clave estatal.
séncia dunha burguesía própria.
tir con eles nos pactos estatais:
español. E sintomático o editorial
Estes feítos levaron a que semsería un máis a reclamar en pé
de La Vanguardia, a sua expreGaliza non negociou como tal e
pre se considerase desde o cende igualdadé se o BNG censesión mediática, do Martes 21 de
a nasa autonomía seguiu opetralismo á política en Galiza como
gue grupo parlamentar próprio.
Outubro, cando afirma que un
rando como apéndice dun Es,aNo caso dos bascas a posición
avance do BNG nas lexislativas
do usufrutuado palas forzas . algo irrelevante.
é máis ambígua porque xogan
podia dificultar "non só a conseestatais. Nesta configuración do
A presenza do nacionalismo galemáis co factor nacional por mor
cución das maiorias absolutas,
Estado partiuse do suposto da
go óllase lego como unha ar;nea- · do problema da violéncia en
senón tamén dos pactos que os
inevitabilidade de contar con Caza desde o Estado español, pois
Euskadi. O BNG podía ser un . partidos maioritários podan negotalunya e máis Euskadi, entranterian que buscar un reequilíbrio
bon aliado nas reclamaGións de
ciar con outros nacionalismos''.
do a formar estes nacionalismos
ao haber un terceiro en discórdia.
autogoverno c¡t.ie tratan agora
Tamén son significativas as de- ·
parte do próprio Estado español.
Non están preparadas as forzas
de impµlsar. Tamén existe un
claracións post-eleitorais de PuCa golpe do 23-F quíxose pereais do Estado nen os partidos
maior coñecimento do nacionajol, aledándose da suba do BNG,
char á porta a calquer evolución
políticos estatais para afrontar eslismo galego por par~ dalguns
pero equiparando a PP·e aos nadese Estado, póndolle grilóns a
ta nova situación a que sempre,
líderes como lñaki Anasagasti.
cionalistas. Pero esta posición de
bascas e cataláns e cancelas ao
por intereses, pe9haron os olios.
CiU e PNV pode mudar se amnacionalismo galega. Nunca se
Boa mostra é o descoñecimento
No caso de CiU a incomodidade
bos partidos deixan de ser interpensou, nen se chegóu a prever,
existente sobre o nacionalismo
co ascenso do BNG é máis
locutores do Governo de Madrid.
que nesta configuración do Estagalego pésie a ser, desde sempatente. CiU non só é unha fdrza
Daquela, o problema galega que
do das Autonomias, pergueñado
pre, .a terceira forza política e ter
máis pact1sta e con menos comagora esquecen, teralles relevánpara frear aos nacionalistas, que
pudera haber un terceiro en disrepresentación _!1.?S Cort~s. pois __ poñente _ideolóxi~o nacionalista
cia pois terft _gue ~nfrentarse doucórdia: _Galiza.
,· ·· -·•
-áécidira-ñ ñ1nguñealá prbibind? ·1f -- c:fú€n5-PNV, ·si:rn-oñ·qmnm ·nova· ·.· tro xeito ao "E"s1éldoéspañol·. · · -

Por outra banda, a distorsión
qu·e produce o BNG ven dada
tamén po.rque o nacionalismo
do BNG non só non se corresponde nos seus co_ntidos e nas
suas propostas, tanto no internacional como na política inter_na, co hexemónico en Catalunya e máis Euskadi, senón que
ainda con· ser un nacionalismo
que actua dentro do réxime
existente e acata as regras de
xogo, ten un contido social -de
acordo coa realidade galegamóito máis inclinado ás clases
populares e enfrer:itado cos proxectos transnacionais; é crítico
ca.a Unión Europea de Maastricht; contrário á OTAN e ao
imperialismo dos EEUU e, por
se for pouco, discrepante co
marco constitucional existente
como algo sacralizado. Todo isto sábeo o Poder ainda que non
o verbalicen os seus meios de
comunicación pois non f~r i a
máis que agrandar a dimensión
"tfóS'"res'~ltaMos do'BNG . +' ·

ESTA SEMANA

12

23 DE OUTUBRO DE 1997.

ANOSATERRA

N2 801 -ANO XX

AS MULLERES, TAMÉN

'·

ÜORETTI SANMARTIN .

.Conta
atrás

A

s primeirás persoas que
felicitaron cunha forte
aperta a Xosé Manuel
Beiras na festa do Hotel Compostela", foron un parado de
longa duración e 1;mha funcionária da Xunta de Galiza.

O pri~eiro é coñecido entre
os condutores · que entran en
Santiago pola estrada de Noia,
co nome de Manolo ·Mac Kli~
nex. Ao carón dun s·emáforo
ten estabe lecido o seu pos to
de economía sumerxida coa
-venda de caramelos de eucaliptos e panos de papel. O 19
de Outubro acudiu a celebrar
o éxito eleitor~l do BNp,
cunha camiseta regalada días
antes polo dianteiro do Compos, Luboslav Penev, e coa
certeza de poder tomarse algo
de moca no refrixério 'q ue pªra
a ocasión .tiñan preparado. os
bloqueiros. O colega Mac Klinex é español falante, sentiuse·
atraído polo charme do cabeza
de cartaz nacionalista e deulle
un ponto de testosterona que
o empuxou a facer ostentadón
pública do seu apoío ao BNG.
O voto se lle supón.
A segunda en felicitar ao Beiras forma parre domáis activo
do sindicalismo nacionálista
na administración autonómi. ca. Durante anos for unha tra-b a ll adora en precário, con
contratos temporais e interinidades. Co seu esforzo persoal
aprobou unha oposición. Non
debe favores, nen ten servidumes. A defensa do idioma e o
. desmantelamenro do aparato
caciquil son argumentos imprescindíbeis para empezar a
caerlle ben. A noite eleitoral
disfrútou duns resultados dos
que fórma parte ·polo menos
co seu próprio voto. Mesmo
sobroulle moral para non deprimirs·e coa terceira maioria
. absoluta do PP e apresentarse
ao dia seguinte en San Caetano· en disposición 4e continuar o combate polo tempo
que faga falla.
Nengun dos dous milita de
momento no BNG. Pero teñen algo en comun. Saben
que a desgrácia pode c;iurar como moito carro anos. Ou menos. Cuestión de prazos legaís,
de saúde, de paciéncia sucesória ou vindeiras contendas
eleitorais con su.rpresas a extrapolar.+ -

A confianza que o povo galego outorgou ao
proxecto que representa o Bloque Nacionalista
galego é unha boa mostra de que o .panorama
político ~o noso país xa non é o mesmo. Non é
só que o Búxiue sexa a única forza que sobe .nesias eleicións, é que se cumpre o que viñamos ·
anunciando desde había tempo: somos· a alternativa ao govemo do Panido Popular. O éxito
débe-se tanto a unha militáncia entregada como ao traballo de moitas persoas da ampla base
sodal que hoxe ap9ia e ere no proxecto político e n:;i mensaxe do BNG. Nós ternos fe no no ..
so povo. O noso povo ten xa confi?Uza en nós.
A pesar do recoñecimento do logro histórico
do nadonalismo- galego, un feito embazou a
celebración dos resultados: a terceira mai'Oria
a~soluta - do Partid}> Popular, con todo o que
· iso supón para a Gali~a nestes momentos. A
todos e cada un dos problemas que teremos
que facer fronte nos próximos anos (privatizacións, desfeita do noso reciclo produtivo, pésLma calidade do emptego, etc.), engade-se a es-

casa porcentaxe· de mulleres que formarán par,
t~ do próximo Parlamento Galego baixo as siglas do Partido Popular: un 12%, 5 de 41, boa
mostra do papel que a dereita nos reserva.
Maior preséncia feminina haberá" nas outras
forinacións que comporán a Cámara: un 20% ,
no caso do PSG-EG-OV, 3 de 15 (coa significativa auséncia, de todos xeitos, de Mª Xosé
Porteiro, feminista comprometida e declarada), ·e un ·21 % no BNG, 4 de 19, duplicando
asi o .número de mulleres desta forza política a
respeito da ante~ior lexislatura.
Pouco inter~se mostrará sen dúbida o próximo
Governo polos temas que nos preocupan ás
mulleres; pouco podemos agardar cando o modelo oferecido é xa ben cpñecido: Família, Mulle,- e Xu.ve.ntude, ámbito no que nos queren recluir. Moi importante será pois o labor que desenvolva neste-terreo o Bloque Nacionalista Galega, continuando a política iniciada nas anteriores lexislaturas, oferecendo alternativas no
Parlamento e implicando cada vez a mái mu-

lleres no traballo. político. Mais, ollo!, a res,
ponsabilidade non recae unicamente en nós;
terán que ser tamén os compañeiros da organi,
zación, con ou sen responsabilidades, os que,
ademais de asumiren teoricamente o compromiso coa loita feminista, leven este discurso á
práctica. As maneiras son moitas e moi variadas: unha, animando a todas as mulleres do seu
, contorno a militar e participar activamente do
noso proxecto político; outra, procurando implicar-se a fondo e considerando un problema
comu.n a escasa participación das mulleres na
nosa organización; outra, sendo xenerosos e
deixando espácios para que as mullere poidamos acceder a postos de responsabilidade. Non
é un problema de ambición nen medre persoal
de ninguén, é unha pción pola que o nacionalismo galego debe apostar con forza. A sociedade galega agarda moito do Bloque Nacionalista
Galego. A mullere , tamén. +
é Re pon ábel da
Comisión Nacional de Mull r do BNG.

GORETII SANMARTIN REI

UN ÉXITO, PERO QUEDA MOITO POR FACER
MANUEL MERA

· Ncin hai dúbida de que estas eleicións foron
un éxito para o nacionalismo tqdo, e para o
BNG en pai.:ticular, ainda que. quedou pendente. un cárnbeo de govemo. Foron un trull;fo pa' ra o nacionalismo porque acada o 25% dos votos e convírtese na segunda forza política, pero
tamén porque consegue
· nas cidades e moitas vilas do -país o apoio d~n
'30% do eleitorado. De
tal xeito, q~ue aínda
man fe ndo Fraga o poder, con seguridade terá
que ·modificar aspectosda -súa política, facéndolle retoques menos conservadores e máis galeguistas. Aínda así, ·quédanos aos naeionalistas un sabor amargo por,
que· os problemas sociais e económicos de Galiza son graves e a dereita amosouse incapaz de
_darlles"saida, e cavilar en que vamos perder ca,
· tro anos máis non t un.bó aperitivo.

os meios de información teñen menos incidéncia. _Pensemos que isto paréceunos no seu día
positÍVG, cando eran IDOmPntOS moi malos e O
voto das vilas onde había un bo traballo municipal e unha fort-e militáncia, mantiveron un
riivel mínimo de preséncia eleitoraL Agora non
se trata de criticar a falta
de votos en moitos concellos, oi.l ver só a man
do cacique ou responsabilizar ao pensionista ou
labrego (normalmente
so mos máis condescenden tes co empresário,
executivo e profesional
urbán), senón a necesidade de ter militáncia organizada e facer traballo social efectivo nos vindeiros anos.

~Estas- eleició~s amasan

unha organización cativa
en moitos concellos"

_S e facemos unha análise apres~rada dos resulta-.
dos das eleicións p9demos quitar xa algunhas
conclusións. Por exemplo, o PP mantivo ben o
seu voto na maioría das zonas rurais, onde conta cunha forre estrutura herdada do fr~quismo,
que ·millorou nos últimos anos. Neste entorno
ademais, o nacionalismo é mái~ flebe, ten menos organización, agás vilas contadas, e é onde

Tamén se ve que o BNG mantén un anaco
importante de voto mozo, aínda que hai neste
sector moita abstención, e gañou unha grande
parte do eleitorado traballador (por exemplo é
a primeira forza en moitos bairros de Vigo).
Segue tendo unha incidéncia menor entre os
profesionais, pensionistas e empresá.rios, pero
vai gañando peso. Merece un comentário
aparte a necesidade que ten o nacionalismo de
facer un traballo específico entre os pensionistas e a emigración (con algunha problematica
semellante, dado o envellecida que esta a emi-
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· gración galega), recollendo as úas reivindicacións e creando marcos organ-izativo próprios.
ese e mFacendo unha análise rnáis global,
probar que o nacionalismo chuchoulle o voto
á esquerda estatal, e que esta entra nunha xeira
de debates e conflito que deberan permitir un
maior medre no BNG. O nacionalismo non debe esperar ás vindeiras eleicións para facer unha
ofensiva dirixida a estes sectores escontento .
Este crecemento organizativo permitiría gañar
peso social en moito concelfos rurais ou emirurais, nos que a(nda o nacionalismo é a terceira
forza, e poder así competir coa forte implantación do con ervadores nestas zonas. Resultaría
trabucado que, vendo o forre avance nas cicla,
des, e descuidase un traballo nas vilas e aldeas
onde aínda reside mái do 60% da voacL n,
máxime tendo en conta que e ta eleición
amosan unha organización cativa en m it
concello. Non e trata por tanto de qu xa e
chegara ao límite eleitoral, ·enón de que falta
coñecemento ou hai unha inf; rmaci 'n d ' tor,
ionada e que compre ademai unha van rda
l
que axude a rachar coas barr ir imp t
caciquismo ou d tarse de n v x i o de tra alto. T amén e ve cada vez mái nec ária
téncia de meio de comunica i n r pri
próximo , se nací nalism n n qu
sempre a mercede d
u c ntrincant
Decía ao prindpio que e te eran un
dos, mesmo excelentes, per
ue fi r
centes para mudar de g verno, da
qu
PSOE, que era a outra pata da altemativ a PP,
perdeu unha boa parte do seu eleit rad . Per
aínda sendo isto negativo, dado que en princípio
Galiza perde catro anos máis para pod r poñer
en práctica unha política de esquerda e que fortaleza a soberanía nacional, un governo alternativo hoxe tiña por diante os seus riscos, que non
se poden ignorar, aínda estando comprometidos
desde hai meses a enfrentalos. Sería un governo
en coalición cunha forza con dirixentes moi xa~cobinistas e ademais sen unha diferéncia de de,
putados grande a prol do nacionalismo, o PP
mantería a maioría inmensa dos concellos e as
diputacións, e conta asemade co Govemo do Estado. Por non falar da postura da CEO e outras
organizacións ¡)olo estilo. Resultaría un governo
moi difícil. Pata que o nacionalismo governe con
posibilidades de. éxito e pennanéncia compre un
maior peso nos concellos, ter grupo parlamentário próprio nas Cortes de Madrid, fortalecer aínda máis as organizacións de masas nacionalistas
(CIG, SLG-CCLL, CAF;; 1CAE, etc.), ,consolidarse na emigración, e doblar ou triplicar o número de militantes organizados politic,amente.
Todo isto é posíbel de realizar de aqLii a carro
anos, máxime partindo destes bos resulta9os, que
ilusionan internamente e abren portas nos. luga- t=es e colectivos. máis,diflc~is.+ . _ _ .
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OSergas incumpre amde de Traballq que proibe·aentrada no~ cadros.eléctricos ,·

otransforn¡adof do hospital d~ ·Co~~º segUe

B·alance do .!f¿9 ·~~ de Outúbro
"T.:.~_.,_.,._ ... ~

funcionado mál_ia terse queimado hai un ano
do e mantén a sua ·actividade
grácias ás pontes que se fixeron
nalgúns dos inter.ruptores e circuítos de alumeado. ü centro
de transformación é ·O cadro de
distribución eléctrica do hospital
e o que garante tanto o fluido
eléctrico como a seguridade.

-O- P. CASTRO

O Xoves 16 de Outubro, a Inspección Provincial de Traballo e
Seguridade Social notificaba á
empresa encarregada do mantimento do Centro de Transformación do Hospital de Conxo a paralización inmediata dos traballos. As causas son as "condicións de falta de seguridade tanto nos transformadores como no
cadro de distribución". A empresa acatou a ordeanza da inspección, pero os responsábeis do
hospital substituíron aos traballadores da concesionária por empregados de mantimento do próprio Sergas. A CIG reclama responsabilidades á dirección do
hospital e á consellaria de Sanidade, por desouvir a orde poñendo en perigo a vida dos traballadores e dos próprios pacientes.
"Cremas que na equipa directiva
da área sanitária deben cair cabezas, cando menos a do Director
de Recursos Económicos e a do
Xerente. En calquer momento pode entrar un paciente polo servizo
de urxéncias e non poden garantir
a calidade de asisténcia, porque
non se pode asegurar que o centro hospitalário quede sen fluido
eléctrico", explica Ramiro Oubiña,
membro da executiva da CIG.

Responsabilidades políticas
En Xullo a CIG denunciaba o
precário · esta~fo do transformador e os riscos laborais que se
derivaban para os traballadores
á ·Inspección de Traballo. Esta
decretaba o 16 de outubró' a paralización inmediata dos labores
de mantimento, recoñecendo a
falta de seguridade e dando instrucción s .concretas sobre as
medidas a adoptar. A empresa
encarregada de realizar o servizo comunicaba esa mesma tarde aos resposábeis do hospital
o acatamento da arde. "A sutpresa é que o Sergas, en lugar
de preocuparse por subsanar
unha situación destas caracte. rísticas, decide saltarse a orde e
nomear a un grupo de traballadores do próprio Sergas para
que sexan eles quen substituan
aos da contrata", indica Oubiña.
Ademais, a CIG denúncia tamén
o perigo que corren os enfermos
dado que non está asegurada a
continuidade do fluído eléctrico.

No mes de Maio do ano 96, producíase un cortocircuíto no Centro de Transformación do hospital de Conxo que provocaba un
incéndio e graves queimaduras
a un traballador que se atopaba
no lugar nese intre. Transcorrido
un ano e por razóns que se descoñecen o centro non foi repara-

Segundo a orde emitida pola inspección, ninguén poderia entrar
no Cadro de Transformación para solventar un simple problema.
"Se nun momento determinado,
na sección na que están os quirófanos salta un térmico, por esta
orde nengunha persoa poderia

· entrar a amaóalo, o ·que implica~ · ·
ria que esa zona do.. hospital quedaria sen abastecimento eléctrico.- As consecuéncias poderian
ser tremendas para unha persoa
que estivera aberta no quirófano".
A importá.ncia do fluido eléctrico
nun hospital é tal que teñen tres
formas distintas de subministro. A
primeira é a electricidade que en~ra da rua e que se distribue desde o centro de transformación. A
segunda, por se esta fallara, son
uns xeradores que saltan de maneira automática e xeran o fluido
necesário para manter o servizo
durante unhas oito horas. Estes
xeradores ·só funcionan cando
falta a electricidade da rua, pero
non se falla nunha habitación, na
UCI ou na sala de quirófanos. A
terceira son unhas baterias que
se ~oñen. en funcionamento cando falla o xerador, pero só teñen
autonomia durante media hora.
Por iso, se saltara un · térmico
nunha sala, segundo explica a
CIG, seria necesário que un traballador tora ao Centro de
Transformación a reactivalo,
porque non entrarian en funcionamento os xeradores de emerxéncia. De aí que o Sergas "xogue coa vida dos traballadores
e se lles ordene entrar alí pésie
a proibición da inspección". Para evitar calquera destes problemas, a central nacionalista
considera que a dirección do
hospital deberia "transladar a
todos os enfermos que están na
UCI neste momento -e paralizar
a actividade dos quirófanos", di
Manola Arias, delegada da área
sanitária. +
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MANUELCAO

.É comprensíbel a perplexidade e nervosismo dos analistas esta·tais diante dos resultados destas eleicións galeg?s. Acostumados
a confundir os seus desexos coa realidade ñon foron capaces de
analizar sobre do terreo cáles eran as inquedanzas dun pavo reservado e sabiamente desconfiado que, pesie a todo, móvese.
Porque este país oprimido e ignorado polo poder polltico desde
hai séculos está a descobrir que, no pósíbel, -pode e debe ser go. vei:nado por sí mesmo e ~stá de volta de experimentos políticos
alleos. E resulta curioso que sexa o presidente de Castela-León o
que mamfeste o seu desexo de cambiar a lei eleitoral aqueixado
dun temor infundado cara unha oganización nacionalista en as-censo. Demostrando que os valores da democrácia representativa non están moi arraigados nestes pollticos, gostaria de laminar
a representación popular das comunidades autónomas históricas
esquecendo que unha reforma maioritária significaria que en
Cataluña ou no País V asco os partidos estatais poderian quedar
sen representación. Xa ·é curioso que os portavoces dunha
CCAA como Castela-León, sobrerepresentada segundo a actuar.
lei eleitoral, se preocupen disto cando no próprio Reino Unido
están a estudar o abp.ndono da representación maioritária por
unha proporcional. E que o señor J. J. Lucas non reparou, por
exemplo, én que Castela-León con 2.lp2.535 eleitores canta
con 33 Deputados en Madrid mentres Galizá con 2.414.663
eleitores só ten 25 Deputados. Estos dados das eleicións le~islati
vas de 1996 indican que 65.531 eleitores casteláns elixen un
Deputado mentras que teñen que xuntarse 96.586 eleitores galegas para ter uñ Deputado de valor semellante ao anterior. Salvo
que considere que os galegos non deberíamos votar, como ocorrí_a antes, máis lle valera unha estrondosa calada. ·

ACIG propón negociar un convénio galego no sector

lncidéncia desigual
na folgo da construción convocada por UGT,
A folga da construción
convocada pola Federación de Madeira,
Construción e Afins da
UGT tivo unha incidéncia desigual en Galiza.
O motivo deste paro a
nível estatal era protestar polo alto índice de
sinistralidade no sector.
A central sindical cifrou
en 30.000 os traballadores que secundaron
o paro, o que representaria un seguimento do
35 por cen. Seg.u ndo
fontes ugetistas, a folga
tivo a sua maior incidéncia nas cidades de
Vigo e de Compostela. Destacou
especialmente o caso do hotel en
construción "El Pajonal", en Santiago, onde pararon a totalidade
dos traballadores. Nesta obra
houbo un accidente o Martes 21,
di a anterior á xornada de paro,
eando un encofrador;"éaeu á rua
desde un quinto pisó. O obreiro
segue ingresado en estado grave.
O secretário de acción sindical
de Femca-UGT en Galiza, Ramón Calvo, valorou positivamen~
te a incidéncia daJolga "non .tan- , ,

X. MARRA

'Lucas non reparou, en que
Castela--León con 2.162.535
eleitores canta con 33 Deputados en
Madrid mentres .Galiza con
2.414.663 eleitores só ten 25"

mento fose mínimo. Se-gundo o presidente- dos ,
constructores galegas
J't0dós exiximos qu.e se
· cümpra a Lei sobre-füscos Laborais".

Convénio galego
Pola sua banda, a Confederación lntersindical _,,Galega (CIG) recoñe. ceu que a alta sinistra-·
. ·bilidade no sector da
construcción era un mo. tivo para convocar unha _
taiga, nembargantes,
"non é de recibo que o ·
sindicato convocante se
aliñe coa patronal nas negoto en cantidade pero si na sua
ciacións dos convénios . Para a
calidade". Calvo criticou que a
CIG, a folga está éonvoéada
CIG e Comisións Obreiras non
desde Madrid e a trav-~.S-,c:.t.a , ·
secundaran a folga, "aínda recoprensa, sen traballo a pé. de
ñecendo publicamente que habia
obra. A alternativa desta central
razóns obxectivas para a convosindical é a negociación -dun
catória" . .Pola sua banda, a CanConvénio Galega da Construcfederación Nacional da Construcción onde se recollan aspectos
ción (CNC) cifrou o seguimento
9a seguridade laboral. A CIG.
da folga a nivel estatal nun 1 por
cen. O representante da' patronal ' propón tamén modificar a actual
Lei de .Prevención de Riscos Laen Galiza, António Fontenla, xa
borais e endurecer o control ·soexpresara o mesmo dia do paro
.a.suc¡ esperan?~ _de_ql,le_o $egui- _br_e_ª§ 9QO$tilJt9rns.~_ ~. _. ____ _

Polo demais, as eleicións desenroláronse con total normalidade.
A nova vitória do PP confirma a súa grande introdución na sociedade galega e o .ascenso do nacionalismo era Jóxico mm país
case-º orfo ?e políti~os que apostaran polo noso. Taj vez, o s.urprendente era que en Galiza non houbera, aínda, un nacionalismo forie. A derroJa apabullante do experimento chamado "progresista" só se viu mitigada polo apoio que conservou nas áreas
menos:dinámicas e urbanizadas. En tr9ques, o nacionalismo me;
dra-nas·cidades e nas vilas máis dinámicas. Velaí a reserv:a de votos dos partidos estatais: o ruralismo a povoación ~áis envelle,
cicla. Empeza a estar penalizado eleitorqlmente o desprécio pola
_ nosa cultura e premiada a defensa dos nasos intereses vitais.
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A ·posición política e eleitoral do nacionalismo é idónea para chegar, nun futuro próxi.mo, ao govemq.da Xunta de Galiza. A soli- .
dez e próxeción do i:iacionalismo é superior á das outras forzas po-_
líticas. O exercício dunha oposición seria e rigorosa ao govemo do
Partido Popular acabará poi: decantar progresivamente a unha
grande parte da povoación galega polo proxecto nacionp.lista que,
seguramente, hase converter na fom1a política central e ver~ebra
dora da sociedade galega. O consolidameni:o do nacionalismo galega. asentará definitivamente a democrácia española na vertente .
que aínda lle quedaba: o encabce das nacións históricas. •
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. Os nenos de Muxa añdan
tres quilómetros para
coller o autobus escolar

1

· DA -~·
.·

·Así comezaba a sua andaina
policial, .hai duas semanas,
Bieito da Cruz. Foi transladadq á comisaria de Compostela.'
Lago seguiu o interrogatório,
a ficha policial con leitura de
direitos incluida, o calaboz9 e
a demanda inmediata, pala
sua parte, dun avogado de ofí. cio.

TERRA

AUBAiat.ADA .

Acusan
a un rapaz _
de roubar
.
a sua propria
bicicleta

Bieito asegura que desde o primeiro momento tratou de colaborar pero quen o interrogaba non era a policía senón o
home que asegura~a ~ue lle
roubaran no armacen. Se me
interrogan os policias o podo
entender, pero . se me fai a
perguntas o qu pux6 a denúncia non". Por iso, decidiu
deixar de conte car, o que provocou o seu translado a unha
sala de e pera da que o acaran para fichalo e metel no
c.alabozo. "Eu conte taba ás
perguntas pero a final a presión era tal que só pensaba en
satr", di .

/

A

IGL~SIAS

Chus Lago, alpinis~
'Hai que apostar
moitos cartas para omontañismo de elite~
*A. ESTÉVEZ

Chus Lago chegou ao cúmio do Cho Oyu, na cordilleira do .Himalaya, o Venres 26 de Setembro converténdo~e na priméira
alpinista galega en superar os oito mil meiros de_altura. Des. pois de dous meses e medio de aventura, acadou un obxecti.vo
para o que levaba preparándose moito tem·po e para o que tivo
que recadar apoio económico entre -as institucións "o que su~
pón Ul"!ha responsabilidaqe engadida". Coa ollada posta no
Everest "pero sen osíxe!lo", Chus lago é un ha das poucas mulleres dentro do Estado que practica o alpinismo de alto nível.
"Hai oito mí nove alpinistas de
elite dentro do Estado .. Para cal- ·
quer persoa trátase dun deporte
duro, no que tes que ter un trabailo o suficientemente flexíbel
que te P,ermita auséncias de
meses. As mulleres somos físr- camente fortes de abando pero
é máis difícil dár o salto. Cando
aspiras a escalar montés impar- tantes xa pasas dos vinte · ou
dos vintecinco anos, xa tes tra- ·
·bailo, parella, unha casa e, ao
mellar, tillos. Deixalo todo é difícil", comel!ta 9hüs Lago.

era tan forte que-"voaban ate as
chocolatinas que tiñamos p~ra
comer". Ao chega[,_ o tempo xusto para facer unhas fotografias e
non c0nxe1a·rse. "Nese momento
tiven medp porq'ue temia que se
rornpel'a algun~a pl~ca de xelo".

Os nérvios acompañaron a Chus
Lago, que pertence a Clube Montañeiros Certas", nos máis de
dbus meses no Nepal. "Dá moito traballo preparar·unha expedición
e dáseche por pensar que algoP,ode ir mal e non. chegues arriba._ .
E un deporte caro; se a institücións tanto públicas como priva~
Chus Lago, ·que practica este de~
porte desde hai vinte anos, em- _ das están interesadas en ter alpiprendeu a sua yiaxe a princí~ios
nismo de elite, hai que .apostar
de Agosto pasando un periodo. moito", di. Opina que -a montaña
de aclimatación no campo base
tamén está povoada de expedi·do Everest e no monte Kalapación's comerciais "nas que persotar. "O importante é adaptarse ás . as que non teñen condicións físinovas condicións climáticas e es- - cas nen deportivas para subir, fatar en forma. No ano 1995 intenno só porqué teñen diñeiro. Ao fitei chegar ao cúmio do Cho Oyu - nal acaban escalando a montaña
os guias cos seus cartas, que poe cheguéi a 8.100 metros pero o
den ser ata cinco millóns pesepouco que me restaba foi imposíbel. As cartas na montaña es..,
tas, porque eles non chegan". tán repartidas e hai algunha, có-· Por iso, sfnala gue o "vai tomar
mo 'a dunha avalancha ou do mal
con tranquilidade e nun ano ou
tempo que non podes cambiar.
dous preparar unha· subida ao
Daquela dér-anse casos graves
Everest. Seria a segunda muller
de conxelación. Desta vez, monen conseguilo sen osíxeno. A pri-:
tamos a· campo ·base odia 11 de
meira xa morreu hai dous anos
Setembro. O normal é que mon- ·no K-2;'. Ela traballa en Vigo ·cotes outros tres antes do cúmio
mo monitora nun ximnásio e asegura que marchar de espedición.
para ir desfacéndote de parte de
equipa antes para alcanzalo. Dee cambiar de mentalidade "Se
cidin saltarme o lerceiro e tirar -aquí te preocupas por unha morea de aspectos superficiais, ali,
para arriba. Levabamos roupa lixeka e duas tendas de campaña;
estás despr.ovista de todo, e·o único que _che importa é sobrevivir,
acompañáronme dous axudantes", canta Chus Lago que sinala
superar as co.ndicións climáticas
que nos últimos metros o vento
e chegar ao cúmio", di._+
:
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Bieito da Cruz Munício, estudante de Económicas e empregado de hosteleria, foi de. nunciado, detido e interrogado hai duas semanas en Compostela por ser o presunto au- tor do roubo da sua própria bicicleta. Non sabe quen é o denunciante, pero si que o veículo que, empregaban tanto el
como os seus compañeiros de
piso para desprazarse pola vila, está requisado desde entón
pala policía, .

As ONGs reclaman
melloras na polí~ca
de cooperación da Xunta

Transcorridas máis de ei ho·ras, deixárono en liberdade e
cando relatou a história aos
seus compañeiros de piso, e tes decidiron axudalo. Foron
solicitar, na tenda onde mercaran hai cinco anos a bicicleta, o recibo de compra, que
non conservaban despois do
tempo transcorrido e decidiron pór unha denúncia contra
o denunciante.

"Saia de traballar e ia recoller
a bicicleta
.
cando atopei a un rapaz que estaba coloc á n do lle
unhas cadeas ~o re~
dor. Dixo
que era sua
e que fara
roubaga fa- .
cía uns me- ..
_ses", canta
Bieito, sen ter ainda superado
a sur¡)resa. "De contado apa¡:-eceu un home maior que anunciou :que a policía estaba de camiño asegurando que esa era
unha .das bicicletas que lle acababan de desaparécer do armacén.'O home pedíume os dados
e pensei que para arranxar o
problema era mellor darllos,
pero lago dixo que levaba todo
o dia perseguíndome e todo se
voltou estrano".

A.

Na parróquia de Muxa, na cidade de Lugo, os pais e nais
dos escolares quéixanse de
que os nenos teñen que andar
ate tres quilómetros para coller
o autobus. A situación agrávase na volta da escala, xa de ·
noite en inverno, porque os
nenos e nenas deben andar
ese treito sen iluminación . Ainda que polo de agora son os
país os que os v.an buscar á
parada do autobus, peden que
o autobus chegue aos montes
de Sartego e Quintián, os máis
afectados. Nestes casos os
tres quilómetros convértense
en cinco para ir coller o autobus municipal. As famílias peden igoal servizo que o resto
dos cidadáns xa que pagan os
mesmos impostas.+

A Coordenadora Galega de
ONGs ven de demandar do
executivo galego unha aplicación rigurosa dos critérios
de selección estabelecidos
para subvencionar os
programas que se apresentan na convocatória de Axudas para Programas de Cooperación ao
Desenvolvemento a través
de ONGs. Manteñen que é

Aseguran
que
ao
chegar á
comisaria
para coñecer os dados deste o
policía que
lles atendeu. pediu
os dados
dun dos rapaces, cubriu un papel con eles, gardóuno no caixón e finalmente respostou
que como o proceso e taba en
curso non os podía facilitar.

imprescindíbel unha definición dos obxectivos da cooperación a levar adiante polo Executivo galego e sinalan que algunhas modificacións nos procesoso de seguimento posterior dos proxectos financiados poderia
"facilitar a adopción por parte da administración de critérios e prioridades nas sucesivas convocatórias". Denúncian que na última convocatória existiu unha excesiva fragmentación dos fundos e que os 60 mlllóns des
tinados a cooperación pota
administración galega representan a porcentaxe máis
baixa de todo o Estado.+

Agora o Bieito espera que o
chamen a xuízo, pero a bicicleta continua requisada e a
única alternativa que lle queda é denunciar ao denunciante e á própria policía por todo
o acontecido .•

Cen anos do
descobrimento da xiringa
No ano 1.897 os
estadounidenses Maxwell W.
Becton e Fairleigh S Dickinson
fundaron a Becton Dickinson &
Co., a empresa que se ia converter no primeiro produtor
mundial de xiringas. En
realidade, os dous norteamericanos non inventaron este instrumento médico, senón que
lle mercaron a patente <¡i. H.
Wulfing Luer, de París. O mecanismo dq. xeringa consiste
nunha agulla oca afiada a bisel
· conect~da a un depósito. Até a
sua invención non era posíbel
inxectar substáncias
medicamentosas en tecidos ou
órganos. No 1.924 Becton Dickinson fabrica a primeira xi ringa para inxeccións de insulina..
Máis tarde aparecerá a Vacµtainer, sistema de obtención de
sangue por tubos de valeiro intercambiabeis. No ano 1.961
fabrícase a Plastipak, a·primeira xiringa de plástico estéril.+

ESTÉVEZ

Bromas crueis
Desde hai an:-os, a "televisión saca partido das cámaras agocb.adas
para gastar bromas a calquer cidadán que pasa naque! momento
pola rua. Nun principio .eran bromas simpáticas cómo aquela na
que o actor perguntaha aos viandantes como se usaba un preservativo Ol.J. pedía que lle axudara a cargar cunha mÚller preñada, que
era outra actriz. A medida que a xente deixou de picar, as bromas
son máis rebuscadas e feñen en comun cabreár ao inocente e tamén a alguns espectadores.
No programa Con Perdón, da T\fG, recríanse nunha montaxe na
que, a través duns actores xemelgos, faise crer ao inocente que está
tolo ou noutra na que un billete pegado á aceira desespera aos
viandantes. N un programa recente da TVE, os famosos servían ·de
gan~ho e as inocentadas, feítas a xente humilde, concursaban por
un milló'n de pesetas. As bromas deixan de selo cando, ~demais de
non facer rir, se xoga· coa necesidade das persoas._ O cachondeo· é
dobre no programa da TVO; no que Levan' ao inocente· ao plató pa- .
ra dar lle unha .estatuíña. +
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porque v.en que os países máis
pequenos, con menos contra:
diccións internas , teñen máis
ou igual que eles.

Nestes momentos, o PSOE
critica ao PP por ter pactado
cos nacionalistas para chegar
ao poder pero eles pactaran
xa antes.
C~ndo o PP e-staba na oposición criticaba ao PSOE por
pactar cos n~cionalistas é ao
revés," cando_o Pf> pacta cos
nacionalistas qu~n o critica é o
PSOE. lsto demonstra que non
son tanto de esquerdas ou de
direitas como nacionalistas españois. Dentro do estado, esa
foi sempre a imaxe do nacionalismo catalán, por ser un dos
nacionalismos máis potentes e
que canta cunha economía forte. Trátaselle como ao inimigo
interior. Os estudos eleitorais
demonstran que facer anticatalanismo é eleitoralmente rendíbel. Mesmo se corístruen imaxes caricaturizadas ou retratos
robots do catalán , do galega e
do basco, como os nazis facian
cos xudeos. Pero non se pod~
falar dun maior nacionalismo
español co_PP . Considero que
o sucesor natural de González
é Aznar. De feito cando Gonzá·1ez viaxaba por EEÚU a prensa
o apresentaba como un mozo
nacionalista español e a sua
política centróuse en apresentar ese nacionalismo como moderno e europeu. O PP non tiña
líderes que puideran dar esa
imaxe e tivo que criar a un novo a imaxe e semellanza de
~elipe González.

Josep Sort, historiador
'O nacionalismo español non é tanto de esquerdas ou de direitas como español'
-0- PAULA CASTRO

O historiador catalán Josep Sort ven de publicar en galego o
seu libro O nacionalismo español (Laiovento), onde fai unha revisión histórica das distintas formas coas que se apresenta este
nacionalismo. Sort considera que nestes momentos trátase dun
nacionalismo liberal que basea a sua existéncia na negación
dos outros nacionalismos denominados periféricos e que se
apresenta como defensor das llberadades e direitos humanos.
Situa o nacimento do nacionalismo español entre o
1898 e o 1914, por que non
antes?
Entre 1898 e 1914 desenvólvese un nacionalismo español
que está fundamentado na história sagrada anterior compartida por todos os nacionalistas
españois, tanto de esquerdas
ou libarais como non libarais,
que é a que escreben os historiadores do século XIX , Modesto Lafuente ou Altamira e que
nunca foi cuestionada. Tanto a
xeración do 98 como a do 14 a
conforman intelectuais que tiveron grande importáncia na
história de España e que representan ·o intento de rachar
cun pasado moi pechado. Están directamente vencellados a
un proxecto español pero de
tintes máis europeistas e que
se basea nunha nación única,
uniforme e cunha única língua
española.

claramente liberal pero tamén
claramente españolista, no
senso de que está en contra
do rexurdimento e consolidación doutros sentimentos nacionais. Tras da guerra o que
se produz é outro nacionalismo
non de signo liberal que seria
representado pala ditadura
franquista. Aqui os nacionalistas españois atópanse cunha
contradicción porque se identifica nacionalismo español co
réxime fascista e autoritário.
Por isa , durante a transición
hai un pouco de mea culpa,
que coincide co periodo de
construción do estado das autonom ias. O que eles chamarían o trunfo dos nacionalismos
periféricos.

A construcción do estado das
autonomias, é unha forma de
recoñecer a existéncia de nacionalismos non españois na
península?

Cando se produz a ·transición, é
inevitábel que se recoñeza o
restabelecimento das autonomías para Catalunya, Euskadi e
Galiza, porque había unha traDurante a República prodúcese unha culminación do na- · dición histórica que tora borrada pala g1Jerra e a ditaqura.
cionalismo español representaEsa construcción dura uns
do pola figuras de Azaña, Orte-anos, do 80 ao 82_e se mantén
ga e Gasset ou Negrín, que é

Apreséntase igual na República que na Ditadura?

até o 92 que é o ano clave. Pero unha vez- se distribue o poder en función dos seus parámetros, ese complexo desaparece. Déixase de identificar o
nacionalismo español coa ditadura e aparece o 92, que seria
a demonstración, cos Xogos
Olímpicos, a Expo e a Capitalidade Cultural de Madrid de que
está renovado. Comezan a tildarse de intervencionistas aos
nacionalismos periféricos, sobretodo ao basco e ao catalán.
O galega ao non estar no poder
non ten tanta capacidade de intervención social e por iso, ainda non é tan criticado.
·

Sen embargo, artéllase todo Q
território do estado baixo a
fórmula de autonomia.
Trátanse de evitar, do ponto de
vista español, os agrávios
comparativos xeralizarido o
modelo autonómico a outras
rexións que non tiñan unha demanda disto. Do que se trata é
de homoxeneizar todo o território, nun intento de evitar que
se vexa que o Estado español
é un estado plurinacional. O
· certo é que o sistema político
español baséase nos partidos,
e evidentemente , teñen máis
poder os partidos estatais que
os das comunidades autónoma~. Diante diso, atopámonos
con que se _un secretário xeral
dun partido estatal adopta un. ha medida, o presidente dunha
comunidade autónoma, ainda
que pense o contrário , terá que
pregarse ás decisións, causa
que nunca pasaría cun partido
nacionalista . Dase a autono-

Que papel xogan os-intelectuais e os meios de comunicación?

A cultura política española é
pouco dér:nocrática no sentido
de que é pouc9 participativa. De
feíto, a transición fíxose en base
mia, pero sempre que se ená desmobilización conseguida
tenda que Catalunya ou Galiza
polos meios de comunicación,
non son máis que unha deza- · que foron instrumentos através
seteava parte de España. Trádos que se lanzaron_consignas
tase de que Catalunya, e cande arriba abaixo para acadar
do falo de Catalunya refírome. obxectivos políticos, e o mesmo
a todos os países cataláns,
acontece agora. Por iso, a polítinen Galiza, nen Euskadi se
ca non se fai de cara aos cidasintan diferentes.
dáns senón de cara aos meios
de comunicación. Por iso, o seu
Diante do proceso da UE tencontrol é tan importante para os
se talado da posibilidade de
partidos e non ·tanto para que as
artellar unha Europa dos pomensaxes Gheguen de forma divos.
recta á povoación, senón para
peneiralos.
·Son bastante céptico nese
sentido e coido que España reAtravés dos meios de comupresenta un problema para Eunicación,. críase
Espíritu de
ropa. Mentres que a prática -Ermua ou é un senlimento
maioria dos estados europeus
que nace da cidada~ia?
solventaron dunha ou doutra
forma o da unidade r:iacional-,
A unha semana do suceso, nun
España e Bélxica son os únisemanário de caracter estatal,
cos países -agora tamén pohabía unha foto do rapaz cun tideriamos falar de Inglaterra ou
tular que dicia,: "O home que
ltália- onde hai claramente prou_niu España". E a imaxe típica
blemas con esa cuestión nado nacionalismo español máis
cional. Hai que ter en canta
conservador que basea a sua
que a UE é producto dos estapolítica na máxima de que os
dos e que .eles defenden o seu
mortos crian pátria ou· de que o
papel e non o das rexións. Pésangue forxa ás nacións, iso é o
sie todo non hai que esquecer
espíritu de Ermua. Críase un falque na Europa do Leste se esso unitarismo que a nível de
tán dando procesos de indemanipulación mediática chega a
pendéncia dos que están naamplos sectores da povoaciór)
cendo estados máis pequenos
en distintas partes do estado. E
e polo tanto, máis próximos á
moi preocupante porque pode
povoación. Se a isto unimos a
dar lugar a accións que se xusticada vez maior presenza da
fiquen através deste espíritu.
economía , que presci11de dos
Coido que é unha forma de peestados , pode que se chegue
dir un cheque en branca para
realmente. ao recoñecimento
realizar determinadas accións
de estados plurinacionais. A
que non serian de recibo neutro
proba é que os grandes estacontexto . Con iso criminalízase
dos xacobinos europeus·, como
a todos os nacionalismos e suFranza 'e Alemaña, están intenblíñase como única mensaxe a
tando recuperar o seu poder,
da unidade.+
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Os membros da Mesa Nacional de HB abandoando a sede do Supremo.

·Observadores interriacionais

denúncian as presións do governo
no xuízo contra HB
DA. MA.N DE
F~NCJ5CO

CA.LO

ANSELMO L. CA.R.~E1~
F~N e15 co CA.R.B~l:lo .
-~V Í S o BELLE 1R. o E
:,-BJEITO AtON50
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Os observadores internacionais no xuizo contra HB
denúncian que o Governo
español opinou públicamente e de maneira repetida sobre a necesidade dunha condea exemplar para todos os
membros da Mesa Nacional
de Herri Batasuna e que esta
presión vai contra os princíp i os xurídicos da Convención Europea de Direitos Humanos, ratificada por España.

proba nen tiña coñecemento da
identidade dos seus autores. O
informe contén máis de 200 páxinas e unhas 3.000 en anexos. Esta restricción está agravada a xuizo dos observadores independentes polo feito de que partes de dita informe apareceran publicadas
na prensa de todo o Estado antes
da vista da causa.
Durante a vista; o membro da
mesa de HB Adolfo Araiz declarou que o labor de divulgación
da Alternativa Democratica é un
dos obxectivos trazados polo
Batzar Nazionala que por Outra
parte está consonáncia coa legalidade xa que en 1986 o Tribunal Constitucional asegurou
que podian utilizarse e difundirse os comunicados de ETA para
o traballo político ou informativo
contando que non se alteren .

A Comisión formada por xuristas
e representantes de organizacións internacionais, considera
que a reclamación dunha senténcia exemplarizante representa unha presión inadmisibel sobre a administración de xustiza e
unha violación da presunción de
inocéncia dos acusados. Os observadores citan informes publicados pola prensa que citan a
opinión dos tres xuices, incluindo
ao presidente da sala segunda o
Supremo que xa deran a coñecer a sua opinión a prol da condea dos acusados antes de teren escoitado os argumentos da
defesa nun debate público , o
que constitue outra violacion da
presuncion de inocéncia e suscita dúbidas sobre a imparcialidade dos maxistrados.

Ao rematar a vista do Martes,
Floren Aoiz en nome da Mesa
de HB asegurou que o desenvolvemento do xuizo estaba
confirmando a sua natureza política e febleza das acusacións .
"Tanto o Fiscal coma as acusacións son os grandes ausentes
porque confiando que as presións políticas garantizarian unha condea, non fixeron nada".

Outras observacións da Comisión
sobre as garantias procesais observan que o dia da apertura do
xuizo, a defesa ainda non puidera
aceder de forma completa ao informe do Servizo de Información
da Guardia Civil admitido coma

"O noso desexo é que non se
perda un segundo mais e se abra
de contado o camiño para a paz"
acrecentou Aoiz . "Estamos convencidos de que aqui coma na Irlanda a solución pasa por sentar
nunha mesa de negociación". •

O PP creba o acordo lingüístico valenciano
para favorecer ao español ·
O Governo do PP de Eduardo
Zaplana retirou ao Instituto lnte. runiversitário de Filoloxia Valenciana (llFV) a autoridade para
normativizar a lingua, que no futuro será do Consell Valenciá de
Cultura. Esta decisión foi criticada coma unha chamada á crispación e unha agresión aos intentos de normalizar a lingua.
Os sindicatos do ensino consideran que esta resolución enterra catorce anos de esforzos e
ilusións con moitos millóns gastados· na normalización.

que no Pais Valencia existen
hoxe , por mor do PP, tres ortografias: a que se usa no ensino
e nos departamentos do Governo autonómico; a da Deputación
e do Concello de Valéncia e a
que utilizan as Consellerias· que
están en mans de Unió Valenciá

O xornalista e profesor da Universitat Jaume 1 de Castellón
Jaume Mira comentou que "PP
e UV non intentan resolver o
problem.a porque nen é o seu
problema nen lles interesa" . Mi ra considera que a solwción esJaume Lloret, concelleiro de
tá en recoñecer as referéncias
Sueca, dixo que acorde inguistiacadémicas, históricas e filolóxico que propon o PP está basea- - cas que avalian a unidade do
do na mesma irracionalidade
catalán. "O único que están faque 1a dos 'tribunais da lnquisicendo .-sinalou- e axudar a que
cióri.- E"S' d'e.claración al.ude a -" o.castelán avance".•
/
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Elin Jones
'Queremos que Gales sexa unha nación .de pleno.direito na U.E.'
* C . TARRIO

Aberystwyth, unha pequena vila en cuxo paseo marítimo ondean
as bandeiras das nacións sen estado de Europa, é o centro cultural
dun país, Gales, que vive o rexurdimento dunha conciencia nacional subsumida nunha Inglaterra que ainda a considera unha colónia. Desde que en 1282 o auténtico Príncipe de Gales tora asasinado por un rei inglés -coa posterior anexión a Inglaterra-, esta
nación celta deu o primeiro paso de distanciamento cun si moi
apretado no referendo pola autonomia do pasado 18 de Setembro.
A sua alcaldesa, Elin Jones, conta a sua visión da-situación política
do país e do seu partido, Plaid Cymru (Partido Galés), que ve na
Unio~ Europea a plataforma perfecta para liber~rse de Inglaterra.

do que Escócia . Nos últimos
anos estase a producir un aumento na consciéncia nacional
e por fin hai unha certa fachenda de ~ermos galeses, sobreto:.
do entre ·a mocidade.
Cal e o perfil da persoa que
vota si no referendo?

A maioria do voto afirmativo
déuse nas areas tn áis desfavoreci9as de Gales , nos vales do
Sul , no Noroeste , onde hai un
maior nível de desemprego,-e á
vez onde máis se conserva a
identidade e a língua galesa,
sobretodo nas zonas rurais do
Norte. A Asemblea galesa terá pouco
poder real comparado co Parlamento escocés. A que se debe este agrávio comparativo?

ARVYD PARRY

Que vai supor esta Asemblea
para o fu turo de Gales?

trarrestar todo o que Westminster fixo contra o galés.

Este referendo permitirá que o
povo galés teña responsabilidade democrática e que poida por
primeira vez influir directamente
nas decisións e nas políticas
que concernen a Gales, tales
coma a saúde a educación e o
desenvolvimento económico.
Significará tamén unha afirmación na identidade nacional para
podermos competir en igualdade con outras rexións europeas,
e tamén poderemos potenciar
economicamente o noso país
como un lugar onde as empresas poidan prosperar. Con respecto á lfngua e á cultura, a
Asemblea terá capacidade para
promover leis que poidan con-

Os xornais ingleses aseguraron que os galeses votaron si
no referendo máis pola influéncia do voto escocés que
por unha clara identidade nacional.

Tacticamente fo i im portante o
resultado escocés , porque lle fixo ver á xente a necesidade do
voto afi rmati vo . Sen embargo ,
tamén hai que ter en canta que
Escócia acapara toda a aten ci ón nos xorn ai s ingles es , e
Gales moita menos. Ainda asi ,
o povo galés conseguiu un importante re coñecimento á sua
ide nti dade , porque historicamente estaba máis discrim ina-

r

A ideritidade nacional aumentou
considerabelmente nos últimos
anos. Só un 20 por cento dos
galeses votaron si no referendo
do 79, mentres que o pasado
mes foi respaldado por un.
50,6%. Pódese dicer que a figu.ra n:iáis1esgrévia do nacionali ~
.

V

En 1999 terán lugar as primeiras eleicións nacfonais. Como
se prepara Plaid Cymru para
esa data?

Celebramos a finais de Setembro un Congreso Nacional onde estivemos a discutir as estratéxias a segu ir e a selección
de candidatos . Necesitamos
redese-ñar a nasa pol ítica anterior, porque estaba destinada a
influir en Westminster para modificar o cenário político. Mais
agora é un cenár io político
completamente difer:ente e ternos que cambiar a forma de
traballar para ofrecer alternativas na educación , na saude ,
na economia ...
Plaid Cymru tala de autogoberno, pero iso é un concepto un
tanto maleable segundo conveña. Están pola independéncia?

Aderradeira colónia
Moito s dos galeses gábanse de
que, en contraposición coa Ga1iza , por exe mplo , non haxa
conservadores en Gales. Asi , a
sua representación en Westminster é a seguinte : 34 cadeiras para os laboristas , 4 para
Plaid Cymru e 2 para os Liberais Democratas. Oeste xeito ,
os nacional istas serian a segunda forza, pero só grazas ao
sistema eleitoral maioritario que
lle fai valer a sua hexemonia no
Noroeste , porque en canto a
porcentaxe de votos, Plaid
Cymru é o cuarto partido, cun
apoio do 1O por cento dos cidadáns , ainda que aumenta nas
eleicións europeas e nas locais.

Foi unha decisión dos laboristas
que eles xustifican dicindo que
Escócia ten máis desenvolvidas
as suas institucións nacionais.
Ademais dician que os galeses _
votarían non a un Parlamento,
pero si a unha Asemble8:, ainda
que eu non creo nisó. Gales deberia ter un Parlamento para fa- _
cer a sua própria política frente
o governo de Londres.

O concepto de indepéndencia é
irrelevante na actualidade, porque nengunha nación pode existir soa, e moito menos no contexto europeu. Vexo a autodeterminación de Gales como un proceso no que con'sigamos sermos
unha nación ca mesmo valor que
Inglaterra, Escócia ou calquera
outra. E lago ir conseguindo poderes para participar nun futuro
no desenvolvimentó da UE. Porque ... España ou o Reino Unido
son independentes? Non. Se
quere, aspiramos a ser independentes de Londres. A nosa maxima e: 'Voz directa en Europa', .é
· dicir, queremos sermos unha nación de pleno direito na UE.

mo tanto galés coma escocés é
Margaret Thatcher, que coa sua
política de "ferro" alentou ainda
máis os ánimos arredistas. E a
campaña "tory'' polo non oferecia argumentos coma: "Coa autonom ia teremos que pagar- a
máis profesores, médicos, funcionarios ... ".
O único diário galés, The Western Mail, que ten como subtitulo
"The national newspaper of Wa~ .
les", exortou durante a campaña
aos seus lectores a votar si.
Mália o pouco interese que Gales esperta entre a prensa, sexa inglesa ou española, hai que
prestar atención a un movimento que comeza a despuntar no
Norte, onde a cultura e a língua
ainda son maioritarias (so o 18
por cento de talantes en todo o
país). ComQ di un concelleiro
-de Aberystwyth, "Gales foi a
primeira e será a derradeira colónia -d~ lr:iglaterra". +
J

Como se define a nível ideoloxico Plaid Cymru?

r::

Plaid Cymru é un partido socialista. Os seus postulados básicos son autogove_,rno , xustiza
· social e progresismo. Entendemos o c:jesenvolvimento económico como unha evolución, non
como•1:1nha revolución.+· r' .
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1· A éampañá de
1 AbeLCaballero foi
1 moi positiva, para el
1
1 mesmo. Ao final xa
• sabia alar galego .
t

·falando do
idioma: A.lguns
chegaban ao
coléxio eleitoral e
decían q~e ian
"echar" polo Partido
Popülar. Verídico.

•1•
••

1 · A derrota n~n só
: foi do P~OE ...Senón
1 tamén de CCOO e
1 UGT. Os seus
1 secretários xerais,
1
Xesus Mosqu-era e
Xesus Díaz ·subiron
ao estrado dalgun
mitin, na
preca-mpañ~, para
pedir o voto a favor
de Caballero.

-·
Andrómenas
destes dias: El País
escreb~u no editorial
do Luns 20 que o
BNG se presentara

CANTINA
MEXICANA

RUA MARTI N (.0 DAX
VIGO

Cando o tapón xeneracio.nal e
teima . eleitoral
fixeron perisar
nunha xubilación/desterro Éverd~de que

23 DE OUTUBRO DE 1997

2

tent~rei explicar a ·continuación.

O inverno
do patriarca

.1
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Os sistemas de matérias das bibliotecas son linguaxes artificiais,
compostas dun número considerábel de termos (máis de 150.000
no 'Repertório da Universidade
Laval, que é o utilizado pala Biblioteca), ligados con relacións
xerárquicas e semánticas , nas
que non é posíbel unha tradución
termo a termo , se se quere manter a coeréncia nos índices. A Biblioteca Universitária alentou no
seu momento a sinatura dun convénio entre a Direción Xeral de
Política Lingüística e o Servício
de Normalización da Universidade para a tradución do Repertorio
Lava!, o que constituía un traballo
extraordinariamente custoso , a
longo prazo , pero en todo caso
necesário e pensamos que útil
para as bibliotecas galegas. Por
razóns que eu descoñezo o convénio interrumpiuse en 1995.

a·

~ºt~:~sd~a~~ xa era coñecida

por estes lares a
rara hab1'l1'dade
de Fraga para
~~~anbe:t~rf~!~ elexir aos seus
' xidor con ca- colaboradores e
rácter, repres\entatividade e . oseu olio clínico
-unha valiosa
para seleccionar
bagaxe de experiéncia. En delfins
re ita, Manuel
Fraga, moitos
galegos creron
sinceramente

definitiva, un lí(Yerstryng~,
der capaz de
erradicé?,r o os- Hernández
tracismo , os Mancha,
complexos, o
atraso ·e de- Herrero, Azriar).
máis endémias do lugar.
Certo · que a
sua peripécia
prezo de quen non se alineaban
vital se desenvolvera en franca
cos seus postulados o non lle renharmonia coa ditadura, cG>n resdían pleitesía, ou a sua impaciénponsabilidades concretas do concia tonante perante os lapsus dos
trol e maAipulación, pero a sua
_vulgares mortais do seu entorno.
condición de galega nostá!xico,
Ainda o máis infumábel era quihome grand~, todo corazón, ·o eszais a falta de democrácia interna
tado na cabeza e unha laboriosi~
dun partido, convertido por mor
dade e enerxia a proba de bomba
de intereses persoais nun auténtide Palomares, fixeron que a
co "nid de viperes". .
maioria dos seus paisanos lle perdonase eses feos detalles do seu
Ainda admitindo o fiasco das expedigri. Quizais coa inxénua espectativas de quen o auparon ao
peranza de repetir o invento-Pujo!
e subirse ao trén dos cataláns, . poder, a fórmula Fraga· tiña a
vantaxe de que levaba caducique. é a riosa aspii'at:ión natural.
dade ao dorso, como os iogures,
por iso cando se -autosinala coO mao é que cando o mozo danq ne se aproxima adoitamos
mo sucesor de si mesmo pésie á
sua promesa formal de non redescobrir que ten halitose. E n.on
digamos a estas alturas da fun- . petir mandato, queda en evidéncia que a seriedade non estaba
ción, tras oito anos· de experimento, cando a · amargara e a
no lote , como tampouco a
modernidade, a criatividade, a
. raiva de moifos daqueles cándieficácia e os usos dem0cráticos.
dos galegas que confiaron nel
devef;íen superlativas, ao com- · En definitiva, ql{e non se fixo o
mel para o burro galaico, nen
probar que, lonxe de rexenerar e
sequer cos desaires e a discrimimodernizar a xestión · desta emnación do "governo amigo", que
presa chamada Galiza; o veflo
león vilalbés asimilábase-rapida:
con amigos asi xa me dirán para
- mente á dinámica ambiente, ao
que raios necesitamos inimigos.
compás que lle marcaban os baO organigrama da Última g·ran xoróns autóctonos, confraternizangada cfa direita galega corre a
do o consentindo (por acción,
omisión ou. resignación) en con-. cargo do triunvirato de baróns autóctonos. Como nun taboeiro xitubernios bituminosos, arredángante, as pezas clave van caindo
dose dos gravísiníos problemas
da rua río embeleso da púrpura,
(Vitorino, Porton:ieñe, Pérez Vidal, etc., etc.) e os pións toman
e, en bon converso, utilizando
posicións para utilizar os derracomo panca a galeguidade que
deiros brios do Patrón en arroutanto execrara nbs seus antigos
,d el í rios patriótico-imperialistas.
par e propulsar o pequeno e ambicioso Guiña cara a púrpura de
Raxoi. Frente a Romai e os meÉ verdade que xa era coñecida
tropolitanos, Cacharro · e B~ltar
por estes lare.s a rara habilidade
de Fraga para elexir aos seus co- . apréstahse á defensa do cacicazgo como forma de vida tradicional
laboradores e o seu ollo. clínico
dos galegas. Cóbado con cóba. para seleccionar delfins (Verstryndo, Pérez Varela resucita' o vello
ge, Hernández Mancha, Herrero,
cargo franquista.de Director Xeral
Aznar), asi como o seu proverbial
·de Propaganda que osténtou Rodon da oportunidade para sintonicam ora e outros goebbels da
zar cos seus vástagos políticos a
época: sen o menor pudor, publigolpe de titular, pero todo· iso era
cita falsos logros, amordaza os ·
parte da sua personalidade veemente inconteníbel, contraditória. , críticos, descalifica os opo~itores ,
O qúe si colisionaba frontalmente . siléncia cifras e dados, utiliza os
meios públicos e privados e emcoa sua sedicente adesión democrática de novo cuño era seu ta- . bauca o persoal desinformado,
porque aos estómagos é!-gradecilante autori.tário, proclive aos desdos non é xa mester. Entre tanto,
plantes e impertinéncias, que a
os capataces afánanse en pór,ao
sua corte de acólitos asumía cun
cobro os favores pendentes e o
· servilismo untuoso raiano ·na humillación. Tamén a sua incapaCi- · voto subsidiado , que funciona
con precisión de cuar?'.o suízo.
dade para reconsiderar ou rectificar decisións, a sua imperm.eabili-·
Xa na recta final, as fotos trucadade ante a crítica, o seu menos-

O catálogo da Biblioteca universitária de Santiago é en grande
parte froito do cámbio a soporte
informático das máis de 300.000
fichas en papel que se elaboraron polo persoal da biblioteca
desde os anos 1950. Creo que
non é preciso explicar as· razóns
palas que as matérias destas fichas están en español.

das dos posters devólvennos redivivo o antigo ministro da ditadura con certo ar de família Monster.
Coa negativa xenital a participar
en debates públicos e a ocupaPese a que X.C. , sen dúbida por
. ción dos locais d~ gran aforo, o
confusión con outras ferramenPP volve as costas aos usos detas informáticas coma os w w w.
mocráticos europeus mentres as
indica que en boa parte das bipáxinas galegas de El Mundo e
bliotecas universitárias se pode
as reportax§;3s reconfortantes de . acedar en vários idiomas, isto
Antena 3 únense ao coro dos turinon é certo no referido aos índiferários, o que redondea a última
ces dos catálogos . O que sj
volta de rosca á mordaza xeral.
acorre ás veces é que as máscaras
das
Xexuns de escrúpulos , resentipantallas esdos, ambiciosos, bons coñecedotán en distinres das debilidades provinciais
tas linguas Ocatálogoda
-medo, envexa, interese-, os tres
(por certo non
Señores feudais apréstanse a esno caso da Biblioteca
premer as últimas pingas do liUniversidade
niversitária de
món Fraga para se garantiren a
Complutense
poltrona vitalícia, e ainda hereditacoma indica) . Santiago é en
ria, antes de tirar as cáscaras.
grande parte
Moitos terian desexado unha retiJ
Neste sentido
_ rada digna para don· Manuel, pala
gostariame re- froito do cámbio
porta grande, como os bons tousaltar tamén
reiros, pero os seus retoños van
que cando se asoporte
aproveitar a sua megalomania e o
acede desde informático das
seu paternalismo, por iso o empuInternet ao carraron outra vez á area. Frente ao
tálogo da Bi- máis de 300.000
tauro, -encarnado e gualda nos
blioteca Uni - fichas en papel
tirantes baixo a chaquetilla de luversitária de
ces-, o Maestro avanza oscilante.
Santiago ta- que se
"A ver quen é o guapo que se memén hai a po- elaboraron polo
, de conmigo nas urnas", dixit. Xésibilidade de
nio e figura até o R.l. P. O respeiescoller
as persoal da
tábel aplaude bobaliconamente
pantallas en biblioteca desde
sen sospeitar o que nos estamos
galega ou esxogando coa faena.+
pañol. Por ra-· os anos 1950.
zóns obvias
NIEVES VILLANUEVA (LUGO)
que X.C. comprendera a única opción que
G~lego
se oferta nas próprias instalacións
da USC é o galega. Por outra parte o w w w da Biblioteca está unicamente en galega, o que non
deixa de ocasionar críticas, por
exemplo de usuários de América
En relación a carta puqlicada
Latina. lndudabelmente este ,in.snes~ semanário de data 9 -de , trumento, aínda en construcióri,
Outubro · baixo o título Universiestará en várias línguas cando esdade de Santiago: só ef) espateamos en disposición de facer as
ñol, gostaríame facer algunhas
traducións, pero de momento creo
precisións respeito ao catálogo
que a Bibliq~eca ten claro que a
.d a Biblioteca universitária.
súa lingua e a dos seus usuários
internos é o galego.
En primeiro termo dicer que a Biblioteca ten como lingua de cataFinalmente sinalar que os esforlogación o galego, se ben é certo
zos da Biblioteca neste campo, a
que o índice de temas está en_.
falta ·ademáis dunha biblioteca
-español, o que ten que ver máis
nacional galega, son pátentes obcoa práP,ria história e con razóns . servando o próprio catálogo, des·de caracter técnico que qqas ra-: . de os recursos dirixidos á adquizóns aducidas por X.C:, coma in,- - sición-do noso património· biblia-

na
Universidade
de Santiago
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a unhas eleicións
europeas con HB. El
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Periódico de
Catalunya ,

estrapolou
resultados e
concluiu _qu.e o BNG obteria por primeira
vez representación
nas Cortes, de cnnvocarse agora
unhas eleicións
xerais. Antena 3

Que opip.a do resulta\lo .das eleicións?

Tefe visión
'

Manuel

Elisa

Empregado

Como empr , as c u as
quedar n c mo taban e
eguirá g vernand
Partid Popular durante
utro catr an . A min
i o paréc m ben porque
eu votei ao PP. obre o
r ult ado do re to do
partidos non sei grande
cousa porque di o de po,
lítica non entendo nada.
lso i, votar votei e ffxe,
no pol PP. Sempre hai
que otar, non si? +

Natividade

Xosé Luís

Daniel

Traballadora da sanidade

Funcionária

Administrativo

Publicista

Non agardaba que o PP
tive e a maioria absoluta,
tampouco o desexaba
porque a miña ideoloxia é
contrária. Sobre o resulta,
do do outros partidos, é
normal o que pasou por,
que o PSOE non ten un
líder na Galiza. Ainda
que é desproporcionado
que haxa tanta xente que
vote á esquerda radical, é
grazas ao líder do Bloque,
que ten carisma.•

Se é o que a xente quer ...
A caída do PSOE é culpa
de vir os dirixentes esta,
tais, que non veñen nun,
ca. O de Anguita igual, só
ven en campaña. A xente
non entendeu que era iso
da coalición. O do PP é
por Manuel Fraga, a xen,
te non di que vota ao PP, senón que vota por don
Manuel. O Bloque subiu
porque a xuventude quer
cámbio.+·

Creo que está ben. Espe,
raba isto. Tanto o trunfo
de Fraga como a suba do
Bloque eran previsíbeis.
Sobre o BNG, vese que a
xente xoven quer apoiar
máis á Galiza e vota a un
partido galegÓ que tira
polo galega, como pasa
en Catalunya con CiU e
no País Basco co PNV.
A caida do PSOE é lóxi,
ca, despois do que se des..cobreu no Estado ... +

Os galegas non apostan
polo novo, pensan que
todo vai ben. Contado, o
Bloque avanzou e é alter,
nativa de futuro. En can,
to Fraga desapareza vai
subir moito. Isto significa
que a xente quer cámbios
pero non se atreve. O
PSOE caiu porque a es,
tratéxia _política de lem,
brar o pasado de Fraga e
·facer unha campaña suxa
non funcionou. +

gráfico até a análise catalográfica
de artigas de revistas, partes de
libros, etc., dos fondos galegas, o
que seguramente X. C. non terá
encontrado en moitos catálogos
de bfüliotecas universitárias. •

Co CHA V ARELA
(DIRECTORA DA BIBLIOTECA
ÜNIVERSITÁRlA DE ANTIAGO)

Praza de lingüista
na Guarda
Recentemente o Concello da
Guarda fixo pública unha convocatória para a provisión dunha
praza adscrita ao seu Servicio de
Normalización Lingüística. A dita
praza é de "laboral fixo de administrativo" (sic), razón pala cal a
titulación mínima exixida é "BUP,
formación profesional 22 grao ou
calquera outro título equivalente".
Sen querermos entrar agora a
debater cál debe ser a categoría
profisional e cál a formación necesária para realizar os labores
dun servício
de normalización lingüística (SNL), des- Acabará por
de a Coordinadora
de ocupar apraza
Traballadores un filólogo coa
de Normalizació11 Lingüísti- categoria de
ca si quere- administrativo.
mos chamar a
atención sobre as incoeréncias que
se están a producir á hora de
convocar prazas para SNL.
Por exemplo, segundo a antedita convocatória: • Valóranse
cursos -de lingua galega impartidos polos aspirantes. En realidade, unha persoa coa titulación
que se esixe non pode impartir
estes cursos. • Outórgase 1
ponto por estar en posesión, especificamente, da licenciatura en
- ·~ :\J!

.. ~.i;> .... 1'•11.- ,··

.. :.' .. , .... ,

'.• 1 .

.

Filoloxía galega-portuguesa. •O
temário recollido no Anexo 1 contén 1emas que semente un licenciado/a en Filoloxia pode desenvolver; algúns deles son tan especializados como o 4 ("Principais evolucións do latín ó galega
medieval : fonemática, morfosintaxe e léxico") ou o 5 ("Evolucións máis importantes do galega medieval ó actual: fonemática, morfosintaxe e léxico").

Á CTNL dálle a impresión, á vista
da convocatória e destas incoeréncias de que a pretensión do
Concello é a de que o SNL conte
cun técnico coa formación adecuada (e non un administrativo
coa formación correspondente),
co menor custo posíbel. Naturalmente, coa situación sociolaboral
que padecemos e con esa ·convocatória, parece estraño que
esa praza non acabe senda cuberta por unha persoa licenciada
en Filoloxia Galega, que realizará labores de técnico tendo categoria de administrativo. E esta é
unha.fraude que non só acorre
nese concello, senón tamén noutras admini,stracións públicas e
empresas. E dar gato por lebre. •
COORDENADORA DE
.
TRABALLADORES/AS DE
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Vigo Obreiro
Vigo Obreiro non foi o primeiro
periódico obr~iro de Galiza, despois da'guerra . .
Co gallo da conmemoración das
loitas obreiras _._en Vigo e en
Galiza- do ano 1972, CC.00.
argallou diversos actos e exposicións na cidade de Vigo opa- _
sado mes de Setembro.
Entre as exposicións figuraban
exemplares do voceiro Vigo
Obreiro, ,editados polo citado
sindicato , saindo por primeira
.. (

~·,

~\':. ,...r~

\f"-'~1 1 \º

balhar arreo. E florecemos. Nom
somos como os outros que concentram numha campanha eleitoral de dúas semánas as súas
arengas e mitins. Cada día para
nós é um día menQs. Nom vivjmos de votos. Dixoo Beiras bem
clarinho dantes das votagons:
"Sabede bem o que votades".

vez. o devandito ano 1972.
Algún xornal informou -segundo
os datos facilitados por
CC.00.- que Vigo Obreiro fora
a primeira publicación obreira
(i 972) aparecida en G~liza desp.ois da Guerra Civil. lsto é, históricamente,
falso.

Fúndome numha aperta com to- dos vos, neste día clamoroso, o
Xa no ano
Xa no ano 1968
gigante que todos nos somos
1968 (catro
vai espertando.
anos antes) (catro anos
saira Poder
antes)
saira
Conhecidas dacó dim que tenObreiro, edihem medo do BNG. Eu digolhes
tado polo sin- Poder Obreiro.
que excusam tela, pois o destidicato Unión
no haverao sinalar a "democráSindical
cia dos galegas", nom outra. E Obreira
calam, coido que nom enten(USO). Non afirmo que Poder
Obreiro fara o primeiro. Deseo- · dem o que eu lhes digo.
ñezo se e,xisten publicacións anFalam hoge de ·nos palas rúas
teriores. E magoa porque a hisde Madrid, chócalles o ouvir tatória do sindicalismo en Galiza
na Ditadu(a Franquista está por
lar na nossp. língua, que dim só
se tala nas aldeias. Eu bérrolfacer. Existen fragmentos, anahes: E na mimha casa tamém
cos ... e, tamén, terxiversacións
ou ocultacións interesadas.
ainda que vivo na cidade, ... e
Quede costáncia desta anécdolago? Onte cumprím 41 anos, e
ta (?) histórica.•
tivem dúas celebragóns. •

perguntoulle en
directo a Abel
Caballero se ia
queqar en 'Galiza

a

"liderar a
oposición".

•

A imaxe gráfica
das eleicións en ·
Fráncia e Portugal,
por citar os países
máis próximos, é a ·
do candidato á
presidéncia e
esposa,escoll~ndo

papeleta detras da
cortina. Aqui o uso _
obrigatório da
cabina, condición
do sufráxi_o en todos
os países
democráticos e
conquista .histórica
da cidadania, non é
reivindicado nen
p_olo BNG.
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'Este ano a Xunta
gastou vários
millóns d~ pesetas
en promocionar o
}OSÉ MANUEL LOPES IGLÉSIAS XosÉ Mª BAAMONDE CANLE
cal?ado de
(CRG,MApRID)
(VIGO)
seguridade, .
p_o r
.fabricado
Eleicións
C~mpaña
empresas
- institucional
desde·Madrid
monfortinas. Editou
Juan José Lucas, o presidente· Nunhas eleicións celebradas refolletos e pagou
centemente, o governo insertou
de Castela-León fala de trocar a
viaxes a feiras de
lei eleitoral. Tem moito medo de
nos meios de comunicación a hanós. Bergo, Sanábria, Cabreira...
bitual campaña institucional chaMadrid e Alemaña.
Nom hai melhor satisfacgóm que
mando aos eleitores a votar. Ante
Ben lago, o govemo ·
ca_ndo achamos causas que te- , imaxes idílicas dunha mUlle( ou
mas perdidas ou cando planta- . un home ollando unha foto do seu
galega mercou as
mas umha árpaís, remataba-se coa frase "pola ,
vare.
nasa terra e polo seu futuro, todos
botas para o~ \
sabemos o que debemos facer".
traballadores do
Ainda que esteticamente esta
Felicítame e Falam hoge de
campaña e a do partido no goverfelicito
ao
servício contrano pedindo o voto parecían-SE? coBNG, porque nós polas rúas
incéndios, mil ou
mo duas pingas de auga, e ainda
deica, os nos- de Madrid.
esta.
tamén
remataba
dicindo
_
que
sos obxectidous mil pares, en
"polo naso país, xa sabes o que 1
vos nom irnos
debes facer: vota polo naso parti~ .I , e,<?._~~~ia:
deixar de tra~~n~ ~, ,-. _1
~.
"
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1 anterior mercáraas
1 en Portugal.

1
1

1
1
1 - Ao local do PP,-sito : na rua ~_ompostelá do
1 Harreo, chámanlle a
1 nécorp. Hai tres

.. :

.t~or_ias q~e,-~~~I~~ª~·

1 esta den·om1 nac1on:

<

1 que o lugar ten a · ~
1 forma do mencionado
1 · crustáceo, que o-~ · .
: que van ali consumen
1 moito do mesmo, que
1 algüns dos visitantes
: -ha.bituais estiver~n a
1 piques de cair.nunha
1 sonada operación de
1 · Garzon.·

•1•

'*

, 1
1

•

do", ninguén viu .relación algunha
entre ambos feitos. Ao contrário,
felicitaron ao responsábel de co~
municación do go,verrJO,. no pasa=
do simpatizan. ~'. , ~ · . . . : ·¿
te da ultradereita e involucrad o nunha 1i d
"d
trama golpista, - O OS pul ~-e~~~ ~
·para sua radi- ver que os:.seus
c~I reconve~- - governantes e
s1on demacra- tic a, <e- p.:olo ·, ao tempo _..· . ~
ben deseña- Candidatos se
das e o acertadas que resul- dedicaron a
taran ambas ·traballar.'
c~mpañas .

Por outra parte, o partido no
governó opu_
xérase a pagar con fondos públicás o transport~ . dos eleitores,
nun país como aquel cunha gran:·
de dispersi.ón da povoación, me- .
dida esta que non foi en princípio
moi ben comprendida pola povoa.. ción, aínda que logo houbo de
agredec~r a xenerosidáde. e o
desprendemento dos seus governantes, e as dos membros do seu
partido, -que na xornada eleitoral
se ofereceron· a levar de balde
nG>s seus veícµlos a todo o que_o
Martin Sheen,
precisara, co cal se evitou un derroche dos cartas públicos. Tacélebre actor
mén houbo ·coincidéncia en feliciestadouniqense,.
tar aos governantes por concentrar na campaña eleitoral a maiovisitou Madrid e
ria das inauguracións das· obras
lembrou as suas
realizadas durante a lexislatura,
{ das que se oaba ampla· conta na
orixes galegas. O
televisión, pública, e tamén en
seu outro apelido é
grandes e fermosos anúncios insertados durante a campaña eleiEstévez. toral nos meios ·de comunicación
chamadós privados -a pesar ·de
que nalgúns deles máis do 50%
do seu pres1,1posto procedia ·de
fondos p~blicos-. Ainda que, estes anúncios si, deberon ser suNestas eleicións
fragados con cartas públicos, todos
puideron ver que os seus go-imprimíronse
vernante~ e ao tempo candidatos
do partido no governo se dedicacoarenta millons de
ron a traballar, mentres que os in-·
papeletas, para .
tegrantes da oposición o único
pouco máis de dous . que facian era dar mitins e roldas
de prensa. Por último, 5.000 g~i- ·
v.ot~nt~s.
millóns
teiros ·-pois a gaita era o instru.mento emblemático deste pavo,
Nos demais países,
protagonista de todas as súas
a administración ten
festas- déronse cita para festexár
_ e agradecer, ainda que nunca o
a exclus~va de
suficiente, a xenerosidade, o desprendemento e o sacrificio do seu
emisión . Afórranse
reelixido presidente, antigo ex-micartas e gáñase
nistro dunha ditadura meio esque- ·
cida, ainda que tamén agora radiliberdaoe.
cal aemócrata, que nos fixo com. prender a todos as bondades
dunha Lei Eleitoral que permitia,
como asi ratifico.u a Xunta Eleitoral·, a legalidade de todos e cada
uns 'dos feitos arriba descritos. En
Tíñao·fácil o 1;3NG ,., . benefício de. todos e da nosa casé pérfecta derno~rácia. +
·
co argumento -
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1
1
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1
1
1
1

1
1
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áJusivq ·ª cataláns
PAULO RENDO
_, . , (_l\1ILLAD__91RO~_AMES)
·bascos, pero os
seüs l_.íperes, ·e:n
xeral, non ·recurrrron Díatdba'. contra _a · a el. A razón~·do ·
demócraciá--á galegá
: n~ci·onalism~'- está _,
Dado que un . partido político ven
1 na GaJiza,'. ·decian . .E-· acadando m.~i.oria tras maioria
nos últimos anos. Dado que, se·1· de loubar esa
gundo os inquéritos, o eleitorado
que 'opta unha e 04tra vez por E?S: coer.énCiá,. ainda
'
_ta
opción poHtica abrangue a
1 - que · ' '
. ·
. meirande parte dos analfabetos e
a maioria de graduados escola1 indubidabel'mente
res do país. Sendo, por contra, a
1 papel de cataláns e
maioria de idade a que dá o dereito ao voto. Dado que hai parti-,
·: bascas en Madrid, . . dos
políticos que fan campañas
nos
últimos
anos,
de
imaxe
para vender o produto
1
. en bruto, sen explicación das sú1 influiu a prol do
as ideas ético-filosóficas das que
1 BNG.·+ deb.e~ía parti~ 'calquer postulado

o
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político. Dado que a democrácia
na que os cidadans descoñecen
os s·eus dereitos é tamén moi
· a~eitada para que os que~_ governán . nas admiriistracións vendan
como favores Q que en realidade
é un dereito. Dado que hai Concellos _nos que se incumpren norruatl vf3.s de toifo \iP~. meteí'!do,
' méáO"'logo áo eleitorado sobre-o .
que aconteceria no caso dun
cámbio de governo (ollo que se
v~ñen os outros podente derrubar o chalé, oü o galpón , ou a·
muro da finca, etg.). Dado que
Manuel Fraga lribarne dixo que
governaria en función dos votos
obtidos por demarcacións e Concello$ -e, polo tanto, én -·desig4,al' dade para <?S cida~áns. · . ~,
Digo- eu que hai que exixir uriha
míhima formación para acadar o
· <;l~re[to ~o voto. Porque non hai I ~
berdade sen coñecemento. Porque é: o coñecemento o que fai
homes libres. Porque unha democráda na que votan os analfabetos é o caldo
-d~ éultivo apropriado. para
o·"'carrexo de Hai que exixir
votos". Porque
até que isto unhamínima
mude haberá formación para
bolsas de votos non libres. acadar oderelto
ao voto.
É -por todo isto que até que
a r.ealidade
social do país
camt;>ie, declárome como non
demócrata e rexeito á veracidade de toda consulta eleitoral que
se faga nestas condicións. + -

l. RIVERO "A LATRIQUEIRA"
(VIGO)

f\os profe sotes ·
da Facultade de
Filosofía
N~ primavera do 97 -ante unha
convocatória da Aula Castelaoreunímonos na Escala de Maxistério de Pontevedra. Naquela
reunión, na que asistimos estudiantes, licenciados en paro,
profesóres de instituto (na súa
-maioria) e algúns profesores da
Universidade, debatiuse o nacemento dalgún · movemento que
aglutinase esforzos e reivindicase dalgunha maneira a reforma
da LOGSE no r-eferente á Filosofía.' Naceu entón a Coordenadodtén Defensa da Filo,soffa_

Decidiuse que todas as reunións
fosen a partir daquela na Facultade·de Filosofía en Santiago por
dous motivos: un era a' situación
xeográfica.e outro era para ·ap·roximar' non .espacialmente, senon
corporalmente e .espiritualmente
a Cobrdenadora aos alumnos e
aos profesores da Universidade.
Haí que dicir que .as. duas cousas
non -se conseguiron, os alumnos,
na ~úa maioria, polo seu carácter
ábsentista e despreocupado e os
prqfesores debido a que .viven no
ab.sq!uto (a Universidade).
·
Seguen, os nos~s me~tres universitários, no seu mundo de invéstrgacións cun libro - debai~o
do ,brazo e fumando en. pipa,
símbolo de intelectual e cultura,
asisten a conferéncias das mais
diversas cuestións faltando a
clase moitas veces sen avisar,
non :asisten ás Xuntas de .- Facurtade (só cando lles vén
feira)
. e teñen liberdade de cátedra para dar e esixir o que lles parece.
Están, en definitiva, ocupado~

en
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con "ideas cencupiscentes:".

collida no Convénio Colectivo de
1990 pola que se establecia que
"aqueles traballadores cunha antiOs profesores universitários,
,güidade igual au ,_ st,,Jperior a 25
agás o Decano qu~ sj particiPow
fJsicamente e'cre0 qué ,de espírianos na Empresa, poderán xubito tamén, esquencéronnos total- · larse voluntarfamente a partir dos
mente. Creia eu -inocentemen60 anos de idade. A Fundación
do Psiquiátrico completará a pente- que como mestres de filósosión que lles éorresponda percipir
fos onde a nosá ¡:J,rimeiráº$-aida
pola Seguridade Saciar até- acaprofesional é" a docéncia-se" inte-:
dar o 100% do salário base e anresarian algo máis por tms alumti gü idad e, cos incrementos poroos que eren que ao rematar a
car~eira van- atapar traballo. Non · centuais que experimenten". ,
se dan canta de. que van ser uns
E así se veu cumprindo mentres
profesores de parados. Coa redua Deputación foi a titular do Psic i ó n de asigquiátrico. Somos vários os trabanaturas relacionadas coa
_
lladores que estamos a por:ito de
cumprir as dúas condicións : ter
Filosofía e co As oposicións
60 anos e 25 de servício na emdescenso da
natalidade non para licenciados
presa. Pero moito nos tememos
que nos pase como ao único
se · garnnten en Filosofía van
nen os actuais
compañeiro que solicitou a xubipasto~ de tra- ser estúdio.
lación nestas condicións desde
que o Psiquiátrico pasou a debailo nos insti- antropolóxico
pender do Sergas, que non foi
tutos, canto
máis a .incor- nuns poucos
atendido, que non lle respeitaron
os dereitos contraídos. O Sergas
poración de anos.
non acepta o convénio, non renovos liceflciacoñece os dereitos pactados dos
dos. As opositraballadores . Vense así vulnecións, en Galirados uns dereitos adquiridos
za, para licenciados en Filosofía
que obrigan á sempre incómoda
van ser estúdio antropolóxico
decisión de ter que recorrer aos
nuns poucos anos (indirectamenTribunais de Xustiza. +
te quizais isto axude a acelerar
os tramites para que a Antropoloxía sexa unha segunda titulaMANUEL V ÁZQUEZ FANDIÑO
(SANATÓRIO P IQUIÁTRlCO DE
ción). Xa dicía Antón Reixa o de
"menos mal que nos queda PorCONXO)
tugal".
Xa non somos o que eramos: "Vivan os masters en Filosofía", os
nasos pais comprenderán mellar
que é iso da Filosofía, facendo hipotéticos masters entenderán
que nos aproximamos a Económicas ou Empresariais ou Dereito
e estarán máis contentos xa que
o seu tillo acabará vistíndose con
traxe e garabata (lembrade Longa Noite de Pedra de C. Emilio
Ferreiro). Pero será filósofo? ... +
MAxlMINO FRIAS VISPO
(DA COORDENAOORA EN
DEFENSA DA FlLOSOFIA)

Condicións
de xubilación
Néste tempo de efervescéncia
da política eleitoral voulle expoñer un deses fragrantes incumprimentos non de promesas, senón de acordes debidamente
asinados e legalizados.
En 1990, unha Comisión negociadora que representaba á Deputación Provincial da Coruña e aos
traballadores do Sanatório Psiquiátrico de Conxo firmaron un
Convénio Colectivo recollido no nº
204 do Boletín Oficial da Provínci'a· (4-X-'1990).
f0áis tarde, no
decreto
de
transferéncia MoitOJlOS
do Psiquiátrico
· ao Sergas pu-. tememQs que
blicado no Diá- nos·pase co
. mo
rio Oficial de
Galicia nº 254 ao único
(31-x1171992), compañeiro-que
asinado polo
p r e s i d e n t e solicitou
Fr.ag~ . e polo _ xubilación
daqu·~1a consell!3iro de Sa- nestas
nidade, Xosé
d" ·,
Manúel Romai con icions. :
Becaría, recóllese que "Os
bens, dereitos
e obrigacións pertencerán a Xunta de Galicia nas mesmas condicións en que lle pertencian anteriormente á Deputación da Coruña". Nes~s abrigas había unha re-

a

Filoloxia galega
na Coruña
A 1 ª Promoción de alumnos/as
de filoloxía galego-portuguesa da
Universidade da Coruña quere
facer chegar ao público en xeral
e, en particular, as autoridades
(in) competentes, verbigratia, limo. Sr. Rector da Universidade
da Coruña Jase Luis Meilán Gil e
ao actual conselleiro de Educación Celso Currás, que despois
de cinco anos de rematarmos unha licenciatura (seica inexistente)
de Galega -Portugués (19871992) seguimos a proclamar a
nosa existencia (o noso título, que xa
posufmos , asi Esiximos a
o acredita).
Mostra disto é reimplantación
o labor desen- de filoloxía
volvido durante es tes 5 galega e
anos polos/as portuguesa na
compoñente s
desta promo- nasa
ción: labor do- universidade.
cente como
profesores universitarios, do
ensino secundario, de cursos de
iniciación e perfeccionamento de
galego, lectorados no estranxeiro; lectura de teses de doutoramento e licenciatura; múltiples
publicacións individuais e colaboraci óns en diversos proxectos
editarais; participación como relatores en diferentes congresos e
seminarios especializados na
materia .. .
Por todo o exposto anteriormente esiximos a reimplantación de
filoloxía galega e portuguesa na
nasa universidade, máxir;ne cando a existencia de infraestrutura, .do profesorado adecuado e
a demanda de alumnos así o
están a -reclamar.+
MIGUEL GOSENDE E 18
SINATURAS MÁIS
(ALUMNOS/AS DÁ lg PROMOCIÓN
DE FILOLOXIA GALEGO~
PORTUGUESA DA UNIVERSIDADE
DA CORUÑA)
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Maria Mariño, a poeta que rachou
coa dora linguaxe collvencionál

Política e
.intelíxéncia
.

A Festa da Palabra Silenciada réndelle ·h omenaxe 30 ~osrdespois da.·Sua marte_
9* A. ESTÉVEZ

Maria Mariño morreu
hai trinta anos de leucé,
mia. Até hai ben pouco,
o seu nome era un mis,
tério e a sua vida estaba
por reconstruir. Os seus
versos, compilados en
Palabra no tempo e Ver,
ba que comeza, descri,
biana cunha sensibilida,
de tal que alguns deno,
minaron misticismo e
outro analisaron como
o produto da ua verl:>
aberta, dun corpo que ia
enchéndose coa poesia.
Hoxendia Maria Mariño
xa non é unha descoñe,
cida: a revista Festa da
Palabra Silenciada ren,
de unha homenaxe flº
aniversário da sua mor,
te a "aquela empre oia
que paseaba a ribeira a
ver si nela atopaba a ver
si nela afogaba".

¡ °MIGUEL~- FERNÁÑ-VELLO
p~lít:ica

g s ú a s notas sobre a
e
o Estado moderno, Antonio
Gramsci, afirma que dicir a
que ·sen de¡xar de seren
·v erdade en política é unha
próprias, habitan -ne la
necesidade precisamente política.
("Nace en min un novo
E-ao fío deste p_ensamento
longo-con mofo na raíz tegramsciano, saindo aínda como
cida, Eu non sei aonde
estamos da xeira electoral,
agrornou ou sL ven dunha
poderíamos lembrar e enumerar
fontiña'l
toda unha sucesión de
Xosé Luis Méndez Ferrin · despropósitos, boutades, exercicios
de soberba, prepotencias ao uso e
dixo de Maria Mar.iño
mentiras integrais, mentiras
q_u e a sua voz poéticá
absolutas, que algún~ políticos
- déixabase levar pola ma,
participantes practicaron
teria vivida. Chus ·Pato
amplamente no conx1.,mto das súas
sinala, na Festa da Pala·
bra silenciada, que Maria _ exposicións verbais.
cria a matéria rexeitando ·
·o misticismo .da poefa de
-e leccións Noia e Carmen Blanco
autonómicás que acabamos de
descríbea como unha voz
celebrar obs.ervamos tamén,
con cabida para os son
nalgúns éasos, uñha utilización
do -_rnar"pero_ramén para·
obscena da intel!xencia ·que
_os que procec;len do interesulta en cerra maneira ,
rior da terra. En V erbá
preo.cupánte~ Porque se dicir a
que cómeza, esci:ito entre
verdade é algo necesario e
Marzo de 1~66 ~ o mesen política, outro
fundamental
.me mes de 1967, xa está
tanto debera ocorrer coa
presente a sua ~nfermi',
utilización da intelixencia, unha
dade. Oeste libro que
permaneceu inédito ate_ acción posta ao servizo da
hai sete ano,s, di Victoria comunicación e do diálogo, da
crítica e do debate. Políticos
Sanjurjo. que está eheo
houbo que, ademáis de mentiren
:de desacougo. e sufrí.mencon todo descaro é_desvergoña en
to.
relación con feítos ~ persoas,
exhibiron un uso inmoral e
"¿Quen manda na hora
indecente da intelixencia.
· de hoxe? ¿Quen manda?
¿Queñ 'manda que non a
atende? V ou buscando,
actuación de moitos d.os
-busco mañá e non atopo,
políticos
do PSOE-EU/EG-Os
. busco dia e non o vexo.
Verdes
non
foi, digámolo así,
Toqo cala afeito". A anintelixente. En moitos casos
gústia existencíal ún·ea
con Rosalia, segundo .. uniuse a esta evidencia unha
sobérba raiana no patético e unha
Carmen Blanco sinala en
caste extraña de desprezo
Literatura Galega de Mumanifesto por aqueles que
ller. É a mesma Carmen
ofrecían pontos de encontro para
Blanco a que explica que
a su? marxinalidade por- levar a cabo a empresa política de
lle facenuos perder-ao Partido
parte dos círculos cultu,
Popular a maioría absoluta no
rais ven dada polo afas~a
Parlamento .. Política e
mento que Maria Mariño
intelixencia non casaron ben,
· mantivo coa cultura ofi,
pois, en políticos que deberah
ciaL E, sen embargo, coñeceu :ou
imbricar estas dúas instancias na
mantivo correspondéncia nalgun
súa
acción práctica para facer da
momento con Domingo Garcia
política mesma un acto real e
Sabell, Ramón Piñeiro, Sixto Se,·
verdadeiramente útil: ·
co, Victoria Armesto, Manuel
Maria, Otéro Pedrayo e Ánxel ·
Fole.
por outra
o uso nobre
e
leal
da
intelixencia
en
política,
Os versos que a crítica desdeñou
unido á utilización da verdade, é .
durante anos revíranse agora Go,
unha clara representación dun
mo intimistas e vangardistas tal
estado ético necesario para que a
como sinalan as autoras que arta,
lisan a obra de Maria Mariño na· política, actividade tantas veces
deostada, adquira o brillo xusto
Festa da Palabra Silenciada. A su~
que requere. Xosé Manuel Beiras é
inxenuidade e a sua amargura foun paradigma do uso da
ron expresadas rachando..coa sin,
intelixencia en polítíca e,
taxe ·e· obedecendo só á linguaxe
gramscianamente,,é un expositor
popular. - M~nuel Forcadela di na
das verdades precisas e necesarias
História da Literatura da AS, PG
que están no alicerce obxectivo da
que fo( unha poeta no límite. An,
súa acción. Velaí unha das claves
ceiou que a sua nai lle ·dera unha
existentes e actuantes que nos
tunda como se fora unha cativa
permite hoxe deitar sobre o.futuro
nos versos que ela tiña pensado tias nosas espectativas reais de
tular Verba que comeza málfa falaliberdade, nacionalismo
ren· da marte. Oicia Novoneira
intelixente e política concebida
que, desde Maio de 1967, cando
como
a arte da verdade posta ªº
Maria Mariño morreu, a escala de
servizo dos cidadáns. +-.
Parada do Courel ficou pechada
"denegrida e sen cristais". +

~ais·nestas

A

tempad(!. en Boiro cunha tia. Ali
m ntou unha e cola para cativo
e tamén ali coñeceu ao seu home
Roberto Pose. Casaron en 1939 e
marcharon ao Paí Basco. Na vila
de Elantxove, Roberto exerce co,
mo profesor e Maria ten un fillo
que morre ao mes de parilo.

Maria Mariño Carou nasceu en
Noia o 8 de Xuño de 1907; esta
data tamén estivo suxeita a varia,
cións mentres non se descobriu
que a poeta reinvetara a sua che,
gada ao mundo. A razón foi casar
cun home oito anos máis novo
que ela, o cal naquel momento
estaba mál visto, polo que Maria
decidiu nascer en 1918. O seu
apodo era A Fiscala porque a sua
avoa servira na casa dun fiscal.
En Noia viviu co~ seus pais, zapa,
teiro e xastra, e con tres irmáns,
Cándido, Chona e Concha. Ao
comezar a Guerra pasou. unha

Reune Maria Mariño na sua vida
constantes que o foron tamén de
Rosalia, especialmente a dor. Á
volta á Galiza, na década dos co,
renta, Maria xa perdera á nai e
tamén a dous innáns. En Romeor
do Courel, sfntese illada e depri,
mida, marchan para Parada no
ano 1947 onde vivirá ate a sua
· morte e onde comezará a escre,
her. Tamén en Parada do Courel
coñece ~ quen será decisivo para
entrar na escrita, Novoneira, da,
quela un rapaz. Primeiro en caste,
lán, despois en galego, nos últimos anos da década dos cincuenta Maria escrebe. Será en 1963
cando, aparece Palabra no Tempo,
na editorial Celta cun prólogo de
Ramón Otero Pedl.'ayo, a quen no

chegará a coñecer persoalmeI).te.

A pegada da enfermida~e
"O meu camiño hoxe ten o mirar
dun antonte. Arrecenden os sen,
deiros nas agras, zoan as fon.tes. •
Labrego afala ó seu gado. Miele o
-tempo a sua ponte. Aire quedo e
tembrando. Chove perto, chove
lonxe". Palabra no tempo foi o úni,
-CÓ libro de versos que Maria Ma1riño veu publicado mentres vivia,
hoxe esgotado. Despois da sua
morte, o concello de.Noia publicaria Verba que comeza. A sua ·foi
unha revolución idiomática, se,
gundo sinalou Uxio Novoneira,
xa que "marca unha pauta de li~
berdade pra todos os que predsan
un veículo de expresión cada vez
máis flexíbel e que responda á
complexidade do real". Naqueles
versos, Maria Mariño vive na natureza ("Teño nela meu soco,
rro"), tamén na dore na nostálxia
("Atopeiche mina nái, atopeié he . .
¡Volvo de novo en mir}., volvo de
novo a olvida~·!"~ e noutras vidas, ·

o

g:

ba~da,

,-.
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Lux Pozo.

_

• Parti~ipación
galega _n aV Pesta

da Cultura
Iberoamericana
en Cuba
A cantante Uxia, G dramaturgo Quico Cadaval, o ceramista
Xosé Luis Rivas, o deseñador
Martín Naya, o escultor Arturo Andrade, o fotógrafo Xosé
Garrido, o director de cine
Miguel Castelo e vários membros do Batallón Literário da
Costa da Morte integran a delegación cultural que ,
representa a Galiza na V Festa
da Cultura Iberoamericana, que
se celebra na cidade cubana de
Holguín, entre os dias 24 e.30
de Outubrp. Trátase dun
encontrn que orgániza anualmente a Casa da Cultura de
Iberoamérica e que nesta
edición ten como obxectivo
afondar nas raíces iberoamericanas da cultura cubana e subliñar a comunidade cultural
dos povos iberoamericanos. t

Por outra parte, Avento vol~a a
representar a sua obra ¿Quen
matou a Mari Lauri? en Vigo os
dia 25 e 26 despois de levála
por toda Galiza egañar con ela
o prémio no certamen "Cidade
de Reinosa". t

• U vega Teatro
estrea
'Magnetismo' de
Manuel, Lourenzo
O dia 28 Uvega Teatro apres~n
ta no teatro Galán de Santiago
a peza de Manuel Lqurenzo
Magnetismo. Unha obra que foi
galard~mada co Prémio de Teatro Rafael Dieste de 1996 e que

:. Manuel Maure
gaña o XIII

Certaffie Galega
·de Fotografía,
Xuventude 97
A colección titulada Boadicea
coa que o -mozo vigués Manuel
Moure Valladares retrata a situación dos okupas foi o traballado
galardoádo co prémio á mellor
éolección no 13 2 Certame Gale-

ga de Fotografia-Xuventude 97. A
mostra, para a que foron

T urgalicia, sociedad e de imaxe e
promoción turística dependente
da Xunta de Galiza, acaba de facer público o anúncio dun
concurso para a adxudicación da
edición dun folleto en catro línguas entre as cales, segundo
denunciou a Mesa pola Normalización Lingüística, non se atopa o
galego. Segundo sinala esta organización, nas bases do concurso,
escritas íntegramente en castelán,
recóllese que a edición do folleto
Galicia, espacio natura~ realizarase
en castelán (50% da tiraxe total),
en inglés (30%), en francés
( 10%) e en alemán (10%) e suporá un investimento por parte
da Xunta de Galiza de 13 millóns
e medio de pesetas. t

• Proposta para
a recuperac1on
do património da
lgrexa en N arón
•/

'
I

•Reúnense
en Biarritz
escritores galegas,
bascas e cataláns

te todo o mes de Novembro en
várias povoacións do Sul de Galiza. O prémio á mello fotografia foi para Vivir na paisaxe de
Teresa Fridia; o segundo para
Vértigo de David López Diaz, o
terceiro para Tarso de lrma Diez
Cortés e o prémio especial contra o racismo levouno Xoan lnácio Varela por Auto-retrato. t

queres, amor?
...............................................
.
................................•...........................
pod_erá verse na cidade entre os
dias 28 e 31 de Outubro nunha
única sesión ás dez da noite.
No cenário "dous personaxes,
pai e fillo, nunha casa en
ruinas dunha cidade calquera,
á percura das suas identidades
're-spetivas. Non se coñecen, ou
coñétense tan ben, que a con- ...
_vivéncia está sempre nun ponto crítico".

publica en
castelán, inglés,
.alemán e francés
e esquece
o galega

Fotográfico, que se celebra duran-

o galardón, que concede anualmente o Ministério de Cultura,
recaiu en Alvaro Pombo con
Donde las mujeres e quedou
finalista Carlos Casares Deus
sentado ntln sillón azul. O pasado ano gañara o prémio
Manuel Rivas con ¿Que me
t

• Turgalicia

32 obras, forma parte do Outono

•Casares, Luz Pozo e Femán.:Vello,·
finalistas·no Prémio Nacional de Literatura
As certezas do clima, de Miguel
Anxo Fernán-Vello, e A vida
secreta de Rosalia, de Luz Pozo,
quedaron finalistas no Prémio
Nacional de Poesia, que se fallou
· o Martes 21 de Outubro e no
que resultou gañador Diego Jesus ]iménez con Itinerario para
• naúfragos. J:n ~canto á ·narr~tiva,

que cumpra a lexislación vixente
no reterente aos bens de interese
cultural e que solicite á lgrexa que
ou ben proceda a amañar e manter o seu património ou ben o ceda de inmediato a consellaria de
Cultura.para incorporalo ao património público coa finalidade de
reabilitalo. Na moción alértase
sobor do stado de ruína no que
se atopan o Mo teir de San Martiño de Xuvia, a igrexa d San
Lourenzo de Doso, a Capela de
San Clemente, a igrexa de San
Mateo e Santa Rita e os cruceiros
e elementos auxiliares relixioso
como retablos e pinturas. t

seleccionados 17 fotógrafos con

••••••••••••••••• i •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O xornalista Raimundo García Sorobó e Xerardo Estévex, Alcalde de Santiago.

• A fundación Xaime Quintanilla
nasce para unir
socialismo e galeguisino
O ex secretário xeral do PSOE na Galiza; Xosé Luís Rodríguez Pardo preside a Fundación Xaime Quintanilla, coñstituída antes das eleicións e ·
apresentada agora coa fin de vencellar ao socialismo e ao galeguismo. Xa
se aderiron á iniciativa o alcalde de Compostela Xerado Estévez, o xomalista Raimundo Garcia Domínguez Borobó, o ex alcalde de Boiro, Manuel
Velo, o director de A Nasa Terra, Alfonso Eiré e o ex deputado António
Carro. A recuperación do espíritu dun socialismo galeguista que inspirou
a Quintanilla, que foi alcalde do Ferrol, está nas bases da fundación. t

A comisión de Cultura do concello de Narón ven de aprobar unha
moción en prol da mellara do património histórico e artístico propiedade da lgrexa católica nesta
zona. No texto faise referéncia a
inexisténcia por parte da institución relixiosa de programas de reeabilitación e manteñemento do
seu património. Neste .sentido
proponse ao pleno do concello

Un quince escritores galego viaxaron ate Biarritz para participar
o días 24, 25 e 26 e Outubr na
14ª edición do congre de escritores galego , bas o e catalán
que de ta volta e reunirán para
tratar o tema das viaxes na literatura. Nacho Taibo, Manuel Maria, Maria Xo é Queizán, Cesáreo
Sánchez, Franci co Pillado,
Alfon o Álvarez Cáccamo, Uxio
Novoneira e Miguel Anxo
Femán-Vello forman part da delegación galega que participará
no convívio literário. En lparralde, o e critores e escritoras das
tres nacións porán en comun diversos relatório obre a literatura
das viaxes, baixo o lema "a procura dos outros" e ' en procura
dun mesmo".t

• Aprazan o

Magosto Folk
en Cuntis para
o Sábado 25

O VI Congreso ·Internacional de ·Estudos Galegos celebrarase
no .·a no 2.000 na Habana
En Tréveris elexíuse a no~a xunta directiva presidida por Dieter Kremer
A Asociación Internacional de Estudós Galegas .nasceu hai anos
para divulgar os estudios sobr~
Galiza polo mundo adiante. E
quen está detrás do Congreso de
Estudos Galegos, tuxa quinta
edicion ven de celebrarse do 8
ao 11 de Outubro na Universidade alemana de Tré~eris. O
congreso estivo dividido en catro seccións: unha adicada · á
imaxe e concepto de "galego"
fóra e dentro de Galiza, outra
que se centrou na lingüística,
unha terceira adicada á literatu-

ra coa sua história, xéneros e autores, e unha última que tratou a
história e as ciéncias sociais.
Máis de 120 participantes acudirori ao congrew, que contou coa
preséncia do director de Política
Lingüística da Xunta· Many.el
Regueiro, e no que actuaron de
Mercedes Peón e unha formación de música celta asentada
na cidade alemana.
Diferentes conferenciantes expuxeron nas suas ponéncias aspectos da vida social, política e

cultural da Galiza: Eudosio
Álvarez trato.u o direito civll galego, despois de que o Parlamento aprobase o seu primeiro corpo
legal, Xosé Chao Rego tratou o
factor relixioso no país, Lourenzo Fernández Prieto centrouse
nos mitos da histüriografia contemporánea, Xusto González
Beramendi expuxo o proceso de
construcción da identidade segundo os galeguistas, Margarita
Ledo fixo unha analise do imaxinário do país desde os produtos televisivos autonómicos e

Franck Meyer apresentou a visión de galegos e cubanos no libro de Miguel Barnet Gallego.
Precisamente será na Habana,
cuxa universidade apresentou
unha candidatura para a que
houbo unanimidade, onde se celebre no ~ ano 2000 -o proximo
congreso.
Seguindo co-a tradición foi nomeado presidente da Asociación
de Estudos Galegas o encarregado
de organizar este último congreso, Oieter Kremer, da Universi- ,

dade de Tréveris, e vicepresidente, a resp~nsábel do próximo,
Ana Maria González, da Universidáde da Habana. Rosario Albán, de Salvador de Baia, é a secretaria, Xaquin Monteagudo,
tesoureiro, e Benigno Femández
Salgado, secretário de Relacións
Públicas. Ademais a aemblea
acordou nomear catro vocais,
Xusto González Beramendi, J~
hannes Kabatek, Marga Romero
e Miguel Anxo Seixas, atendendo a necesidade de t,er preséncia
en diferentes lugares. t
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~~~~111L~ett~uras~111~~~~
Un dia negro
Título: Sarou.
Autor: Ramón aride Ogando.
Editorial: Edición Xerais.

Adóita e dicer que alguén escrebe sen concesións, ou-·que determinada escrita non fai concesións. Entón, un sempre rende a
preguntarse qué concesións e a
quén se fan, así vese máis claro o
por qué e para q14é. Como fórmula publicitária é atractiva precisamente desde a sua ambiguidade,
ademais rende a suxerir discursos
feíto de de a total liberdade do
escritor. Sen
embargo,
pouca vece
gr man pr aroué un
duro
tan dos mellores
independent •
inxela- exemplos de
m nte p rque relato negro
a lir rarnra é que
pura interd pendéncia poidamos
tanto para o atapar na
escritor como no a
para o leitor e

literatura.

mo a manía
e clasificar, ñer eriqueras en
tod para que nada cape ao xogo esrru rural mediante o cal quere mo aprender. De e xeito, o
que e crebe vive un contexto
que fa¡ po íbel a mensaxe, menaxe que á ua vez está contextualizada da mesma maneira que
o leitor. O febles linde narratio producen unha terminoloxia
xenérica pouco concreta e coerente dad que tan pronto o critério deci i é formal com pasa
a er temático.
tratam

do mund da novela

negra, a~hamos relacróns
tan estreitas que a miudo
provocan confusión. Eis
que o policíaco ou detectivesco se confunde co negro
e este co discurso de intención social. O motivo: partillan un amplo campo temático onde o submundo
marxinal é referente común. Precisamente o universo dos poboadores de
Sarou. A pesar do típico
aviso de que non se novelan feitos reais, nen persoa~
xes reais, é difícil que nomes como Sito, Karina, ou
a mesma Sarou non nos leven inmediatame nte os
pensamentos a protagonistas de actualidade e unha determinada vila costeira. E non é malo que asi sexa, axuda_a contextualizar.
Unha das virtudes de Caride Ogando é a axilidade
narrativa, a mesma que bota a perder traballo OS e Ramón Caride Ogando.
pretencio os esforzos que
Pero aquí cada personaxe ten unrematan por entusiasmar a públicos selectos. Non negamos a imha vigorosa personalidade, tanto
portáncia do leitor implicito, peten que sexa protagonista ou sero, nunha literatura como a galecundário. E pénsese que os feítos
ga, sempre necesitada de agrandar
se desenvolven en moi pouco
tempo. lso leva a usar a .técnica
e consolidar público leitor, agrafragmentária sen o recurso ao re- '
décen e obras como Sarou, que
sumo. Friamente falando, Sarou é
son facilmente lexíbeis para o leitor, exa do tipo que exa. Podeunha sucesión de feítos consecuentes á saída do cárcere dun
riamos dicer que é literatura de
narcotraficante ao que non se lle
consumo, best-seller, e non andarecoñece o valor de ter calado o
mo errado porque ten a ua axique ben puido dicer. Desde-aí, · a
lidade. Pero eria moi inxusto non
vertixe invade tanto aos protagorecoñecer o hábil manexo do nanistas como ao leitor, habilmente
rrador, perceptíbel e omnipresenatrapado por un narrador comte en todo o discurso. Como non
petente e unhas personaxes suxepode pasar en mención o feíto de
rentes e rexas.
que as personaxes estean moi ben
Reivindicamos Sarou como un
perfiladas e configurada . Neste
dos mellares exemplos de relato
tipo de literatura empre existe o
negro que poidamos atapar na
temor a aroparno con personaxes
nasa literatura, exemplo prototíplanas manexadas ao eu antollo
pico do proceso de degradación
por un narrador todopoderoso.

humana -e, niso, lembra
indubidabelmente a A esmorga-. Que iso. é o que se
pretende, e lógrase un empeño dificultoso: mostrar,
cunha reducida nómina de
personaxes e en breve espác io temporal, o encefalograma sen esperanzas
dunha sociedade enferma,
.narcotizada, sen ilusión . ·
Caride Ogando fomeceuse
dun léxico expresivo, onde
non caben tabús. Con el
construe diálogos vivos que
con igual mestria afectan á
funéión emotiva como á
informativa. Pero non acal:Jan aí as habeléncias narrativas, ademais o narra- dar --omnisciente- sabe levar a história con dinamismo á vez que se mergulla
no interior das personaxes
-un acertado estilo indirecto- e aí é onde se descobre
a sua complexidade, a sua
riqueza.

23

conta libros
de

Estudos literários
-nas marxes
dos manuais
Salínas Portugal achéganos.máis unha
vez a ese imenso universo,inexplicabelmente
descoñecido
para nós, das
literaturas en
lingua
portuguesa,
desta volta
cun conxunto
de ensaios a
tratar dos
"marginados,
dos excluídos
da história da
li teratura, dos
expulsos do
manual e do favor
do público". Con especial atención ás
letras africanas, O texto nas margens é
unha boa aportación contra a .
incomunicación que existe coas
distintas literaturas en lingua
portuguesa.•

Tres escritores _

Novela coral, onde as pernunha obra só
sonaxes están tan ben configuradas que cada cal é protagonisO escritor das novelas máis longas da
ta do seu próprio espazo narrati- - nosa actual narrativa, Xosé Carlos
vo e todas representantes da soCaneiro, volve
agora con Un
ciedade que viven, ten un remaxogo rle
te aparentemente fechado. Mais
apócrifos
non seria complexo tornalo en
(Xerais). Unha ·
aberro ainda que sexa simpletraballada
mente porque sabe a pouco. Annarración na que
siarás chegar a un .novo frag os anceios por
escreber a súa
mento que complemente olido,
primeira novela
e cando remates pensarás que
dun escritor
ben se puido continuar por calinternado nun
quera dos camiños abertos, non ·
psiquiátrico se
por compracerte nun horizonte
mesmran cos cantos dunha persoa que
lle cede a posibilidade de editalos
sen expectativas senón porque
como próprios. Obra cunha boa
a~ causas ben contadas gustan.
Vai collendo altura este Premio
de Narrativa Breve Café Dublín,
agora cómpre que se consolide.+
XOSÉ M. EIRÉ

NARRATIVA

Uns textos que textemuñan a liña progresiva e de autoesixencia adoptada poío autor.
Literatura de e para adultos, desacougada, e desacougante, diante da que ninguén
ha quedar indiferente. Literatura, evidentemente.
Ramón Nicolás

NA MESMA COLECCIÓN

história para que Caneiro sexa lido
ademáis de premiado e editado.•

História
no límite da lei
· Gabriel narra en Pasa-lo límite
(Alfaguara) a súa perigosa
mocidade
cando ve
cambiar a sua vida a raiz de .
colaborar
cunha rede de
contrabandistas.
O protagonista
do ultimo libro
de Xavier Alfaya
evoca os seus
anos mozos con
todas as
sensacións parellas
entre as que contan
cunha releváncia especial o primeiro
amor e a terra onde pasou eses anos
decisivos.•

·Novela dunha colónia
chamada Nicaragua

X·ERAIS
ORALMENTE POLA BOCA
Xosé Cid Cabido

~~
~~

UN XOGO DE APÓCRIFOSXosé Carlos Caneiro
PREMIO TORRENTE BALLESTER, l 996

SAROU
Ramón Caride Ogando

PREMIO CAFÉ DUBLÍN, 1997

A editorial Hiru tira do prelo a quinta
edición da novela
nicaraguan¡i. El
burdel de las
Pedrarias, de
Ricardo Pasos na
que as mulleres
toman o primeiro
plano dunha
história que
recrea a epopeia
das novas cidades
americanas.
História na que se
aprécia "o cinismo, a crueldade, a
piadosa compraventa de carne humana
indíxena".•

)
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Dixital
· ou analóxic~,
·os mesmos
corttidos
I

De a pouco as televisións serán
empotradas na parede e con
encendido. automático para que·
ninguen se perda, por exemplo,
o. programa de Ana Kiro
(TVG) coas vellas grórias da
canción andaluza. Coa televisión dixital os prÓgramadoresxa saben que están a ver os espectadores en cada momento.
A convencional abrigaba, en
c?.mbio, a seguer estatísticas
pouco fiábeis. Non é de estra. nar que o governo de Madrid
fixera ·todo o posíbel por ter o
seu próprio cíclope dom@stico
en resposta ao Canal Satélite
máis achegado aos seus rivais
políticos.
1

A oferta .dunha televisión dixital é de :30 canles, entre elas
unha de telepromoción;· ou de
anüncios, a TVG, Galavisión,
Ecco notícias do grupo do
ABC, ETB (a vasca), TVJ (a
valenciana), outra con telenovelas 24 horas, outra de telefilmes ianquis, e unha máis coa
vella produción en branca e
negro de Hollywood. E por meter todo isto na casa ainda cobran. Non hai nengunha nova
aportación. Son plataformas dixitais sen produción própri:a, o que emiten é máis do sempre,
con independéncia de que o
formato sexa dixital ou analóxico. En pouco tempo interesaralles máis regalala que agardar
a que a xente se abone. Xa se
pode contar con que. traían a
casa unha equipa estéreo de
moitas polegadas e mando a
distáncia ergonómico que é me- nos canso, todo a cámbio de escoller a sua decodificadora.
Os da TVG falan castelán tras
da cámara e lago escáp~selles
cando interveñen en directo,
os directos moitas veces non
son tal. Via Dixital anónciase
coma se emitise en galega na
galega, por algo .son sócios. É
p,ublicidade enganos~ porque a

maioria da programación vai
en castelán. Agora xa se pode
ver o programa de Ana Kiro via
Madrid, non hai nada como a - ·
técnica para impresiDFlar aQ
público. Poderiase ter cr_iado ·
unha plataforma própria gale. ga, pero ·unha vez máis quedamos cos méios estatais dirixidos
en Madrid e Barcelona.

Gostos do·público
Os gastos do público µon influen, o que pr1ma é o ·inferese
de partido e de anunciantes,
que o público non demanda s·obredose de' conselleiros en cada
telexornal,
O Xoves 9 de Ootubro manifestáron;e estudantes das -esco!'.
las técnicas de, Vigo contra unha abusiva
suba de taxas
(as c~nsign-as
eran
27% Os gostos do

Non!, Fraga
paga ti que
nos non podemos e O neto
· de Fraga estud-a na .privada) ., partiron
ás 11 da ma-

público nqn
influen. O .público non
demanda
· sobredoses
de
conselleiros
en cada
telexomal.

ñá da escala
de p~rit~s e
pararon o
tránsito por
diver~as ruas
da cidade até
ás 2 da tarde
en que chegaron á Porta do Sol. Eran
máis de 3.000 persoas que aturaron a choiva todo ·o treüo.

Hai unhas semahas, quiz.ais xa
__ meses, aparecía,· nun importante xomal de Madrid, un artigo
Os titulares do TelexÓrnal
de páxina ei{teira falando da
mediodía recórdannos que vapelícula que está a rodar Kevin
mos moi ben: o derradeiro conCostner e na que ademais de
sello da Xunta que preside Fraactor principal ten ao seu carga aproba unha enxurrada de
go, logo da parentese de sete
millóns para obras, xa comezan
anos trala dirección de Bailando
a construción duns acesos á
éon lobos , a realización do filme.
Coruña, Galiza é, das· comuniNégome a repetir aqui o seu tídades máis beneficiadas pola
tulo que, segundo se dicía nesa
Unión Europea, nunha feira de
reportaxe, ten urr "irp.presioprodutos do m_a r apresentan o
proxecto de -cultivar o polvo en
nante alento epico". E négome
batea e o conselleiro~está moi · porque non desexo contribuir a
esa publicidade encuberta que
interesado. A manifestación
se agacha sempre en todo avannon existiu nen no soporte dice dun filme que tardara, aloxital nen no habitual, non dimenos, cinco, seis ou sete mexeron nada en todo o telexorses en estrearse.
nal. +
IAGO LUCA

·Fundindo ó jazz coas · ·
melodias tradicionais
lít,ulo: A lagoa dos adantes.
Auto~: Alberto Conde.

(

A lagoa dos atlantes é ond~ viven. e mo;
rreñ os mariñeiros, onde pasan a ·maior
parte do seu tempo ate que sinten a
chamada dos seres queridos en terra.
O disco de Alberto Conde é unha homenaxe que canta a ese lugar e no que
sumerxe a outros músicos como Anxo
Pintos ou Uxia. El compoh a música
desta viaxe que funde o jazz con sons
máis tradicionais do.país e que se
acompañan da voz das cantareiras; un
dos atraétivos do disco é o cámbio
conri.nuo de Fexistros, do popular ao
con.tempmáneo. Alberto Conde

A mecánica
industrial
do cinema
americano

comezou estudar en Ourense e decan-touse pola guitarra clásica, estudou jazz
en. Boston e á volta emprendeuna co
piano de maneira autodidacta. O seu
era o jazz e cb.egou a quedar segundo
no Festival Internacional de Doností.

Esta é xa unha vella táctica do

Neste disco, A lagoa dos atlantes, empresta o se u piano a unb.as composi·
cións, feitas por el, que queren ir
máis alá e continuar co camiño que
abriu ao traballar con música popular no ano do Xacobeo, á beira.da
Orquesta Sinfónica. Temas como O
canto.da sirea, que inclue o acordeón,
reflecten unha intención descriptiva
da melodia, un cadro_lla paisaxe mariña, un habitat cheo de cor. No extremo, o Estreito de Ran'de, -0 tema
máis longo do disco .n o que Conde
' amosa as suas virtudes ao piano pasando polos Cantos da Grixoa, un.ha
base tradicional con sabor a jazz. Os
instrumentos teñen significados
concretos e cada un deles pon a sua
voz, o mesmo que Uxia, en Soños
Astrdinos ou as cantareiras do grupo
Soalla. Todos extraen "os cachiños
de. estrela que ficaron cinguidos ao

mar".•

s:;inema contemporáneo norteamericano, necesariamente
abrigado a vender as úa mercadurias antes de que e ta e tean dispostas para o consumo
nas salas de cine de todo o
mundo. Os .produtos americanos, a cada máis febles e es . quencíbeis, funcionan a meirande parte das veces lago de
que un entramado public~tário,
sabiamente aquelado, teña desenrolado os seus obxetivos a
partires dunha planificación
moí precisa que persigue facer
apetecíbeis os filmes segundo
un deseño comercial que, entre
outros, constrúese en base a
tres elementos de atracción.
Primeiro, falase da película
desde a súa xestación (escritura
do guión, participación de actores de consumo, escenários
da rodaxe, coste económico
previsto ... ); segundo, vólvese a
ela para involucrar aos futuros
· compradores (público) nas vicisitudes e circunstancias da
sua rodaxe, grandilocuentemente cuberto, por supo to,
desde as páxinas dos xornais,
das revistas éspecializadas e das
reportaxes televisivas (anecdotário, peripécias dos actores,
escenários · da rodaxe, fondura
do traballo intelectual desenrolado na obra de arte ( ?) ; e ter~eiro, facendo unha esttea "urbi et orbe", onde o de menos
sexan os resultados artísticos de
futuro e o que interese sexa a
cobertura do suceso a fin de
que, se todo .resultase ao final
ser un fracaso-fraude (exemplo,
O mundo perdido) os custes económicos queden xa asegurados
nas semanas iniciais onde o
despiste do pqblico (que vai en
masa e sen reflexionar a ollar
unha película da que leva rne·ses e ás veces anos escoitando
falar) permita ainda rendabilizar o investimento.
Ademais, se tod9 fracasase na
sua exibición nos cines norteamericanos, se os espectadores
de alí non servesen para acumular os benefí_cios do produ-

to, os grande planificador
de benefícios fílmico hollywoodine e empre terian como
recámbio e como cobertura final a retina colonizada do
espectadore do re to do mundo.
En grande medida, e ta dialéctica perfectamente artellada de de
o _aparello indu trial do cinema
americano, explica tamén a necesidade de que exan as grande
produtora a mái intere ada
en converter e, non 6 n grande empre ario da di tribuci ' n,
enón tamén en exclu i
proprietário das ala de cine.

can ·e
da
mesma
produt ra,
naturalm nte
no cine d sa produtora
e asi mitiga e
o fracaso.

As grand
produtora
son as mái
interesadas

en
comverterse
nos
exclusivos
proprietários
das salas
de cine

Discúlpeme o
lector a miña
falta de orixinalidade, pero a pergunta
é clara: poderá Hollywood
e o cinema americano -o das
"majors" e o dos independentesdependentes tarnén- ·seguir enganando tantas veces e durante
tanto tempo a tanta ·xente ou,
pala contra, levaremos a cabo
todos unha loita pola liberación
cinematográfica mundial?
Desa respost:'a interior e tamén
pública depende, set): dübida, a
nosa independéncia e a nosa liberdade de ollada. +
CELSO X. LÓ-PEZ PAZOS
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gua extranxeira parte dunha situación monolingüe na que 6
aluno xa ten un idioma de referéncia, o seu. Isto pode darse aos
seis anos. Pero calé a língua inicial dun neno na Galiza? Aprenden galego e castelán e non están
esta9elecidos en nengun.
. Pódese dicir que o ensino éstá
xerando pobreza de léxico nos
dous idiomas.
Si, os resultados son os seguintes:
os' nenos teñen máis vocabulário
en castelán que en galego, o calé
un contras~ntido . Pero ademais,
-ao comparar, o domínio do vocabulário castelán é sempre menor
que nas comunidades monolingues pero incluso é menor compa. rando con Cataluña ou Euskadi.
Os datos son cláros, até hai uns
anos o galego resumiase nunha
matéria na escola e qs decretos
posteriores non se CUIJ1pren, -a relaxación é total. En nengun caso
se estipula que as Matemáticas ou
a Física se <lean en galego. Agora
mesmo non se imparten a metade
das matérias en galego e iso é un
dato obxectivo.

Trampas do poder
Medra a responsabilidade da
escala na normalización cando
diminue a transmisión xeracio- ,
nal do idioma?

A. IGLESIAS

/

E aut r de O vocabulario_ Galego-Castelán na escala

Santiago Esteban Radio
'Xa non hai nenas que á pergunta
Puches ao cine? resposten Fun'
*A. ESTÉVEZ

A COM ETÉNCIA LINGÜÍ TICA EN GALEGO É ATÉ TRES POSTO MÁIS BAIXA QUE EN
CA TELÁN NA E
LA . E TE É O RE ULT ADO DO ESTUDO O VOCABULARIO GALEGO.-CASTELÁN NA ESCOLA, QUE VEN DE PUBLICAR SANTIAGO ESTEBAN RADIO, PROFESOR NA E OLA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO DO CAMPUS DE OURENSE. NO
AN 1989, MARIA ANTÓNIA CA ANOVA E MELITINA RIVERA PUBLICARON UN ESTUDO QUE MEDIA A ADQUISIÓN DO VOCABULARIO CASTELÁN NAS ESCOLAS DE TODO O
ESTADO. RECOLLENDO A IDEA, RADIO REAUZOU UN TRABALLO NAS ESCOLAS DO PAÍS
CO GALEGO ECO CASTELÁN NOS CURSOS DE 2º E.5º DE PRIMÁRIA. E 8º DA ANTIGA EXB.
No seu traballo analisa o léxico
que teñen os nenas en galega e
castelán.
O traballo é a miña memória de
licenciatura; suxeríronme desenvolver na Galiza o modelo do estudo Vocabulario básico de E. G. B,
un traballo sobre léxico castelán
nas escolas do Estado. Pero decidin analisar tamén o recoñecimento do . vocabul.ário galego e
comparalos. Cando, expuxen esta
memória exercia de presidente

de tribunal a Antonio Quiles,
unha das vacas sagradas .da universidade española, e sernella que
non lle gostaron os resultados
que apontan a unha menor competéncia do galego. Escoitei comentários como xa será menos ou
que haberia que aplicarlles un critério de corrección aos· datos. f:i.q falar de sociolingüísitca galega atopamos un meio moi hostil.
Úi que o bilingüe chega. con
desvantaxe a aprofundar nun
J

idioma 'pero, por · outra parte,
sinálase que os nenas aprenden
línguas con facilidade.
Aprender idiomas en que contexto e ei:i que circ unstáncias?
,Hai que matizar. Eu manteño o
concepto de diglosia introducido
por Ninyoles no que a valoración
social das línguas non é a mesma;
na Galiza non hai equilíbrio.
Non é ·o mesmo aprender línguas
aqui que nunha situación mono. lingüe. A aprendizaxe dunha lfn-

Durante séculos o sistema de
perpetuación do gq.lego foi a
transmisión de pais a fillos e a
aprendizaxe no méio social. Na
socio-lingüística houbo que re-.
xeitar o concepto de língua materna porque cando ·os pais falan
galego entre eles e castelán aos
fülos, non se sabe ,cal é a língua
materna. O Mapa Sócio-Lingüístico de Galicia da Real Academia
indica que a aprendizaxe do idioma no entorno pró:¡cimo vai descendendo. A xente maior dos 60
anos usa o galego nun 80% e os
menores de 25 nun 35.%. Non é
difícil predicer o que acontecerá
en xeracións vindeiras se non se
compensa esta situación tanto na
escola como noutros ámbetos.
Non choca a necesidade de potenciú o galega na escala con
que sexan os profesores q'u en
decidan a lingua a utilizar nos
primeiros cursos.
Iso é simplesmente unha trampa
do poder; se se deixa que sexa..11 os profesores quen decidan van elexir o castelán, por inércias, polos
estatus da língua, porque a escola
funciona como p€rpetuación das
ideas do Estado etc. O que aparece con .apariéncia democrática é
finalmente unha trampa. Hai que
cambiar a dinámica e é unha decisión do poder. Estase dando unha contaminación do galego por
part~ do castelán, xa que este ten.
unha amp la zona monolingüe
mália que desde a Real Academia
Española se queixen das inxeréncias do inglés. O galego non ten
nengunha zona na que estea a salvo do castelán, incluso as persoas
que falan galego de sempre acaban contaminadas de pretéritos
perfectos ou perden señas de-identidade do idioma tan fortes como
respostar ás perguntas con verbos.
Xa non hai nenos que á pergunta
s.e de fo¡ ao cine, tesposten fun. O
mesmo acontece co méio natural,
os bidueiros pasan a' ser abedules.
Non é moi grave que a compe-

2 5·

téncia na escrita en galega sexa
baixa?
Hai que lembrar que o galego durante moitos anos non se escrebeu e perdurou de maneira oral.
Por iso penso que o perigo está en
que na escolá ensinemos a escre. ber en galego -a xente nova vai
aprendendo- e se perda o nivel
oral. Hai que busca!' novos méios
para ensinar o galego e ten que
ser unha tarefa complementaria
con outras matérias porque língua
hai na história, nas ciéncias, na
xeografia ou nas matemáticas.

Escolarización traumática
Vostede aponta ao monolingüismo pero iso agora está lonxe da realidade galega.
O estado nq.tural dunha língua é
o monolingüismo pero o que hai que pedir é a normalización. O
que pasa é que uns entenden a
normalización· dunha maneira e
outros doutra. As organizacións
políticas estatais falan de bilingüismo equlibrado cando xa de
por si o bilingüismo é inest:ábel.
Hoxendia podes ouvir galego nas
cidades pero tamén castelán no
rural ·nas novas xeracións. Isto
dalles argumentos a alguns para
dicir que estamos mellor, esquecendo que Galiza fqi monolingüe.
N engunha persoa pode fa lar e
Bensar en dous idiomas por igoal.
E imposíbel. Un monolingüe ten
máis preparación no seu idioma e
máis léxico que un bilingüe.
Que· é máis próprio dicir que a
escala é desgaleguizadora ou
castelanizante?
O resultado do meu traballo sinala que os nenos galegos recoñecen mellor o vocabulário en castelán que en galego: Con poucas
diferéncias entre os cursos ainda
que_é 5º de Primária oride se dan
os peóres resultados. A escola foi
sempre un elemento de castelaµización. Cando os galegos non estabamos escolarizados totalmente, o galego gozaba de boa saude
en canto ao uso cotián. Cando a
escolarización foi xeralizada,
cunha escola española, introduciuse o castelán na vida de nenos
e nenas que nunca o falaran. Así
é que non se entendian profesor e
alunos e o primeiro podia chegar
a castigar ao segundo. Os escolares remataron t~umatizados, porque o mestre considerábaos parvos, e bilingües, sen saber ben
nengunha das duas línguas. •
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MEMÓRIA DO 36
Despertar, o
voceiro da Falange.
Pasquín do teatro
· anunciando a ·
actuación do
grupo Frores e
Silveiras para o.
25 de Xullo antes
da g11erra e un
manifesto sobre
o perigo do
Estahito de
Autonomía.
Ádireita,
Francisco
Fuente, alcalde
da Frente·
Popular detido
en 1934 por
porticipor da
"revolución".
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Os seus afiliados_ convertéronse
nos principais represores da-posguerra
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O 18 de Xullo de 1948 un grupo de homes
entraban nun bar de Santo Acisclo, en Foz, e
facian respostar ao seu dono Xoán Iglesias de
crimes cometidos ·na zona da V eiga, onde era
coñecido como o "Paseante". Tamén alcuma,
do como o Pinguelo, Iglesias era o responsá,

Semanas antes, un gardarrrios
cal que xa tinan participado activamente no proceso eleitoral
fora executado acusado da, morte, nove anos atrás, doutro destaapoiando a Pepe Benito Pardo, a
Lezcano, ao portelista Manuel
cado falanxista, Eladio T eixeiro
Becerra e organizando unha ex,
Rodríguez. O verán de 1948 esti· cursión para participar no mitin
vo marcado por unha onda represiva na que se encarceraron a
de Gil-Robles na Coruña.
máis de corenta viciños da Mariña de Lugo. Foi de ahondo para .·
rematar coa organización comarcal do.. PSOE, que viña editando
desde 1940 o voceiro Forja . .

r

R

bel da Falange en Foz. Un dos homes que en,
trou no bar, cuxo pai fora asasinado, recoñe,
ceu o -reloxio que levaba Iglesias e o coche
adornado co "cangrexo" da Falange. Tras re,
cluir aos clientes nunha adega, fusilaron a
Xoán Iglesias e plantáronlle lurne á vivenda.
Ao seguinte dia apreceu unha pintada que di,
da "Roubáchelo ao povo e ímolo queiniar".
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Recadación de fundos

Informa o libro de afiliados da
Delegación local de FE de las
JONS, aberto o 15 de Outubro de
· 1936 baixo a custódia do seu xefe
Francisco Maañón, futuro alcalde
e sobriño do máis poderoso cacique dos anos 20 e 30, que a Falange agrupaba á altura do 17 Xullo
do 36 a 27 persoas entre as que
había funcionários, labregos, industriais, un crego e un militar. A
Para entender o papel dos falanilegalización de FE en todo o texistas na represión da postguerra
rritório a partí~ do 14 de Marzo
en Foz hai que remontarse ao 36.
vai limitar a sua laboura publica
As eleicións de Febreiro marcanpracticámente ao reparto de pan,
un ponto e aparte na vida -locat
fletos tendo constáncia tanto paao provocar o afastamento do golas informacións de vellos socialisvemo municipal das famílias que
tas como pola cópia que nos proviñan dirixindo Foz dende o iníporcionou dalguns deles o Marcecio da Restauración. Asemade o · Francisco Maañón ·couto foi xefe loéal
lino Villarino tras resgatalos no
da Falange ~ Alcalde de F~z.
trunfo claro dos candidatos da
médio dos l,'.)apeis do seu bisavó, o
conxunc'ión Centrista-Republicaalcalde Frente-populista Francisco
Este grupo destacarase xa en . Fuente. No primeiro, asinado pona e dos socialistas nas mesas da
-Agosto do 35 polo boicote ao . lo próprio José Antonio na PriVila e Santa Cilla significaba a
acto de m~sas máis importante
primeira vitória no que ia de sésión da D.X.S, faciase unha análiculo para as forzas democratizadode todos cañtos t~n coñecido
se da· cohxuntura política tras o
Foz que organizado pola AgrÚ·ras. Atrás quedaban os sucesivos
tr.unfo da esquerda nás pasadas
pación Socialista, Izquierda R~
fiascos do ano 18, na loita contra.
eleizóns recollendose noutros dipubliqma e Unión Republicana
do comércio clandestino de trigo
ferentes aspectos programáticos
congregou no Prado de Nereo ·a · -ou sobre a política do govemo; no
e pola gratuidade dos medimáis de 3.000 persoas. Quédaca·mentos nun momento de fame
ú ltü11~ datado e11 Xuño co ..titulo
nos daquela, á marxe dun grancoincidente cunha peste gripal
de "Alerta Galicia" atácase durade número de testemuñas orais e
que afectaba ao 60% da povoamente o-Estatuto que se· ia plebisxomalisticas, un· panfleto sob o
ción da vila, e de 1931, que pro.:.
citar porque "es un paso para la
título "Ante un mitin. :E!rologo y
vocou o asalto da Casa Consistodisgregación de España".
presentación de los oradores",
rial e o seu traslado da Capital do
asinado por "Un viejo focense·
Concello como consecuéncia do
Di ante' disto, os seus esforzos cenque no quiere merecér el -conpucheirazo eleitoral e da compotraran se nó potenciamento do
cepto de hijo espúreo de Espasición da corporación patrimoautodenominado Comité de -Saña" e · atribuído ao correspon nial izada polo caciquismo de
lud 'Pública, xurdido tal como exdente da RAG, Ramón Salgado
sempre. Logo da frustración polos
plica o xefe falanxista Franci~co
T oimil no que se arremetía conresultados de Febreiro e da proMaañón en "El Progreso" como
tra parte dos oradores, especialgresiva perda de creto nas alterconsecuéncia dos resultados eleinativas tiadicionais da direita,
mente duro con Santiago Casatorais, e do seu orgao de prensa o
res .Quiroga "representante en la
xurde en Foz o 1 de Marzo de
semanário "Despertar" que entre
1936 a Delegación Local de Faregión de la zurda o mejor dicho
o 7 de Abril e o 28 de Xuño edilange Española de las JONS arrecurda republicana" e co Xeneral
tará 13 n'úmeros. Despertar, diridor dun grupo de mozos provinte
Miaja "pundonoroso general de
xido por Francisco Calvo, quen
las ratas".
·
do ·máis "selecto" da burguesía loocupado en labores de censor nos
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primeiros dias do alzamento en,
viaba a fogueira calquer libro de
autor non español, tiña no Alfé,
rez Provional Segundo Vázquez o
seu administrador conformando a
redacción os falanxistas de primeira hora Ubaldo Cao, Francisco Maañón, Ladislao Veiga máis
Alfonso T oimil e colaborando
entre outros Noriega Varela, o
xomalista Anton Goi etc
A corporación republicana, incapaz de artelÍar nengun tipo de resisténcia ao diverxer os seus membros a este respeito, é deposta a
tarde do 23 de Xullo tras alzarse
ao fronte do corpo de Carabineiros o Capitán José Lan~ Ubide
nómeándose o dia 24 alcalde ao ·
ex,militar Ramón Villares, expulsado do exército pola sua parti ci,
pación na Sanjurjada. A sección
local de FE de las JONS, cuxa im,
plicación neses feitos foi nula,
adirá 39 novos membros até final
de ano chegando aos 66 afiliados.
O núcleo dirixente mudará pola
marcha ao fronte dun número importan te de cadros, pasando a
ocupar cargos de respcmsabilidade
xente como Xosé T eixeira - xefe ·
de milícias-, Xosé Antón Marful,
Ramorra Docampo -sección fetninina,, Xoán Iglesias "O Pinguelo"
e ficando como Xefe Local Francisco Maañón.
A influéncia de Falange na xes~
tión munkipal será escasa nos pri. meiros momentos en contraposición aos Requetés con quen man
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Danos conta El Progreso da recaudación de fund os, xa sexa pola
via da requisa ou da su cripción,
para a compra do avión Lugo, do
envio de alimentos roupas de
abrigo para a fronte e da organización de espectáculos diversos
entre os que destacou o celebrado
o 17 de Outubro con partido de
futbol entre .o Sporting Ribadeo e
o Deportivo Focense continuan,
do cunha velada teatral a cargo
do Cadro Artístico da Sociedade
Cultural Deportiva. Partiría acle,
mais un segundo continxente para a Guena o 18 de Novembro
comandado por Floréncio Diaz e
Ramón Arias, un dos oito voluntários falangistas mortos na Guena Civil. No mitin de despedida,
frente ás fotografías de Franco e
José Antonio, que penduraban da
fachada da sé de Falange instalado no Teatro Rosalia de Castro, o
Delegado das JONS afirmou: "Foz
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abierto a las rutas de la España
imperial, paisaje azul de mar y
cielo marinero igual que nuestras
camisas vibra en los riscos de Asturias, con el himno triunfal de la
muerte de sus hijos que están reali zando la segunda Reconquista
nacional"' 1>. ·Os actos propangandísticos eran o pan de cada dia,
chegando ao seu "clímax" nas
manifestacións conmemorativas
da toma de determinadas capitais
provincias que remataban na Pena de Vilaxuane frente á casa do
ex-presidente da Agrupación Socialista Xo ·é Paz.

O coche do "cangrexo"
A "tibieza" c n qu e exercitou
ne te onc llo a repre ión, en
mparación con outr lugare
da na ión, naque! verán negr d
36 lévan a e fuiderar a po ición
c nómica d cert lidere r publican ,
d d tacad m ón c
nov autoridade , a influén ia dalgun crego ,
amizad p r ai , a falta de
onvición n trunfo franquista de
boa part da oligarquía l cal, o
ali tament precipitado e tamén a
au éncia de Falange do resortes
de pod r. Queda a testemuña de
Ramiro Femández, militante ocialisra, compañeiro de cela do alcalde galeguista de Viveiro, Balbino Cerdeiras, nas horas antes da
ua execución e que gue a padecer con 85 an as consecuéncias
dun longo per grinar por diferentes campos de concentración como o de Padron, Rianxo ou Cedei ra. Un do eu delitos foi
que" ... con anterioridad al Movimiente era lector habitual del Heraldo de Madrid.

Notas:
(l)Xornal "El Progreso" 26-2 -36
(2)Informe da Alcaldia. 25-IV-39. Arquivo Municipal de Foz.
J_
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Xosé Mª Alvarez Cáccamo e Xavier Rodríguez
Baixeras fan dialogar poesia e.pintura
-

O ciclo 'Lecturas de Ot.itono' celebrarase no CGAC do 10 ao 14 de Novembro
-<>-c.v.
Os escritores Xosé M. Álvarez
Cáccamo e Xavier R. Baixeras
van levar dos di as 1O ao 14 de
Novembro a poesía ¡:¡o Centro
Galega de Arte ·Contemporánea
(CGAC) en Compostela nun
ciclo que. co nome "Lecturas de
Outono l" quere conxungar. a lírica e a plástica.
O catalán Antoni Mari, o vasco
Bernardo Atxaga, o castelán Antonio Gamoneda e s gal egos
Cáccam e Baixeras protagonizarán cinco sesións nos que a poesía
referenciará a pintura nun edifício chamado a ser ~lbergue das
artes. Para Xo é M. Alvarez Cáccamo, un dos coordinadores, "os
poeras adoitan rer interés palas
artes plásticas, pero esta relación
non é recíproca Esta proposta cam iña cara a interdisciplinidade
que é rica para as duas artes"
A meio de recitais comentados,
Baixeras evocará a obra do seu irmá Rafael, Bernardo Atxaga
mentará ao seus amigos pintores, Antoni Mari xuntará a sua
poesia e as visións da obra de Texidó coa música e Xosé M. Álvarez Cáccamo fará unha reflexión
teórica na que os seus versos se
mesturarán co mundo visual.
Cáccamo confía en que esta propo ta continue en posteriores
edición adiviñando "novas diálogos interesante q~e saian desea comunicación entre poetas e
artistas plástico ". Nun momen-

"Os poetas adoitan ter interés polas artes prásticas, pero esta relación non é recíproca" afirma Cáccamo, á direita. Ao seu carón
Xavier R. Baixeras.

to no que a poesía se está abrindo a novos espazos cunha manchea de recitais que se espallan
polo país, a iniciativa do CGAC
afonda na bondade da poesía para ser recitada e ocupar n¿vos lugares, salvando mesmo a sua diversidade. ''Nestes momentos está habendo moitos recitais, hai
un bo traballo e, sobretodo os.
máis novos están levando a poesía a toda parte. O CGAC é un
lugar distinto, pero pódese con,

A. IGLESIAS

verter nun espácio óptimo para o
encentro das artes" sinala Xosé
M. Álvarez Các.camo que ve ton
simpatía como a poesía está a
bulir desde os bares ás escolas.

enfrontar o encontro coa luz súbita que sintetiza sobre o território da páxina ·ou do lenzo unha
visión interrogativa, resulta.do
daquela instantánea revelación
orixinária" di o tríptico informa"Os poetas e os artistas visuais
tivo-que convida a participar no
ciclo a celebrar no edifício deseollan o mundo coa meiüña tensa
ñado por Álvaro Siza que ,nesa
de quen soña con apreixar nun
lóstrego radical a cerna do inex- - altura, seguirá albergando a ex,
plicábel. E o destinatário dun ¡:ioposición de Berta Álvarez Cáccaino que se ven de inaugurar o 23
ema, do mesmo xeito que o espectador do obxecto visual, debe _ de Outubro no Dobre Espácio. +
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Unha oliveira á galega
querda. E pra plantar unha olivéiA divisió~ das forzas .demócratira, á italiana, ben enraizada no
cas · en doüs partidos en absurda
..~ competench, s'li!rinao
-·C:cii:\'-:·. · país,
troñcó sfulo corna naso·-·
pobo, ten que contar con duas-"~
tado o handicap da lei de Hont,
ponlas rexas -e cimbreantes, as
contribueu sen dúoida a· perduúnicas que, pese a quen pese, verración de Fraga e a sua ·xente
dadeiramente contan nos comí.nos despachos de San Caietano.
cios·; o PSOE e o Bloque: Posto
Mais a. infantil presunción dun
botarate, nimio vencedor da ba- · "que o constituir o ~rimeiro unha ·
cativa oliveira cos verde:; e cunha
talla antes de. librala, impidéu
suposta esquerda desunida, de inunha acción conxunta e coordinada que pudo meilorar .nota- · sign ifican te importancia ~esta
punta de Europa, foi un disparate.
blemente o veredicto das urnas.
Foi un erro supino que soio vaiéu
poño que despói~- <leste
pra ·re-galarlle ao Guerreiro un par
au, os compañeiros de
de actaS, a conta das quince que
·pudo conservar o maltreito Partirancisco Vázquez e Abel
Caballero na Comisión Execu- . do de Pac<? Vázquez.
tiva do PSOE, deixarán de confiar neles pra seguir levando as
reciso é, pois, deixárse de
rendas do seu Partido en Galiza;
coñas plaieras, e formar
e trataran de recuperar a sua
cando se poida unha conxunción- democrática, unha oliforza electoral probando outras
fórmulas máis idóneas. Ca miña
veira á galega, a base do BNG e
experiencia de · vello "oráculo
do PS de G-PSOE. Mais, anque
do PSOE" .. . histórico -coma
o. nome de conxunción gustame
me calíficou, por_ceno, sardonidabondo, xa que me recorda
camente o-propio Rodolfo Lloaquela conxunción republicana-socialista que ganóu as elec- pis-,, vóulles a brindar a máis
·
adrede, a máis axeitada:
cións pra as Cortes Costituintes
da Republica, en tres das catro
Ninguén dubida que pra as futuprovincias galegas, prefi_ro neste
ras contendas electorales nesta
·Caso outro nome, hoxe máis cécomunidade é indiS¡>ensable a colebre en: toda Espana, que ten a
alición da esquerda e o centro es"'.enta·x a de que xa exi-s te, de

ae

eco

P

que xa se usa: o do Bloque.

o

"Porciúe penso--que Bloque sem· pre foi unha conxunción, unha
coalición. · Cada vez máis, moito
máis que cando se fundóu nos
anos setenta. Entón o formaron
soiamente a Unión do Pobo Gale-;
go e o Partido Socialista Galega;
ensaiando un frente de liberación nacional, que pronto abandonóu o PSG, quedando a UPG
e-orno a sua columna vyrtebral.
Durnnte ·estO:S vinte anos a organizadón hexemónica no Bloque
Nacionalista Galega siguéu sendo
a UPG, e remarcando a significación que proclamaba en apelido, xunto ca sua ideoloxia marxista. Mais, pouco a pouco, foise
abrindo, atraendo siglas máis
moderadas política e socialmen~
te; a~ cales trocaron ao Bloque
nun organismo que algúns xa
consideran sociald~mócra.ta.
En canto·ao PSG ben sabido é
que tivo unha vida azarosa. Boa
parte de seus militantes escindíronse, pra compoñer o Partido
Socialista de Galicia que axiñq. se
fundéu co PSOE. Lago o PSG
alióuse ca Esquerda Galega, de
Camilo Nogueira, formando a

Unidade Galega, que acimaría
integrándose no Bloque. Esto a
grandes rasgos, ser: que quepa
esquencer que no primitivo
PSG militóu moi destacadamen.te .Xosé Manuel Beiras.

Nemb~rgantes, compr~ lembrar
asimesmo que naquel PSG militaron tamén políticos tan valiosos, competentes ¡e despreciados no seu actual Partido"! coma
Rodríguez Pardo e Xerardo Estévez, quenes se cadra non mirarán con malos ollas a proposición que vou a facer:
Que volvan a onde estuveron no
agramar da democracia; cousa
que sería factible ao integrar o PS
de Galicia dentro do Bloque, sin
perder por eso os vingallos co

Partido Socialista Obrero Español,
dun xeito semellante ao do Partido Socialista de Cataluña. Desta
maneira quedaria plantada unha
robu_stísima oliveira á galega, que
se sumaría a ainda nonnata Oliveira española, ca que compartiría
seus anceios •e o seu cada ano
máis perentorio obxetivo: lanzar
a Aznar da Moncloa, e impedir
·así que os ricos homes do Partido
Popular sigan repartíndose os
despoxos do Estado español. •

FRANc1sco A. VmAL

·o .m ítico Bradomfn
O fecundo mar de
Arousa non só rega as
terras nas que naceron
moitos dos. máis grandes homes de Galicia; - '
nel mesmo, a bordo
. dun barco que cruzaba
entre a Pobra do Caram iña l e Vilanova "de
Arousa, di a xente que.
naceu o grande ValleInclán. ·
-s - libro"s, q~e' ·
sempre cont~n: a historia se~ ·
gundo a acta de bauti~~
mo ou os docurnent~s
do rexistro civil, falan
doutro xeito, pero· o pobo, coa razón do corazón, é que pon cada
cousa no seu sitio; e a
don Ramóp, como a un deus da
sabedoría e da fantasía, .fixérono
saír dos salseiros <leste fructífero
Mediterráhe? galego.

hros digan que en Vilanova.
-Pois non. Nin un sitio
nin outro. -Sorría satisfeito da. súa sapiencia o
paisano- Valle-lnclán
' naceu no medio da ría.

D

O

Non pod(a s~r menos nun ser
coma el, en·quen as paixóns e a
xenialidade, a sorna e a palabra
franca, directa e acertada se
unen para b.otarlle en cara á_sociedade, sen distincións de clase
pin caste, "os pecados-e -maldades - '
da súa conducta; O seu esp_er-·
pento caricaturiza con precisos
trazos os defectos que aínda hoxe en .día seguen tan vixent.es
como cando el os describiu. ,
Por boca dos avós e veciños sabía que o Ramón nacera no Caram iñal; pero os libros do ba-

charelato sementaron a discrepancia contra a voz dos paisanos, facéndome dubidar -dunha
e doutra verdade, e por aqüilo
de facer _á_paz cuns e outros, .
acollíame ·a Vilanova para os
exames e á Pobra·pa'ra crer.

.
f

oi un vello quen n¿·s aclarou, a un grupo de rapazotes, a verdadeira ratón daquefa discrepancia, cando a ' tó~ ·
rre de Bermúdez aínda era, tal e
como se ve na foto, un montón
de ruína. O home acercóusenos
e preguntounos se sabíamos onde nacera Valle-Inclán.

-Aquí na Pobra, ¿onde se
non? -Aseguramos resol tos, e
aclarámoslle- Ainda que os li-

iante da:nosa extrañeza, sacándolle
fantasía á historia,
aciarou que cando a nai
estaba a punto de dar a
luz, deixou a casa de Bermi,ídez do Caramiñal e
embarcouse rumbo á do
Cuadrante de Vilanova,
e caµdo ían polo media
da ría, os vaivéns do bar-co ou salseiros de Arousa,
fixérona parir 'para qúe
nacese como uñ. noyo xenio da beleza e a sabedoríá.

'Non hai novelas
que traten a vida
dos toxicómanos'
E tou relendo a Eduardo Blanc
Amor con motivo do libr de Pilar
Ru A imaxe do mundo en Blanco
Amor, especialmente oa obra en
castelán La catedral y el niño, que
ao non e tar reeditada é diffcil de
atopar, e Los Miedos.

SI

nai

Par

Que recomenda ler?

do •

Ademais do de Pilar Ru , tamén
recomendo Da Guenizah, un libro
de relato de Belen Moren Feliu
que se vai editar en Espiral Maior.
Por suposto ler aos clásicos e, concretamente, Follas Novas de Ro a~
lia de Castro.
Ve de sair nunha colección xuvenil
o seu libro O prognóstico da lua.
Como se decidiu a tratar nunha
novela a adicción á heroina?

xinación, se os protagonistas das
súas novelas son homónimos ou
pura fantasía. ¿Quen 'ousa dicir
que o marqués de Bradomín non
é nin máis nin menos que don
Ramón María del Valblnclán?
El foi un xenio que se alimentou da vida, como lle dixo a un
entrevistaor que lle preguntaba
se en México tamén se dedicara
a escribir:
-Non señor, eu en México vivía.
E seguía logo fantasiando sobre
a súa estadía no país americano,
Ciando datos e sinais de como
acosado en plena selva mexicana por feras fomentas, el mesmo
se cortou o brazo esquerdo e
arroxoullo pÜra poder fuxir
mentres llo comían.

1, verdadeiro d~us ~it_;lóxi·co en aparencia e xe1tos, a
ban moitc;:> ~stas lendas, tan acer_ g_u en un prosaico xeneq1l
tac.fas que nin. el mesmo as desde -dúbidable conducta lle cham'e~ría; deixándonos coa dúbida
mou eximio escritor e extravade se non sería realmente así.
gante cidadán, escribiu .nalgunPóreiue Valle-Inclán, fo¡ un de- . ha das súas historias que o mes~s .seres que flaceron para ser
Uor da santidade son as tentamito, deuses con altar e SaFltuación.5. E el tivo unha e cometeu
río, que convocan a peregrinos
un único pecado, o d@.. non es~
ansiosos de encontrarse coa pucribir en galego máis que uns
'"'f~za da súa mensaxe nos teatr9s.. _ · I??ucos versos; porque polo de~
de calquera parte do mundo,· su~
- mais, incluído o seseo da súa faxeitos nos que a súa vida real e a
la, propio das Rías Baixas, a súa
obra (as comedías B.árbaras, por
dos personaxes das súas obras se
exemplo) é ·plenamente galega,
mesturan ata o extremo de facerse indisolubles, ·no que nos chetan do ad a de traducir ó noso
ga a confundir ata non saber se
idioma como se a un manchego
as súas historias son vivencias
lle dese por poñer en castelán a
propias ou producto da súa imaversión chinesa do Quixot:e. +

A Don Ramón tamén lle gusta-

Margado Val

E

Non pretende dar consellos sobre
as drogas. Corno o consegue? .
O que non quero é tratar á xente
nova como unha imbecil e son
consciente de que hai pasaxes do
libro máis adultas que outras.
Pensoq ue se aos dezaseis len libros como Crimen e Castigo ou
Madame Bovary, pode ler este.
Coa droga hai unha doble moral:
hl.anifestacíóns contra os narcos
pero non- a pror de que se repartan xeringas no cárcere mália qu~
_saben que ali se con.trae a Sida. E
unha história na ·que btá todo o
mundo implicado. Pot_ outro' la·do, rento debuxar aos toxicómanos como o que son, persoas con
sentimentos á percura da sua
·identidade, a que perderon, que
viven en espazos pechados e nun
tempo inmediato.+
Escritora. O Porriño (1964).
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O Trinque
·
Feiras e magostos

X t-..
X 0-

Q~

Coa chegada de Novembro non
só comezarán qs magostos. O
dia primeiro teñen lugar
algunhas das feiras máis
importantes do ano. En
Monterroso celébrase a ·
tradicional Feira de Santos: No

outro lado da raia, en Chaves,
ten lugar a sonada Fe ira dos
Cans, adicada maiormente aos
cans de caza. Un dos poucos
lugares onde _se poden mercar
exemplares da raza autóctona
de Castro Leboreiro. +

• PÁXJNAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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Cangas
•TEATRO
ÜCANTANTEE
AS MULLERES
Obra do grupo Migallas que
a vai cenificar o Martes 28
na Casa da Culrura. Para o
Venres 21, no mesmo lugar,
está prevista a representación de "T ate Chepo. Cantos celtas" de Teatro para Lls.
O rganiza a A .C. A Cepa .
l

•

• CONFERENCIAS
A LíNGUA GALEG A

Moldes
colga as
suas obras
nas paredes

da sala
Pardo Bozón
da CORUÑA.

Tamé n organizadas pola Cepa, den tro das Xom adas de
Língu Galega, son as con·
fe r ncias que darán o pr feo r M a nuel Porta sob re
"U s e actividades da lín~
gua hoxe" Mércores 29; e
a ramén profesora e deputa·
da do BNG M@do Pilar
Garcia Ne gro co títu lo
"Idioma galega, evidéncias e
neccsidade ", o Xove 30.
Ambas na Casa da Cultura.

tra programación da sala
oferece duas entregas máis
do ciclo ltulependentes e radicais subtituladas en castelán,
o Sábado 25 con Swoon
(USA 1991. 94 mirl) de
Tom Kalin, e Mércores 29 e
Xoves 30 con sesións dobres
de Poison (USA 1991. 34
min) de Todd Haynes e
Resonance (Grande Breta·
ña 1991. L1 min) de Step·
ben Cummings . Adema is
pasa n a fita de Yasujiro
Ozu, Onde están os soños
da xuventude (Xapón 1932.
8 6 min) o Ma rte s 28. O
Venres 31 pase gratuito de
Nut, de Ángel Fernández la
Parra , o utro curto ga lego
que dura 10 minutos e deste
ano. As entradas para as fi tas de pago son a 200 pta

• EXPOSICIÓNS

de Vicente Risco. Fan pases
ás 9 da noite no Teatro Rosalia Castro, até o dia 25.

Lug'---o_ _ __
• EXPOSICIÓNS
PAZOS
Até o 31 de Outubro no
Pazo da Maza expoñen
imaxes de vellos pazos.

É a se gunda entrega da
mos tra fotográfic a sobre
Lugo A eidade e as xentes,
cunha esco lm a de o bras
dos anos 50 que fix o José
Luís Vega. Até finai s de
N o ve mbro n o Arquiv o
Histórico Provincial.

~:Mn.~IC.

Uu'ha-.moxea :'
·de seres metade insectos
metade humanos sobreviven
~ PO:R AMOR A ROS.ANA. • No cemitério da
t)OS sumidoiio~ da .cida~e. listos
~COP LAND (Polilándia). Os pol-icias .· de .vila xa non quedan: prazas. u~
para afacar. lntendonadas ·sémellanzas 'con Alien pero nada
·Nova lotque fansé et.in' hairro
home que. ten á mütler enferma
qµe ver. Só entretida.
para vivir .só eles, sen .medo á
de morte prec.4ra que ninguén
clelincuéncia, pero descúbrese
falezca an·tei. pára que non lle
·~THE FULL MONTY.
qu_e pactaron ·eoa máfia. 'rnt«:r;
colla o sitio. Filme ambientado
, Un grupo de obréiros en - pretes: Silvest;re Stallone, Heren 1tália, repI;eto 'qe humor e
paro deciden ex"ibirse esptdos
amor. Cas.1:' uriha obra mestra .
vey fei.tel, Robért.:de Niro.
nuñ espectáculo pará mulleres
Oca5ión para. de5int~S-icarse de
· MARTIN (HACHE).
como único modo de obter di,
HollywÜód. 1deal para convidar
arxentil'Ío . Adolfo - a calquera a ve~a. I;:xcelente o
ñeiro. -Película inglesá ccm
moit-0 humor, boa factura e - Arisrirain \tülvese a poñer a ca·
protagonista, Jean Reno.
crítica social.
beza das fitas de calidade na
carteleira. Película, protagoni- -. ~ CONTACT. Unha astrónorná anda-á p~rcura
~CARNE TRÉMULA.
zad o' polo" se.mpre d utivador
Almodovar demostra ou· ' Federico L4ppi, con.,_diálogos
de sinais de ávilizacións alleas
á Terra. Topa .con elas e desci ~
tra vez a sua habilidade para di< - enriquecedores e unha trama
fra a mensaxe: unha invitación
rixir actores e a sua impoténcia . case teatral. Magníficas tamén
ante os guións 'enguedeHados . . -as interpi:etacións de Eusébio _ para uñha visita atiavés dunha
máquina da ·que se subminisSobran algunhas imaxes tópicas ,.. , Poncela e Cecília Roth.
tr¡m planos. Feíta a v iaxe volvé
nesta películá con altos e baixos . .
á T erra sen probas. '5ó a fe per~
.- RESULTADO
. FINAL. Filme direcio -e
mite crer nUnha cultura rutela,~A COR DAS NUBES. Unha muller que queren - pedagóxico de .Bardeffi. Critica
dora, enigmática e superior,
case como deus. C:inema norte botar da sua <:.asa, un nena bós- . moi -dura ao PSQE_e-lembranza
americano po_r derroteiros ulnio e outrQ madrileño abap.doda transición, con, imaxes que
resultarán de interese sobre
tra·reaccionários.
nado, un alixo de droga e un
,todo para a xente mái:s .nova.
vello marifieiro. Filme de Mário Camus no que demostra o
BREÁ:KDOWN (Pó,
.. deche pas~r ·a ü). A
seu ofício.
ÍJ§F, DES·P OIS DUNHA" ·
. NOITE. Un publicista · muller dun turista que viaxavisita en Nova lorque -a un annun -rodotérreo é secuestrada
~LOLITA. A lembranzá
nunha peque~¡ vil~ do deserto
ügo amigo enfenno de Sida. O
imborrábel dun amor da
n o rteamericano . De faerura
infáncia leva a un home maduro
azar-provoca uh en.centro amoco~ercial que eÍlsiña a sospeia enomararse dunha rapaza de - roso cunha _a lemana que intertar dos demais, + é:atorce anos. Jeremy lrons inter- ~ pretá· Nastá.ssja K.ipski. Politi-

~O ·

fkiI'.

O Barco
•TEATRO
AVODA
DO MOINANTES
O Xoves 23 ás 20 h, na Caa da Culrura, a Compañia
Marias interpreta "A voda
dos moinantes", unha co·
média de J.M. Synge.

Ca'.rtel~i.ra

YIElRO

Teatro
doNoroest.e
leva ás
táboas, da
Áula de
Cultura de
SANTIAGO,
a obra de
Suso de Toro
Unha rosa é

IL LUNGO CAMMINO
DELL'ARTE

Betanzos
• EXPOSICIÓNS

CRI 1

érie de te ano do pintor
Moldes, que apresema como
releicura do expresionismo
abstracto norteamericano de
Pollock e De Kooning. Abre
até o 8 de Novembro na sala

Pardo Bazán.
SPECULUM
HUMANAE VtTAE

peculum humanae vitae: a
imaxe da morte no inicios da
Europa moderna, arte llada

Bue u
•TEATRO

Ü CANTANTE E
A !VIULLERE

P 1 grupo Migallas , o ábado 25 á 20, O hora , na
Ca

de C ultura de Beluso.

A Coruña
•CINEMA

arred r doo tapiz do éculo
XVI 1 d mesmo nome, que
recolle a cenografia mortuóri a católica daquel te mpo.
nta con sei seccións que
refl exan motivos do tapiz:
icon grafia da marte, fe, van ita , e mble mát ic a , exe·
quias re a is e santos penitentes, con pintura, escultura, libros ilustrados e estampas gravadas da época. Destacan a Vanitas de Antonio
de Pereda, catro gravados
de Alberto Durero, o Santo
Xerome Penitente dé José Ribera, ou a talla sübre A mor·
re da· catedral vella de Salamanca, ademais doutrf!S
obras de museus españois e
italianos. Até o 30 de No·
vembro xunto cun ciclo de
conferéncias sobre iconografia, arte, litertura e músi·
ca no Museu de Belas Artes.

•TEATRO
lsolina do
Courelé o
corto galego
queoCGAI,
na CORUÑA,
proxectcirá
o Venres 24.

lSOLINA DO COUREL

MAGNETISMO

Un curto, 16 minutos sobre
unha relación de amor entre
vellos e ambientado no
Courel. Dirixiuno Cherna
Cagina en~ 1997, con Monti
Castiñeiras ·e Manuel Lou·
renzo no repart~. Pódese ver
gratis o Venres 24 ás 20,15
h, na sala do CGAI. A ou-

Peza de Manuel Lourenzo
con Uvegá Teatro que acruan no Teatro Colón, este
Xoves 23 .'

0

BUFÓN DE EL-REI

lnte rpr~ t ac i ón do C e ntro
Dramático G alego da peza

A galeria Sargadelos expón
as lámin as que p inta ron
trece art istas da Nuova
Accademia di Belle Ar ri de
Milano. As es tampas aten den ás prezadas cerám icas
de Sa r gad e los, m o tiv o
ce ntral. da mostra colectiva q ue dirixiu o m es tre
Angelo Colella.

unha rosa.

•MÚSICA
REBECCA

PARRIS

Jazz, o Xoves 23 na Aula de

C ultura de Caixagalicia.

Moaña
•CINEMA
FAMÍLIA
Dirixida por Fernando León, o Xoves 24 ás 22,30 no
Cine Veiga, dentro do ci·
do Dias de Cinema que organiza o Cine Clube Alexandre Cribeiro

•TEATRO
NANO
Vai ser representada pola
compañia Teatro do Adro o
Venres 25 dentro da xira
Outono-lnvemo.

Ourense
•TEATRO
SARABELA TEATRO
Vai representar as suas
obras do 28 ªº 31 dest e
mes de O utubro no T ea tro
Principal.

•MÚSICA
FILARMÓNICA
BoHUSLAR MARTlNU .
DE ZLIN

.O Teatro Principal anúncia iste grande concerto
para o Venres ?4.

• EXPOSICIÓNS
TRES PINTORAS
GALEGAS
Pilar Corral, Helena Priegue e Maite Vázquez, expoñen na Casa Foro até o
31 de Outubro.
DE PAPEL
Máis ·de 50 obras entre bocetos e deseños sobre papel de 12 artistas, entre·
eles cinco galegos : Tono
Carbll.jo, Maria Xos é Dí·
az, Xurxo Martiño, Ma·

nuel Bouzo e Alberto
' Datas . Durante o mes de
Outubro na sala Marisa
Marimón.

Ponteve.dra
• EXPOSICIÓNS
FERNANDO
M. YILANOVA
Expón cadros que .se me·
llan "unha magnífica vi·
sión do seu persoal universo criati vo, marcado
pala-figuración e o intere·
se por dialogar e asumir a
tradición plástica da Galiza '.' . Na· sala de Cajamadrid, até o .2 de Novembro, de Luns a Venres de
19 a 21 ,30 h, Sá bados de
12 a 14 h , e Domingos de
mañá e tarde.

EsPÁClOS
ALTERNAT!VOS
Ángel Comesaña expón
novas esculturas durante
Outubro e Novembro no
espácio alternativo do
Quinteiro (Bora) coa organización da Asociación Culrural A Ínsua .

Sada
• EXPOSICIÓNS
CARLOS GURMÉNDEZ
Mostra no Museu Carlos
Maside en recordo do escritor e. filósofo uruguaio Carlos Gurméndez (Montevideo 1916-Madrid 1997) ,
vencellado a eser.iteres galegos nas tertúlias de Madrid.
Até o 25 de Outubro expo-
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ñen unha. fotobiografia, unha escolma bibliográfica, e
unha mostra de artes plásticas. A fotobiografia é responsa b il idade de Chus
Martínez, mentres que na
mostra plástica xuntan obra
de Carmen Chacón, Siro,
Manuel Patinha, Moldes
ou Xaquin Marin, entre
moitos outro~.

•CINEMA
VISIÓN DUN POETA

O. Cent.ro Galega de Arte ·
· Contemporánea contratou ·
a Marco , Gherardi para escolmar unha série de fitas
poéticas. Agora pásanas,
con entrada libre, en cinco
sesións, do 27 ao 31 de Ou-:
tubro, a partir das 6 do serán. Cada dia ten seu pi:óprfo título: A loita de clases e a moda, A guerra civil
Marco .
italiana, lntelixéncia poéGherardi
tica e simbólica, o poeta
escolmou
director que se libera do arun ha
gumento e usa o western e
manchea de
o filme policiaco como
fitas
prototipo e Técnicas peranematofectas da cinematografia da
gráficas
narración. Fitas de Rosse•
para pasar
llini, Bertolucci, Win
no CGAC de
Wehders, Hitchcock e
SANTIAGO.
John Huston, entre outro~
Á direita, un

Convocatórias
PRfMIO LOBO DE CINEMA

sen un libro de versos inéditos, cun mínimo de 400, de tema e formá libres.
Ten que ser antes do 22 de Nóvembro
ao: Concello de Dodro. A Coruña. "X
Premio de Poesia Eusebio Lorenzo Baleirón". Os textos teñen que chegar por
cuatriplicado e baixo plica. Só haberá
un gañador que levará 325.000 pta. -

O cineclube chantadino Os Papeiros
convoca o prémio Lobo de Cinema ao
mellor traballo audiovisuat sobre meio
ambiente, xunto ás IX Xornadas ·de
·Cinema e Ecoloxia. Os traballos teñen
que chegar en fita de vídeo, cunha duración comprendida enrre os 5 e os 30
A FITEI FAI
minutos, antes do 24 de Decembro de
-ES_CÓLMA.DE PARTICIPANTES
1997 · á: Os Pape iros. Apartado 35.
' 27500 Chantada. Teléfono (982) 16
25 82: As fitas pasaranse ao -público o : O Festival Internacional de Teatro de
Espressao Ibérica (FITEI), o xigantesco
v,indeiro Nadal, dentro das Xomadas
certame que se celebra no Porto ao code Cinema e Ecoloxia.
mezo do verán, chega a XX edición. Até
o 31 de Xaneiro recollen as propostas de
°PKÉMIO DÉ POESIA
.
. espectáculo das compañias que envien o
EUSÉBIO LORENZO BALEIRÓN
- -- boletin de inscrición. Maior informa0 Concello de Thxlro convoca a déciciÓn pódese peder nos Servic;:os Centrais
ma edición d¿ prémio de poesia adicado FITEI: Ruado Paraíso, 217-2Q-sala 5.
do a Eusébio Lorenzo Baleirón, e aberro
4000 Porto. Portugal. Teléfono (07-351a todas as persoas interesa9as que reme2) 208' 24 32, e fax: 200 42 75 .

..

C.A. FERREIRA
DEALMEIDA

O Museu do Povo Galega
abriu unha mostra-homenaxe ao historiador arqueólogo portugués Ferreira
de Almeida (Portugal
1934-Venezuela 1996) recoñecido polos seus estudos no território da Galiza
histórica e polo impulso
que deu ao intercámbio
cultural .coa universidade
galega (o Padroado do Pedrón de Ouro otorgoulle o

•

Pergamiño de Honra e Loubanza en 1979). Na mostra
xuntan dados biográfic-os .
con achádegos dos seus
principais traballos arqueolóxicos, na Galiza esca. vou en Castromao ( Ourense), O Neixón (Boira),
Baroña (Porto do Son) e
- A Graña (Toques). Até finais de Novembro de 10 a
13 e de 16 a 19 h. de Luns
a Sábado.
EUGÉNIO GRANELL

A Fundación · Eugénio Granell ten no segundo andar
do Pazo de Bendaña, unha
sala con obra do pintor surrealista que lle dá nome.
.¡

PORTA ABERTA

A asociación de antigos alunas da Escala Oficial de 1diomas de Vigo, anúncia o seu programa de actividades para
o novo curso. Na oferta hai un curso
de manualidades e cursos de idiomas,
de 30 h. de nfvel avanzado de inglés,
francés, italiano e alemári, e un de iniciación ao chinés. Do 25 ao 30 de Novembro attellan duas .viaxes, a London

Uvegá Teatro interpreta a
obra que levou o prémio de
Teatro Rafael Dieste de 1996
e que escrebeu Manuel Lourenzo. Actuan do 28 ao 31
ás 10 da noite na sala Galán.
• CARREIRISMO

A NATUREZA A PÉ
REALIDADE, REALISMOS

O Auditório da Galiza expón obra de 20 pintores e
debuxantes éontemporáneos do Estado. A mostra responde a unha produci'ón
p-rópria que xunta 70 cadros, de Isabel Quintani·
lla, Carmen Laffón, f'.élix
de la Concha, José He~
nández, Ma;ia Quetglas,
Alfonso Galván, Xavier
Valls, ou Marcelo Fuentes
entre outros.

americano Dan Graham
(até o 2 de Novembro)
desde os anos 60. De Martes a Sábado de 11 a 20 h.
e Domingo de 11 a .14 h .
AMÉRICA
PRE· HISPÁNICA

Arte e cultura dos tempos
pre-coloniais da América
na lgrexa de San Domingos de Bonaval, até o 30 de
'
Novembro.

•MÚSICA
O artistas multidisplina-r
catalán expón "souvenirs
da vida" na galeria Trinta.
Foros, collages, instalacións e outros obxectos,
até o 9 de Novembro.

CONCURSO BARCO DE VAPOR

aéhegamento á cultura portuguesa e brasileira. Tratan a escrita e a fata, ameio de
cancións, fitas e outros recursos. O curso
é de balde e non ten máis matrícula que
o prezo das fotocópias. O enderezo do
Facho é Federico T ápia, 12- Pi!.

MAGNETISMO

BERTA CÁCCAMO

CARLOS PAZOS

Os Mércores no local da agrupación cultural O Facho na Coruña, dan aulas de

"Unha comédia de medo"
de Suso de Toro . Pódese
ver a interpretación de Teatro do Noroeste, do 2 7 de
Outubro ao 6 de Novembro, na Aula de Cultura de
Caixagalicia.

• EXPOSICIÓNS

Berta Cáccamo, premiada,
becada e con exposieións
por todo o m~ndo, inaugura
o Xoves 23 na sala de instalacións do Centro de Arte
Contemporánea, o Dobre
Espazo.. A proposta de Cáccamo comprende deseños
de finais dos oitenta dos que
a própria sala asegura "ademais do exercício de desoéultamento da imaxe a través dun largo proceso de sedimentación, encontramos
unha nítida composición do
plano pictórico, aqui transmutado no espácio tridimensional". De 11 a 20 h,
de Martes a Sábado, e de 11
a 14 Domingos e festivos.

e a Paris. Informan no terceiro andar
da EOI, todo o Mércores de 10 a 11
h, e todos os Xoves de 18,30 a 20 h.

UNHA ROSA
~ UNHA ROS{\

intre de O

amigo
americano.

lNIClAClÓN Á LÍNGUA E
CULTURA PORTUGUESA

(

CONVUI-5.IÓN LUDRÍCA

O Museú do Pavo Galega
acolle a mostra do pintor
Miguel Pereira Figueroa.
Obra figui:ativa que escapa
dó realismo, e, aseguran,
vén ser a expresión plástica
do seu interese pola anttopoloxia.
SILVÉRIO Riv AS ,

Esculturas en pedra, ferro e
mácfeira, do traballo dos últimos 20 anos de Silvério
Rivas . Na Casa da Parra
até Novembro.
ARTE ÉTNICA

A Fundación Eugenio Granell (Pazo de Bendaña) ex~
pón unha mostra de obxectos dos seus armacéns refe:..
ridos a vellas artes populares do mundo. Pechan o 20
de Febreiro de 1998. Ppdese visitar de Mércores á
Luns de 11 a 21 h, e de 11
a 14 Domingos e feirados.
CENTRO GALEGO
DEARTE
CONTEMPORÁNEA

Expón permanentemente a
sua mostra de arte galega
con obras de 1980 até hoxe . Tamén ten aberra a
.Colección da Fundación
ARCO, e as· fotografías,
·deseñ0s e produción filmográfica de que ·fixo o norte-

FILHARMONIA
DAGALIZA-

O Xoves 23 ás 9 da noite no
Auditório da Galiza baixo a
direcc-ión de Maximiano
Valdés. No programa levan
obra de Beethoven e Mo, zart. A orquestra volta actQat o Xoves 30, destavolta
xunto ao Orfeón Terra A
Nasa cun programa de pezas
de Mozart, e baixo a dirección de Víctor Pabló Pérez
· ~ Miro Mor~ira. O prezo dos
-concertos é de l. 409 pta.
XOVES VIRTUOSOS DE
MOVDSIKRSK E .
ISMAEL SERRANO

o

conxunto de cámara ruso actua o Venres 24 no
Teatro PrinCipal. No mesmo teatro o Xoves 23 actua
Ismael Serrano.

O centro sóciocultural Aurélio Aguirre de Conxo reinicia as saídas quincenais
de carreirismo. Para o Sábado 25 teñen previsto ir até
as Torres de Altamira, lago
baixar ao pazo de Leboráns
pata ir na procura da Ponte
Maceira e dali, a carón do
rio Tambre, até Fiopáns e
Ceilán para rematar no pazo d9 Cotón en Negreira.
Percorrido duns 19 quilómetros é axeitado para todas as persoas. Sairase ás 9
h. do centro sóciocultural
de Conxo e está prevista a
volta para as 19,30. Hai que
formalizar a inscrición no
telf. 52 29 29 até odia 23, e
pagar 500 pta. para o transporte. Os participantes deben levar comida. As próximas rotas soi:i de Santiago a

Cacheiras; rio Lérez-Forcarei; rota do peq-oglifos de
Figueiras-Pedroso a Toques.

A Fundación Santa Maria (de edición
SM) convoca o Concurso do Libro Infantil 1997, cun primeiro prémio de
L000.000 pta, que implica a edición
da obra e outro segundo de 200.000
pta. Aberto a textos dun mínimo de
50 fólios mecanografados a dobre espazo e por unha só cara (hai que mandar 'as obras por triplicado). Os orixinais teñen que ser inéditos e e critos
segundo a normativa oficial. Os envios baixo seudónimo e plica, deben
chegar antes do 15 de Novembro de
1997 á Fundación Santa Maria (para o
concurso Barco de Vapor): A Paz, 8.
36202 Vigo. Para maior información
chamar ao (986) 2 27 33. +

ponde un dos cinco sentidos, odia 28.
CORPO NO BO CO

Tui
• EXPOSICIÓNS
FUNDOS DA MEDUUO

Expoñen obra de Xosé Luís
de Dios, Xaime Quessada,
Juan Oliveira, Xulio Gar~
cia Rivas, Marieta Quesada, Pardiñas, Xaime Quesada Blanco, Ana Ml! Legido, Xulio Maside e Morquecho. Son os fundos da
galeria da Trisque! e Medúlio (Corredoira, 13), que se
poden visitar até o 25 de
Outubro, de 18,30 a 20,30
h. os dias laborábeis, e de
10,30 a 13,30 e de 17,30 a
20,30 os Sábados.

Vig_o_ _ __
•CINEMA
ÜPERA PRIMA RECENTE

Até o 28 de Outubro o
centro Caixavigo, segue o
ciclo Operas prima. do cinema español (pases Luns e
Martes ás 20,30 h). Ainda
están por vir a recomendábel Cousas que nunca che
dixen (1996) de 1 abe!
Coitex, odia 27, e O domínio dos sentidos (1997)
de Pelegrí, Colell, OlivéBellés, Ripoll e Gardela,
fita en episódios na que a
cada directora lle corres-

(Cuerpo en el bosque. Españ.a 1996. 91 min) d Joaquín Jordá , filme anti-racista no que acusan a un negro
dun asasinato que non cometeu. Pásao o cine clube
Lumiere este Xoves 23 no
cine Ronsel . Para o Xoves
30 cantan con Box af Mo-onligh t (USA 1996. 107
min) de Tom DiCillo sobre
un enxeñeiro que descobre
a vida no campo. Toda as
sesións son ás 20,30 h. no
Cine RonseL A entrada para un pase custa 400 pta. e o
abono mensa! L200 pta.
• DIAPORAMA

A REVOLUCIÓN
ESPAÑOLA 1936-1939

O Venres 31 ás 7,30 do serán, na Federación de
AA VV Eduardo Chao, o
Ateneo Libertário pasa unhas diapositivas sobre os
colectivos anarquistas da
Guerra Civil.

• EXPOSICIÓNS

GRUPO

EL PA O

No 4o aniver ário da ua
fundación, a xposición
componse dunha scolma
de obras do gru máis r mpendor e vangard i ta do Estado nos ano 50. Nace no
ano 57 "como consecuéncia
da agrupación de vários pintores e escritores que comprenderon a necesidad moral de realizar unha acción
dentro do país" e coa pretensión de "criar ur1 novo
estado do espírito dentro do
mundo artístico españ.ol" segundo declaraban no seu
manifesto fundacional. A
escolma confórmana Rafael
Canogar, Martín Chirino,
Luis Feíto, Juana Francés,
Manuel Millares, Manuel
Rivera, Antonio Saura,
Antonio Suárez, Pablo Serrano. e Manuel Viola e vai
do ano 1957 ao 67. No
Centro Cultural Ca,ixavigo
desde o Xoves 23.

•TEATRO

do40
aniversário
da
fundación
do grupo El

Paso, fai
un ha
escolma da
sua obro. Á
esquerda,
a escultura
ele Martín
Chirino

Vientos 111,
1964.

GONZALO SUÁREZ
12-ROUNDS

Até o 2.5 de Outubro ás 10
da noite na sala Galán, a
compañia Materile Teatro
estrea unha nova obra de
títeres para adu lt os, I 2
Rounds con guión e dirección de_Ana Vallés e Baltasar Patiño sobre textos de
Javier Martíne~ Alejandre .
No reparto figuran a própria ·directora, Gena Baamonde e Eugénia lglésias.

O Centro
Cultural
Caixavigo
con motivo

Expón un amplo estudo sobre a figura da cruz, con
variadas cores e texturas.
Na- galería Sargadelos até o
31 de Outubro.

José Castro expón novos
traballos, cartazes e compos ic ións con releves para
tempos ruins, de "moitos
cámhos" segundo autor.
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• Merco temário ; para as próximas oposicións a enxeñeiros técnicos agrícolas, da Xunta . Estou
trab'allando e pbr tal motivo , non podo asistir a ningunha académia.
Ch amar de 9 a 13 h, e de 15,30 a
19,30 h, ao (.9,81) 36 34 72, perguntar por Xosé António Silveira.

• Vendo amplificador Marshall
JCM 800 para baixo eléctrico. Po.téncia cabezal 100 W. poténcia altavoces 300 W. 100.000 pta. Se te interesa chama ao (981) 24 17 59, e deixa o teu nome e número de teléfono.
• Vendese piso en Meicende, estrada a Arteixo , 5 cuartos , cociña, baflo
e tendedeiro . Moi perto da parada do
bus. 8.500 .000 Telf. (981) 26 36 17.

• Véndese guitarra acústica GIDSON EPIPHONE con ecualizador e
volume incorporado. Estuche e
ampllcador Yamaha AR 25 wátios .
Ten saída para mesa de mesturas e
para ca ix a de ritmos , todo novo .
80.000 pta. Teléfono (988) 21 27 08,
perguntar por Richar.

• Merco casa con terreo nos arre-.
dores de Vigo. Perguntar por Raquel
no (986) 42 04 88, en horas de oficina.
• Música: preparación de oposicións, ensino primário e secundário.
Clases en Vigo e Santiago. Información no telf (986) 23 54 72.

• Gralha, publicac;:om informativa
bimestral no Ng 18 , Outubro -Novembro, inclue umha reportagem sobte o XIV Festival Mundial da Juventude em Cuba, outro de "Caravana",
o grande festi val que no 98 visitará
Compostela , entrevista a Ramom
Lopes-Suevos , etc . Envio gratuito
solicitando-a no Apdo . 678 - 32080
Ourense .
• Axúdanos a encher Galiza de árbores. Merca os bono-árbore de Xevale. Por cincocentas pesetas plantamos no teu nome un teixo e un
acivro na Serra do Faro e Ribeir.a
Sacra. Envíanos un xiro postal ou talón nominativo a Xevale . Aptdo. 35.
27500 Chantada.
• Vendo piso en Ponteareas (95
m2). Todo exterior . Tres cuartos,
dous baños, garaxe e trasteiro. Tamén o cámbio por outro en Vigo.
(986) 66 04 33. Perguntar por Esteban de 20 a 21 h.
• Oferécese para traballos de reparación alvaneis, azul~xo , plaqueta ,
etc. Presuposto sen compromiso. Teléfono (986) 26 30 OO.

• Acaba de nascer um novo grupo en
Ourense, que luita pola igualdade entre homossexuais e heterossexuais.
As pessoas que desejarem tomar contacto com o Grupo Libertagom Homossexual ou solicitar informagom ,
poderám escrever para o Apa rtado
dos Correios 343. 32080 Ourense.

• Língua Nacional, ng 8. Boletim de
lnformagom Lingüística editado polo
Movimento de Defesa da Língua :
Análise do Mapa Sosiolingüístico Galego; Galiza Terra Un ica?; Ebonyx ;
lchteria , Carvana ao Curdistám ...
Agora 12 páxinas com novos conteúdos : Curso de intruducc;:om e al·
fabetizac;:om no galego correcto (1 ª
parte). lnclui material para se autoti;ianciar: livros de língua e literatura,
camisetas, bandeiras, autocolantes,
etc. Envio gratuito. Encomendas no
Apartado 570 de Ferrol.

• Nativa dá clases de francés. Interesados chamar ao 22 80 33 da Corufla e perguntar por Loida. • Cursos a distáncia de acordeón,
guitarra e harmónica. Ped idos a
Edicións Musicais ~años : rua Xoan .
XXIII 13, 7º Dta: - 32003 Ourense.
Telf. (988) 21 05 85.

• Terra Livre é o portavoz da As-

• Terceiro número de manesquerda , revista da Esquerda Nacionalista-M ocidade, ces seguintes contidos: A esquerda ante a libertazón
gai , Marco constitucional e direito
de autodeterminazón , Entrevista a
Siareiros Galegos, Cultura galega, " cultura galeguista " e rnocidade , Música galega .. . ? , Audiovisual
en Galiza , Paseos marítimos ou a
desfeita do litoral. As persoas inte-

• Vende-se ático na rua Camélias de
Vigo. Perguntarpor Mercedes ou Concha no (986) 47 28 05 ou no 23 42 92.

ÜRQl]ESTRA
DECAMARA

MANUALIDADE

A orquestra Santa Cecília
de Roma int rpreta obra
d R pighi, M zart e Pagan 1n1,
Xove 23 á
20, O h. no centro Caixavig .

LUI EDUAR

• Vende-se vinho Condado, branco e tinto, de Arbo, das terras
rninhotas vicinhas de Portugal. Ga~
rrafas de 3/4. 100% natural , feíto
com uvas autóctonas : albarinho ,
treixadura, mencia, cainho ... Te léfono (986) 26 34 82 . •

obra de Vicente Risco dirixidos por Manuel Guede
Oliva.

AUTE

PRAZA
DA CONSTITUCIÓN

O ábados ás 6 do serán na
Praza da Constitución, hai
representacións para cativo . Este Sábado 25 actuan
Aprendices de Vacio coa obra

Apresenta o traballo Alevosia, o Ven.res 24 ás 10,30
da no it no centro Caixavigo.

A caixa de sorpresas.

JARABE DE PALO

Por Teatro Advemo, o dia
25 ás 22,30 e o 26 ás 20,30
h, no centro Caixavigo.

QUEN MATOU

A MARL LAURl?

O do bico da flaca actuan
o Martes 28 no Pavillón
das Travesas. Abre o con~
certo o grupo madr ileño
Gelatin House.

Porto

SINFÓNICA DA GALIZA

•VÁRIA

Xunto ao Orfeón Terrá A
Nosa , baixo a dirección de
Víctor Pablo Pérez e Miro Moreira. No programa
levan a sinfonía 36 e o Requiem de Mozart. Actuan
o Martes 28 n o centro
Caixavigo.

RIVOLI

Os PETRAStNISTRos

O pi ntor arxentino-galego
Castro Couso expón a séri e Os petrasiniestros, onde
recolle un mundo de medos e sofios con aparicións
das mitolox ias galegas e arxentinas, en debuxos, pinturas e gravados en madeira. Até o 31 de Outubro,
de 20 a 24 h , no Rincón dos
Artistas (Marqués de Valadares, 35).

• Nativa, licenciada en Filoloxia,
con experiéncia, oferece aulas de
Francés e de Bretón, asi como traducións (inglés , galega , castelán ).
Telf . (981 ) 57 35 84 . Santiago . Email : Kerdudo@jet.es.

• Mércan-se ferramentas de carpintería en bon uso e remolque para turismo. Teléfono (981 ) 57 82 59.
Perguntar por Tito .

Na Nova Sala Caixavigo até
o 2 de Outubro.

ZEN ZAR
Actuan na Iguana, o Venres 31 de Outubro.

•MÚSICA

•TEATRO

TUZAROS

0

Apresentan un novo CD,
músicas fortes e letras de
poetas galegas.. Vanse sentir o Xoves 23 na Iguana ás
12,30 por 500 pta.

O Centro Dramático Galego fa¡ tres pases en Vigo,
30 e 31 de Outubro, e 1
de Novembro no centro
Caixavigo. Int erpr eta a
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• Mestre en paro desexa incorporar-se ao sistema capitalista como
traballador. Vale-lle cualquer
ofício. Manue ~ (981) 69 Sé 82.
•

• Afeizoados e coleccionistas, vendo
selos de puro e os seus derivados.
Interesados escreber ao apartado 43.
08840 Viladecans. Catalunya.

• Buscamos a unha moza ou mozo
para compartir piso en Vigo. Podes
chamamos de Luns a Xoves a partir
das 22 horas ao telf. 939 751 187.

o

1

• Véndese fax de segunda man case novo. 30.000 pta. Información nos
teléfonos (981) 58 14 55 e 55 89 51 .
Chamar de 2 a 4 da tarde ou a partir
das 1O da noite.

sernbleia da Mocidade Independentista a nível nacional . Pide-o no.
Apartado -561 , código postal 36080 .
Enviando 132 pta. en selos.

• Entendes e queres compartir andar en Compostela? Se es tlo sério,
comparto apartamento con salón-comedor, cociña , baño e aseo. Zona
Ensanche. Só entendidos: Teléfono
909 44 32 20.

bro. A Antón Ca tro gostá n 11 m i to as "novas
composición cromáti as
que, ás vece , evoc n en
m in ao Carlos Ma id
mái afo rtunado da . tendas
sempr experit~ nta l de de a ó ptica da Ga liza ro mánica e etnográfica".

• Esquerda Nacionalista-Mocidade te·mos á venda pins co debuxo da
Bandeira da Pátria co lema lndependéncia, Socialismo, Democracia. Se
che interesa escreve ao apartado 384,
15780 de Santiago de Compostela, adxuntando xústificante de pago n¡¡. conta
2091/0300/4113040130397 de Caixa
Galicia. O prezo do pin é dé 300 máis .
50 de gastos de envio. .
·

• • Por traslado traspasa-se perruqueria semi-esquina na Rua Bareelona da
Corufla. Teléfono (981) 26 54 22.

• Necesitase odontólogo para clínica en Pontevedra. Enviar currículum
vitae ao apartado 2.006 Pontevedra.

1 o na ala de Arte aixavigo até 2 d
utu-

resadas escrever ao apartado 384,
15780 de Compostela , enviando
175 pta. en selos.

Após-unha ROlé.t~ica remodelación que levQu a metade do orzamento ele .cultura
(dous mil millóns de e cu' dos ) d~ Cámara do Porto, o
pasado dia 16 abriu unh a
exposición-pró logo· no novo Rivoli e un concerto da
Orquestra N acio n al, qu e
pasa a ser un" edifício ·polivalente con deseño do arquitecto Pedro Ramalho. A
most'ra 3+3 Olhares abre
durante o mes de Outubro,
e reflexa as etapas de recuperación do teatro, recolle
fotos de Pereira de Sousa,
Pedro Sena Nunes, Ángelo de Sousa, . Rita Burmester, Augusto Alves da Silva e Nuno Borges de

Arauja. Xa en Novembro
encetan unha oferta ao re dor de Heiner Muller, coa
obra Máquina Hamlet que
interpreta o Teatro de Marionetas do Porto e o Ballet
Teatro Companhia, e que segue coa ópera A Libertai;ao
de Prometeus de Heiner Goebbles. O mes de Decembro
adícase á África, e ~omeza
coa peza Hotel Orpheu de
Gabriel Gbdamosi. O vindeiro espectáculo de danza
é o Start and Stop again de
Olga Roriz, 29 e 30 de Outubro. No tocante á música
en Novembro, está o sétimo Festival de Jazz que decorrerá do 1 ao 9, a actuación de António Pinho
Vargas, Maria Joao e José
Nogueira (o 26 ), ou a da
Orquestr¡i Barroc de Amsterdan (o 28).

H orizontais
1. Suficiente 7. Que ten beleza 8. Percibirá polo ou~
vido 10. Corte oblícuo no extremo dunha lámina
_11. Pásame de dentro para fóra 13 . O mesmo_que
acá H. Que non ten nada dentro. 16. Ao revé.s, pa~
·san a vista sobre un texto. 1 7. Adverbio de afirma, ción 18. Momento decisivo, de consecuencias importantes 20. Ao revés, prefixo con significado negativo 21. Forma do verbo ser máis pronome persoal
2_2. Movédesvos dun lugar a outro 23. Ao revés, nota musical 24. No plural, aborrecemento, rancor 27 .
. Eri. -~úmeros romanos, dous 28 . Entregou a alguén
30. E, en latín 31. Argola 32. Colección de mapas
~4- Equivocacións 36. Levantado sobre aterra 37.
Org:;i.o? que filtran o sangue. _38. Aconsella.
V_erticais

l. Contracción 2. Ao revés, pronome persoal de terceira persoa ·no feminino 3 . Mofo 4. Da nosa propie- dade 5. Tempo que decorre entre o nacer e o pór do
Sol. 6. Ao revés, nome dun emperador de Roma 7.
Velocípedo de dúas rodas 9. Nome dunha árbore 10.
Apoiada, fundamentada 12. O mesmo que Elíseos
15. Pertencente á cidade ou aos cidadáns, no plural
18. Espazo que redea a Terra e onde se ven os astros
19. Adverbio que designa o que está preto no espacio ou próximo no tempo. 25. Non fa ¡ caso 26. O
autQr de Arredor de si 29. Rio que desemboca na Ría
de Arousa 31: Casca da árbore cando é grosa e vella
33. Axudante ténico sanitario Mostar alegría. • .
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Trece pintores gal egos máis da 1ª metade do s. XX.

Vila.verde
•COLÓQUIOS
ENCONTRO
GALEG\)-PORTUGUÉS

1saac Alonso Estravis recorda que o 25 de Outubro ás 1O da mañá, h ora
portuguesa, na Cámara
municipal de Vilaverde (a
10 km . de Braga) terá lu ga r o segundo Enc e n tro
Galega-Portugués, co n
du as mesas redond as sobre
' a problemática da língua
e sobre o futuro da Galiza
e Po rtu ga l no T erc e iro
mi.lénio. Son actos aberto,s a todo o mundo, coor-den a do s por ga legos e
portugueses. +
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Xornais de todo omundo visitanao país en campaña

Esquerda desaliñada,
perfume
do poder, avanzar cara ao ab·ismo
'
.

No mitin do Bloque repirase o
nescimento, dizem muitos, tem
ar informal característico da .es- · sido incapaz de fazer. Ali estaquerda desaliñada; no do PP
van lado a lado , o senhor de
Pontevedra, o senhor de Ou- ·
hai unha série de cincuentóns
engarabatados, con máis aire
rense, os tres ou quátro poderosos baróes que comandanm
de burgueses da terra ca de
tecnocratas aliñados con Azo partido do governo a sombra
nar. Esta visión é a do xornalisde Fraga, e que vam afiando os
ta portugués Joaquim Fidalgo
sorrisos para a sucessáo que
se adivinha fratricida ... " ~
que-veu polo diário Público de
Lisboa para informar dos comicios autonómicos.

José Gomes ,
enviado do Jornal de Notícias
advirte na véspe ra da votación "que as
eleigóes sáo
tambén arriscadas para o
PSOE que
ensaia urna
alianga rosa- -·.
verde-vermelha. Mas
o feitigo pode virar-se
contra o feiti gei ro e o
momento
de avanzar
pode ser
um passo
no sentido do
abismo ,
isto é, de
tornar o
PSOE
um par.tido em
vias de

Enviados da prensa
, de todo mundo procuran condensar Galiza nun titular. Guido
Caldiron de /1 Manifesto descrebe unha
Legenda Galiziana. O
Publico leva á capa
untia pintad~ de pé de
faro lsto nom é Espanha.

.

"A Xunta de Fraga impón a todo o pais un
control adm.inistrativo e
clientelar digno da sua
precedente experiéncia
como ministro da información da Ditadura de
Franco -di ir Manifesto- .
Fraga representa á vella
nomenclatura-franquista ,
aliada da lg rexa e do
Opus Dei e e da nova direita congregada arredor
de Aznªr. Caldiron l.embra
o desastre da Oliveira italiana e critica que a sua reproducción na Galiza non se
comun ique co BNG: "Beiras
vólvese contra os da Oliveira
e lémbralle que se algún obx ectivo ten a campaña é
mandar para casa
derradeiro ministro de Franco que
ainda enreda na democrácia".

e

X

tingáo na Galiza e
comprometer as aspiragóes de
manter-se como a alternativa
ao PP em Madrid".

ªº

A demostración de forza nn mitin do PP ten para Fida.lgo, do
Público, un óbvio perfume de
poder: "Urna imagem forte do
poder regional que o PP aqui
sustenta hai anos e cujo rejuve-

que a principal ameaza eleitoral para Fraga é o Bloque Nacionalista Galego: "unha amalgama que abrangue desde
moderados á separatistas de
extrema esquerda. O seu lider
Xosé Manuel Beiras é o único
rival de verdade de Fraga. Na
campaña refreou o é!Cento radical. "E un lobo
vestido de año" ,
di Fraga".

O Financia! Times do 17 de
Outubro titula a oito colunas
en cabeceira de páxina impar
"O lión revolvese para que/non
lle entre a esquerda no seu
cu rral". David White repara

A axéncia France Presse salienta o crecemento nacionalista_ "A
principal sorpresa destas eleccións foi o resultado que obtivera o BNG, independentista mo-

derado, q~e se converte . na se.gunda forza con 19 deputados."
Perder a formas

O Jornal de Noticias relata a
perda de compostura do PP
na última semana de campaña
"O líder do PP de Ourense
acusou Beiras de ser amigo
do Herri Batasuna e de náo ter
condenado o assassínio de
Miguel Angel , o autarca basco
morfo pela ETA, urna mentiora
que náo provocu qualquer reparo por parte de Fraga ou de
urna ministra do Governo de
Madrid , presentes no comício".
"A pior parte destes com ícios canta El Universal de Caracaslevárona os socialistas qu~ expertemntaron un. retroceso até
o 19,4 dos votos , con só quince
escanos. O cand idado desta
Oliveira ue tanta espectatitva
levantou no só a nivel galega
senon español era o socialista
Abel Caballero".

Clarín de Bos Arres di nun recadro que "na Galiza ainda quedan
2.700.000 habitantes, mentres
500 mil mais residen. en España
e 250 .000 neutros paises da UE.
En total máis de millón e meio de
gaiegos viven fóra do país, e deles, 98.000 na Arxentina".
"O grande dado a reter destas
eleigóes é a forte progressáo
das forc.;:as nacionalista, até porque a repetic_;:áo da maioria absoluta do PP era esperada -conclue Público- Esta vitória tem o
acicate suplementar de que foi
grandemente conseguido á custa da oposic_;:áo tradicional do
PSOE . E um dado novo na Galiza, e que de algum modo a vai
colocando num caminho semelhante ao dos outros paises da
Espanha, como a Catalunha e o
Pais Basco, onde o nacionalis mo "dita lei hai anos".•
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dia 19, en pl n noit
eleit ral, Fr n i. o Jiménez Al man, director do ABC, facia ba lan.e : "O
PSOE fracasou na sua mi ión
de frear ao BNG" . O memo
viñan a dicer os Líderes do PP.
Para a direita, a esquerda convencion al non ' mái que un
subtcrfúxio co que n utralizar
aos que cuestionan algun aspecto profundo d o sistema.
Trátase dun pensa mento con
raigame n a histórJ a de España. O historiador inglés Raymond Carr escrebiu que o
Partido Lib e ra l de Sagasta
(oponente do conservador de
Cánovas) tiña, durante a Restauración, a tarefa. de absorver o radicalismo, neutralizar
o rep ubli canismo federal e
oferecer un refetxio político
aos que fuxian da dereita. +

