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Xosé Antonio Fidalgo Santamariña 
Os saberes tradicionais dos galegos 

Premio Xesús Taboada Chivite 1998 
Concello de Verin 

O estudio de conxunto máis 
completo e amplo realizado 
ata o momento sobre os oficios 
na sociedade tradicional galega. 

REPERCUSIÓNS 

• O BNG celebrará Asemblea Nacional en Febreiro 

• Beiras non está cuestionado, pero haberá cámbios 
na cúpula do BNG 

• Forte enf rontamento no PP luce 

• Os baróns da direita bótanlle culpa éf o descenso aos cámbios 

• O PSdG·PSOE afirma que os pactos municipais saen reforzados 

• Touriño. anúncia renovación nas can4idaturas mynicipais 
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Fraga fixo unha campaña apoiada desde Madrid con preséncia de ministros e presidentes de eomuniclades autónomas.. 

O PP perde votos por vez primeira, o BNG retrocede e o PSdG-PSOE 
-recupera 20.000 votos . 

Consolidase o mapa eleitoral 
de hai catro anos 

-C> A. EIRÉ - XAN CARBALLA - P. BERGANTIÑOS - CÉSAR LORENZO 

O BNG baixa por primeira vez de votos desde 1985, pero continua como segunda forza, e o PP 
tamén descende por vez primeira na sua história. O PSOE recupera 20.000 dos 40.000 perdidos 
hai catre anos. Os votos do BNG vanse preponderantemente á abstención e o PP segue o seu 
descenso nas cidades, mentres se consolida no rural, ainda que o seu poder se ve erosionado 
naqueles concellos con problemas agrários, pero non sofre o mesmo efecto no litoral pesqueiro. 

éronnos unhas estremecida", 
así calificaba un vello militante 
nacionalista os resultados do 
BNG o 21 de Outubro. Facia a 
comparanza coas vareadas 
que hai que darlle a certas ár
bores cando se mostran per
guiceiras en dar froitos, para 
que a saiva circule· con máis 
intensidade chegando até as 
yltimas polingras. Bautista 
Alvarez, candidato número un 
por Pontevedra, talaba dos 
"dentes de serra" e de como 
"non existe nenguha organiza
ción política que ascenda inde
finidamente". 

Galiza. Existe un dado signifi
cativo: por primeira vez, os vo
tos reais dos nacionalistas que
daron por debaixo das espec
tativas dos inquéritos anterio
res ao 21-0, e tamén dos reali
zados a pé de mesa. 

Pero sobre todo, os resultados 
están móito por debaixo do 
agardado polos dirixentes do 
Bloque_ Uns respohsábeis que 
afirmaban: "fixemos a millar 
campaña da história"_ 

verniz contestatário e anti-sis
te m a? Percibiu a cidadania 
non politizada as diferéncias 
entre BNG-PSOE? Un dado 
significativa a ter en conta SOQ 
os 25.000 votos en branco, 
5.000 máis que nos anteriores 
comícios_ Un voto moi politiza
do que non atopou, polo que 
pode enxergarse, unha alter
nativa axeitada ás suas pre
tensións. 

catro anos_ Unha abstención 
que medrou sobre todo nas ci
dades e, polo que semella, en
tre a xente máis nova_ Unha 
parte da mocidade, un dos pla
ceres onde o BNG colleitaba 
máis votos e con menos esfor
zos, non se sentiu motivada 
para concorrer ás turnas nun 
dia de vendaval. 

Un mapa estanco 

-

. e é que o BNG reci
rapau de magnitude 
al á intensidade coa 

- ban no "cámbio". Os 

Segue a conectar o BNG coa 
xuventude de clase média das 
cidade~, máis propensa á re
beldía estética, ao perder ese 

Ao BNG, que presumía dun vo
to fidel até de agora, por vez 
primeira, semella que o perxu
dicou fortemente os máis de 
dous póntos de abstención su
perior á dos comícios de hai 

Votos por circunscrición Autonómicas 2001 

Pero, máis alá de arelas e es
pectativas, o mapa eleitoral 
non muda practicamente_ Hai 
catro anos, o PSdG-PSOE, 
perdera máis espácio político 
ca votos: os mesmos que ago
ra o BNG, uns so_ooo_ Pero 
agora o BNG ainda segue a ser 
a segunda forza política e Fra
ga ten unha lexislatura con 
maioria absoluta para preparar 
a sua sucesión. Sae ademais 
reforzado Cuiña Crespo, pero 
tamén Xosé Luis BaJtar en Ou
rense e Cacharro Pardo en Lu
go, onde celebrou a festa por 

votantes pararon en seco as 
suas arelas e, ainda que unica
mente se pode talar de estan
camento, está a propiciar unha 
profunda reflexión sobre as 
causas que os levaron a perder 
un deputado por Pontevedra e 
51.000 votos na totalidade de 

Total % 

pp 745.944 50,90 
BNG 341.751 23,30 
PSOE-EU 320283 21,80 

Sen co"1JUlaf o voto emigrante 

ACorufla % 

279.146 47,80 
144.870 24,80 
134.304 23,00 

lugo % Ourense % Pooteveaa % 

126.182 57,30 117210 56,10 250.417 50,20 
42.784 20,10 41,709 21 ,10 112.388 23,80 
45.758 21,50 38.156 19,30 10'2..065 21,60 

Pasa á púina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

un lado e o responsábel pro
vincial, Xosé Luis lravedra por 
outro. Os cámbios propiciados 
por Aznar e Arenas nas cúpu-
1 as provinciais fracasaron e 
non van atapar facilmente un 
estribo para coller as cinchas 
da política galega, por máis 
que o PP descendese en vo
tos, case 50.000, por vez pri
meira. Tamén segue a tendén
cia descendente nas cidades, 
algo que, hai catro anos, Ma
riano Rajoi consideraba como 
sintomático de cámbios. Na
cionalistas e socialistas supe
ran ao PP en case 27.000 vo
tos nas sete capitais. 

Por circuscripcións eleitorais, o 
BNG descende o 2,2% en A 
Coruña, o 0,9% en Ourense, o 
3,6% en Pontevedra e o 1,2% 
en Lugo. O PP baixa o 2, 1 % 
en A Coruña, o 1, 7% en Lugo, 
non varia en Pontevedra e so
be o 0,4% en Ourense . O 
PSdG-PSOE sube o 3,6% en A 
Coruña, o 1,3% en Lugo, o 
3,6% e Pontevedra e o 1 ,3% en 
Ourense. 

A moderación do BNG 

A moderación do BNG non lle 
permitiu entrar no voto rural do 
PP, onde segue acaparando 
máis do 70% dos sufráxios. Os 
nacionalistas tamén descende
ron nas cidades, con perdas 
significativas do 8% en Ponte
vedra, por exemplo. Non se
mella ser a causa do desgaste 
do governo municipal, pois, 
segundo os inquéritos , está 

moi ben considerado. Todos 
os alcaldes nacionalistas ne
gan que a política municipal in
fluise nos resultados e dan ou
tras claves. 

Unhas claves que son idénticas 
ás apontadas por Xosé Manuel 
Beiras na noite eleitoral: o elei
torado non albiscou unha posi
bilidade de derrotar a Fraga e, 
unha parte, optou por absterse; 
unha campaña fria que impediu 
mobilizar á cidadania; a campa
ña antinacionalista e, dentro 
desta, o acoso ao BNG pola 
maioria dos meios de comuni
cación galegas, que continua 
agora e, tamén a coxuntura in
ternacional. Para os nacionalis
tas, todo o entorno eleitoral es
taba encamiñado a impedir cal
quer cámbio. 

O PSdG-PSOE reponta 

O ascenso do PSdG-PSOE se
mella que ten un claro compo
ñente estatal. Unha reacción 
contra Aznar e de apoio a Za
patero na sua carreira cara a 
Moncloa. Pero tamén é unha 
ratificación do liderazgo galega 
de Pérez Touriño e da sua poli
tica galeguista, que recuperou 
a metade dos votos perdidos 
hai catre anos. Ainda asi, 
Francisco Vázquez, o militante 
que se mostra máis activo á 
hora de realizar declaracións, 
volta a arremeter contra os 
pactos municipais co BNG, en
frontandose á liña maioritária 
do PSOE. 

Vázquez , procurado na sua 

Evolución do voto na Galiza ( 1979 -2001) 

AutJ81 XerJ82 AutJ85 XerJ86 unJ87 EurJ87 EurJ89 

pp 302.475 489.355 512.114 504.623 456.698 513.744 313.124 
BNG 62.076 38.615 52.565 27.076 59.421 45.525 38.671 
PSOE 194.682 426.948 358.1 80 459.941 358.591 364.474 303.262 

Todos preocupados 
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campaña antinacionalista por 
todos os médios estatais, dis
crepa de Felipe González, pero 
sobre todo de Odón Elorza e 
de Pasqual Maragall. Pero os 
dados demostran que. o PSdG
PSOE aumentou de votos en 
todos aqueles concellos que 
governa coaligado cos na
cionalistas, polo que a direc
ción do PSOE califica estas 
acordos como "positivos", afir
mando que "non ten que existir 
nengun problema para que ra
chen, senón que se pode dicer 
que ainda poden funcionar mi
llar". 

Pérez Touriño, un candidato 
que sae reforzado partidaria
mente, pero tamén a nivel po
pular (até de agora era pouco 
coñecido), afirma que "agora si 
que é creíbel a nosa alternativa 
de cámbio" e que "ainda que 
non podemos dicer que gaña
mos, voltamos ser a esperan
za". Tamén Rodríguez Zapate
ro calificou o resultado como 
"paso adiante" que permitirá 
"aumentar a moral" e "coesio
nar o partido con Touriño como 
lider". 

Fraga tende a man 

No PP están contentos cos re
sultados, mália aos síntomas 
dun lixeiro desgaste nas cida
des e nas zonas de conflito. 
Fraga non só conseguiu reeditar 
a maioria absoluta por cuarta 
vez, podendo dicer xa no seu 
currículo que perdeu catro ve
ces a presidéncia española pero 
gañou as mesmas na galega, 

XerJ89(1) AutJ89 MunJ91 XerJ93 

517.795 583.759 570.417 734.203 
47.722 105.703 109.144 126.254 

453.607 428.915 441.049 549.974 

senón que foi quen de parar ao 
nacionalismo. 

Era esta unha espiña cravada 
no corazón político (non se sabe 
se tamén no outro) de Fraga lri
barne. O ascenso do nacionalis~ 
mo durante o seu mandato, até 
convertirse na segunda: forza 
política e ameazar a sua presi
déncia, cubria cun nevoeiro 
mesto a sua xestión. 

Fraga xustificaba o voltarse a 
apresentar como candidato na 
necesidade de parar aos na
cionalistas. Logrouno. A outra 
razón _esgrimida para non cum
prir a sua palabra de retirarse 
era prepar a sucesión. Fraga 
afirma que vai endereitando o 
seu relevo, pero por nengun la
do se ollan sinais de que asi 
sexa. Durante a campaña elei
toral a tensión nas fileiras po
pulares foi medrando. A con
fección do novo Governo pode 
marcar algunha tendéncia, pe
ro as desputas non van parar. 
A pergunta é até que ponto 
van dificultar as accións da 
Xunta. 

Secadra Fraga, fidel á sua nor
ma, ten todo cavilado xa: Gá
base do ben que o fixo con Az
nar, pero esquece que ·antes 
houbo un Hernández Mancha e 
que a sua preferida lago era 
Isabel Tocinoe non o actual 
presidente. 

Fiel tamén ás tres vitórias ante
riores, na noite eleitoral, Fraga 
''tendeulle a man a todos", mos
trándose "verdadeiro desexos 

AutJ93 EurJ94 MunJ95 XerJ96 

746.961 624.761 757.025 806.846 
268.248 131.361 208.152 219.043 
337.048 277.573 421.771 558.144 
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de falar incluso cos que me in
sultan". Nestes doce anos se al
go caracterizou · á política de 
Fraga foi a negación a todo o 
diálogo ·e a demonización dos 
enemigos, sobre todo os na
cionalistas. Será quen de mudar 
despois de tanto tempo?• 

Outras opcións 

Esquerda Unida-IU .. ...... ....... 9.976 
Democrácia Progresista ....... 6.434 
Esquerda de Galicia ........ ..... 4.915 
AUTONOMO .... .................... . 4.290 
Partido Humanista ................ 3.504 
Frente Popular Galega .... .... . 2.841 
SDD ........................................ . 481 

Votos en Branco ................. 25.764 
Votos Nulos ..................... ... 10.088 

Abstención na Gali:Í:a 

Xerais/77 .............................. 40,80 
Xerais/79 .............................. 49,50 
Municipais/81 .. ..... : ............... 48,70 
Autonómicas/81 ......... .......... 53,60 
Xerais/82 ........ ....... ............... 38,50 
Municipais/83 ....................... 42,30 
Autonómicas/85 ................... 41 ,80 
Xerais/86 ... ................... ........ 41 , 1 O 
Europeas/87 ....... ................. 42,90 
Municipais/87 .... ... ................ 37,90 
Europeas/89 ........................ 43,00 
Xerais/89 .......... .... ............... . 41,00 
Autonómicas/89 .... ..... .......... 40,40 
Municipais/91 ....................... 36,30 
Xerais/93 ........ .. ............. : ...... 28,70 
Autonómicas/93 ................... 34,38 
Europeas/94 ............ ............. 48,23 
Municipais/95 ........ .. ........ .... . 32,31 
Xerais/96 ............................... 26, 16 
Autonómicas/97 ............ ........ 33,70 
Xerais/2000 ....... ........ ............ 30,02 
Autonómicas/2001 ................ 35,80 

AutJ97 MunJ99 XerJOO AutJ01 

793.427 709.870 851.468 745.944 
392.992 290.092 302.726 341.751 
297.981 294.941 371.054 320.283 

Ainda que as eleicións conformaron un mapa político 
semellante ao debuxado hai catro anos, as tendéncias 
observadas están a propiciar unha viva discusión en 
todos os partidos políticos que abarcan incluso ás 
forzas extraparlamentárias. Cales son os motivos de 
que exista organizativamente un desacougo tanto no 
BNG, coma no PSdG-PSOE e tamén no PP? 

todos os resortes do poder, sempre é millar que a de 
oposición. Por iso o PP segue a estar nunhas 
condicións que para si arelarian tanto nacionalistas 
como socialistas. 

Dous semellan ser os camiños principais: lograr que 
se visualice nos governos municipais das cidades e 
unha incidéncia dos aspectos ideolóxicos 
característicos, comezando pela militáncia que se 
achegou á formación nos últimos anos. 

A necesidade de reflexión ven dada, precisamente, por 
eses indicadores que sobardan o ámbito das eleicións 
do 21-0. Indicadores que son nos que se fixan os 
analistas políticos, mentres os propagandísticos só 
ollan o evidente: vitória do PP, fracaso do BNG, 
reponte do PSOE. 

Atopámonos asi que o PP perde votos por vez primeira 
sen que a renovación imposta desde Madrid nen a 
revolución deseñada por Fraga nas listas eleitorais 
servisen para ilusionar a novas votantes, sobre todo aos 
xóvenea. O PP segue a descender nas cidades, 
precisamente nos coléxios eleitorais do centro das 
capitais. Por outra parte, os cámbios de A Coruña e Lugo 
na estrutura organizativa mostran que esta pode quedar 
dañada e perder os cidadáns os referentes anteriores. 

O apoio eleitoral do PP vai minguando no rural por 
cuestións puramente vexetativas, sen que os resortes 
de fidelización (múltiples e diversos) sirvan para 
rexenerar ese seu eleitorado. Pero esa fidelidade ao 
PP está, ademais, marcada pala adesión á figura de 
Manuel Fraga, construida habilmente durante os 
últimos 12 anos. Fidelidade que non aparece 
unicamente nos votantes senón entre moitos militantes 
populares e cárregos médios. Persoas que poden 
abandonar como votantes ao PP en próximos 
comícios ao desaparecer a figura de Fraga sen que o 
PP seña capaz de situar outra ao seu nivel, pero, 
tamén, palas loitas internas. Tendéncia que xa se 
puderon ollar agora nalguns concellos. 

Os resultados do BNG veñen marcados tanto por 
cuestións tácticas coma de contexto político, mesmo 
relacionadas. O BNG pasou de ser percibido pela 
cidadania como un partido de oposición "no que 
confiar'', a un partido de governo "aoque demandar''. 
O governo nas cinco cidades levouno a un estatus 
partidário que antes nunca acadara. Pero o BNG ainda 
non canta con nengun dos resortes do poder nen, 
nesta reorganización (tamén mental entre a militáncia), 
cunha estrutura adecuada para explicar axeitadamente 
o cámbio. Ademais, planificou a campaña eleitoral 
como se esa "normalidade" existise esquecendo a 
campaña antinacionalista en todo o Estado e que o 
BNG ainda non está no Governo. Pero a imaxe que 
trasmitiu foi a dun partido xa "guvernamental". 

Nesta situación de "cámbio cara a moderación" que 
implican os governos, cámbio ante a cidadania e 
cámbio interno, produciuse un certo desencanto dunha 
parte do eleitorado que olla a organización frentista 
como referente simbólico pero que non tivo as 
motivacións suficientes para dar o paso eleitoral. Tivo 
lugar igualamente unha acomodación entre outro 
eleitorado, máis formado, que non visualizou a 
posibilidade de chegar á Xunta ou que mesmo temeu 
que podia ser negativo facelo como retén dun PSOE 
aoque consideran que non é legal como sócio. 

O grande debate do BNG (nós últimos catro anos foi 
o da necesidade de converterse en partido de 
governo), é agora en como convencer ao eleitorado 
de que esa identidade de organización diferente 
estando nos governos é, precisamente, a razón para 
recoller os votos, porque, esa diferéncia 
(nacionalista-progresista) é a garantia ante os 
cidadáns de que realizará unha política diferente. 

O PSdG-PSOE logrou consolidar a Pérez Touriño 
como líder e situarse á altura do BNG, pero non logrou 
ser a segunda forza. Posición que non ostenta en 
nengunha outra comunidade autónoma. O reponte do 
PSdG-PSOE prodúcese nun momento no que aparece 
unha dirección máis estábel en Madrid, con Rodríguez 
Zapatero de referente, que propícia a adesión de 
votantes antes desencantados que pensan, sobre 
todo, en clave estatal. Pero o PSOE ten, 
precisamente, que dirimir cal vai ser a sua postura no 
Estado. Apostará polo federalismo que propaga 
Maragall, Elorza e o próprio Touriño ou seguirá de 
ganchete co PP para satanizar aos nacionalistas. En 
Catalunya Maragall necesita a ERC, e nas llles 
Balears tamén se apoian nos nacionalistas. 

O camiño que decidan en Madrid vai incidir 
sustancialmente no que adopten na Galiza, comezando 
polo xeito de facer oposición. Pero a división interna é 
acusada, con Francisco Vázquez como claro exemplo. 
To u riño canta co apoio da organización estatal para 
realizar cámbios necesários, pero estes poden criar 
tensións. E non só en A coruña, senón tamén en Vigo e 
nun Ourense eri desfeita desde hai tempo. Touriño ten 
a autóritas, pero non ten un partido cohesionado nen 
no ideolóxico nen no territorial. 

Analisado o anterior, non hai que esquecer o contexto 
estatal no que tiflan lugar as eleicións, caracterizado 
polo acoso ao nacionalismo. Neste sentido, PP e PSOE 
fracasaron no seu intento de relegar a terceira forza ao 
BNG. E ninguén millar ca eles saben do resortes que se 
usaron nesta batalla eleitoral. O BNG, polo que parece, 
acertou na análise, pero errou na estratéxia. • 

ANOSA TERRA Ainda asi, a posición de Governo, cando controla 
• Jo '• .} :. 111. l. e. • • .. ~ l. • - • . .. :. ~ ... .. ..-..... ,.,¡ • ~ .. 1"4 \ •• ·• -.; .... o.&..¡~ '".... ~~ ·11. ·1. f' .. 1~ .'1: -" ~ .... ~ . ... ,,. .._ • •-t. 1, " • • - ~" . • . .. . t. ' L. t (_ 1 t-4 ' ' ·,, 
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Ning~én cuestiona a X.M. Beiras pero prevénse.cámbios na cúpula 

O· BNG celebrará 
Asemblea Nacional en Febreiro 
Os resultados eleitorais están 
a precipitar a discusión dentro 
do BNG, para "adaptarse aos 
novas tempos". Na última 

-Asamblea Nacional aparcouse 
a renovación organizativa ante 
a proximidade das eleicións. 
Quedaron asi paralizados os 
cámbios no Consello Nacional 
e, sobre todo, na Permanente, 
até despois das eleicións por 
motivos organizativos, fose cal 
fose o resultado. 

Pero agora, parecen ollar moti- · 
vos para non adialos máis. Asi, 
no mes de Febreiro, terá lugar 
unha nova Asemblea Nacional 
que abordará, polo dereito, os 
cámbios organizativos. O pro
ceso de discusión comezará xa 
coas Asambleas Comarcais no 
próximo mes, despois de que 
teña lugar o Consello Nacional, 
previsto para os primeiros dias 
de Novembro, segundo puido 
saber A Nosa Terra en fontes 
da dirección nacionalista. 

A Comisión Permanente, cele
brada o 22 de Outubro, á par 
que se analisou os últimos re
sultados, decidiu poñer en 
marcha este proceso extraordi
nário. Segundo fontes deste 
organismo, "nen está en cues
tión a análise que o BNG veu 
realizando últimamente, nen a 
figura de Xosé Manuel Beiras". 

4'. 
x.M. Beiras ás por1as do Coléxio Eleitoral 

O Consello Nacional analisará 
"erras tácticos e rutina organi
zativa" como unha das causas 
do estancamento do BNG. Si
tuación que pretenden emen
dar. Sobre o outro factor in
fluinte segundo os· nacionalis
tas no resultado eleitoral, o do 
contexto político, a dirección 
do BNG reafírmase nas análi
ses realizadas até de agora. 

A Asamblea Extraordinária po
ñerá en marcha o proceso de 
. renovación de cárregos, pero 
tamén de adecuación das es-

Xosé Lois 

truturas existentes. Prevense 
cámbios na Comisión Perma
nente e no Consello Nacional. 
Entre os aspectos que a direc
ción do BNG pensa abordar, ta
mén están o funcionamento do 
grupo parlamentário, cos mes
mos efectivos que ·hai catre 
anos (só quedou fara Rosa Da
rriba). Por unha parte, debate
rán a incardinación dos parla
mentários na política xeral orga
nizativa e tamén a duplicdade 
de cargos dentro dos parlamen
tários, sobre todo os que teñen 
responsabilidades como conce
lleiros. Outros dos aspectos de 
discusión será o papel dos go
vernos municipais e a sua capa
cidade de realizar política e non 
só unha xestión eficaz. 

Entre as distintas fontes da di
rección consultadas, non se 
pon en cuestión a liña política 
do BNG nos últimos tempos, 
nen tampouco as suas caracte
rísticas organizativas, que se
guen aliando como "plenamen
te válidas e vixentes". Afirmase 
tamén que os cámbios que se 
produzan ''teñen que vir da pró
pria organización, dun traballo 
político contrastado e non da 
imaxe ou da mercadotécnia 
máis ou menos apoiada desde 
o exterior, pero que trata de 
desnaturalizar ao BNG ou leva
lo a opcións fracasadas". + 

------------------------- -
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Emilio Pére:r: Touriño atópase coas mans libres no partido desde a noite do 21-0. X.C. 

Pretenden mudar os cabezas de lista de Ferrol, 
Ourense, Pontevedra e Vigo 

Madrid apoia 
.a Touriño na renovación 
Despois de analisar os resultados 
eleitorais, a executiva socialista 
reunida en Madrid, deulle o seu 
apoio a Pérez Touriño, consolida
do como líder galega, para come
zar a reestruturación do partido. 
Unha das tarefas principais a 
abordar foi a necesidade de mu
dar aos cabeceira de lista daque
las cidades galegas nas que os 
socialistas non teñen alcalde . 

Pérez T ouriño, á sua volta de Ma
drid, anuncioU esta decisión, pero 
Antón Lauro, o secretário de or
ganización, declara nestas mes
mas páxinas que ainda non co
mezou o proceso. O que non 
quer dicer que, sen ser oficial , 
non se estean a barallar xa fór
mulas, posibilidades e até nomes. 

Segundo fontes do PSOE, o 
principal problema para a reno
vación téñeno en Vigo. O grupo 
municipal está practicamente ro
to en dous bandos. Carlos Prín
cipe, o cabeceira de cartel e se
cretário xeral vigués, está a ser 
fortemente cuestionado desde a 
dirección. Pero Príncipe segue 
contado co apoio da maioria do 
partido na localidade. Esta si 
tuación levou a un dirixente so
cialista a afirmar que, como na 
cantiga, "nen contigo, nen sen ti, 
teñen os meus males reméd10". 

No PSdG-PSOE tentan que 
Carlos Príncipe renúncie a 
apresentarse, pero este xa afir
mou que se postula para conco
rrer a unhas primárias. Este 

anúncio en plena campaña, foi 
interpretado no partido como 
unha "fórmula para negociar". 
Afirmase que Príncipe quer pac
tar un pasto en Madrid e poder 
concluir as grandes obras co
mezadas na cidade. Polo tanto, 
reclama fidelidade do grupo pa
ra continuar senda o líder estes 
dous anos. No partido prefiren 
unha retirada pero tampouco 
están dispostos a disolver a 
agrupación local. Pero estar xa 
lle están á procura de sustituto. 

No Ferrol, onde existían catre 
facción con cinco concelleiros, 
Amable Dopico, o novo respon
sábel local , logreu agrupar a 
todos menos ás xentes de Bo
nifácio Borreiros. Piar o teñen 
en Ourense onde a división é 
crónica, tanto na capital coma 
na provincia. Troitiño será de
fenestrado, pero non se albisca 
unha paz interna. En Ponteve
dra tampouco repetirá Taboa
da. Antón Louro, o responsábel 
de organización socialista, vai 
poder planificar a candidatura 
pontevedresa como home forte 
capitalino. Como en Vigo, tra
tarán de procurar independen
tes con boa imaxe. 

En A Coruña seguirá Francisco 
Vázquez, ao que lle otorgaron o 
status especial de discrepante 
interno, polo menos até que no 
PSOE de Madrid decidan que 
camiño a seguir coa organiza
ción, sobre todo na relación cos 
nacionalistas.+ 

EdG poderia discutir o seu futuro despois do anuncio de dimisión de Anxo Guerreiro 

Izquierda Unida .mantense como cuarta forza 
Os partidos extraparlamentá
rios descenderon en porcenta
xe de votos, converténdose en 
máis minoritários ainda. Demo
crácia Progresista Galega fra
casou no seu intento de con
vertirse na cuarta forza política, 
segun~o anunciaba a sua pro
paganda. Mália a ter catre al
caldías (Ordes, Xinzo, Tauro e 
A Rua) e concelleiros en cida-

des como Vigo, só acadou 
6,434 votos, o 0,4%. 

Esquerda Unida doblou á forma
ción de Enrique Marfany, pero 
non superou o 1 % do total dos 
sufráxios. Ainda asi, os seus 
9.778 votos (fronte aos 13.494 
de hai catro .anos) chegáronlle 
para situarse como cuarta forza 
política de Galizá. Pior parada 

,. ,", t t j,: 

saiu ainda EdG. Superada con 
amplitude polos seus antíguos 
compañeiros, de nada lle valeu 
o traballo parlamentar de Anxo 
Guerreiro nos últimos catre 
anos, nen o contar con máis es
pácio e atención dos meios du
rante_ a campaña. Só obtivo 
4.915 votos. 

A "derrota .sen paliativos" levou 

ao seu líder, Anxo Guerreiro a 
anunciar a sua dimisión. O res
ponsábel de EdG afirmou que 
seguirá "traballando no parti
do'', pero diversas voces inter
nas están a pedir unha profun
da reflexión sobre o papel polí
tico e o espácio da própria or
ganización. Hai quen ere que o 
camiño máis lóxico é a disolu
ción, "e o que queira entrar no 

PSOE que entre e, quen non 
que volte para IU", afirmaba un 
militante vigués. 

A FPG, poi a sua banda, obtivo 
2.841 votos, fron.te aos 3.217 
das anteriores eleicións autonó
micas. Votos que taran supera
dos por partidos sen tradición 
como os Autónomos ou o Parti
do Humanista.+ 
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X.M. B.eiras durante o suo intervención no noite eleitoral. A. PANARO 

A mal tempo boa cara 
Un hotel ás aforas da cidade foi 
o ponto de encontro até o que 
se desprazaron os militantes e 
simpatizantes do BNG da co
marca de Santiago para com
partir a noite eleitoral. A decep
ción era manifesta, pero nunha 
sala ateigada até pasada a me
dian oite, a xente empezou a 
combater o desánimo coa análi
se dos resultados en pequenos 
grupos. Acababan de coñecerse 
e xa semellaba ter comezado 
unha profunda reflexión sobre 
os factores que puideron restar
lle votos ao BNG. 

Con berros de "Galiza ceibe, po
der popular" receberon os asis
tentes o candidato Xosé Manuel 
Beiras. Minutos antes, neutro 
andar, e diante dos meios de 
comunicación, este lamentaba 
non ter acadado o obxectivo da 
formación nacionalista "conven
cer a cidadania de que era posf
bel un cámbio. Enfrentámonos 
sós a poderes moi potentes que 
conxelan a transformación do 
país e recebemos todos os im
pactos. Fixemos o traballo de 
todos, sofrimos as baixas e ou
tros recolleron os logros", afir
mou en alusión ao PSOE. 

Diante dos xornalistas, Beiras, 
agradeceulle o voto aos cida
dáns que "nunhas condicións 
non favorábeis" apoiaron ao 

BNG . Antes encarregáronse de 
conversar cos informadores Xe
s u s Vega, Camilo Nogueira, 
Francisco Garcia e Mário López 
Rico, que deu duas pequenas 
roldas de prensa á espera dos 
resultados finais. Un pouco máis 
tarde, e diante dos militantes, 
Beiras falou sen presas. Ali rei
teroulle os parabéns á militáncia 
por facer unha campaña "fabu
losa", baseada en "exercer ara
zón" e as críticas ao PSOE por 
prestarse a formar parte dunha 
"gran coalición" contra o Bloque 
e o nacionalismo. 

Beiras dixo que existe "unha 
campaña de involución política 
brutal que comeza no 1996 e 
que se desata ferozmente coa 
maioria do PP nas Cortes". Os 
aplausos interromperon a sua 
intervención en várias oca
sións. Foi o que aconteceu 
cando afirmou que nesta cam
paña "só conseguiron frear o 
avance nas institucións" e que 
"é hora de retomar o proxecto 
de avance do nacionalismo na 
sociedad e". O portavoz enga
dia que estas eleicións "coesio
náronnos internamente: o BNG 
está máis forte ca hai seis me
ses. lso vainos permitir anali
sar o que aconteceu en positi
vo e pasar a unha ofensiva moi 
séria que ten que comezar na 
sociedade". • 

Do medo ao entusiasmo 
A noite eleitoral na sede com
postelá do PSOE comezou con 
temor. Rádios e televisións 
anunciaban un vareazo ás es
pectativas de Touriño: podían 
cair até os 13 deputados. Antón 
Lauro deu a cara e dixo que a 
noite non facia máis que come
zar. Contrastaba coa segurida
de dun responsábel de empre
sas de sondaxe que traballaran 
a pé de coléxio, que na Rádio 
Galega aseguraba "isto que dici
mos non se vai mover. Fixemos 
25.000 entrevistas e somos ca
paces de detectar a quen minte. 
Todo o máis vaise mover un 
1 %". Equivocouse. 

Para os xornalistas o PSdeG
PSOE preparou unha mesa de 
petiscos. Poucos militantes arre-

dor dun televisor cativo, pero, en
tre outros, íanse relevando Dolo
res Villarino, Xosé Manuel Laxe, 
Ismael Rego e catro incombustí
beis mulleres que permaneceron 
sentadas, e sorrintes, as tres ho
ras que durou a espera. 

Poucos comentários e unha es
porádica aparición de Touriño ás 
9 da noite, xa optimista ante a 
lenta viraxe dos resultados, con
verteu a sede nunha relaxada 
tertúlia de xornalistas e cámaras 
á espreita do anúncio final. Can
do pola TVG se tala de empate 
a escanos estalan os primeiros 
aplausos. A incertidume provo
cada por un Pita que paralisoü o 
reconto no 70% deixaba as es
padas en alto entre o PSOE e o 
BNG. A esa altura das cousas o 

ESTA SEMANA 5 
ANOSATERRA N2 1 .005 - ANO "1:1..IV 

Fraga asume o triunfo sen destemplarse. 
Igual ca na obra mestra de 
Eduardo Blanco Amor, A es
morga, a noite eleitoral era de 
chúvia, de água nas ruas e 
frus-frus de paráguas. No 
cuartel xeral no que o PP 
plantou as suas tendas para 
atender os resultados dos co
m ícios, o temporal trouxo sede 
e unha ledícia serena, de 
triunfo que soa a costume 
eterno. 

O hotel Porta do Camiño chei
rou toda a noite do 21 de Ou
tubro a perfumes caros, a laca 
e a cigarros enormes. Os ga
báns dos xornalistas chegaron 
cangados de melladura, xa sa
bedores das primeiras sonda
xes que aseguraban unha am
plísima vitória popular. "Se ga
ñan votos respecto ás últimas, 
xa queda claro que os galegas 
somos paifocos de todo" , ex
plicaba un dos redactores nos 
pupitres colectivos onde todos 
os médios esperaban a Xesus 
Palmou. 

O secretário xeral do PP en 
Galiza chegou sorrinte e cal
mado. Sorriulle a todo o mun
do e puxo repetidamente xes
to de dependente de El Corte 
Inglés amasando mercadorias. 
"Señoras, señores: Manuel 
Fraga gañou de novo as elei
cións. O PP seguirá. governan
do Gal iza". Non dixo a penas 
nada máis. Os xornalistas ti
ñan que esperar até que se 
soubesen os resultados defini
tivos. Para entón, a estrela se
ria Fraga. 

As rádios e televisións procu
raban avidamente algun co
mentário, valoracións de can
didatos, alcaldes do PP, altos 
cargos da direita que comeza
ban a sentar nos sofás de ve-
1 u do e a beberen cervexa. 
"Pedida, pedide. Hoxe a borra
cheira páganola Fraga", ani
maba un fotógrafo desde a ba
rra, coa copa intacta no alto. 

A sombra de Xosé Guiña pa
sou por entre todos. Rapida
mente unha mociña pegouse a 
el coma unha lapa. Despois 
de pregarlle moitas veces, 
conseguiu unhas exíguas de
claracións. "A este hai que po
ñerse nena. Se te pos melosa, 
fala", afirmou logo, co tesauro 
das suas palabras xa na cen
tral de Madrid. O cabeza de 
lista pala província de Ponte-

acicate era superar ao BNG, fal
taron 22.000 votos pero xa era a 
hora de Touriño. Máis berros 
cando se confirma o terceiro es
cano por Ourense. 

Era o momento. Do corazón da 
sede socialista saiu entre aplau- . 
sos Emílio Pérez Touriño xunto 
a membros da sua executiva e 
un satisfeito Antón Lauro que 
embridara o difícil trance de pri
meira hora. "Felicito a Manuel 
Fraga", foi o primeiro que dixo o ~ 
secretário xeral socialista. "As ri!i 

"" urnas acaban de dicer que so- ¡'.) 
mos a alternativa progresista >< 

O ~p xo tiña previsto un cortm: de agradecimento pola novo moiorio absoluta. 

vedra non volveu aparecer en 
toda a noite. · 

Con outro estilo, a cabeza bri
llante e o abrigo impecábel, o · 
Delegado do Governo, Arsé
nio Fernández de Mesa, dei
xouse ver cunha guapa apre
sentadora de Telecinco ao 
tempo que batía mans aliando 
en contrapicado e calcando 
sen insisténcia nas lapelas 
dos seus interlocutores. 

Para entón, o protagonista era 
Xaime Pita, desaparecido en
tre o diaño dos números. "lsto 
non é normal. Son case as 10 
e non ternos dados reais. Aqui 
está a pasar algo", auspiciaba 
unha xornalista que esquecia a 
sua desilusión cun finísimo 
milfollas recheo de queixo. 
Mais de pronto, nos pequenos 
monitores de referéncia da 
TVG, o conselleiro da Presi
déncia vertia as cifras. A maio
ria estaba segura, pero caera 
un deputado. Na barra na que 
os convidados do partido valei
raban vasos de coca-cola xa 
algo quente non houbo reac
ción. Seguian as conversas 
sobre se era mellar o Audi A-6 
ou os novos BMW da série 7. 

A espera por Fraga fíxoa máis 
doada a risa estridente de 
Henrique López Veiga. Con
vertido por si mesmo en estre
la, ofereceuse a todos os mé
dios para explicar as causas · 
da renovación do poder abso
luto da direita. Bicou. xornalis
tas, abrazou compañeiros de 

partido e departiu cos "da boi
na", un grupiño de militantes 
que lucian con fachenda as vi
seiras da aldea -un deles, por 
certo, chegado desde Valen
cia, admirador persoal do pre
sidente fundador do PP. 

A chorandeira 
do presidente 

Fraga chegou ao hotel bambe
ando entre a nube de fotógra
fos. Pediu calma, governou co 
seu brazo teso o balbordo da 
sua preséncia pero non puido 
impedir que unha coitada re
dactora quedase presa dama
rabunta dos seus compañeiros 
contra unha· mesa. "Galiza é 
un país de poetas", falou coa 
voz crebada, os olios enlama
dos de bágoas. 

Despois de saudar, piropear e 
rir ao xeito do seu cartel elei
toral, a militáncia unida espe
raba ao son do baile do gorila, 
sempre dirixido por Maria Xe
sus Sainz, cheirando a Chane/ 
Nº 5 máis ca nunca. O presi
dente ergueu a copa de cava, 
deixou escorregar outra bágoa 
e deixouse agarimar pola mo
rea de simpatizantes que "las 
manos hacia arriba, las manos 
hacia abajo" confirmaban co 
seu sorriso e o reparto de ci
garros enormes que todo se
guia igual. "Soy una rumbera, 
era, era ... vamos a bailar'', bra
daba o CD por riba do son das 
chapas dos botellins que non 
paraban de abrir os suados 
camareiros. • 

para o cámbio, continuou". Nen l. Rego, no cenlro, foi un dos dirixente socialistas que celebrou en Compostela o resultado. 

unha soia referéncia ao BNG, 
pero alimentando a esperanza 
de que o voto emigrante facilite 
un empate. 

Xa só quedaban as fotos finais. 
Despois da espontaneidade dos 
abrazos, aviso aos fotógrafos: 

dentro duns minutos Touriño 
abre unha botella de champaña, 
collede sítio. • 
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A CORUÑA Xermade 
1 

844 

1 

8o2 csi 2.195 317 1.JJ84(2) 348 184 310(2) 214 
X ove 1.613 1.762 (8) 2.186 1 456 451 (1) 396 390 468'2) 380 

pp BNG PSOE PURENSE 
Auton. 01 Mun.99 Aut97 Auton. 01 Mun. 99 Au1. 97 Auton. 01 Mun.99 Aut. 97 

PI' BNG PSOE 

Abegondo 1.885 2B71 (11) 1B79 639 256(1) 548 530 395(1) 422 
Ames 4.760 4.362(10) 4.362 2.3n 1.686 (4) 1.911 1.854 1.554(3) 1.053 
Arenga 1.088 1.417(10) 1294 192 205 172 275(1) 15'3 
Ares 1.438 1.417(6) 1.311 760 606 (2) 773 582 816(3) 590 
Arlelxo 4.146 5.910(13) 4.168 2.585 1.242 (2) 2.643 2.265 2.587 (5) 2258 
Arzua 2.035 2.514(8) 2.559 1.355 1.435 (4) 1.066 618 337 (1) 523 
Balla, A 1.825 2.305(9) 1.749 589 536(2) 601 574 472(2) . 655 
Bergondo 1.850 1.685(6) 1.813 727 338(1) na 884 1.695 (6) 733 

Betanzos 3.314 2.607(5) 3.511 1.367 884(2) 1 .478 2.216 4355(10) 2230 
Boimorto 856 895(7) 1.168 355 238 (1) 218 303 348 (2) 224 
Bolro 4.609 5.331 (9) 5D38 3.156 2.610(~ 3 .187 1.685 2.668(~ 1.693 
Boquelxón 1.745 2.191 (9) 2.058 434 226 457 426 665 (2) 248 
Brtón 1.581 1202(4) 1 .748 872 257(1) 992 582 202 486 
Cabana 1.810 1.708(6) 1·.856 485 574 (2) 787 732 1.505 (5) 715 
Cabanas 759 449 (3) 737 406 200 (1) 4111 491 1.021 (6) 485 
Cemarillas 1.268 1.705(6) 1.479 602 356 (1) 626 1.395 1.788 (6) 1.555 
Cambre 3.114 1.799(4) 3.004 2.613 1.1113 (2) 2.366 2.547 3.957(10) 2 .109 
Capela.A 281 375(3) 226 202 169 (1) 289 296 601 (5) 303 
Carballo 7.098 8.864(11) 6.901 4.794 6.349 (8) 5.937 2.989 1.509 (2) 2A38 
Carillo 1.223 1.460 (7) 1.333 606 571 (2) 817 629 973 (4) 689 
Camota 1.360 1.598 (6) 1.351 805 1.229 (5) 1.102 597 4n(2) 575 
Carral 1.236 1244(5) 1.369 541 433 (2) 559 793 1.489 (6) 728 
Cadelra 1.945 2271 (6) 2D91 1.281 1.956 (6) 1 .>112 671 326(1) 534 
Ce& 2.091 1.411 (4) 2.156 809 344 (1) 983 1.167 1.645 (5) 1201 

Carceda 1.520 1209 (4) 1.363 509 219 611 1.220 2.564(8) 1297 
Cerdido 587 723 (7) 715 179 201 (1) 115 105 106(1) 131 
Cesuras 942 1.236(7) 1.1122 262 193(1) 247 216 493(3) 235 
Coirós 723 878(7) 741 170 140(1) 183 182 176(1) 179 
Corcublón 357 226(2) 406 449 638 (5) 521 185 269(2) 151 

. eonstanco 3.140 3 .486(9) 2.917 918 741 (1) 1.184 882 1.355 (3) 1.011 
Corulla, A 48.708 29.321 (7) 57.637 31.339 15.394(3) 37,546 35.577 66.961 (17) 33.673 
Culleredo 3.213 1.929 (4) 3.149 3.011 1.321 (2) 2 .805 3.497 5.405(11) 2.n1 
Cúrtls 1.412 1.076 (5) 1.490 465 513 387 574(2) 375 
Dodro 1.121 1.142(6) 1.093 543 360 (2) 603 344 685(3) 280 
Dumbrta 686 504(2) 849 418 229 (1) 465 842 1A95(8) 779 
Fene 2.629 1.502(3) 2 .644 2.784 3.804 (9) 3.606 1.573 1214 (3) 1.464 
Ferrol 17.998 12.781 (9) 19B33 10.239 11.041 (8) 13 .159 8.790 7.028 (5) 8.556 
Fisterra 1.067 1.135(5) 1.359 651 549 (2) 727 542 582 (2) (2) 445 
Frades. 937 1.642(8) 1.084 427 215 (1) 431 300 365(2) 197 
lrixoa 588 723 (6) 704 166 138(1) 169 168 241 (2) 148 
La racha 3.917 4.754(11) 3B76 1.467 996 (2) 1 .537 1.309 1.664(4) 1.360 
Laxe 1.000 1.316 (6) 1.162 455 153 431 513 971 (5) 490 
Lo usa me 1.052 642(3) 1.120 594 705 (3) f/17 526 1224(5) 698 
Malpica 2.141 1.556(4) 2.505 1.081 790 (2) 1.295 979 901 (2) 770 
Maftón 797 981 (8) 852 188 79 231 258 452(3) 257 
Mazarlcos 1.621 2 .123 (B) 1.754 618 1.001 (4) 824 452 309(1) 276 
Mellde 2.969 3.034(9) 3 .113 891 894(2) 988 606 293 

~ 
550 

Mesia 923 1.065(7) 1.105 601 589 (3) 414 228 173(1) 233 
Miiio 1.623 1.595(7) 1.678 640 394(1) f/18 500 348(1) 453 
Moeche 513 653(6) 616 155 258 (2) 179 100 52 91 
Montero 495 488(3) 528 276 134(1) 312 384 1.024(7) 347 
Mugardos 1.333 1261 (5) 1.416 867 638 (2) 1 .091 708 739(3) 897 
Muros 2.335 1A1 9(4) 2.540 1.668 1.015(3) 1.700 1.195 2,043 (6) 1.385 
Muxia 1.916 2.225 (7) 1.962 684 419 (1) 813 980 1.570 (5) 772 
Narón 6.638 4.176 (7) 6,975 3.657 . 1B78(3) 4.6n 2.741 1.338(2) 2.501 
Neda 1.226 863(3) 1.278 885 671 (3) 1.071 n3 1.429 (6) 788 
Negrelra 2.309 2.591 (9) 2.380 702 419(1 ) 800 874 1.141 (3) 857 
Noia 4.303 3 .934 (8) 4.337 1.893 1.3ro (3) 2.368 1.849 2.925 (6) 1.561 
Olelros 5.576 4.951 (8) 5.548 3.312 812 (1) 3.366 3.345 1B43(3) 2B22 
Ordes 3.389 2.068 (5) 3 .601 1.473 1.823 (4) 1.783 1.133 477(1) 838 
O roso 1.466 1.539 (6) 1.438 653 408(1) 552 556 1.150 (4) 320 
Ortigueira 2.782 3.961 (1 0) 2 .629 865 861 (2) 1.001 800 632 (1) 891 
Out es 2.903 3.364.(9) 2B68 952 738 (2) 1.132 781 712(2) 846 
Ozados Ríos 1.125 1.413 (8) 1.085 321 225 (1) 372 313 450 (2) 2n 
Pademe 861 799 (5) 964 301 235(1) 338 561 601 (4) 372 
Padrón 3.024 3 .247 (8) 3 .223 1.364 523•(1) 1.397 1.014 1.156(2) 991 
Pino, O 1.788 2.303(11) 1B85 502 358 (1) 490 367 350(1) 268 
Ponteceso 2.214 2 .815(9) 2.426 810 575(1) 961 818 955 (3) 749 
Pontedeume 2.053 1.659 (4) 2.303 1.515 845(2) 1.602 974 1A19(4) 1.056 
Pontes, As 2.420 1.332 (4) 2.272 2.265 3.277 (9) 2.988 1.045 406(1) 927 
Porto do Son 2.525 2.528 (8) 2.917 1.077 858(2) 1.312 1.451 1.285 1285 
Póvoa do Caramiñal 3.163 3.526 (1 0) 2.813 1.535 954 (2) 1.775 1.087 1.802 (5) 1.351 
Rlanxo 2.668 2.049(5) 2B62 2.210 1.192 (3) 2.468 1.870 3.624(9) 1.794 
Ribeira 7.372 8.521 (14) 8.023 3.477 2.447 (4) 3.378 2.045 1.993 (3) 2.182 
Rols 1.797 1.697 (7) 1.988 868 _867(3) 733 427 802 (3) 434 
Sada 3.087 3.369(9) 2.820 1.592 429 (1) 1.550 1.554 1.190(3) 1.604 
San Sadumlfto 1.113 1.321 (7) 1.100 430 531 (2) 496 288 496(2) 356 
Santa Comba 3.903 4.398 (12) 3.874 1.179 1.314 (3) 1.355 1.010 1.033 (2) 925 
Santiago 25.384 20.7f/1(11) 27B04 11.673 8.811 (5) 15.266 10.467 . 16.121 (9) 6.991 
San ti so 908 868 (6) 1.004 257 191 (1) 258 211 229(1) 151 
Sobrado 1.028 1 .055 (7) 1.074 220 113 267 180 396(2) 186 
So mozas 901 942 (8) 828 80 115 61 111(1) 74 
Teo 4.390 4.517(10) 4.398 2.134 1548(3) 2.JJ21 1.550 2.007(4) 1.317 
Toques 791 003 (7) 882 135 114 155 243 (2) 89 
Tordola 1.752 2.530 (10) 1.705 514 253(1) 614 381 749(2) 277 
Touro 1.759 1 .199 (5) 1.747 592 231 (1) 548 359 147 438 
Trazo 1.206 1.329(6) 1.168 347 411 (2) 348 341 286(1) 306 
Val do Dubra 1.467 1.921 (8) 1 .749 467 230 (1) 542 496 1.038 (4) 421 
Valdovlfto 1.924 1200(5) 1 .931 667 402(1) 663 610 919(3) 624 
Vedra 1.700 1.024(4) 1.791 503 281 (1) 522 540 493 493 
Vllannalor 404 573 (6) 464 160 164(2) 148 125 105(1) 111 
Vilasantar 544 695(6) 689 255 217 (2) 136 99 148(1) 91 
Vlmlenzo 1.785 1A95(3) 2 .195 1.059 1.084(2) 986 1.857 3.451 (5) 1B69 
Zas 2.118 1.467 (5) 2.186 722 451 (1) roe 450 206 497 

Auton. 01 Mun. 99 Aut. 97 4uton. 01 Mun. 99 Aut. 97 Auton. 01 Mun. 99 Aut. 97 

Allarlz 1.112 772 (3) 990 1.697 2242(10) 2.028 m 136 263 
Amoelro 848 842 (6) 780 347 302(2) 352 259 293(2) 285 

Amola 525 849 (7) 554 198 214(1) 162 97 123 (1) 124 

Avión 1.239 1.294 (9) 1.379 68 311 (2) 54 92 103 
Beltar 587 6oll(6) 629 201 264(2) 242 78 101 (1) 54 

Bende 949 1.217(8) 1.068 317 452(2) 254 217 258(1) 286 
Balloa de Molgas 875 919(6) 934 Z70 321 (2) 281 212 488 (3) 211 

Berbadás 1.818 1.955 (8) 1.659 922 725(3) 826 707 603 (2) 527 
Barco, O 2.m 1.762 (5) 2.672 987 749(2) 1.303 1.613 2.403 (6) 1.914 

Beade 280 335 (6) 260 41 37 66 95(1) Q5 

Bearlz 784 941 (9) 879 30 35 28 29 
Blancos, Os 508 571 (5) em 65 131 (1) 46 71 347(3) 84 
Boboráa 1.288 1.374(7) 1.445 289 2B8(1) 3Sl 273 355(2) 360 
Bofe, A 703 785 (6) 815 200 248(2) 175 95 1&4(1) 100 

Bolo,O 575 851 (9) 722 115' 110 109 161 

calvos de Rendln 623 631 (6) 805 87 90 87 116 281 (3) 169 
Carballeda de Ávla 536 610 (5) 631 . 115 93 180 253 583(4) 286 
cataleda Vaileomes 595 403 (3) 613 142 180 181 233 (1) 238 
Carballlllo, o 3.737 2.651 (6) 3.715 1.480 1.116 (2) 1.741 1.680 4.392 (9) 1.615 

Cartelle 1.589 1.875 (8) 1.499 634 625(2) 879 244 340(1) 410 
Caalr9lo de Miiio 867 1.ll06 (7) 806 233 335(2) 25'3 299 246(2) 331 
Castrelo do Val 349 430(4) 394 158 92 136 265 539(5) 278 
Calro Caldelas 579 737(5) 697 146 109 528 756 (6) 545 

Cea 1.426 1.671 (9) 1.427 479 171 539 178 521 (2) 215 

Celanova 2.121 2.616 (9) 2.211 874 192 (3) 857 463 367(1) 506 
Cenlle 734 995(8) 764 160 171 (1) 212 160 121 204 

a..aamcteeullxa 460 595(7) 522 71 55 so 71 55 
Coles 1.153 1.455 (8) 1.1 96 459 532 (2) 498 415 252(1) 379 
Cortegeda 600 5-49 (6) 638 89 72 87 165 343 (3) 166 

Cu aladro 1.059 1.160(8) 1.167 302 297 (2) 217 124 158(1) 1411 

Enbimo 394 504(5) 344 129 99 126 329 499(4) 473 
Esgos 680 7ST (B) 687 103 56 118 92 34 98 

Gomesende 376 532 (7) 421 124 1S2 (1) 108 104 145(1) 180 
Gudll\a,A 611 756 (6) 680 230 360 (2) 272 228 184(1) 236 
lrlxo,O 957 1.221 (9) 1.062 179 107 193 164 282(2) 173 
Larouco 267 387 (6) 266 66 71 63 101 (1) 93 

Laza 733 989 (8) 757 218 122 (1) 217 154 185(1) 273 
Lelro 758 996 (9) 872 246 167 (1) 228 185 145(1) 185 
Lobelra 574 645(7) 491 100 165(1) 107 127 153(1) 172 

Lóblos 1.051 1.154(7) 1.JJ34 192 88 190 311 515(3) 534 
Maceda 1.379 1.028 (5) 1.419 474 659 (3) 471 220 244(1) 262 
Manzaneda 487 342(4) 520 107 En 193 107 138(1) 146 

Meslde 1.557 1.47'0 (7) 1.564 249 294(1) 293 302 724(9) 362 
Melón 504 582 (5) 67'0 154 80 168 165 302(2) 150 

Merca,A 1.252 1 .449(9) 1.2n 330 295 (2) 274 87 94 120 
Mezquita, A 383 630 (6) 926 94 57 108 194 296 (3) 210 
Mon1ederramo 509 587(6) 564 158 146 (1) 141 90 245(2) 153 

Monterrei 1.402 t.825 (9) 1.437 280 190 261 479 428(2) 623 
Mulflos 1.046 1254(9) 981 176 121 146 219 407(2) 418 
Nogueira de Ramuin 1.475 1.480(9) 1.522 214 215(1) 218 148 106 238 

Olmbra 853 1.018(8) B97 217 143 (1) 201 176 274(2) 212 
Ourense 26.752 26.786(14) 28.620 15.367 12.519 (7) 11sn 13.191 11 180(6) 12.507 
Pedeme de Allartz 679 887 (7) 699 187 137(1) 207 135 185(1) 151 

Padrenda 1.051 1482(7) 1.094 216 455(2) 199 191 371 (2) 281 
Parada de Sii 390 4n(5) 387 63 Q3 81 58 99 
Pereiro de Aguiar 2244 2.359 (9) 2.053 579 518(1) 515 455 389(1) 436 

Peroxa,A 1.236 1.459 (9) 1.291 227 176 (1) 289 291 247(1) 274 
Petin 352 251 (3) 354 124 140(1) 140 193 261 (3) 201 

Plllor 711 742 (6) 845 181 151 (1) 165 167 309 (2) 114 
Ponledeva 266 308 (5) 273 45 58 62 61 151 (2) n 
Porquelra, A 398 473 (5) 496 'ZZ7 186 (2) 190 85 209 (2) 106 
Póvoa de Trives 991 1.184 (7) 1.141 248 114 244 426 473 (3) 530 

Punxln 435 434(4) 340 107 47 99 127 2B1 (3) 197 
Quiniela de Leirado 431 548 (7) 476 59 80 (1) 37 n 77(1) 79 
Ralrtz de Velga 516 499(3) 443 349 545(4) 454 107 3311 (2) 101 
Ramirás 856 924 (7) 880 287 234 (1) 269 149 352 (3) 280 
Rlbedávla 1.633 1.696 (6) 1.707 850 682 (2) 969 923 992(4) 959 
Rio 396 492 (7) 505 90 92 85 182(2) 114 
Rlós 699 794(6) 623 221 112 236 302 484(3) 476 
Rua,A 1.362 1246(6) 1.510 634 361 (1) 698 684 375(1) 705 
Rublá 491 566 (4) 541 160 126 196 301 653 (5) 413 
SanloAmaro 618 774 (6) 657 139 !19 (1) 181 182 266(2) 220 
Senaxaodas vnas 1.506 1.553 (7) 1.491 453 102 276 400 1 .027(4) 598 
Sandiás 747 840 (6) 766 190 257(1) 186 201 261 (2) 221 
Sarreaus 959 1.D38 (9) 841 158 '137(2) 164 95 102 230 

Taboadela 717 894 (7) 737 185 181 (1) 174 136 124(1) 175 
Telxelra, A 331 357(6) 365 28 68(1) 49 39 47 58 
Toén 937 984 (6) 868 300 292 318 227 (1) 423 
Tresmlrás 608 661 (4) 569 139 115 105 441 711 (5) 520 
Veiga,A 549 729 (6) 679 110 99 168 404 (3) 206 
Verea 425 482 (4) 440 183 225(1) 150 274 573 (4) 351 
Verin 3.779 3.422 (9) 3.833 1.387 1.333 (3) 1.539 1.192 1.794 (5) UISZ 

Viene do Bolo 1.250 1.241 (5) 1.576 318 348(1) 430 541 713 (3) 600 
Vilamarin 1245 1.356 (9) 1.244 264 328(2) 242 133 39 155 
Vllemdlde vadearas 1.Q01 1.166 (8) 1.088 190 122 100 353 499 (3) 353 
Vitar de Bárrio 1.005 1.029 (8) 956 159 279 (2) 284 194 178(1) 178 
Vller de San1os 178 156 (2) 139 

1 

456 !i69 (7) 490 28 28 
Vilardevós 680 645 (4) 687 234 176(1) 261 ffl1 1.071 (IJ) 735 
Vllartllo de Conso 311 471 (5) 336 91 120(1) 155 76 94(1) 71 
Xinzode Llmia 2.911 2.467 (6) 3.633 1.000 1.091 (2) 1.132 1.219 1.705(4) 8!i6 
Xunquelra de Ambla 1.145 1.204(9) 1.115 180 172(1) 228 1«1 187(1) 141 
)(u'q.Jliacil8;¡alii'Bi> 538 633 (7) 547 1 88 176(2) 83 59 B 67 

LUGO P<j>NTEVEDRA 
pp BNG PSOE pp BNG PSOE 

Auton. 01 Mun. 99 Aut. 97 Auton. 01 Mun . 99 Aut. 97 Auton. 01 Mun. 99 Aut. 97 Auton. 01 
1 

Mun.99 Au1. 97 .tiuton.01 Mun. 99 Aut. 97 Auton. 01 Mun. 99 Aul. 97 

Abadln 1.087 1.520 (9) 1227 398 361 (2) 411 202 221 
Alfoz 1.016 1.178 (8) 1.066 208 138(1) 249 358 341 (2) 321 
Antas de Ulla 1.098 1.524(9) 1.165 259 179(1) 238 211 216 (1) 252 
Bale ira 791 943 (7) 920 192 130 (1) 235 222 177 
Beralla 1.023 1.519 (7) 1 .155 501 450(2) 404 324 403 (2) 308 
Barreiros 1.278 1.448 (7) 1.474 591 503 (2) 540 339 507 (2) 260 
Becerreá 1.005 1.380 (6) 1290 473 291 (1) 369 4n 815(~ 469 
Begonte 1.959 2.067 (9) 2.145 280 271 (1) 273 354 290(1) 239 
Bóveda 884 963 (7) 992 224 265(2) 270 257 243(2) 259 
Burela 2.175 2.755 (10) 2.415 832 667 (2) 731 829 525(1) 690 
Carballedo 1.403 1.631 (8) 1.675 405 643(3) 437 277 198 272 
Castro de Rei 2.166 2.020 (8) 2.381 805 1.158(4) 697 456 382(1) 409 
Cestroverde 863 811 (3) 1D87 444 456(2) 837 675 1.046 (5) 278 
Cervantes 403 380 (3) 486 189 234 (2) 184 304 802 (6) 414 
Cervo 1.456 1.313 (6) 1D67 739 647(2) 804 921 1294(5) 1.004 
Chantada 3 .288 3.793 (10) 3 .595 1.522 2.135(6) . 1.214 890 626(1) 1.002 
Corgo,O 1.262 1.650 (7) 1.501 675 515(2) 700 486 220 410 
Cospeito 2 .1 28 3.020(11) 2.400 670 493 (1) 714 576 266(1) 513 
Fo1goso do Courel 448 520 (4) 658 78 70 95 410 636 (5) 264 
Fonsagrada, A 1.317 1.432 (5) 1.438 809 543 (2) 784 747 403(1) 971 
Foz 2.421 2.129 (5) 2 .761 1.103 660(1) 1.228 2.105 3.310 (7) 1.754 
Friol 2.243 2.217 (8) 2.302 582 488(1) 628 481 518(1) 552 
Gultlrlz 2.125 2.279 (8) 2.462 927 8&p (3) 810 598 742(2) 545 
Guntin 1.401 1.987 (3) 1.526 527 426 (2) 548 327 108 237 
lnclo,O 1.149 1.352(8) 1295 313 4113(2) 299 303 217(1) 324 
Láncara 950 1.469 (8) 1.115 466 483 (2) 465 359 193 (1) 308 
lourenzá 980 1.234 (7) 1.118 424 499 (3) 454 383 178(1) 302 
Lugo 23.396 19.000 (12) 23.658 9.720 9.346 (6) 11.782 12.652 10.411 (7) 10.000 
Melre 752 738 (5) 839 206 132 (1} 185 197 110 
Mondoñedo 1.n7 2.002 (8) 1.462 549 444 (1)" 631 538 959(4) 759 
Mon1orte de L.emos 5.876 5.077 (9) 5B27 2.339 1.462 (2) 2.393 2.369 1.867(3) 2.234 
Monterroso 1 .080 1.085(4) 1.196 41 8 275(1) 364 589 1.529 (6) 375 
Mures 541 732 (7) 593 100 205(2) 84 124 194 
Návia de Suama 723 925 (8) 975 191 69 187 244 313 (2) 205 
Neguelra de Mulllz 35 47(1) 53 20 14 15 76 146(6) 73 
Nogais, As 345 504 (4) 427 i 61 111 130 351 632 (5) 523 
Ourol 641 787(6) ,711 129 155 333 494(3) 341 
Outairo de Rei 2.008 2.061 (9) 1.778 515 542 (2) 584 359 226 277 
Pelas de Rel 1.851 1.920 (7) 1.717 416 248 (1) 440 441 885(3) 666 
Pantón 1.378 1.271 (6) 1.704 348 207 (1) 324 381 524 (2) 434 
Paradela 1.029 1.316(8) 1213 269 231 (1) 279 3n 384(2) 248 
Páramo, O 704 973 (7) 792 264 222(1) 251 175 244(1) 158 
Pastorlza, A 1.555 1B98(9) 1.725 568 421 (1) 513 336 362(1) 226 
Padrafita do Cebrairo 271 290 (2) 297 134 174 (1) 176 581 800 (6) 653 
Poi 958 1.1 <ll (7) 938 298 144 309 312 308(2) 390 
Ponlenova, A 943 1.055 (8) 1.008 330 503 (3) 297 168 72 167 
Portomarln 1.533 1.867(9) 1 .767 375 538 (2) 340 362 342 
Póvoa do Brollón 734 854 (B) 834 250 3n(3) 305 143 134 
Qui roge 2.036 2.4411 (9) 2.050 317 263(1) 293 441 319(1) 467 
Rábada 532 364(3) 575 161 56 202 220 300 (2) 213 
R1badeo 2.687 3.006 (8) 2.794 1.237 1.394(3) 1277 1.279 980(2) 1.119 
Ribasde Sil 379 61 (5) 506 80 80 (4) 105 382 274 274 
Ribelra de Plquln 317 376 (4) 399 94 75 109 118 249(3) 138 
Riotorto 747 719 (6) 764 392 555 (4) 285 145 152(1) 305 
Semos 948 1.128 (9) 1D49 275 249 (1) 209 149 150(1) 160 
Sárria 3.358 2.752 (6) 3.342 1.798 950 (2) 1.801 1.863 1.236(3) 1.435 
Sevlfteo,O 2.056 2.200 (8) 2.109 557 597 (2) 612 646 983(3) 694 
Sober 1.457 1.370 (7) 1.409 298 309 (1) 296 324 712(3) 379 
Taboada 1.378 1.370 (7) 1.502 352 309 (1) 423 457 712(3) 355 
Trabada 829 1.034 (9) 898 122 89 127 144 
Trlacastela 229 314(3) 341 101 42 85 175 339(4) 165 
Valadouro, O 957 1.099 (7) 962 253 139 217 394 575 (4) 543 
Vlcedo, O 832 103 941 229 85 226 249 218 (1) 258 
Vilalba 6.159 6.358 (1 3) 6,873 1.357 1.193 (2) 1.456 1.266 1.148 (2) 951 
Viveiro 4.393 4B39 (10) 4B39 2.152 1.770 (3) 1.942 1.970 1.360(3) 1 .835 

Agolada 1.632 1680 (8) 1.744 419 393 (2) @ m 1116 
Arbo 1.367 1.692(8) 1.424 396 882(3) 300 295 340 
Balone 2.760 2,499 (7) 2.852 1.301 740(2) 1."85 1.D20 778(2) 1.JJSll 
Barro 1.099 1.393 (7) 1.015 469 774(4) ese 320 272 
Bueu 3.245 3,522 (9) 3..665 1.852 2 .189 (6) 1B37 1.020 1190(2) 869 
Caldas de Rels 2.287 1.616(4) 2.099 849 622(1) 1.194 1.1586 3 .090 (8) 1.7118 
Cembedos 4.492 4.762 (10) 4.461 2.171 2.281 (5) 2.432 1.086 884(2) 870 
Campo Lamelro 751 987 (7) 989 201 180(1) 295 388 473 (3) 251 
Cenges 5..985 5.704(11) 6.315 3.738 3.728 (7) 3.908 U68 1.185(2) 1.328 
Calliza, A 2277 2.458 (10) 2.356 349 427 536 658 (2) 494 
Cetotra 902 549 (2) 858 503 413(2) 561 645 1.372(1) 727 
Cerdedo 678 1.054 (8) no 241 261 (2) 233 250 1&4 (1) 277 ~ 
Cotobade 1.307 1.709 (7) 1.600 511 592(2) 799 908 1.066 (4) 586 
Covelo, O 1.565 1.647 (8) 1.719 330 408 (2) 308 194 221 
Crecente 1.198 1..398(8) 1.391 199 247(1) 242 196 224 
CCintls 1.414 1.013 (4) 1.290 661 550 (2) 1.031 7611 1.721 (6) 846 
Dozón 732 nsm 1.031 165 172(1) 118 100 290(3) 54 
Estrada, A 7.570 B.138(14) 8.029 2.480 2247 (3) 2.694 2.308 2.713 (4) 2.587 
Forcarel 1.855 2.116 (10) 1.9<11 456 419(1) 565 491 601 (2) 530 
Fomelos de Montes 390 235 (2) 368 124 130(1) 116 628 989 (8) 715 
Gondomar 3A16 3.513 (9) 3.271 1A73 1A14(4) 1.407 1.152 1.sm(4l 1.1118 
Guarda, A 2.851 1.605(5) 2.512 1.124 1.067(3) 1.676 1.293 1262(4) 1.388 
llla deArousa 1.132 2.580 (6) 2.779 835 1.045(2) 1.340 1.052 1.339 (3) 970 
L.alin 8.035 1.411 (5) 1.om 2.099 469(1) 929 1.641 1.267 (5) 1.068 
Lama, A 867 8.515(15) 8.483 155 1.805(3) 2279 269 1.911 (3) 1224 
Marin 5.505 731 (4) 1n 2 .386 154 2.905 1.156 (7) 846 
Meel\o 1.792 4.002 (7) 6.163 561 3.048 (6) 3.722 512 4.141 (8) 2.230 
Me is 1.n6 ID4(3) 1.850 571 205 607 581 460 
Moafte 4.272 1.712 (8) 1.696 3.013 508(2) 608 1.382 378 (1) 545 
Mondariz 1.787 4.749 (1 0) 4.745 654 2 .032(4) 3.312 572 1,174 (2) 1.268 
Mondertz-Belneárlo 255 1..825 (7) 1B85 123 801 (3) 7f/1 48 952 (3) 553 
Moralia 1.128 323 (5) 282 396 122(2) 117 946 47 
Mos 3.615 1275(5) 911 1.765 285(1) 654 1.789 1..417(5) 1.087 
Neves, As 1.580 3 .745 (9) 4.039 445 1.398(3) 1.935 575 2.435 (5) 1.602 
Nlgrán 3.998 1..822(8) 1.625 1.808 287(1) 483 1.743 852 (4) 629 
Ogro be 2.598 3 .221 (7) 4.030 1.503 1.315 (2) 2.104 1.205 1.395 (3) 1.566 
Ola 900 961 (6) 910 340 310(1) 311 411 695(4) 3<11 
Pazos de Borbén 1.078 1.054(6) 1.228 352 520(3) 311 151 168 (1) 160 
Polo 3.523 2.()26(5) 3.743 1.969 3B52(9) 2.347 1A92 1 .073 (2) 1.203 
Ponteareas 4.284 2.867(5) 4.906 2.214 2250(3) 2.217 1.9n 1.338(2) 2.116 
Ponte-Caldelas 1.798 2.051 (8) 2.083 581 600(2) 658 538 710 (3) 475 
Pontecesures 868 874(5) 970 472 362 (2) 437 267 321 (2) 244 
Pontevedra 17.244 15.505 (10) 17.689- 9.607 14.887(10) 13.193 11.090 7.020(5) 8.321 
Porrll'lo,O 4.568 5.130 (10) 5.061 2.138 2.507 (5) 2.169 1.526 1.013 (2) 1.270 
Portas 1.136 1.337 (7) 1.145 403 382(2) 511 364 286 
Redondela 6.669 5.881 (8) 6.670 3.n7 2.815(4) 4.730 3.n1 5.944 (9) 3.664 
Rlbadúmla 1.615 2.(J(JO (8) 1.618 557 576(2) 550 465 443 
Rodeiro 1.336 1.449(6) 1.415 353 237 476 1.150(5) 524 
Rosal, O 1.921 1.968 (7) 1.744 666 896(3) 831 787 758 (3) 749 
Salceda de Casetas 2.312 2.452(9) 2.214 775 1.120(4) 714 462 332 
Salvetene de Mlfio 2.266 3278 (9) 2.327 940 704(1) 917 1.170 1.090 (3) 1.398 
Sanxanxo 4.390 4.970 (10) 4.679 

1 

1.763 739(1) 2.009 1.722 2.855 (6) 1.5n 
Siiiada 3.133 3.()23(8) 3.451 1.128 1D92(2) 1282 1.043 693 (1) 841 
Soutomaior 1.541 2.160(9) 1.653 760 800(3) 792 542 324 (1) 445 
Tomillo 3.543 3.639 (10) 3.545 1.347 1647(4) 1216 1.009 862 (2) 951 
Tui 5.681 3 .309 (6) 5.680 1.681 1.064 (2) 1.866 1.295 913 (1) 1.255 
Valga 2.244 2.706 (9) 2.152 702 331 (1) 823 528 552 
Vigo 61 .190 50.572 (11) 66.639 36.644 34.107 (8) 48.071 31.022 32.304 (7) 28.8n 
Vllaboa 1.170 1.389 (5) 1.133 

1 

1.003 1.275(4) 1.576 994 1.134(4) 823 
Vila de Cruces 2.550 3.134 (10) 2.887 879 853 (2) 870 509 349(1) 439 
VUagarcle de Arousa" 7.723 3 .780 (4) 0.862 4.111 1.616(2) 4.948 5.120 U87(12) 4.334 
Vilanova de Arousa - 3.947 3.575 (10) 3.958 1.080 666 (2) 1.296 1.038 1.122 (3) 838 

1 

Nos dados das Municipais do ano 99 figura1 entre paréntesis os concelleiros obtidos por cada forza politice. 

1'. A t , ~ • j ... ... - ' ... .,..,... r .-.- •""• •• ,.,. ' • • • .., . , . .• V ' \ ?- ? . ,. • • V "' ~ 
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O eleitorado mantense moi estábel nos últimos catro anos 

Os tres partidos 
confirman o seu chan eleitoral 

duas formacións parecen ga
rantir, se non hai graves erros 
de xestión, a renovación dos 
mandatos municipais. 

nova maioría absoluta, pero o 
resultado nas cidades non o 
trouxo a paz ao seu interior. ~ 
BNG e PSOE poden estudar ~ 
os seus resultados con máis -<i. 
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O seguimento dos resultados 
nas grandes cidades e máis 
nas vilas cun importante grao 
de urbanización apontan dados 
de grande interese_ No ciclo 
dos catro últimos procesos 
eleitorais as tres formacións 
semellan contar cunha base 
eleit:oral de 600.000 votos para 
o PP e 300.000 votos para 
BNG e outros tantos para o 
PSOE. Desde esa base o xogo 
de acadar novas votantes mó
vese nunha franxa de 200.000 
cidadáns que van ás urnas e a 
batalla por incorporar novos 
votantes. 

O Partido Popular gañou unha aCOUQO. • O Conselleiro da Presidéncia, Pita, foi criticado poia tardanza en oferecer os dados. 

Resultados en Concellos con máis de 8.000 eleitores 

Nas grandes cidades o PP 
constata que a sua derrama de 
apoios, comprobada nas Muni
cipais de 1999, non se corre
xiu. Aqueta noite anuel Fraga 
rompeu un vaso ao saber que 
perdía preséncia nas grandes 
c4dades. oferecendo un argu
mento á oposición que non 
acadou a cristalizar cunha mu
danza de governo: a oposición 
governa nos concellos máis 
povoación que o Partido Popu
lar. A nova constatación desa 
situación deixa as espadas en 
alto de cara a Maio do 2002, 
cando se volva a chamar á ci
dadania ás urnas, o que amosa 
estes dous próximos anos co
mo cruciais ben para xerar un
ha alternativa ao PP ou para 
que este consolide a sua posi
ción polftica. 

Con efeito, con maioñas abso
lutas en Madrid e Compostela. 
o PP pode abordar a renova
ción de liderado en Galiza, pe
ro todo se decide na munición 
que crucen as baronías á hora 
de elaborar as ljstas eleitorais 
para os concellos. A Xunta po
de presionar aos governos de 
coalición BNG-PSOE pero de
be medír esa presión se non 
quer que se volte na sua con
tra. E os coaligados están ante 
o reto de encarar a fase final 
das suas lexislaturas mandan
do unha mensaxe á cidadania 
de máis coesión. 

Nas grandes cidades, á vista 
do sucedido o 21-0 BNG e PS
deG-PSOE poderian e mellorar 
aínda os resultados do 99, 
mesmo chegando a governar 
as sete grandes cidades. Dos 
números que fomeceron todas 
elas A Coruña e Pontevedra 
son as duas capitais que ama
saron unha tendéncia histórica 
a distinguir entre o voto munici
pal e os outros sufráxios, pero 
en todos os casos, a base de 
votos que permanece fiel ás 

Ames 
Arteixo 
Betanzos 
Bolro 
Carballo 
Fene 
L.aracha 
lluros 
Narón 
Noia 
Oleiros 
Outes 
Padrón 
Pontedeume 
Pontes, As 
Porto do Son 
Póvoa, A 
RJamco 
Ribeira 
Sacia 
Santa Comba 
Teo 

Chantada 
Foz 
Monforte 
Ribadeo 
Sárria 
Vil 
Viveiro 

Barco,O 
Carballiño, O 
Verin 
Xinzo de Límia 

Baiona 
Bueu 
Cambados 
Cangas 
Estrada, A 
Gondomar 
Grove, O 
Guarda, A 
Lalin 
Marln 
Moaña 
Mos 
Nigrán 
Poi o 
Ponteareas 
Poniño, O 
Redondeta 
Sanxenxo 
Silleda 
tomifío 
Tui 
Vilagarcia 
Vilanova 

l\ut.197 

4.362 
4.168 
3.511 
5.()38 
6.901 
2.644 
3.876 
2.540 
6.975 
4.337 
5.548 
2.868 
3.223 
2.303 
2272 
2.917 
2.813 
2.862 
8.023 
2.820 
3.874 
4.398 

3.595 
2.761 
5.827 
2.974 
3.342 
6.873 
4.839 

2.672 
3.715 
3.833 
3.633 

2.852 
3.665 
4.461 
6.315 
8.029 
3.271 
2.512 
2.779 
8.483 
6.163 
4.745 
4.039 
4.030 
3.743 
4.906 
5.061 
6.670 
4.679 
3.451 
3.545 
5.680 
8.862 
3.958 

Evolución do voto nas cidacles ( 1993 - 2001) 

pp 

Xer..193 llunJ95 Xet-.196 Ad1fJ1 llun.199 XenllslOO 

Vigo 73.555 69.095 75.895 66.639 48200 76.800 
Ponleil8dra 17.893 15..989 20.511 17.689 15.505 20.293 
S8ntiago 25.005 19.790 28.485 27.804 20.759 27.971 
felTol 21.040 13.545 23..567 19.233 12.916 21.658 
ACorufta 63.640 49.128 72.986 Sl."37 29.321 63.148 
Lugo 23.490 21.718 26.571 23.658 19.000 26.071 
Ourense 27.491 26.513 28.969 28.620 26.786 29.297 

Aul=Autonómicas Mun.=Municipais Xer.=Xerais 

~. -

pp 

MunJ99 XerJOO 

4.362 5.049 
5.910 5.196 
2.607 3.714 
5.391 5.440 
8.864 8.909 
1.502 2.991 
4.754 4.434 
1.419 2.808 
4.176 7.921 
3.934 4.687 
4.951 7.019 
3.364 3.071 
3247 3365 
1.659 2A78 
1_332 2.274 
2..528 2.297 
3.526 3.332 
2.049 3.003 
8.521 8.799 
3.369 3.460 
4.398 4.266 
4517 4.837 

3.793 3.754 
2.129 2.938 
5.077 6.719 
3.006 3.062 
2.752 3.384 
6.358 6.534 
4.839 4.930 

1.762 3.264 
2.651 4.165 
3.422 4.095 
2.467 3.046 

2.499 3.377 
3.522 3.867 
4.762 4.807 
5.704 6.838 
8.138 8.080 
3513 3.573 
1.605 2.846 
2.580 3.402 
8.515 8.290 
4.002 6.993 
4.749 5.079 
3.745 4.353 
3.221 4.844 
2.026 4.035 
2.867 5.353 
5.130 5.274 
5.881 7.631 
4.970 5.362 
3.023 3.420 
3.639 3.819 
3.309 6.038 
3.780 9.036 
3.575 4.167 

Aut./01 Xer.193 . Mum.195 

61.190 13.399 19.061 
17.244 4.358 7.361 
25.384 5.524 4.566 
17.998 3.729 5.129 
48.708 11.560 10.739 
23.398 3.324 6.750 
26.752 5.035 11.921 

-
A CORUÑA 

BNG 

AutJ01 AutJ97 MunJ99 XerJOO 

4.760 1.911 1.686 1.975 
4.146 2.643 1.242 1.946 
3.314 1.478 884 1.138 
4.609 3.167 2.610 2.713 
7.098 5.937 6.349 3.973 
2.629 3.606 3.804 2.959 
3.917 1.537 996 1.045 
2.335 1.700 1.015 1A26 
6.638 4.677 1.878 3.659 
4.303 2.368 1.383 1.616 
5.576 3.366 812 2.471 
2.903 1.132 738 808 
3.024 1.397 523 1.077 
2.053 1.602 845 1.337 
2.420 2.988 3.277 2.706 
2525 1.312 858 988 
3.163 1.775 954 1.352 
2.668 2.468 1.192 2.077 
7.372 3.378 2.447 2.761 
3.087 1.550 429 1.098 
3.903 1.355 1.314 1.140 
4.390 2.021 1.548 1.709 

LUGO 

3.288 1214 2.135 1.233 
2A21 1.228 660 893 
5.876 2.393 1.462 1.940 
2.687 1.277 1.394 1.012 
3.358 1.801 950 1.587 
6.159 1.456 1.193 1.194 
4.393 1.942 1.770 1.717 

OURENSE 

2.rn 1.303 749 855 
3.737 1.741 1.116 1.351 
3.779 1.539 1.333 1.141 
2.911 1-132 1.091 903 

PONTEVEDRA 

2.760 1.485 740 1.156 
3.245 1.837 2.189 1.534 
4.492 2.432 2.281 1.908 
5.985 3.908 3.728 3519 
7.570 2.694 2.247 2.388 
3.416 1.407 1.414 1.240 
2.598 1.676 1.067 1.331 
2.851 1.340 1.045 1.000 
8.025 2.279 1.805 1.851 
5.505 3.722 3.048 2.181 
4.272 3.312 2.032 2.556 
3.615 1.935 1.398 1.607 
3.998 2.104 1.315 1.501 
3.523 2.347 3.852 1.852 
4.284 2.217 2.250 1.705 
4.568 2.169 2.507 1.820 
6.660 4.730 2.815 3.351 
4.390 2.009 739 1.507 
3.133 1.282 1.092 971 
3.543 1.216 1.647 1.081 
5.681 1.866 1.064 1.534 
7.723 4.948 1.616 3.511 
3.947 1.296 666 954 

BNG 

Xer.196 Aut/97 Mun.199 Xerals/00 Aut./01 

28.071 48.071 32.800 36.100 36.644 
7.454 13.193 14.887 9.035 9.607 
8.886 15.266 8.811 11.233 11.673' 
6.363 13.159 11.151. 10.681 10.239 

19.228 37.546 15.394 25.442 31.339 
5:899 11.782 9.346 9.253 . 9.720 

10.782 17.977 12.519 14.768 15.637 

PSOE 

AutJ01 AutJ97 MunJ99 Xer./00 AutJ01 

2.377 1.053 1.554 1.763 1.854 
2.585 2.258 2.587 2.862 2.265 
1.367 2.230 4.355 2.648 2.216 
3.156 1.693 2.668 2.007 1.885 
4.794 2.438 1.509 3.476 2.989 
2.784 1.464 1.214 1.807 1.573 
1.467 1.360 1.664 1.536 1.309 
1.668 1.385 2.043 1.436 1.195 
3.657 2.501 1.338 3.251 2.741 
1.893 1.561 2.925 2.041 1.849 
3.312 2.822 . 1.843 3.921 3.345 

952 846 712 828 781 
1.364 991 1.156 1.216 1.014 
1.515 1.056 1.419 1.217 974 
2.265 927 406 1.282 1.045 
1.077 1.285 1.285 1.570 1.451 
1.535 1.351 1.802 1.438 1.087 
2.210 1.794. 3.624 2.035 1.870 
3.477 2.182 1.993 2.463 2.045 
1.592 1.604 1.190 1.940 1.554 
1.179 925 1.033 1.136 1.010 
2.134 1.317 2.007 1.759 1.550 

1.522 1.002 626 1.055 890 
1.1103 1.754 3.310 2.014 2.105 

2.339 2.234 1.867 2.661 2.369 
1.237 1.119 980 1.342 1.279 
1.798 1.435 1.236 2.092 1.863 
1.357 951 1.148 1.302 1.266 
2.152 1.835 1.360 2.148 1.970 

987 1.914 2.403 2.231 1.613 
1.480 1.615 4.392 1.952 1.680 
1.387 1.082 1.794 1.522 1.192 
1.000 856 1.705 1.492 1.219 

1.301 1.089 776 1.163 1.020 
1.652 869 990 1.196 1.020 
2.171 870 884 1.418 1.086 
3.738 1.328 1.135 1.843 1.568 
2.480 2.587 2.713 2.601 2.308 
1.473 1.188 1.577 1.493 1.152 
1.503 1.388 1.262 1.761 1.205 
1.124 970 1.339 1.234 1.293 
2.099 1.224 1.911 1.801 1.641 
2.386 2.230 4.141 3.034 2.905 
3.013 1.268 1.174 1.574 1.382 
1.785 1.602 2.435 2.057 1.789 
1.808 1.566 1.395 2.118 1.743 
1.969 1.203 1.073 1.665 1.492 
2.214 2.116 1.338 2.460 1.977 
2.138 1.270 1.013 1.827 1.526 
3.777 3.664 5.944 4.615 3.771 
1.763 1.577 2.855 2.040 1.722 
1.128 841 693 1.089 1.043 
1.347 951 862 1.290 1.009 
1.681 1.255 913 1.608 1.295 
4.111 4.334 9.487 5.919 5.120 
1.080 838 1.122 1.167 1.038 

PSOE 

Xer.193 Mun.195 Xer.196 Aut/97 Mun.199 Xerais/00 AuU01 

48.513 37.890 . 49.180 28.877 31.100 36.400 . 31.022 
13.943 9.719 13.967 8.231 7.028 11.263 11.090 
14.883 22.131 15.064 6.991 16.121 11.319 10.467 
16.325 10.052 15.482 8.556 7.072 10.330 8.790 
56.546 69.704 . 52.782 33.673 66.961 41.596 35.577 
15.519 8.943. 16.500 10.000 10.411 13.535 12.652 
23.884 13.732 22.697 12.507 11.180 16.222 13.191 
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Antón Louro 
'Os resultados consolidan os pactos municipais1 

O secretário de organizac1on do PSdG
PSOE, Antón Louro, saiu a dar explicación 
na noite eleitoral cando os resultados pinta
ban bastos para o seu partido. Dous dias 
despois, cun panorama tinguido de rosa pa-

ra os socialistas, Louro séguese a manifestar 
coa mesma serenidade. Recoñece que, para 
o PSOE, a posición é moito mellor, pensa 
que o cámbio comezou, pero non esquece 
que o PP voltou a revalidar a maioria absoluta. 

Como analisa os resultados? 

O PP non só gañou as elei
cións, senón que,revalidou a 
maioria absoluta. E algo incon
testábel. Pero o cámbio come
zou. O PP seguiu a descender 
nas cidades e, por vez primei
ra, perdeu votos. A respeito do 
naso partido, non só paralisa
mos a caída, senón que come
zamos a repontar, o que nos si
tua nunhas condicións moito 
millares para configurar a alter
nativa ao PP desde unha posi
ción de estabilidade interna e 
confianza do eleitorado. O 
BNG, pala sua parte, des
cendeu en votos, pero a sua 
caída non foi moi importante. 

O mapa eleitoral semella case 
un calco con alguns retoques. 
É vencíbel o PP? 

Non hai dúbida. Podemos ven
cer ao PP na próxima lexislatu
ra. O cámbio, como xa dixen an
tes, comezou e, nestas eleic
cións só fixo retardarse. Pero 
agora non só estamos en posi
ción de oferecerlle á cidadania 
ese cámbio, senón de lideralo 
cunha alternativa socialdemó
crata válida para a maioria dos 
cidadáns. Estou seguro de que 
o PP non vai gañar as próximas 
eleicións, e non só polos seus 
problemas internos. 

Pensa que a vitória do PP se 
debe, entre outras cousas, co
mo afirma o BNG, a que os 
votantes non ollaron a posibi
lidade dun cámbio certo? 

Non. Penso que o BNG se equi
vocou ao facer que xirara toda a 
campaña eleitoral ao redor do 
pacto de governo. Isa beneficiou 
ao PP. PP e BNG tiveron unha 
estratéxia idéntica de subordinar 
ao PSOE, de ningunealo. Dos 
pactos non había que ter talado. 
O dia despois das eleicións , 
despois de que os cidadáns de
sen o seu veredito, xa se falaria 
deses acordes. Para ter antes 
os acordes, teria sido millar que · 
xa nos apresentásemos xuntos. 
Pero BNG e PSOE somos duas 
organizacións distintas. Os 
acordes non se teñen que facer 
antes. Ese foi un grande erro da 
campaña nacionalista. Semella 
que andaran unicamente na 
procura de ser a segunda forza. 

Como van ser agora as rela
cións cos nacionalistas? 

Ternos que ter unhas relacións 
de diálogo nas que primen o 
ben comun e os intereses dos 
galegas. É preciso consensuar 
os temas institucionais entre to
dos. As relacións teñen que ser 
o cordiais que taran sempre. 

Referiame aos acordes muni
cipais. Como lle afectarán os 
resultados? 

Penso que os resultados conso
lidan os pactos mimicipais. Até 
de agora funcionaron axeitada
mente e penso que, despois 
destas eleicións, ainda teñen 

que funcionar mellar se cabe. 
Ternos dous anos por diante on
de hai que consolidar non só o 
traballo feíto senón os proxectos 
que están en marcha. 

Pero Francisco Vázquez sé
guese a pronunciar en contra. 

Ten todo o dereito a facelo, a 
ninguén se lle pode proibir que 
discrepe. Pero a sua análise é 
errada. En A Coruña capital non 
só foi onde menos aumentou o 
PSOE, senón onde menos dimi
nuiu tamén o BNG, o seu gran- . 
de inimigo. A análise de Fran
cisco Vázquez non é compartida 
pola dirección socialista nen pa
la maioria das bases. 

Fálase tamén da posibilidade 
de relevo nos candidatos mu
nicipais socialistas. 

É algo ,que ainda non foi abor
dado. E moi cedo para iso. Os 
próprios resultados non indican 
que haxa que entrar nese deba
te de imediato, pero haberá que 

ir preparando as causas para 
conseguir as millares candidatu
ras. 

Pérez Touriño ofereceulle a 
Fraga diálogo institucional ln
tenta n unha relación co PP 
deixando ao BNG á marxe, 
por exemplo na eleición da 
Mesa do Parlamento? 

En absoluto. O que lle oferece
mos ao PP e un diálogo para 
consensuar os grandes temas. 
Entre eles, claro está, a Presi
déncia do Parlamento. Pero ta
mén o Valedor do Povo que es
tá empantanado ou o Consello 
de Cantas que está a ser instru
mental izado polo PP. Pero o 
diálogo ten que ser un diálogo 
institucional no que participen 
todas as forzas políticas. 

Teñen prevista algunha reu
nión co BNG? 

As reunións comenzarán no es
trito marco parlamentário des
pois de constituirse a cámara.+ 

Unha restra 
de tópicos 
Na noite eleitoral, os 
cronistas decidiron "su tituir 
a política polo 
sentimentalismo e, no canto 
de abriren os seus ollo á 
realidade, optaron por 
batemos cunha restra de 
tópicos"; escrebe Xosé Luís 
Barreiro Rivas na sua sección 
A Torre Vixia nas páxinas de 
L A V oz DE G ALICIA. 
"Toda para dicer que os 
galegas estamos dominados 
por un fraguismo exótico e 
eleitoralmente intratábel. 
N inguén lembra, porén, que 
Pujol vai pala cuarta 
lexislatura, que Bono e 
Rodríguez !barra levan 
enriba catre maiorias 
absolutas, que Chaves é 
denanterior a Fraga e preside 
unha autonomía que nunca 
cambiou de cor, que Castela, 
León leva dezasete anos 
dominada po lo PP sen que 
duas sucesións cortasen a 
racha, que Madrid é máis 
conservador ca Galiza, que o 
País Basca sempre tivo 
govemo PNB, que Cantábria 
nunca deixou de ser do PP e 
que Coalición canária é 
endémica nas Illas . Compre 
superar complexos. Non 
estamos diante dun raro 
fenómeno de personalismo. 
Máis ben vivemos a máis 
patente normalidade das 
políticas autonómicas, onde 
a regra é que o que calle o 
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poder non o deixa e onde 
domina unha clase polít ica 
fosilizada". O artigo de 
Barreiro leva como título: De 
verdade somos tan raros? • 

FARO DE VIGO editorializa 
sobre as eleicións: "Fraga 
gañou as eleicións galegas 
por cuarta vez consecut iva 
por maioria absoluta. 
C áseque deu refrendado o, · 
mesmo número de votos. E 
un fe íto absolutamente 
inédito na España e insólito, 
xa que proba que o PP e o 
seu líder non tiveron 
desgaste ( ... ).Por roáis 
interrogan tes que suscite esta 
reiteración de vitórias ao 
que viven fora da Galiza, o 
feitos son teimudos. Fraga 
par ce imune ao pa o do 
tempo e á circun táncia 
externa e interna porque 
votante seguen a 
confirmarlle a confianza d 
xeito maioritário. 
chamativo é qu xi ta a 
percepción e convencimento 
na sociedade. Ahonda con 
sair a rua e e coitar as 
conversas para percatarse. O 
único que semellaban 
ignoralo eran os partido da 
oposición".• 

FOROES /EL PAi 
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Foi o BNG o grande derrotado 
nestas eleicións? 

Despois dunha traxectória inin
terrompida de ascenso eleitoral 
desde o ano 1985 seria absurdo 
negar que o BNG tivo un revés. 
Agora ben, tendo en canta a 
porcentaxe de abstención e que 
perdemos cincuenta mil votos, 
este revés tampouco pode cata
logarse de descalabro. O que 
implica é que non se cumpriu o 
noso grande obxectivo, que se 
producira un cámbio transforma
dor para o país e que o naciona
lismo tivera a responsabilidade
de asumir a sua dirección para 
poder aproveitar todas as poten
cialidades do Estatuto e do mar
co actual. lsto non aconteceu 
por razóns de índole externa e 
interna. Esa é a reflexión na que 
andamos agora mesmo. 

Unha vez aclarado isto, un sur
préndese moito de que o PSOE 
pretenda apresentarse como gran 
vencedor, cando á espera de que 
se coñeza o resultado do voto da 
emigración, o seu incremento é 
pírrico. Constátase asi algo que 
xa se manifestou durante a cam
paña, que o único que lles precu
paba era recuperar o segundo 
pesto como forza política, e que 
non dubidan en antepor os intere
ses do seu partido aos do país. 
Agora enténdese, por exemplo, 
por que se producia esa xeración 
de conftitos artificiais nos conce
llos nos que goveman co BNG ou 
esa sintonia antinacionalista, na 
que coinciden co PP, e que mes
mo lideran alguns dirixentes lo
cais. A sua extratéxia déixaos en 
situación de subordinación á polí
tica do PP. Por outra banda, o PP 
ten moitos motivos para estar pre
ocupado xa que o seu retroceso 
continua na Galiza de carácter 
máis dinámico e urbano. É habi
tual que nunhas eleicións todo o 
mundo queira apresentarse como 
vencedor. Nós non o queremos 
facer, pero hai que ter unha visión 
realista, e o nacionalismo segue a 
ter todas as posibilidades para li
derar o post-fraguismo. Sen dei
xar de recoñecer o retroceso, 
tampouco hai que interiorizar un
ha sensación de descalabro. 

Cales foron as causas do des
censo? 

A razón de indole externa que 
identificamos de maneira máis 
clara foi a variación substancial 
do cenário político no Estado que 
se produce apartir de 1997 e que 
se agrava coa consecución da 
maioria absoluta do PP. Fixo 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Francisco Garcia 
'Foi un revés eleitoral non un descalabro' 

Recoñece que seria absurdo negar que o BNG tivo un revés, pero explica por que o descen
so eleltoral da formación nacionalista non pode catalogarse como un descalabro. Francisco 
Garcia, secretário de organización do BNG e alcalde de Allariz adianta unha primeira análise 
sobre os resultados eleitorais. Afirma que o importante agora é a "o acerto na reflexión que 
val facer toda a militáncia", un proceso que xa anunciou a dirección do BNG e que teria co
mo obxecto dilucidar as razóns que provocaron a perda de apoios da formación nacionalista. 

que o papel dos nacionalismos á 
hora de equilibrar e moderar a 
política no Estado desaparecese, 
e iniciuse unha criminalización 
deste movimento, un fundamen
talismo antinacionalista. Nesa in
xusta desacreditación existe sin
ton ia entre as forzas estatais. 
Por outra banda a situación inter
nacional e a mensaxe do medo 
do PP tampouco axudaron. O 
mesmo que o PSOE que non 
deixou entrever claramente a 
mensaxe de que era posíbel ar
tellar de maneira plural unha al
ternativa. O uso dos meios de 
comunicación públicos, ainda 
que non é unha novidade, tamén 
ten ido a piar. En definitiva, é ne
cesário facer unha reflexión para 
ver cal é o alcance e incidéncia 
de todos estes factores. 

Pero falaba tamén de razóns 
de f ndole interna. 

Ternos que analisar todo o que 
está nas nosas mans. Refírome 
a factores internos non relacio
nados coa campaña, senón re
lativos ao traballo social ou ao 
feito de ter responsabilidades 
nos governos municipais, ainda 
que esta non foi a clave dos re
sultados. O voto varia dun tipo 
de eleicións a outras, e nas mu
nicipais o BNG pode manter a 
fidelidade de voto, (como acon
tece en Allariz). Tamén ternos 
que reflexionar sobre a nosa re
lación co PSOE , a política xu
ven i I, perguntarnos como ser 
quen de ilusionar a xente mo
za ... hai diferentes cuestións, e 
do que se trata é de acertar 
nesta reflexión colectiva. No 
seu dia o BNG celebrou unha 
Asemblea no Carballíño que im
plicou transformar unha situa
ción difícil en enerxia positiva 
coa participación de todos. O 
que non vale é ficar cos brazos 
cruzados. A situación non é tan 
difícil como daquela, pero hai 
que intentar convertir ese de
sencanto en novas estímulos. 
Por iso o BNG vai iniciar un pro-

ceso de reflexión entre toda a 
militáncia. O dia dez de Novem
bro vaise celebrar un Consello 
Nacional no que se fará un pri
mei ra valoración que se terá 
que completar coas aportacións 
das asambleas locais e comar
cais. 

Durante a campaña diciase que 
esta era unha das mellores que 
tiñan desenvolvido ... 

Si, foi unha campaña asumida pe
la dirección, que implicou a militán
cia. A tauro pasado, unha vez co
ñecidos os comportamentos eleito
rais, a táctica coordenada entre o 
PSOE e PP -{X) ánimo de recupe
rar unha segunda posición uns e 
seguir manténdose no poder os 
outros- sempre pode pensarse 
que podiamos ter feíto algo máis. 

A insisténcta na viabilidade 
do pacto entre BNG e PSOE 
puido ter eclipsado outras 
mensaxes do nacionalismo? 

Puido, sobre todo porque o anti
nacionalismo que se destilou im
pediu xerar a ilusión necesária e 
facer menos críbel o cámbio. 

Como é posíbel que non se 
detectara ese descenso? 

A asisténcia a actos, a sintonía co 
traballo do BNG, a dinamización 
que se está producindo na socie
dade, o apoio ás mobilizacións ... 
faciannos prever outros resulta
dos. A nós seguenos parecendo 
que existe un importante conxun
to da sociedade que acredita na 
necesidade dun cámbio, que só 
pode nuclear o nacionalismo. 

PACO V ÁZQUEZ TEN RAZÓN 
XAN CARBALLA 
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Vanse producir cámbios na 
dirección do BNG? 

Estamos centrados na correc
ción dos erras, non é o momen
to de talar diso. Se vai haber ou 
non cámbios na dirección non é 
a cuestión fundamental agora. 

Beiras seguirá a ser o candi
dato? 

Beiras é un dos principais acti
vos que tivo o BNG sempre, po
la sua capacidade, talla política 
e intelectual. Nós non irnos en
trar na táctica de atribuirlle a el 
os fracasos. Non irnos colaborar 
con esa caza e captura que se 
trata de facer con el. 

Seguen pensando que Fraga 
non vai aguantar catro anos? 

É evidente que o cenário político 
está aberto. Non hai moitas dife
réncias co que avanzamos no ca
so de que volvera a governar o 
PP. Existe unha inestabilidade no 
governo polas próprias circuns
táncias humanas do presidente 
da Xunta. Coñecer o desenlace é 
unha incógnita, pero é probábel 
que non se esgote a lexislatura. 

Unha das mensaxes forza do 
BNG é que a sociedade está 
cambiando, seguen pensado 
o mesmo? 

A sociedade galega ten ánsias 
dun cámbio, e asi o expresan di
ferentes traballos demoscópicos. 
De feito, os resultados eleitorais 
tamén debuxan comportamentos 
diferentes entre o rural, máis 
controlábel, e o urbano, onde o 
PP segue en retroceso. Por iso é 
vital pór en valor o papel do na
cionalismo como única alternati
va que pode garantir un papel di
ferente para Galiza. PP e PSOE 
teñen profundas coincidéncias 
no esquema que lle atribuen ao 
país. Só o nacionalismo foi quen 
de modificar ese esquema e con
seguir éxitos importantes na co
rrección dos designíos que nos 
tiñan adxudicado. Isa implica tra
ballar coa perspectiva de ser un
ha forza que aspira a govemar, a 
conquerir bons resultados eleito
rais, pero que ten tamén unha 
base social que a arroupa e que 
fai posíbel eses resultados eleito
rais; t~n que existir unha correla
ción. E aí onde ternos que facer 
ese esforzo, e ternos persoas 
con capacidade para encarar o 
proceso, para facer análises e 
marcar novas obxectivos e ser a 
forza política que protagonice o 
post-fraguismo. + 

O alcalde da Coruña sabe como facerse co 
protagonismo, ainda que eleitoralmente 
fracase na sua cidade cando os comícios 
non son municipais. As suas babeadas son 
épicas, pro mesmo asi sabe arrincar un ti, 
tular e acadar protagonismo, disimulando 
neste 21 de Outubro o seu arrebatado 
amor a Fraga. Pero desta volta hai que re, 
coñecer que deu nun cravo cando falou da 
lamentábel situación das cabinas eleito, 
rais: esquinadas, sen protagonismo e as 
máis valeiras de papeletas. 

A cousa ten máis migalla. Por unha banda 
a cabina é un dos investimentos do Estado 
que máis amortizado resulta: despois de 
vintecinco anos permanecen en bon esta, 
do ... por falta de uso. E é que o mandato 
constitucional de garantir que cada cicla, 
dán poda exercer un voto libre, directo e 
secreto é unha quimera e causa asombro a 
calquer europeu que viaxe por estes lares. 

É posíbel -ainda que ninguén poda demos, 
tralo- que nada mudara os resultados, e de 
feito non se trata de que nengunha forza 
política se escude nisto para explicar os 
seus resultados, pero o 21 de Outubro foi 
unha mostra máis da degradación crecente 
das xornadas eleitorais. 

Un exemplo: un grupo de monxas de San, 
tiago levaba, como se fose unha rea, a ve, 
llos e diminuidos psíquicos a votar ao co, 
rrespondente coléxio eleitoral. A encarga, 
da do grupo portaba, ufana, na man, docu, 
mentas de identidade e papeletas. Ao 
chegar <liante do presidente da mesa dába, 
lle ao "votante" ambos documentos e asi 
con várias dúcias. Non foi notícia. 

ral. Non ten porque facelo. O próprio pre, 
sidente da Deputación de Pontevedra, Ma, 
nuel Abeledo, chamaba en público a orga, 
nizar os traslados e unha candidata do PP 
novata <licia anxelical "iso é de ben educa, 
dos. Se unha persoa é cega, non debería, 
mos axudala a collera papeleta?". 

Dito e feito. A xornada eleitoral pode ser 
en calquer mes, pero taxistas e empresas de 
autobuses fan sempre o seu Agosto. De na, 
da valen as reclamacións, por rotineiras a 
cada menos interesantes para os meios de 
comunicación. Nen sequer o saber que esa 
mobilización e o envio prévio de papeletas 
e sobres supón un custo de centos de mi, 
llóns. A ninguén parece preocuparlle. 

te comunícalles a proibición de levar, den, 
tro do coléxio, calquera caste de identificati, 
vo partidário. Ábrese o coléxio eleitoral e o 
cidadán entra nese templo _ democrático. 
Achégase á mesa e identifícase no censo. O 
presidente facilítalle as papeletas de todas as 
formacións en liza e indícalle onde está a ca, 
bina. Explícalle que é obrigatório entrar ne, 
la e escoller a sua opción. Vota e sae. Afora 
esperan autobuses e taxis con centos de vo, 
tantes agardando o seu turno. Poderá o vo~ 
tante ir máis convencido ou menos, ternero, 
so do recento dalgun "capataz do voto" ou 
non, pero saberá que a sua intimidade estará 
salvagardada detrás da cortina. 

Dias antes da campaña lravedra, presidente 
do PP de Lugo, ameazaba con romperlle as 
cámaras aos que rexistasen a imaxe do aca, 
rrexamento de votantes ao coléxio eleito, 

Imaxinemos que as causas son doutro xeito. 
O Coléxio eleitoral constitúese ás oito da 
mañá. Apreséntanse interventores e apode, 
rados dos partidos e acredítanse. O presiden, 

Non é unha quimera. Pasa en todos os paí, 
ses do mundo e é requisito para homologar 
unha democrácia. Aproveiten os políticos 
para convertelo en disposición legal e afo, 
rren protestas. Ainda que Paco V ázquez se 
poña ao frente, ... que non se poñerá.• 
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ELEICIÓNS E CÁMBIO 

Este proceso eleitoral na Galiza está atravesado, como 
nengun outro, por acontecementos que pola sua gra
vidade desvian a atención dunha boa parte da xente. 
Refírome aos ataques terroristas sobre duas cidades 
dos Estados Unidos e o posterior bombardeo sobre Af
ganistán, asi como ao escándalo de Gescartera, onde 
aparecen implicados desde personalidades próximas 
ou do govemo conservador até altos cargos relixiosos. 

N este marco parece natural que as eleicións galegas 
perdan algo de forza, mesmo exll¡tindo posibilidade real 
de que a dereita (que leva duas décadas no governo) 
sexa superada en votos e deputados por nacionalistas e 
socialistas. Se asi fora, abririase un cenário novo, no 
que baixo a presidéncia dun nacionalista Galiza teria 
un govemo de esquerda e un programa progresista para 
os vindeiros catro anos. Non é unha mudanza menor, 
máxime se ternos en coma que as taxas de paro e pre
cariedade son superiores á média do Estado, a renda per 
capita está por debaixo das demais rexións e nacionali
dades, a emigración da mocidade é abraiante, o despü' 
voamento do interior hipoteca o futuro de todo o país, 
e hai sectores esttatéxicos como o leiteiro ou a pesca 
que pasan por unha situación de incerteza. 

A mocidade e a povoación activa é a que máis apos
ta por este cámbio, que unha maioría de votantes da 
terceira idade, dependentes das pensións, frea elei
ción tras eleición. Nunha situación onde se mistura 
clientelismo da dereita, inseguridade económica, e 
falta de traballo organizativo desde a esquerda. Algo 
sobre o que terían que reflexionar os partidos pro-

gresistas, pero tamén os pensionistas, porque coa sua 
actitude inmobilista pensaron que garantian as pen
sións (por certo, as máis baixas do Estado), esque
cendo que se desmantelaba a Galiza interior e os 
seus fillos e netos teñen que emigrar ou aceitar un 
emprego precário. Mal negócio. 

Para alén das verbas e das ofertas eleitorais está a prá
tica. En vinte anos de govemo conservador, este país 
rico en matérias primas e xente traballadora perdeu 
folgos e ficou moi por detrás doutras nacionalidades, 
como Cataluña ou Esukadi, pero tamén de autono-
mias como Castela-León e Valéncia, por non fular de 
nacións tan cercanas como Portugal. En contraste, 
nesta xeira, o nacionalismo pode oferecer unha prácti
ca de boa xestión e transparéncia nos concellos, mália 
as limitacións orzamentais e as dependéncias neste ei
do dos governos conservadores, e unha defensa in
transixente da cultura e língua, en fin da nosa identi-
dade nacional. Unha xestión e un avance democráti
co que millorou, e moito, a de govemos anteriores da 
dereita en todas as cidades nas que existe govemo na
cionalista-socialista, aínda cos problemas de entende
mento na coalición nalgun caso. Sen ignorar tampou
co que existen, segundo o concello, salientáheis dife
réncias nas prioridades, nos métodos de traballo, na 
coeréncia ideolóxica e a relación coa cidadania. Par
tindo destas experiéncias, mesmo as máis limitadas, e 
que cumpre superar axiña, merece a pena o cámbio. + 

Manuel Mera é Secretario Confedera! 
de Formación Sindical e Migración da CIG 

VIVA O NACIONALISMO GALEGO! 
XostMEXuro 

Viva o nacionalismo galega! Viva porque é garantia deiramente distinta, perfeitamente diferenciada, que, 
de democrácia e de progreso material para o noso po- ás veces con erras, propón rumos políticos próprios. 
vo. Viva porque, sen nacionalismo, o que nos ficaria 
nas maos seria o turnismo español decimonónico e 
premoderno. Viva porque, 
sen o nacionalismo, os dese-

lso non existe no resto de Europa Occidental: unha 
opciqn a favor dun tipo de 
sociedade diferente, dunha 

'O nacionalismo galega 
porque é unha opción 

democrática: 
porque permite 

que os eleitores e as 
eleitoras do noso país 

elexan unha alternativa 

ños de Bruxelas de destru
ción do tecido produtivo do 
noso país se aplicarían sen 
nengunha caste de oposi
ción. Viva porque é o na
cionalismo o que fixo recuar 
ao Partido Popular nas elei
zóns de outubro (50.000 vo
tos menos do que en 1997). 
Viva porque é grazas á auto
organización promovida po
lo nacionalismo que se man, 
teñen ainda en pé pólas pro
dutivas básicas (se ben en-
tregues ªº capital foráneo: verdadeiramente distinta" 
eis o sector lácteo). Viva 
porque é grazas ao naciona
lismo que as forzas españo
listas se ven obrigadas a pos-

maneira distinta de organi
zar a economía e dunha fo
caxe verdadeiramente de
mocrática das relacións en
tre o poder político e o po-
vo que o sustenta. 

Viva o nacionalismo galego 
e viva o sector donoso po-
vo que, contra vento e ma
ré, aposta pola nosa autoo~
ganización. 

Non perdamos de vista aos 
clásicos (un paso atrás, 
dous pasos adiante), escoi-
temos ao povo e sirvámo
lo con xenerosidade. Sén
domos sempre nós mesmos, 

tular como positivo o que sempre historicamente de
testaran: a autonomia financeira das nasas institui
cións de govemo (non ainda soberanas). 

movamo-nos acotio no meio da sociedade, como o 
peixe na auga. 

Viva o nacionalismo galego porque nel está o xerme 
Viva o nacionalismo galega porque é unha opción da Galiza ceibe e soberana que acabará emergullando 
democrática: porque permite que os eleitores e as porque a vida sempre se abre paso e estar contra a 
eleitoras do noso País elexan unha alternativa verda- nosa alternativa significa camiñar cara o suicídio. + 
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25 DE OUTUBRO DE 2001 

Fraga invulnerábel 
MANuELCAO 

O resultado das sextas eleicións ao Parlamento de Galiza non 
deixa lugar a dúvidas. Se nas campañas eleitorais se pode pro
xectar a imaxe dos desexos con:fundíndoa coa realidade, despois 
do escrutínio só cabe analisar a decisión tomada pola sociedade 
que na democrácia representativa é a que dá e quita poder e le
xitima governoo e p0líticas. 

A vitória aplastante de M. Fraga e do Partido Popular revela a 
solidez das posicións da actual maioria e a incapacidade mani
festada oposición política para rendibilizar un desgaste e unha 
experiéncia de govemo que reunia un conxunto de indicadores 
que eran difíciles de empiorar. Se con esta situación política, 
económica e social o Govemo do PP no'n perde apoio eleitoral 
e, sobre todo, a oposición non é capaz de acadar mellara algun, 
ha, oo líderes políticos deberian asumir as responsabilidades co
rrespondentes_ O PP perde votos pola abstención pero tamén a 
perden os grupos alternativos, a sociedade puxo as costas ás pro
postas dunha alternativa de govemo que non foi atractiva nen 
para oo eleitores que anteriormente confiaran nesas forzas polí
ticas. A percepción de que o PP pod perder apoio sen máis coa 
retirada hipotética de M. Fraga deberla descartarse axiña pois se 
algo queda claro despois do 21-0 é que o entramado social d 
PP é sólido e capaz de refacerse despois de derrotas anteriores. 
Os resultados dunhas eleicións xóganse no traballo político, so-
cial e partidário de toda a lexislatura e require de interlocutores 
capaces e ben aceitados pola sociedade. A recuperación do PP 
nas cidades e vilas galegas revela a profundidade do cámhio po
lítico acorrido nunhas eleicións nas que parecerla que ia acorrer 
exactamente o cont:rário. As posicións de govemo acadadas nos 
principais concellos galegos non foron rendibilizadas pola opo
sición, e iso con independéncia da forza política, BNG ou 
PSOE, que detentara a Alcaldia. 

Para o BNG, estes resultados representan mi claro frac.aso e non 
se observan elementos positivos en case nengun dos indicadores 
que se poidan extraer da análise posteleitoral. A posibilidade de 
recoller votos da esquerda desaparece senda a única saída inten
tar entrar no próprio eleitorado do PP. Iso su:poria modificar 
substancialmente o entramado político, organizativo, programá
tico e de interlocución persoal coa sociedade senda moi aventu, 
rado supoñer que tal situación poida producirse, ainda que e.Jris, 

te manee temporal suficiente para realizalo dado que as próxi
mas eleicións municipais serán no 2003. 

'As posicións 
de govemo acadadas 

nos principais concellos galegos 
non f oron rendibilizadas 

pola oposición~ e iso 
con independéncia da forza política, 

BNGouPSOE, 
que detentara a Alcaldía" 

Para o PSOE, os resultados foron mellares pero resulta chamativa 
a incapacidade para entrar nun eleitorado do PP que parece in
vulnerábel e protexido diante de terceiros. En todo caso, a ten
déncia ao bipartidismo estatal e a maior capacidade de introdu
ción mediática e interlocución coa sociedade galega xogará ao 1 

seu favor no curto e médio prazo. En relación coa experiéncia dos 
govemos locais co BNG, o PSOE mellara os seus resultados en 
todos os casos o que indica unha tendéncia global de fondo pou
co influida pola casuística dos pactos en cada vila ou cidade. 

A sociedade galega, distingue á hora de votar segundo sexa a 
convocatória eleitoral. A madurez e capacidade do povo sobera, 
no está fora de toda dúvida polo que corresponde aos responsá, 
beis dos grupos políticos actuar en consecuéncia e aprender a 
gañarse o apoio dos cidadáns para outra ocasión. O feito de que 
M. Fraga, con case 80 anos, volte gañar estas eleicións coa si, 
tuación política, económica e social existente significa que a 
sua oferta eleitoral é preferida pola sociedade por considerala 
superior ou máis adaptada ás suas circunstáricias persoais e so
ciais. Como político, M. Fraga, demostrou a sua capacidade pro
fisional e merece as felicitacións correspondentes. + 
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O debate dos orzomentos congregou a menos de trinta deputados na cámara. 

A indústria e as infraestruturas, vítimas da tendéncia ao déficit cero 

Os orzamentos centrais destinan 
á Galiza a metade da média estatal 
-0-C.L. 

O debate que comezou o pasado Martes, 23 de Outubro, ao redor 
dos orzamentos do Estado español para 2002, xira én tomo á discri
minación que sofren os galegos no reparto do diñeiro público. Tal e 
como denunclou o BNG, o noso país recibirá só 37.950 pesetas por 
habitante, a metade do que obtén, de média cada español (75.404 
pesetas). Desde a oposición, todos os partidos critican a tendéncia 
govemamental ao déficit cero, que arrisca os lnvestimentos sociais. 

O ministro de Facenda, Cristóbal 
Montero, comezou o debate ca
se en soidade. O Congreso 
amenceu sen ánimos de debater 
as cantas públicas para o ano 
que vén. Os médíos de comuni
cación estiveron 
máís pendentes 
de ver como se I E 
escenificaba no- stes 

por abandonar o naso país á sua 
sorte", explicou. Para o portavoz 
do BNG no Congreso dos Depu
tados, estes orzamentos son ru
ti n ári os e están baseados nun 
crecimento do PIB irreal. "Nen-

gunha institución 
de previsión eco
nómica dá unhas 
cifras de creci-

vamente a nove
l a de folletín do 
caso Gescartera. 
O debate sobre 
as cifras ímpor
tou menos. Mais 
astes orzamen
tos reciben outro 
tipo de atención 
desde Galiza. Os 
deputados do 
BNG e os parla
mentários socia
listas galegas en 
Madrid, caso de 
Ceferino Diaz, xa 
anunciaran se-

orzamentos 
forman parte 
dun deseño 
consciente que 
opta por 
abandonar 

mento económico 
tan optimistas co
ma o governo. To
da esta falsidade 
vai afectarlles, fi
nalmente, aos ci
dadáns. 

Desde o BNG cri
tícase duramente 
o feíto de que se 
manexen menti
ras para xustificar 
a discriminación 
de Galiza. "É 
fraudulento atri-

o naso país 
á sua sorte" 
F. RODRIGUEZ 

manas atrás que 
as previsións de 
gasto do estado 
no noso país son discriminató
rias e poñen en perigo todos os 
proxectos estrela da Administra
ción Fraga. Ao tempo, a indús
tria e as infraestruturas saen pre
xudicadas polos febles investi
mentos. 

Para o parlamentário nacionalis
ta Francisco Rodríguez, o gover
no de José María Aznar mantén 
a Galiza na marxinalidade. "Es
tes orzamentos forman parte 
dun deseño consciente que opta 

buírlle ao naso 
país a totalidade 
dos investimentos 
destinados á 

construción das fragatas F-100 
ou o mantemento da frota da Ar
mada. Na realidade, este diñeiro 
vaise repartir entre todos os es
tabelecementos da Mariña de 
Guerra, estean ou non no naso 
território", afirmou. 

Rodríguez tamén criticou que os 
investimentos no ferrocarril 
(15.564 millóns de pesetas) non 
alcanzan para modernizar sufi
cientemente as vias de cara a 
conseguí un tren digno para o 

século pasado. "Galiza, xunto 
con Cantabria e Extremadura, 
son as únicas autonomías que 
quedaron tora do Xestor de ln
fraestruturas Ferroviárias, polo 
que queda patente a falta de 
vontade por nos integrar no cir
cuíto da alta velocidade." 

Promesas a longo prazo 

O parlamentário socialista en 
Madrid, Ceferino Diaz, salienta 
o sistema de aplicación de par
tidas orzamentárias ás obras 
de primeira clase. "A alta velo
cidade ou a vertebración de 
Galiza non reciben para este 
ano máis ca migallas ridículas. 
Pero talan de que a partir de 
2004 daranlles o pulo definiti
vo. Por casualidade, ese é ano 
de eleicións xerais." 

Diaz reflexiona sobre a contra
dición entre a igualdade das co
res ideolóxicas dos governos 
galega e español á hora de lle 
exixir ao gabinete Aznar un 
compromiso con Galiza. "Segue 
talando do governo amigo pero 
na realidade non existe nengun 
proxecto novidoso. Ainda non 
están acabadas as autovias, 
unha obra xa con moitos anos 
de planificación. Nen se pensa 
en construír unha autovia entre 
Compostela e Lugo ou conver
ter en realidade a Autoestrada 
do Cantábrico." 

Diaz tala con sorna de que en 
Galiza se substituen as infra
estruturas. reais pala técnica 
de dalas por culminadas a.tra
vés dos médios de comunica
ción. "Atópome con xente que 
me di que xa existe unha auto
estrada entre Compostela e 
Ourense. Se lle dis que isa 
non é certo, acúsante rapida
mente de ser desa oposición 
que a todo di non e que non 
quere ver a realidade." • · 

ANOSATERRA 

O BNG defende no Congreso 
unha emenda. á totalidade 
ao financiamento autonómico 
O BNG defendeu no Congreso dos Deputados unha 
emenda á totalidade ao Proxecto de Lei Orgánica de modi
ficación da Leí Orgánica de financiamento das Comunida
des autónomas. Estiman os nacionalistas que "con este 
novo sistema, as institucions políticas galegas só poderán 
exercer capacidades normativas sobre o 21 % dos recur
sos que administran, superando levemente o 20,5% 
existente no sistema anterior''. Cómpre ter en canta que 
Galiza ten unha capacidade de autofinanciamento no 40% 
dos recursos utilizados, mentres outras comunidades al
canzan porcentaxes moi próximas ao 100%. Asi, os recur
sos adicicionais anuais da Facenda galega -descontando 
a parte correspondente á sanidade- representan un incre
mento 4,5 veces inferior á suba média experimentada polo 
conxunto das Comunidades autónomas. Por todas esas ra
zóns, o portavoz do BNG, Francisco Rodrígu~z. solicitou a 
devolución ao Govemo central do proxecto de Lei Orgánica.• 

Relevo na alcaldia de Xinzo 

11 

En cumprimento do acordo asinado tras as últimas 
eleicións municipais entre as forzas governantes no 
concello de Xinzo da Límia, o alcalde da localidade, o 
socialista Gonzalo lglésias Sueiro, renunciou ao pasto 
que ocupa para dar paso ao concelleiro de Coalición 
Galega Xosé António Feixóo, que proximamente tomará 
posesión. En tanto non se produce o relevo, o edil do 
BNG Amador Diaz Penin obstentará cárrego de alcalde 
acidental. Segundo manifestaron as forzas governantes, 
a estabilidade do concello está garantida e o balanza da 
xestión é positiva; coa mesma, "o concello de Xinzo saiu 
do escurantismo no que estaba imerso". • 

Unha empresa pretende instalar 
29 parques eólicos 
A empresa Enviroíl Ga/iza ten un proxecto para instalar 29 
parques eólicos de entre dez e 38 muiños eléctricos en to
do o território do país e realizar un investimento de 
250.000 millóns de pesetas para contar cunha poténcia de 
1.400 megavátios e unha facturación anual de 60.000 mi
llóns. A compañia xa realizou a exposición pública, á que 
non se apresentaron alegacións, e só está pendente da 
decisión da Consellaria de lndústria. O investimento reali
zarase en nove anos. Este novo proxecto volve a pór de 
manifesto qué non existe verdadeira planificación na pro
dución de enerxia e que desde o Governo galega foménta
se todo tipo de iniciativas neste campo, ainda que signifi
que inzar o país de xeneradores e que para iso se ignore a 
opinión directa dos afectados, xa que o plano desta em
presa foi apresentado a nível global e non nos lugares onde 
se van a instalar os muiños eléctricos, sen posibilidade para 
os viciños de coñecer o proxecto e apresentar alegacións. • 

5oGAMA obriga a subir o 125% 
o recibo do lixo en Ourense-
O Plano de Resíduos que xestiona a Socidade Galega de 
Meio Ambiente, Sogama, non só supón optar pala 
incineración en lugar da redución, reutilización e 
reciclaxe, senón que ademais é manifestamente máis 
caro. O concello de Ourense, recentemente aderido a 
Sogama, tivo que aprobar unha suba do recibo de 
recollida do lixo para o ano 2002 do 125%. Oeste xeito, os 
ourensáns deberán desembolsar anualmente 12.168 
pesetas en lugar das 5.435 pesetas que pagaban na 
actualidade. A suba será porcentualmente igual para a 
viciñanza á quen non lle recollen diariamente o lixo, que 
pasará de pagar 2.200 pesetas a 4.925. O Governo local 
atribuiu a suba á carestia do Plano Sogama e á posta en 
marcha da empacadora -agora chamada ecoplanta- de 
San Cibrao de Viñas.+ 

Altadis confirma a desaparición 
da Fábrica de Tabacos da Coruña 
A apresentación de dous proxectos industriais na co
marca da Coruña por parte de Altadis vén a demonstrar 
o interese da compañia herdeira de Tabacalera por pe
char a Fábrica de Tabacos da Coruña. En concreto, Al
tadis apresentou dous proxectos para instalar duas fá
bricas, unha de vidro e outra de alumínio, e investir 
1.785 millóns de pesetas. Nengunha das duas compa
ñías ten nada que ver con Altadis, pero ambas asinaron 
acordos coa empresa tabaqueira, cuxo contido con foi 
revelado. A iniciativa de Altadis trataría de evitar que o 
peche definitivo da Fábrica de Tabacos implique non 
poder tirar rendimento imobiliário dos terreos da fábrica.• 
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O documento 'A sanidade galegá fara de ponto' resposta á 'propaganda do PP 

Un informe detecta graves deficiéncias na saúde pública galega 
-0- H. VIXANDE 

- Un documento da Asociación Galega para a Defensa da Sa-
: ni_dade Pública, pon de manifesto gravísimas caréncias no 
sistema de saúde do n·oso país, que a colocarian nos últi
mos lugares do Estado. O documento "A sanidade galega 
fora de ponto" constitue unha resposta ao que atinxe á sani
dade na campaña oficial da Xunta sob o lema "Galiza a ponto". 

Este documento crítico foi elabo
rado polos médicos Marn;el Mar
tin, Hixínio Beiras e Luís Alavarez 
Prieto e topa deficiéncias no sis
tema sanitário galega .nos planos 
estratéxico, asistencial, psiquiátri
co, de novas formas xestión, 
.atención sociosanitária, política 
de persoal e gasto farmacéutico. 

No plano estratéxico, sostén este 
documento, Galiza é a única co
munidade con competéncias sani
tárias plenas que ainda non de
senvolveu un marco ordenador e 
regulador dos seus servizos sani
tários. ·A consecuéncia diso, puxé
ronse en marcha ''todo tipo de ex
perimentos neoliberais" para pri
vatizar a xestión do 50% dos re
cursos económicos transferidos. 
Existe, isa si, un Plano de Saude 
de Galiza, pero a Asociación en 
Defensa da Sanidade Pública es
tima que "é un mero documento 
burocrático que non define nen 
cuantifica obxectivos, nen accións 
a desenvolver, nen os recursos a 
incrementar, coa finalidade de evi
tar a avaliación dos resultados da 
sua política sanitária" 

Dentro do plano estratéxico é 
de moita releváncia a insuficién
cia de recursos económicos a 
nível relativo. "Galiza recebe 
3.629 pesetas menos por per
soa protexida que a média ·das 

- Comunidades autónomas", de
núncian os redactores do docu
mento. "lsto a pesar do impor
tante grao de envellecimento da 
nasa povoación (os maiores de 
65 anos consumen 2,5 máis re
cursos que o resto)'', engaden. 

No plano asistencial, na atención -
primária acumúlase un retraso 
nos planos de reforma que situa 
á Galiza no último lugar do de
senvolvimento desa reforma, un 
50,7% a povoación atendida polo 
novo modelo frente ao 87,5% no 
resto do Estado. A asisténcia pri
mária acusa unha falta de presu
po$tO que fai que non supere o 
13% do destinado a toda a Sani
dade e· que tamén provoca que o 
incremento de médicos estexa 

un 27% por debaixo da deman
da, o que dá lugar a grande masi
ficación nesa área da asisténcia. 
Igualmente, no mesmo sector 
asistencial faltan médicos de fa
mília, asi como persoal de enfer
meria, traballadores sociais é 
persoal administrativo de apoio . 

Tamén no plano asistencial, pero 
na atención especializada, Galiza 
está á cola no número de camas 
públicas por habitante (pasto 14 
sobre 18), con 3, 16 camas por 
capa mil persoas. E si hai carén
cias na atención especializada, o 
piar é que está mal distribuída; 
asi, A Coruña ten 3,08 camas por 
mil habitantes, Lugo 2,66, Ouren
se 3,44 e Pontevedra 2,57. A isa 
hai que sumar que apenas hai 
camas de longa estáncia. 

Novas tecnoloxias 

Nas novas tecnoloxias si estamos 
ao mesmo nível do Estado e con
tamos co 7,2% do total desta área 
-similar á proporción da nasa po
voación-, pero a distribución non 
é axeitada, xa que os TAC dupli
can aos que nos corresponderian 
(14% de TAC de todo o Estado 
frente ao 7% de povoación gale.ga 

Camas por mil habitantes 
de uso público 

1 Nafarroa ...................... 5,55 
2 Aragón ......... ................ 4,53 
3 Ceuta e Melilla ............. 4,43 
4 Cantábria ..................... 4,24 
5 Estremadura ................ 3,89 
6 Astúrias ............. .. ........ 3,87 
7 Madrid ........... .............. 3,80 
8 Castela-León ............... 3,68 
9 Canárias ..................... : 3,51 
1 O Euskadi ...................... 3,48 
11 Catalunya .................. 3,40 
12 A Rioxa ...................... 3,30 
13 Balears ...................... 3,25 
14 Galiza ........................ 3, 16 
15 Múrcia ........................ 2,99 
16 Castela-A-Mancha ..... 2,88 
17 Andalucía .... : .......... .... 2,76 
18 Valéncia ..................... 2,54 

Média ..... ................. ... 3,31 

Fonte Ministério de Sanidade 
e Consumo, Maio 2001. 

O noso país rexista un déficit de médios e recursos na sanida pública. A.N.T. 

a respeito de España), debido ao 
grande interese económico que 
supoñen para o sector privado, 
que acapara o 42% dos TAC que 
traballan para a sanidade pública. 
Pala contra, escasean os Acele
radores Liñais (o 1,2% do total do 
Estado) mália que o noso elevado 
grao de envellecimento determina 
unha maior prevaléncia das enfer
midades por cancro. Ademais, a 
distribución das novas tecnoloxias 
nen é racional nen equitativa, xa 
que A Coruña canta co 50% dos 

recursos, Pontevedra co 36,3% e 
Ourense e Lugo só co 7,6% e o 
6, 1 % respeitivamente. 

No que atinxe á atención psquiá
trica, só dispoñemos dun 4,6% 
dos Centros de Saúde Mental e 
no referente á nova xestión dos 
centros sanitários, os experimen
tos realizados en sistemas como 
as fundacións ou as sociedades 
mercantis como o Instituto de 
Medicina Técnica, MEDTEC, reve
láronse negativos. Asi, o Govemo 

Reparto dos orz:amentos sanitários 
nas Comunidades con transferéncias plenas 

Orzamento mil. pta. Povoación pta./habitante 

Catalunya 697.024 6.090.040 114.453 
Euskadi 233.014 2.098.055 111.061 
Nafarroa 57.625 520.574 110.695 
Valéncia 433.818 4.009.329 108.202 
Galiza 296.674 2.742.622 108.171 
Canárias 172.308 1.606.534 107.254 
Andalucia 773.917 7.234.873 106.970 
Média INSALUD transferida 2.664.380 24.302.027 11.800 

Fonte: Orzamentos Xerais do Estado 2000. 

Galiz:a con respeito ao Estado na sanidade pública 

Galiza Média Poste Galiza 

Gasto Sanitário ............. .. ......... 108.202 ....... 111 .800 ............... Último 
Atención Primária .......................... 50% ............. 87% .... ....... .... Último 
Camas agudos x mil h. .................. 3,16 .......... ... 3,31 ............. ....... 1411 

Camas crónicos x mil h. .................. 0,3 . .............. 2,2 ............ ........ 1311 

Camas psiquiátricas ................. ..... 0,17 ...... .. ..... 0,47 .......... .......... 1411 
Consultas C. S. Mental h./ano .......... 32 ..... .. ......... 78 ............... Último 
Prazas residéncias +65 anos .......... 1,9 ............. 3,13 ......... Penúltimo 
Crecimento gasto farmácia ......... 200% ........... 163% ···················· ·· 211 
% de receitas de xenéricos .. ......... 1,73 ............. 4,22 ............... Último 

Fonte. Várias. Asociación en Defensa da Sanidade Pública 

central conxelou a implantación 
dun modelo no que a Galiza é re
ferente pero que está inzado de 
irregularidades e de caréncias 
asistenciais mália a un consumo 
desaforado de recursos. 

Tampouco a política de persoal é 
a axeitada para contar cunha boa 
sanidade pública, denunciaron os 
autores do informe. A precarieda
de e a inestabilidade son a tónica, 
de modo que na Galiza un 40% 
das prazas teñen un carácter inte
rino ou provisório e só un 36% dos 
especialistas en Medicina Familiar 
e Comunitária conqueriron unha 
praza en centros de saúde -de ca
rácter provisória ou interina-, polo 
que a maioria debe contentarse 
con substitucións de días ou horas, 
o que desvia man de obra médica 
a outros paf ses cando hai caréncia 
dela dentro do naso. Ademais, os 
salários dos médicos é moi inferior 
á media e están moi por baixo 
doutras comunidades, o que tam
pouco axuda a incentivar a este 
colectivo tan esencial para o fun
cionamento da sanidade. 

Por último, na Galiza o gasto 
farmacéutico está a medrar por 
riba da média mentres o conxu
mo de xenéricos -máis econó
micos e igualmente eficaces 
que os de marcas comerciais- é 
o máis baixo de todo o Estado. 
lsto dase na Comunidade de 
maior gasto farmacéutico e nun
ha das que a distribución das 
boticas é máis dispar..+ 

Camas de crónicos 
por 10.000 habitantes 

1 Catalunya ...................... 9,7 
2 Canáras ............. ............ 8,0 
3 Euskadi ............... ........... 4,4 
4 Aragón ............. .............. 3,2 
5 Cantábria ....................... 3,0 
6 Madrid .. .......................... 2,7 
7 Balears ............. ............. 2, 1 
8 Múrcia ............................ 2, 1 
9 Astúrias ......... .. ... ............ 1,9 
1 O Valéncia ....................... 1,3 
11 Castel a-León ............... 1,2 
12 Andalucía ... ..... ............. 0,3 
13 Galiza .......................... 0,3 
14 Castela-A-Mancha ....... 0,0 
15 Nafarroa ....................... 0,0 
16 A Rioxa ........................ 0,0 
17 Ceuta e Malilla ............. 0,0 
18 Estremadura ................ 0,0 

Média ......... .. .............. .. 2,2 

Fonte: Ministério de Sanidade 
e Consumo, Maio 2001 
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Chega o inverno, por eso en Teletecnik temos as primeiras marcas 
en deshumidificadores para o fogar e a industria. 
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Na zona euro a previsión de crecem9nto a cada vez menor 

Os EE UU decláranse oficialmente en recesión 
-O- RAMÓN MACEIRAS 

Estados Unidos confesa que o PIB será negativo no segundo se
mestre e declarou oficialmente a recesión o pasado mércores en 
Washington. O conselleiro económico de Bush, Lawrence Lindsey, 
declarou inaugurada a recesión tras aventurar que a economía nor
teamericana se contrairá durante os dous últimos trimestres do ano. 

Pala sua parte, o informe men
sual de Indicadores Principais 
do organismo independente 
Conference Board reflectia, o 
luns 22 de Outubro, unha cha
mativa caida da constante da 
economia nos días prévios á 
traxédia, que fai augurar un es
tancamento máis longo. O índi
ce rexistou o pasado mes unha 
caida de 0,5 pontos , o maior 
descenso mensual desde 1996. 
Esta baixada súmase ao O, 1 de 
Agosto e deixa o índice apenas 
nove pontos por riba da sua ba
se de 100, que rexistaba no 96. 

"O declive de dous meses con
secutivos no indicador suxire 
que a debilidade económica ac
tual se vai manter durante o pró
ximo ano ", man ifestou Ken 
Goldstein, economista chefe do 
Conference. Dos indicadores 
que ten en conta o Conference, 
o que mais pesou foi o bursátil , 
xa que en Setembro o Dow Ja
n es perdeu un 11 % e o índice 
SP 500, un 8,2%. Séguelle o in
cremento dos subsídios de de
semprego, que se dispararon 
nas duas semanas posteriores 
aos ataques terroristas. 

Como era previsíbel, o mal norte
americano extendeuse con máis 
rapidez que a gripe. A recesión 
t~cnica (dous trimestres seguidos 
de medra negativa) xa chegou. E 
pode que tarde en desaparecer. 

A primeiro en notar os efeitos foi 
Alemaña, cuxo ministro de Econo
mía, Hans Eichel, xa certificou que 
o PIB recuará no terceiro trimestre 
e, probabelmente, tamén o faga 
no cuarto. A previsión de medra 
en 2001 rebaixouse até o O, 75%. 

O aumento do PIB apenas supón 
a metade do previsto hai meio 
ano, ainda que o ministro de Fi
nanzas e Facenda, Hans Eichel, 
pensa, apesar da que está a cair, 
que non haberá que mudar as 
previsións de atinxir un equilíbrio 
do orzamento para o ano 2006. 

Zona euro e o Xapón 

Entretanto, na zona euro a con
xuntura pinta negra. O presidente 
da Comisión Europea, Romano 
Prodi, exixe ao Banco Central Eu
ropeu que rebaixe os tipos de in
terese para que non se merme a 
atividade económica do continen
te. Segundo Prodi, ainda a Comi
sión conta con suficiente manee 
para rebaixar os tipos, que actual
mente se atopan nun 3, 75%, a di
ferenza do prezo do diñeiro en 
Estados Unidos, que está nun 
2%, a mesma porcentaxe que a 
princípios da década dos sesenta, 
cando govemaba Kennedy ... 

Pero agora quen manda non é 
outro que o presidente da Reser
va Federal, Alan Greenspan, 
quen expresa a sua confianza en 

Pese á intervención da Reserva Federal americana baixando os xuros, a economia segue a cair. Na foto, a Reserva Federal en Minnesota. 

que "a longo prazo" mellare o pa
norama económico de Estados 
Unidos, cuxa produción industrial 
caiu en picado, no maior descen
so desde a 11 Guerra Mundial. 

~ 

Greenspan non quer amasar as 
suas cartas, pero alguns econo
mistas privados prevén que mes
mo na próxima xuntanza da Fed 
se rebaixen de novo os tipos. 

Sen embargo, os dados non po
den ser mais negativos: a infla
ción nos EE UU medrou un 
0,4% en Setembro, segundo o 
informe do Departamento de 
Traballo estadounidense, que 
tamén certifica o aumento do 

prezo da gasolina nun 8,6% no 
mesmo mes, a maior alza en 
mais de un ano, desde a medra 
do 9,6% en Xuño do ano 2000. 

Tamén a OCDE rebaixou a me
nos da metade a medra mundial 
para 2002. A Organización para a 
Cooperación e o Desenvolvimen
to Económico calcula que a eco
nomía dos 30 paises que forman 
parte da organización medrará no 
seu conxunto apenas un 1,2% en 
2002 fronte ao 2,8% estimado a 
meados do pasado mes de Xuño. 

Xapón viu agravados os proble
mas, imerso como está na cuar
ta recesión nunha década. 

A segunda poténcia econ-ómi
ca do mundo vive en deflación 
e negouse en rotundo a fixar 
un obxectivo de inflación, co
mo recoñeceu o governador 
do Banco de Xapón, Masaru 
Hayami: "Non é o noso cometi
do. Nós debemos conseg·uir 
unha medra sustida con esta
bilidade de prezos", aclara Ha
yami. 

No Estado español a recesión 
pode que non tarde en apare
cer. Pero o Governo é reácio a 
incrementar o gasto público e 
segue coa perorata do déficit 
cero e unha presunta medra do 
3% na que ninguén ere.• 

Nun congreso de xomalistas organizado na 
Ha ana e marcado pola guerra, o presidente 
~e Cu a lanzou o que chamou unha "bata, 
Lla de id as,, . O Congreso de Xornalistas 
qonvocado pola Unión de Xornalistas de 
Cuba sesionou durante carro dias na Haba, 
na, enrre o luns 8 e o xoves 11, baixo o sig, 
no da guerra, e inaugurou,se no mesmo rno, 
mento en que as bombas caian sobre Kabul. 

Fidel e a batalla das id·eas 
tas de Europa -oriental corno "revolucións 
por inseminación artificial". 

¡ 
q congreso de xornalistas, convocado para 
instrumentar a coordenación que permita 
d~splegar un discurso contrahexernónico, 
v~· iVeu a experiéncia dunha reelaboración e 
u a redefinición de propostas a medida 
q e se acumulaban sucesos extraordiná, 
ri s. Non foi necesário, por exernplo, fun, 
da entar as consecuéncias dun proceso de 
concentración e trasnacionalización dos 
meios de comunicación: a cadea CNN afo, 
rrou o traballo cando adrniteu a sua dispo, 
sición a censurarse e agardar o visto e pra, 
ce do Departamento de Estado para di, 
fundir notfcias, a sabendas de que rnoitos 
serán mentiras propagandísticas. 

"A propaganda imperialista traballa con 
reflexos condicionados. Tocan un reflexo, 
non un razoarnento", dixo Fidel. "Nós, e 
todos vostedes, ternos ideas. E aquilos non 
teñen ideas. Están indefensos, desarmados. 
Vémolo todos os dias. Gastan todos os seus 
trucos en mísis e mentiras, as cales non re, 
sisten as probas da argumentación e da 
verdade." Plantexou que "para fomentar 
concéncias no mundo de hoxe debe falarse 
de cultura e de coñecementos, porque non 

hai ideas sen coñecernentos". E dixo: "Po, 
demos lanzar as bombas das ideas e ver co, 
mo caen no lugar exacto e crian o efeito 
exacto. T emos moita munición e eles non 
tefien municións encanto ás ideas". 

Presente durante todas as xonadas de deli, 
beracións, Castro ape, 

que Cuba emprestou a Panamá en vísperas 
da invasión estadounidense, e volt0u a 
maltratar aos governos latinoamericanos 
que antes cualificara de "lambebotas" can, 
do sucumbiron, a cornezos deste ano, ás 
presións para condenar a Cuba en Xene, 
bra por supostas violacións aos direitos 

lou á imaxe bélica pa, 
ra reforzar unha idea, 
e interromper inespe, 
radamente a alguns 
oradores. "Unha boa 
estratéxia e unhá boa 
táctica aconsellan ás 
veces concentrar todo 
o fogo nun lugar, e ás 
veces disparar en to, 
dos os sentidos." Cas, 
tro disparou en todos 
os sentidos: censurou 
a docilidade dos parti, 
dos comunistas ante as 
directivas soviéticas, 
descualificou a co, 
mandantes guerrillei, 
ros salvadoreños que 
agora aprenden o neo, 
liberalismo en univer, 
sidades estadouniden, 

'Chegamos á 
conclusión de que as 

ideas son a chave, 
é unha batalla 

da verdade contra 
a mentira. Chegou o 

momento dos grandes 
traeos que xurden 
das grandes crises" 

Fidel Castro 

humanos, e que agora 
voltan a doblegarse 
ante as presións de Es, 
tados Unidos para se, 
cundar unha guerra 
que, anticipou, cobra, 
rá mais vítimas ino, 
centes que os atenta, 
dos de Nova York. 
"Agora, cando se dan 
acontecirnentos como 
este, que voan bombas 
e foguetes, a tremadei, 
ra é universal", co, 
mentou. "Con algun, · 
has excepcións, teñen 
o costume de obede, 
cer; algunha mutazón 
produciuse na xente 
que fixo a guerra da 
independéncia", agre, 
gou en meio de risos 
xeralizados . As suas 
brincadeiras acedas ses ("¡vin cousas, ca, 

baleiro!"), revelou pormenores da guerra 
de Angola, confirmou a asisténcia militar 

non distinguiron entre campos ideolóxi, 
cos: antes cualificara aos paises comunis, 

Algunhas das suas afirmacións provocaron 
reaccións políticas e diplomáticas imedia, 
tas, pero Fidel se excusou ao dicer que des, 
pois de 40 anos de loitar contra as agre, 
sións, o bloqueo e o isolarnento, "perde, 
rnos o instinto de conservación". Dirixin, 
tes rneios do Partido Comunista e fundo, 
nários do govemo admitiron que "se están 
a ouvir éousas que nunca se dixeron". 

A reiteración de tales "primícias" nas suas 
sucesivas intervencións espontáneas suxe, 
rian a vontade, en Fidel Castro, dunha re, 
visión crítica do papel xogado por Cuba 
no continente; reafirmaba tamén a con, 
vicción de que o máximo dirixinte da re, 
volución cubana reclamaba para Cuba un 
papel protagónico ao cornezo dunha nova 
etapa no continente, signada pala ameaza 
dunha expansión imperialista a través do 
Alca e do Plano Colómbia e a cabalo da 
guerra. "Este mundo está complicado para 
o sistema dominante. Puxémoslle un no, 
me a esta loita que levamos: batalla de 
ideas. Chegamos á conclusión de que as 
ideas son a chave, é unha batalla da ver, 
dade contra a mentira". E convocou "á 
unidade" para enfrentar a nova conxuntu, 
ra: "chegou o momento dos grandes troces 
que xurden das grandes crises". • 

Resumo das versións do discurso de Fidel Castro na 
Habana con motivo do Congreso de Xornalistas 
Latinoamericanos celebrado entre o 8 e o 11 de 

Outubro deste ano. 
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Educación 
discrimina · 
ao Instituto 
Agra de 
Leboris 
de Laracha 

Tanto a Delegación de Edu, 
cación corno a Inspección 
educativa están a discrirni, 
nar ao Instituto de Ensino 
Secundário Agra de Leboris 
de Laracha. Este centro, an, 
tes de comezar o curso, e 
despois da confirmación do 
inspector Xan López Pérez, 
organizou dous grupos de 
alunas contando con profe, 
sorado que autorizara o in, 
forme da inspección. Na se, 
mana prévia ao cornezo do 
curso, e ante a auséncia dos 
dous profesores, a Dirección 
do centro trata de poñerse 
en contacto coa Inspección 
para reclamar a presenza do 
profesorado que faltaba e 
esta, o 19 de Setembro, co, 
munícalle que non terá os 
dous profesores, o que irn, 
plicaria a desparición dun 
curso de 1 º da ESO e outro 
de 2º. 

Ante esta situación, a Di, 
rección do centro solicitou 
unha entrevista co delegado 
provincial de Educación, 
Alberte González Armesto, 
que tardou nove dias en 
concedela ·e na que, unha 
vez celebrada, arnosou a sua 
negativa a solucionar o pro, 
blema. Posteriormente o 
delegado chegou a ame~zar 
ao director e iniciou unha 
estratéxia de dilación para 
retrasar unha segunda reu, 
nión, que suspendeu catro 
veces, e na que non variou 
a sua postura, que unica, 
mente se fundamentaba en 
cuestións economicistas e 
que obviaba calquer critério 
pedagóxico e de mellara das 
condicións do que debe ser 
un ensino de cualidade. 

A CIG,Ensino denunciou 
que, ademais, o delegado de 
Educación discrimina a este 
centro porque non emprega 
os mesmos critérios que con 
outros centros cando do que 
se trata é de autorizar o esta, 
belecimento das aulas de en, 
sino de cada instituto. O sin, 
dicato nacionafista tarnén 
recriminou ao concello de 
Laracha a sua deixazón de 
funcións cando non saiu en 
defensa do centro.• 
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Indica que a Xunta incumpriu a abriga 
de elaborar un Plano Xeral de Promoción da Língua 

O Consello da Cultura 
cuestiona o destino dos orzamentos 
de Política Lingüística 
O Consello da Cultura Galega 
aprovelta a celebración dos V 
Encontros para a Normaliza
ción Lingüística que se leñen 
lugar os dias 25 e 26 de Outu
bro en Compostela para apre
sentar o Informe de Política 
Lingüística e Normalización 
en Galiza, coordinado por 
Henrique Monteagudo e Xan 
Bouzada. Trátase dun estudo 
que se comezou a elaborar no 
ano 1998 e do que agora se 
extraen as primeiras conclu
sións. Entre elas, sinálase que 
a Dirección Xeral de Política 
Lingüística está a destinar boa 
parte do seu orzamento para 
fins que pouco teñen a ver 
coa normalización da língua. 

O Informe comezou a elaborar
se hai agora tres anos por un 
amplo equipo multidisciplinário e 
abordaba distintas áreas que 
ian desde o estudo do marco 
xurídico, a administradón públi
ca, o ensino, a vida empresarial 
e comercial, os meios de comu
nicación ou a situación do gale
ga exterior. Considerábase á 
hora de abordar o proxecto que 
no estudo da situación lingüísti
ca galega faltaba afondar nas 
descripcións de usos institucio
nais e nas análises valorativas 
no camiño de aportar tamén al
ternativas para unha política lin
güística máis eficaz. 

A iniciativa do Arquivo de Plani
ficación e Normalización Lin
güística do Consello, realizouse 
un estudo polo miudo dos orza
mentos da Dirección Xeral de 
Política Lingüística do que xa 
están en posición de aportar as 
primeiras conclusións. Segundo 
consta no informe, os orzamen
tos do departamento agora rexi
do por Xesus Paulo González 
Moreiras experimentaron un im
portante incremento no ano 
1992 para estancarse e mesmo 
mermar nos anos seguintes. 
Sen embargo non é este o pon
to que cuestiona o estudo do 
Consello da Cultura. "As pegas 
non están tanto na cantidade 
como na sua aplicación, no des
tino das partidas orzamentárias. 
Dos 3.000 millóns ao ano que 
manexa a DXPL, 500 están des
tinados á TVG para paliar o seu 
déficit pero non ten sentido que 
se sigan empregando na televi
sión pública os cartos que terian 
que invertirse na promoción do 
idioma" afirma Henrique Monte
aguao, coordenador do traballo. 

Outra partida do orzamento que 
o informe pon en cuestión é a 
adicada a fomentar o emprego 
do galega nos meios de comuni
cación xa que, segundo sinala 
Monteagudo, "non se xustifica a 
sua efectividade á vista de que 

Henrique Monteaguclo. 

o uso do galego non se incre
mentou por parte das empresas 
xornalísticas". O mesmo aconte
ce coas axudas que receben as 
entidades sen fins de lucro, un 
apartado que consideran "dis
crecional e cunha falta de con
trol sobre o uso real que haberia_ 
que revisar". A liña que sigue 
pois o informe é a necesidade 
que os cartos da DXPL se desti
nen "para accións que teñen re
lación directa coa normaliza
ción" e, nese sentido, tampouco 
cobra sentido o financiamento 
do Centro Ramón Piñeiro por 
parte deste organismo xa que "o 
groso do seu traballo non ten 
ese obxectivo". 

Unha lei sen cumprir 

Destácase asimesmo no infor
me o incumprimento por parte 
da Xunta de duas disposicións 
recollidas na Leí de Normaliza- · 
ción Lingüística e que contem
plan a elaboración dun Plano 
Xeral de Promoción da Língua e 
a potenciación, dirección e coor
dinación dos esforzos e servizos 
de normalización lingüística. 

A cara positiva do informe está 
a ser a comprobación dos da
dos de uso da língua nas admi-, 
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nistracións públicas,~' n especial 
nos concellos onde estudo de
monstra que o galeg é a língua 
maioritária no uso oral e escrito. 
É tamén o idioma de comunica
ción preferente entre as admi
nistracións, de forma singular 
nos escritos dirixidos á Xunta ou 
emitidos por esta. A lei recolle 
que a língua das administra
cións ten que ser o galega na 
sua totalidade. 

Na área adicada ao ensino infan
til e primário duas son as conclu
sións que se tiran do estudo, a 
primeira é a diferéncia no uso do 
galega como língua veicular en
tre o ensino privado e público e a 
segunda que en ningun dos ca
sos se chega ao mínimo estabe
lecido por leí. Como exemplo si
nalan que, no caso ~fo 3º curso 
-o informe estuda o ensino infan
til e primário- a pres(mcia do ga
lega seria dun 34% '.nos centros 
públicos e 15% nos privados. 

Con todas estas indicacións, o 
Arquivo de PlanificaCión e Nor
malización Lingüístida elaborará 
un texto que irá ao ;plenário do 
Consello para que s~xa este ór
gano quen o aprobe co fin de 
apresentarllo posteriormente ao 
presidente da Xunta. • 
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O Teatn> Jolre 
de Ferrol estará 
reabilitado en 2003 

O Ministério de Fomento e o 
concello de Ferrol asinaron a 
acta do planeamento para as 
obras de reabilitación do Te
atro Jofre de Ferrol. É o últi
mo trámite para comezar un
has obras que estarán con
clu ídas no 2003. A reabilita
ción do histórico edifício só
cio-cultural será financiada 
conxuntamente polo Ministé
rio de Fomento, que desem
bolsará 419 millóns de pese
tas, e polo concello, que 
aporta 279 millóns. Segundo 
informou o concelleiro de 
Cultura, o socialista Bonifá
cio Borreiros, un dos aspec
tos máis relevantes da reabi
litación será o da conserva
ción das boas condicións 
acústicas do imoble, polas 
que destacaba o teatro. • 

Xomadas 
pola província do Bierio 

Durante a primeira fin de 
semana do mes de Novem
bro terán lugar unhas xor
nadas organizadas polas 
Xuventudes Bercianistas, 
que están destinadas a co
memorar a constitución da 
antiga institución 
provincial de Vilafranca do 
Bierzo. Os actos terán 
lugar na Casa da Cultura 
de Ponferrada. O Venres 
dous a partir das seis da 
tarde Xabier Lago, membro 
da Asociación Cultural Fa
la Ceibe, pronunciará a 
conferéncia "O felto 
llngüfstlco dHerenclal do 
Bierzo'', o historiador 
Miguel J . Garcla González 
leerá o discurso "O trlénio 
liberal, A Deputaclón Pro
vincial de Vllafranca do 
Bierzo" e o secretárlo xeral 
do Partido do Bierzo, Fer
nando Valcarce, disertará 
sobre o Consello Comarcal 
do Bierzo como referente 
de futuro para esta rexlón 
da Gallza exterior. O 
Domingo catro en Vllafran
ca haberá unha oferenda 
floral aos deputados llbe-
rals dese províncla e a 
continuación un 
magosto.• 

Semana Grande do 
·desenvolvimento africano 

Do 23 ao 31 de outubro 
desenvólvese na 
Federación de Asociacións 
de Viciños de Vigo a Sema
na Grande da Asociación 
para a Integración e Desen
volvimento Africano . Duran
te a mesma, e cun horário 
de visitas de 17 a 21 horas, 
estarará aberto na sede da 
Federación o Museu Étnico 
"A outra cara de África". Ta
mén destacará a 
celebración da conferéncia 
"As causas profundas da 
imigración africana ao longo 
da história", a cárrego do 
profesor universitário 
congoleño Mbuyi 
Kabunda.+ 
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Fernández del Riego levará ao novo Parlamento unha proposta de apoio ao galega 

A Académia decide o dia 27 o futuro do acordo normativo , 

~c.v. 

O Sábado dia 2:1 de Outubro será un dos dias máis longos da Aca
démia. Tres sesións ~mpletarán un programa que ten agardados 
pontos de atención. As catro da tarde os académicos debaterán o 
texto do acordo normativo ao que chegaron a AS-PG, o ILG e as 
tres Universidades. A xomada inclue ademáis dous actos solem
nes, pola mañá, recibirase o Arquivo Pascual Veiga que chega 
desde a Arxentina en mans da sua neta e bisneta e, ás oito da tar
de, Xohana Torres lerá o seu discurso de entrada na institución. 

A Académia decidirá o futuro do 
acorde normativo asinado por 
AS-PG, ILG e as tres Universida
des nun plenário que terá lugar o 
Sábado 17 ás 16 horas. O deba
te non poderá ser nese día moi 
demorado xa que o programa da 
Académia inclue catre horas 
despois a sesión extraordináña 
na que Xohana Torres se con
vertirá en numerária da institu
ción. Previsíbelmente os acadé
micos poderán decidir prolongar 
a disrusión por máis dunha xor
nada pero, de todos xeitos, al
guns dos implicados no acordo 
agardan que o dictame sexa rá
pido xa que na própria proposta 
se ne solicita á Académia a apro
bación ou o rexeitamento, non a 
introdución de novos cámbios. 

Unha comisión formada polos 
directores de departamento das 
tres Universidades, o director do 
ILG e o ex-presidente da AS-PG 
foi a encargada de facer chegar 
á Académia a proposta de acor
do. A entrega do texto efectuou
se nunha xuntanza coa xunta 
execuüva. A proposta compon
se de dúas páxinas nas que se 
recollen as modificacións a res
peito da normativa oficial apro
bada en 1982 máis duascentas 
páxinas de explicación filolóxica 

das mudanzas. A Académia re
mitiu por correo o texto a cada 
un dos membros do plenário. 

Contra o que se barallaba, na 
orde do dia non está previsto 
que ningun dos implicados no 
acorde defenda a proposta dian
te dos académicos. Sen embar
go, entre os asinantes da pro
posta atópanse os académicos 
Antón Santamarina, Francisco 
Femández Rei e Manuel Gon
zález de quen se espera unha 
participación activa no debate. A 
decisión tomarase por votación 
e, no caso de ser aprobada, 
convertida xa en proposta da 
Académia remitirase ao govemo 
da Xunta para que exerza a sua 
capacidade lexislativa 

Segundo o historiador Xosé Ra
món Barreiro, membro da xunta 
executiva, a Académia sinalará 
"a estratéxia e os pasos a dar 
para que o acorde chegue á so
ci edade e sexa asumido sen 
conflitos se é que se converte 
nunha proposta da institución". 

Apurar prazos 

Surprende a celeridade co que a 
Académia convocou a sesión de 
debate sobre o acorde. A expec-

Cámbios para o consenso 
En duas páxinas teñen os aca
démicos os cámbios que se in
troducirán na normativa oficial 
de se aprobar a proposta de 
acorde. As modificacións non 
producirán unha variación subs
tancial pero si se deixará notar 
na forma externa da língua, co
mo se apreciará na própria es
crita na que estará redactada a 
normativa, o que marcará o mo
delo a seguir. Desaparece así 
do uso a segunda forma do arti
go que pasa a un poste secun
darizado. A contración da pre
posición -a mais o artigo dará 
na forma ao, consentida até 

agora pero non prioritária. Varia
ción visíbel será a aceitación do 
emprego dos signos de interro
gación e exclamación só no pe
che. Considérase asimesmo 
preferente a terminación -aria 
(caso de librarla) ao tempo que 
desaparece o c dos grupos et e 
ce con vogais débiles, como en 
conduta ou ditado. As novas 
normas admiten a terminación -
bel a mesma altura que -ble e 
recollen os remates en -zo (ca
so de aprezo) ou -za (en pre
senza), co que o termo Galiza 
cobra lexitimidade. No que res
peita ao léxico, o acordo fai nor-

tación levantada polo tema, co 
extremo sixilo gardado pelas enti
dades asinantes da proposta, pu
do ser unha das razóns que leva
ron a apurar o proceso. Outra 
das causas está no próximo fin 
da presidéncia de Francisco Fer
nández del Riego quen xa mani
festou a sua vontade de deixar o 
tema zanxado antes de que a 
institución comece o proceso de 
eleición do seu máximo rexedor. 
Pero Femández del Riego cum
prirá ainda no tempo que lle que
da de mandato unha encomenda 
da Académia que se toma extra
ordinária na sua história recente. 
Segundo un acordo prévio, adia
do palas recentes eleicións auto
nómicas, o presidente da Acadé-

mativas formas como faculda
de, dificuldade, estudo ou vogal. 

Desde que hai case dous me
ses se fixera público o acorde 
da AS-PG, ILG e as tres uni
versidades distintas sociacións 
de mestres, editores e escrito
res mostráronse favorábeis a 
sua aprobación. Representan
tes destes tres sectores direc
tamente implicados no tema 
manifestaron que coidaban 
que a aplicación dunha nova 
normativa . non ia supor atran
cos fronte aos beneficios que 
reportaba o acordo. • 

mia levará ao Parlamento en no
me da institución unha proposta a 
pral da normalización do galega 
encamiñada a conseguir o apoio 
da cámara. 

Outro dos anceios de Femández 
del Riego era deixar unha Aca
démia renovada, na que to_dos 
os noves membros propostos to
masen conta do pesto lendo o 
discurso de entrada. No seu 
mandato a Académia ampliou de 
25 a 30 o número de compoñen
tes do plenário e, a tal altura, 
quedan só tres prazas vacantes, 
duas polo citado aumento e unha 
pola morte de Marino Dónega. 
Pendentes de ler o discurso es
tán Xohana Torres, Xosé Neira 
Vilas e Rosário Álvarez. Na mes
ma xomada na que os académi
cos debaterán o acordo normati
vo celebrarase tamén a entrada 
de Xohana Torres que será apre
sentada no acto solemne polos 
académicos Xosé Luís Méndez 
Ferrin e Francisco Femández del 
Riego, os últimos en ler o seu 
discurso, mentras o poeta Salva
dor Garcia Bodaño será o encar- · 
gado de responder á nova aca
démica, quen apresentará un 
discurso no que se mesturarán 
as suas referéncias poéticas e a 
evocación do Ferrol da sua infán
cia e adolescéncia. En canto a 
Xosé Neira Vilas, será o 17 de 
Novembro o dia elexido para pa
sar a formar parte xa de forma 
oficial da institución con sede na 
coruñesa rua T abemas. 

Un plenário e 
ano e meio de reunións 

A proposta de acorde da AS-PG, 
ILG e as tres Universidádes che
ga á Académia despois de ano e 
meio de reunións. Convocados 
pola AS-PG, promotora do encen
tro, en Maio do ano 2000 reunían
se por vez primeiras representan
tes das catro entidades co fin de 
dar comezo a unha série de reu
nións para acadar unha normativa 
de consenso. A cada xuntanza 
asistiron a partir de entón tres 
membros de cada Universidade, 
tres do ILG máis o daquela presi
dente da AS-PG, Alberte Ansede 
que cumpria o papel de modera
dor. Despois de consensuar as 
reformas, unha comisión técnica 
encargouse da sua redacción fi
nal. Antes do pasado verán todos 
os participantes volvianse reunir 
para poñer a sua rúbrica ao texto 
final. Posteriormente a proposta 
foi remitida aos departamentos 
das tres Universidades máis ao 
ILG para a sua aprobación final. 
O proceso non rematou até ben 
entrado o mes de Setembro e só 
posteriormente os representantes 
das entidades asinantes se po
dían dirixir á Académia. A institu
ción presidida por Del Riego res
pondeu con rapidez convocando 
o plenário para o primeiro Sábado 
despois das eleicións, o próximo 
27 de Outubro. Coincide asi coa 
xomada xa fixada con antelación 
para a entrada de Xohana Torres 
na Académia • 

SORTEO RIFA BNG 
Nº premiado: 

0079 
Á persoa posuidora deste número corresponde-lle un pro- · 

grama de balneário e hotel a disfrutar-do 1 ao 4 de No

vembro de 2001 no Meliá Balneário Mondariz. 

Poña-se en contacto co telefone: 986 44 73 OO. 



16 MUNDO 
Nº l .005 - ANO XXIV ANOSATERRA 

Gerry Adams salva os acordes de paz, a pesar da negativa dos unio~istas a desarmarse 

O IRA accede á solicitude do Sinn Fein e comeza 
a inutilizar o seu arsenal 
-0- G.L. 

\o proceso de paz, iniciado co 
alto o fogo de agosto de 1994, 
estaba a piques d~ fracasar. 
Esta é razón que deu martes o 
Exército Republicano Irlandés 
para comezar a desactivar ex
plosivos e armas baixo con
trol da Comisión Internacional. 

Despois de dimitir como presi
dente do Governo Autónomo 
dos Seis Condados en Xullo pa
sado, o voceiro do Partido 
Unionista do Ulster, David Trim
ble, declarou que a cantidade de 
armas inutilizadas polo IRA, se
gundo a comunicación apresen
tada polo xeneral canadiano De 
Chastelain, levantaban o blo
queo dos Acordes de Venres 
Santo de 1988 polo que o seu 
partido decidía regresar ao des
pacho. Os tres ministros unionis
tas da autonomia dimitiron o dia 
18 pasado nun nova volta de tor
no para forzar a situación. 

Trimble tora elixido Ministro 
Principal (Presidente) da Auto
nomía dos Seis Condados de Ir
landa baixo ocupación británica, 
mercé aos votos do Sinn Fein. 
O viceministro foi Seamus Ma
llon, do Partido Católico Mode
rado. A ascensión de Mallon 
nas primeiras lexislativas des
pois dos acordos de Venres 
Santo, frustra a seguridade que 
daban os inquéritos ao candida
to do Partido Social Demócrata, 
John Hume, o tapado de Blair. 

A última edición do voceiro do Sinn Fein, o semanário An Pohblacht, anunciaba na sua primeiro páxina o esforzo do partido pa1'CI 
salvar os acordos de paz. 

A eleición do líder do Partido 
Unionista do Ulster (UUP), de
pendera decisivamente dos vo
tos do Sinn Fein que buscaban 
nel un cabalo de Troia para a 
transición. Pero o feito de que 
Trimble representase unha divi
sión crítica dentro dos rexiona
listas pro-británicos, non lle ha
bia franquear todos os atrancos 
aos republicanos. Para este ca
tedrático de direito de 53 anos, 
o Sinn Fein é unha banda te
rrorista coa que non se pode 
tratar a paz, senón coa condi
ción prévia de abandoar as ar
mas. Se apoiou o documento 
de paz foi porque deica o final 
confiou en colar a cláusula que 
impuña o desarme prévio aos 
republicanos. 

Co plano de paz para os seis 
condados refrendado polo 95% 
da asamblea do Sinn Fein, o na
cionalismo irlandés abrira o ca
mi ño á unha nova estratéxia 
asentada na mobilización e a in
tervención nas institucións de
mocráticas. Ao ser aprobado, o 
Governo de Londres concedera 
un permiso especial a catre pre
sos do IRA con cadena perpe
tua para asistiren ao congreso 
canda 1.500 delegados. 

Unha escisión que non se deu 

Conservadores e laboristas in
gleses aproveitaran a asinatura 
dos acordes de paz de Venres 
Santo para anunciar unha deci
siva escisión do Exército Repu
blicano Irlandés. Pero todos os 
sinais políticos que se producen 
desde aquela indican que a co
municación entre a representa-
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"POLA LIBERDADE. 
A LOITA ANTIFRANQUISTA DE LUÍS COSTA" 

]VAN GARCÍA DURÁN 
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NA CASA DA CULTURA COA INTERVENCIÓN DE 

GoNZALO BouZA, 
Mª XOSÉ COSTA ALCALDE, E 

DIONÍSIO PEREIRA. 

ción política e a organización 
militar dos nacionalistas non se 
derramou. Os británicos querían 
provocar unha fenda nos repu
blicanos a conta dos rifles do 
IRA, o símbolo histórico canta
do no hino dos independentis
tas. A dirección do Sinn Fein 
ofereceu primeiro negociar ca 
IRA a intervención e selado dos 
arsenais, o que se puido conse
guir decantado baixo a arbítrio 
da Comisión Internacional de 
Desarme. Novamente, en Xullo, 
os fascistas da Orde de Oranxe 
reclamaron o d1reito a desfilar 
con armas nos barrios residen
ciais nacionalistas. O governo 
de Blair tiña o propósito de levar 
o límite a tensión interna no blo
que republicano. · 

Despois de catre meses de abs
tención dos unionistas, o pasado 
domingo, Gerry Adams lembraba 
nun discurso que os Acordes de 
Paz de Venres Santo compren
dían· a arde pública , as institu
cións políticas, a aesmilitariza
ción, os direitos humanos e o sis
tema xudicial. "Polo tanto está 
claro que a reclamación (sobre 
as armas) non é máis que unha 
escusa para dinamitar todo o pro
ceso de paz e os Acordes. Con 
todo, non pode se subestimar a 
animosidade que está a provocar 
a información sobre o asunto das 
armas. Moitos republicanos están 
indignados pala insisténcia coa 
que se trata o asunto do arsenal 
do IRA, mentres os lealistas 
usan armas e bombas a diário e 
o exército británico aumenta o 
seu parque dentro dos bárrios re
publicanos do Norte". 

Adams daba canta dunha nova 
conversa coa dirección do 1 RA 
para salvar o proceso: "Ben me 
decato das dificuldades coas que 
tropeza o IRA, porque republica-

nos auténticos non están dacor
do co desarme e ben sei que os 
que están polo non, os xenerais 
de poltrona, os latricantes e os 
inimigos do republicanismo, ve
rán un avance do IRA como un
ha rendición. Pero todos saben 
que o 1 RA non cede a presión 
nen actúa segundp os intereses 
británicos ou unionistas". 

A dirección do exército na
cionalista lembrou no seu 
anúncio de desarme do pasado 
martes, que a cuestión das ar
mas non formaba parte do pro
ceso de paz pero que se con
vertira na escusa británica para 
frear calquera avance. "Para 
superar esta situación e para 
facilitar os cámbios necesários, 
a dirección do IRA adoptou ini
ciatvas importantes. A nasa 
motivación é clara. este xesto 
sen precedentes quer salvar o 
proceso de paz e convencer 
aos demáis da autenticidade 
das nasas intencións". 

O IRA advertira no seu día que 
ao texto dos acordes de paz de 
Venres Santo faltábanlle ele
mentos para establecer "unha 
paz segura". Ainda así calificá- , 
bano de avance capital e res
ponsabilizaban aos británicos 
de que se abrise ou non "a porta 
para un cambio definitivo da si
tuación". A rádio e a prensa do 
PP descreberon o desarme do 
IRA coma a desaparición do pe
núltimo bloque independentista 
armado dentro da UE, sen facer 
mención do intenso proceso de 
negociación política que o pre
cede. Parte deste acorde foi a 
reforma da Constitución de Ir
landa e a revisión da· lei británi
ca nos Seis Condados para ad
mitir unha previsibel integración 
polos votos dos territórios ocu
pados polo lmpério.+ 

/ 
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O peronismo aproveita 
o voto de castigo 
na Arxentina 

A Alianza que governa a 
Arxentina sufriu un pau nas 
eleicións lexislativas. O 
governo de Fernando de la 
Rúa quedou en minoria no 
Senado e na Cámara de 
Deputados, ambas as duas 
dominadas agora polos 
peronistas. Desde as filas 
deste partido, xorde unha 
nova figura política que xa 
comezou a sua precampaña 
para as eleicións 
presidencias de 2003, o ex 
governandor da província 
de Buenos Aires Eduardo 
Duhalde. De la Rúa perdeu 
case 4 millóns de votos 
desde a vitória do centro
esquerda en 1999_ Chama 
a atención que o 21 por 
cento dos eleitores teña 
votado en branca. lsto 
supón un forte castigo para 
a actual política 
governamental, que deixou 
a Arxentina na pior crise 
económica da sua história e 
abriulles as portas das 
institucións a grupos da 
ultradireita, integrados 
nalguns casos por 
torturadores.+ 

As vítimas dun ataque 
da OTAN a Belgrado 
querélanse 

As vítimas dun ataque da 
OTAN a Belgrado o 23 de 
Abril de 1999 
apresentaron unha 
querela diante do 
Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos, con 
sede en Estrasburgo, 
contra 17 países 
membros desta 
organización militar 
internacional. O 
representante dos 16 
mortos e outros tantos 
feridos aludiu a que se 
vulneraron várlos dlreitos 
humanos, como o da vida 
ou o da liberdade de 
expresión e culpou os 
governos de cada un dos 
estados de non Impedir 
os ataques contra 
lugoslávia. • 

A guerrilla chechena 
• quere negociar 

un desarme 
Os guerrilleiros 
independentistas 
chechenos estudan solicitar 
do governo de Rúsia unha 
negociación bilateral para 
se desarmaren, segundo 
informa a axéncia Reuters. 
Tal e como explicou o 
representante do presidente 
ruso na zona, Viktor 
Kazantse, o presidente 
rebelde checheno, Asian 
Maskhadov, mostrouse 
disposto a sentar con Putin 
nos próximos 1 O dias e 
procurar unha saída ao 
conflito armado que existe 
desde hai case unha 
década. Os chechenos 
pretenderían, segundo esta 
información, abandonar as · 
armas e integrárense na 
paz.+ 
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Á direita, un ancián refuxiado afgnao esgota un ca.z:o de 50pCI. Á esquerda, unha nena recupérase nun hospital de Kabul das feridas dunha bomba aliada. 

A Alianza do Norte non é quen de avanzar cara a Kabul 

Bush ralentiza 
o ritmo da guerra para avaliar os pobres res~ltados 
*CÉSAR LORENZO GIL 

A guerra contra os talibáns está dando bons froitos no plano eco
nómico pero moi pobres no aspecto diplomático. A situación nos 
países islámicos empiora cada dia. Afame dos afganos pode, con
ducir á morte, denantes de finaJ de mes, a 100.000 nenos. E por 
iso que os EE UU precisan tomaren folgos e reorientaren a estra
téxia. O ambiente bélico vai dominar a vida pública do mundo du
rante moito tempo e cómpre adecuar ao xeito as suas variábeis. 

O presidente dos EE UU, Ge
orge Bush, non está satisfeito 
cos rendimentos políticos des
ta IV11 Guerra de Afganistán, 
que dirían os británicos. Os 
bombardeos provocaron as de
núncias das organizacións hu
manitárias, as operacións das 
forzas especiais ainda non 
trouxeron consigo algunha vitó
ría que encha un titular de xor
nal. Pior ainda, a Alianza do 
Norte consome demasiadas 
axudas e non se move das 
suas posicións. "Que fagan 
eles a ofensiva", din os seus 
dirixentes mentres cantan os 
billetes dos xornalistas "hóspe
des". 

viarán dous problemas: as esca
sas defensas aéreas e antiaére
as que Afganistán mantiña en 
pé e facilitará información sobre 
áreas "libres de militares" nas 
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que poder sentar bases ás que 
se dirixir coas tropas aerotrans
portadas. Máis nada. A dia de 
hoxe, entre tantas informacións 
falsas, imaxes resesas, planos 
en ton verde illó e desmentidos 
contínuos entre a CNN e Al-Ja
zira (a primeira canle adoece 
polo papel protagonista da se
gunda), só algo parece claro. O 
desembarco da infantería abrirá 
unha fase definitiva no conflito e 
examinará de vez a resisténcia 
do povo estadounidense a ver 
descer dos avións centos de ca-

As milicias da Aliarur:a do Norte manteñen as suas posicións pero non atacan. 

daleitos decorados coas barras 
e as estrelas. 

Aliados preguiceiros 

A idea que Bush e Rumsfeld 
manexaban con máis degoiro 
era a de converter a Alianza do 
Norte nunha auténtica alternati
va de poder en Afganistán e do
tala de fundos para que, coa 
sua experiéncia e coñecimento 
do terreo, atacase directamente 
o corazón talibán en Kabul ou 
Kandahar. Os estadounidenses 
pretenderon, desde que se deci
diu atacar Asia Central ensaiar 
novamente o apoio a un aliado 
circunstancial que puxese os 
mortos nesta guerra. Foi a tácti
ca que usou Reagan contra os 
soviéticos nos anos dourados 
de amor por Osama Ben Laden. 
Mais agora non abonda. 

Os xornalistas que informan 
desde os cuarteis xerais da 
Alianza poñen en dúbida o inte
rese dos seus dirixentes por ini
ciaren unha ofensiva séria con
tra o réxime talibán. Todos eles 
talan das moitas dietas que lles 
están a cobrar por lles deixar 
traballar e convivir con eles, cri
tican a sua preguiza e utilizan a 
retranca para informar dos pra
zos da caída de Kabul baixo os 
seus esqueléticos blindados. 
"Coidamos que vai ter que caer 
do ceo algo máis ca dólares e 
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mísiles Tomahawk para que es
tas tropas se poñan en marcha", 
e:>,c:plicou días atrás un enviado 
e~pecial de Antena 3 TV. 

Por que non aproveita a Alianza 
a ofensiva aérea para se ache
gar a Kabul, se coa sua vitória 
obterian o control do território 
afgano? Primeiramente porque 
saben que iso non é certo. Ares
tora son donas do 5 por cento 
do país e coa conquista simbóli
ca de Kabul só volverian á situa
ción de finais do século pasado, 
cando a guerrilla fundamentalis
ta non carimbaba as cartas di
pJomáticas pero impuña a sua 
pplítica na meirande parte do 
p~ís. As forzas opositoras son 
rnoi febles e, ademais, compos
tas ainda hoxe por continxentes 
tavorábeis a Rúsia. Os EE UU 
$6 os queren utilizar como pan
t~lla de carne de canón para la
go do triunfo e o escárnio públi
co de Ben Laden, impoñer o go
verno monárquico títere e come
zar a construción do oleoduto 
que conduza o petróleo do Mar 
Cáspio ao Océano Indico. 

Ademais, os dirixentes da Alian
za son conscientes de que o 
seu estado natural é o estado 
de guerra. A protección das ro
tas do tránsito de armas e de 
drogas é un negócio máis rendí
bel ca facerlles as tarefas súcias 
aos Rangers. + 

Afirma o politólogo estadouni
dense James Petras que Bush, 
"cando tala de acostumarse ás 
baixas norteamericanas, retíre
se a unhas poucas dúcias, non 
a milleiros"_ Mais, na realidade, 
a ofensiva da infantería ociden
tal sobre território afgano preci
sará do sacrifício de moitos sol
dados. O chan do país está moi 
minado e o governo de Kabul 
prepara nestes días a defensa 
da sua capital desde as monta
ñas que a protexen, ben gorne
cidas con artillería pesada e mi
lleiros de recunchos desde os 
que lanzar mísiles ou acribillar 
batallóns enteiros a golpe de 
metralladora. 

O ataque ocidental sensibiliza os povos do lslbm 

Estes dados están recollidos no 
informe sobre o ataque terrestre 
que manexa o Pentágono. Do
nald Rumsfeld, secretário de 
Defensa do governo de Was
hington sabe perfectamente que 
a ofensiva aérea e dos coman
dos especiais non danou a pe
nas o cerne do potencial bélico 
talibán. Con certeza, os bom
bardeiros e os helicópteros ali-

Mália que as televisións e os 
xornais acordaron non darlles 
cabida no seu tempo e espá
cio informativo, as protestas 
continuan no mundo musul
mán. Desde lndonésia a Ma
rrocos, pasando por Síria e 
Irán, a canle Al-Jazira dá can
ta diariamente das matanzas 
de nenas e demais civis nas 
ruínas de Afganistán. Moitos 
dos habitantes destes países, 
cansos da complicidade dos 
seus respectivos governos 
coa política dos EE UU, bó
tanse á rua para protestaren. 

Os máis peden a paz, simple
mente. Unha minoría, cada 
vez máis xustificada pala rea
lidade, claman pala vinganza 
e ameazan o poder cunha re
volta que non para de medrar. 

O Exército estadounidense 
non para de darlles motivos 
aos seus opositores na guerra 
contra os talibáns. Segundo o 
réxime de Kabul, os martas ci
vis suman máis de 1.000 per
soas. Foi bombardeado un. 
hospital, várias aldeas afasta
das de calquer ponto estraté-

xico e os poucos que posuían 
electricidade e água corrente 
non contan con volve_~ usala 
xamais. 

Ademais, a fame negra avan
za dia a dia. Pakistán vixia con 
fereza as suas fronteiras para 
evitar a entrada de máis refu
xiados desnutridos. O governo 
de lslamabad chama de conti-=
no á Casa Branca para exixir 
novas retribucións para un 
apoio que lle pode saír ben ca
ro ao Xeneral Musharraf, que 
utiliza toda a forza do seu réxi-

me ditatorial para seguir a con
ter a revolta. 

Outro país que sofre fortes pro
testas -ocultas baixo os paus 
da sua brutal policía- é Arábia · 
Saudita. O mellar aliado esta
dounidense entre os muslimes 
pasa as suas piares horas. Co
llido entre duas espadas, pare
ce decidirse por manter o 
apoio a Busi1 e repartir repre
sión aos islamistas mentres fe
cha a billa das subvencións a 
todos os grupos que operaban 
no Estranxeiro. + 

[ 
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O FBI poderia extraditar 
deticlos musulmáns a países 

• • 

que aceitan a tortura 
Desque o FBI iniciara as inves
tigacións para esclarecer as 
circunstáncias dos atentados 
do 11 de Setembro, só duas 
causas quedaron claras. Por 
unha banda, a policia federal a 
penas ten dados sobre o xeito 
no que se organizou o ataque 
e ainda non puido amosar nen
gunha evidéncia de quen son 
os responsábeis e como fun
cionou a cadea de mando até 
os comandos suicidas. Pola 
outra, 830 persoas seguen en 
prisión, a meirande parte delas 
sen probas e sen acusación en 
firme, pendentes de que unha 
decisión global das forzas da 
orde estadounidenses lles per
mitan volver á sua vida normal. 

A dia de hoxe, o FBI conside
ra que só 12 dos detidos po
deria ter información substan
ciosa sobre o asunto. Segun
do o xornal Washington Post, 
estes sospeitosos néganse a 
confesar nengun delito e man-

teñen un siléncio "tan irritante" 
que ameaza con · rachar o pró
prio regulamento interno do 
carpo, que regula que non se 
pode usar a tortura nen a dro
ga para obter·informacións. 

Mais esté impedimento legal 
pode ser salvado. O FBI, afir
ma o rotativo norteamericano, 
pensa en extraditar estas per
soas a algun país, preferente 
árabe, da zona do Golfo Pér
sico, para que ali si poidan 
ser sometidas a maos tratos 
con todas as garantías da lei. 
Nun acto non exento de cinis
mo, os responsábeis policiais 
consideran que o principal é 
salvagardar a integridade dos 
EE UU, ainda que, para con
seguilo, haxa que meter "em
ba i xo da alfombra" alguns 
princípios básicos da demo
crác i a norteamericana, si, 
mais non dos governos totali
tários dos reinos petrolíferos 
de Oriente Médio. • 

Colin Powell fix.o moitos intentos para que se impuxese a liña de Sirnon Peres 
no govemo de Tel Aviv ' 

A estratéxia 'antiterrorista' atragántase 
en Palestina 
Outra fronte da guerra está 
nos bairros dos territórios ocu
pados de Palestina. Os atenta
d os do 11 de Setembro e a 
ofensiva sobre Afganistán sén
tense traxicamente na repre
sión israelita sobre os palesti
nos. Entrementres Washington 
e Londres se decataron de que 
cómpre recoñecer un estado 
árabe para impedir a xustifica
ción principal do terrorismo in
tegrista islámico, o seu mellar 
aliado, o governo de Tel Aviv 
prefire manter os métodos to
talitários para conter a resis
téncia árabe. 

Cada dia, o Exército israelita, as 
milícias dos colonos hebreos e 
o servizo secreto (Masad) en
chen de sangue as ruas palesti
nas. Sen ir máis lonxe, o pasa
do Mércores, 24 de Out1,Jbro, 
morreron a mans das Forzas Ar
madas 14 palestinos, nunha su
posta operación de castigo con
tra as posicións de Hamas, a 
Jihad Islámica e a Fronte Demo
crática para a Liberación de Pa
lestina (FDLP). 

A FDLP converteuse nos últi-
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mas dias nun do$ protago
nistas da política ~alestina. O 
presidente israelíta¡.i Ariel Sha
ron, culpa a lasir Ar fat de utili
zar este grupo co o pantalla 
para operacións erroristas 
contra os colonos . personali
dades do seu gabinete (caso 
de Rehavan Zeevi, !ministro de 
Turismo). Pola sua Jparte, Ara
fat defende nos fo~os interna
cionais que a Autdridade Na
cional de Palestina lque el pre
side loitará a reo ~' r controlar 
todos os grupos ra icais, inclu
so empregando a vi léncia. 

Mais en realidade, 1 o clima de 
violéncia que se vi~e en Orien
te Médio é un dos n)ellores cal
dos de cultivo pario islamis
mo. As paredes da casas mé
dio derrubadas lo n retratos 
de Ben Laden. Os r~paces que 
non poden ir á esqola porque 
lla destruíron os ob~ses israeli
tas, berran publicatnente cha
mados á guerra satlta e entre
gan a sua mocidade a unha in
tifada que levan todos eles 
marcada ao ferro cqa fachenda 
de ser a única poslbilidade de 
resistir o xenocídio. 

Os sapos ele Powell 

A xeoestratéxia mundial obriga 
a entenderse con Palestina pa
ra evitar outra ofensiva suicida, 
sen rostro, que invoque a Alá 
co recordo das matanzas en 
Ramala. Asi o sabe Bush e o 
seu secretário de Estado, Colín 
Powell. Mais non é doado lidar 
cos "sapos" da contradiplomá
cia israelita. Sharon moveu to
dos os resortes do seu partido, 
o ultraconservador Likud, para 
que os grupos sionistas, espe
cia l mente os de Manhattan, 
presionen a Administración dos 
EE UU nun cámbio de rumo 
nesta nova política. 

De momento, Sharon xa fe
chou os oídos aos chamamen
tos de Powell para que tire o 
Exército dos territóríos ocupa
dos. Israel alega que as suas 
tropas teñen a abriga de prote
xer o país de supostos novos 
atentados. A golpe de ráfaga 
de metralladora e paso de blin
dado, o governo hebreo impón 
"xustíza" e vinganza entre cas
callos e un loito que xa parece 
eterno.• 

POR UN PUÑADO DEDÓLA~ES 

Pasaron xa alguns meses desde que o gover, 
no de Israel anunciara ao mundo a sua de, 
cisión de incorporar os "asasinatos selecti, 
vos" como parte das suas práticas de guerra 
para eliminar os líderes da resisténcia pa, 
lestina. Podían matalos ali onde se atopa, 
sen. Nas suas casas, nas ruas das vilas ocu, 
padas polo exército hebreo, nos lugares pu, 
blicos que frecuentasen ..... Poucas foron as 
voces que se ergueron entón contra esta le, 
xitimación que un presunto estado de de, 
reito facia do crime de estado. Os analistas 
e os falado~res que con frecuéncia pontifi, 
can sobre Etica e Moral nas grandes plata
formas mediáticas que propagan e xustifi
can, por omisión, a matanza e o discurso 
xenocida do lmpério e dos seus vasalos 
quedaron mudos e preferiron non reflexio
nar sobre tamaña barbaridade .. Agora os 

CELso X. LóPEz..P AZOS 

Estados Unidos e a administración Bush 
acaban de facer o mesmo. Danlle á CIA 
carta branca para asasinar a Ben Laden e 
180 mil millóns de pesetas para poder levar 
a cabo tal empresa como parte do eslogan 
mediático e imperial da xustiza duradeira. 

Como no vello spaghetti,western de Sergio 
Leone, os Estados Unidos pagan polo cadá
ver de Ben Laden. Atopámonos diante 

· dun Bush travestido de Clint Eastwood e 
do colt 45 transformado en mísil. E todo 
esto sen o máis mínimo escrúpulo moral ou 
tímida dúbida provocada pela má concién
cia cristiá. Pero que ninguén se alporice; 
antes chegaron a oferecer 800 millóns de 
dolares pola captura de Milosevic e 100 mil 
millóns máis en axudas se este era derrota, 
do nas eleicións iugoslavas. T ampouco da-

1 
quela ninguén se alporizou nen fixo cha, 
madas á moral oú á etica. j 

1 

O estado xusticeiro decide, pois, acudir! ao 
asasinato como recurso para solucionar ¡un 
problema que ten ,é necesario repetilp?
causas sociais, políticas, economicas e, lta
mén, nacionais que pasan, sen dubida, wlo 
recoñecemento do Estado Palestino e o !fin 
da política expansionista e xenocida do ~
tado de Israel. O mesmo que sucedera utjha 
e outra vez con Fidel Castro a quen sempre 
quixeron asasinar para deter e acabar ~oa 
Cuba da Revolución, a administarc~ón 
Bush pensa agora que asasinando o lí~er 
musulmán se acabará co "terrorismo" e ae
saparecerán os perigos que para a "civ~li
zación ocidental" representan os po-tos 
(árabes ou non árabes) que -como, en;tre 

outros; di Ben Laden- sofren desde hai 80 
anos, unha situación de neocolonialismo 
que lles rouba as suas terras, explota e rapi
na as suas riquezas natura.is e, mesmo, lles 
furta e secuestra a sua identidade como po
vos. Esa estúpida puerilidade consistente 
en pensar que unha vez desaparecido o Ho
me desaparece tamén o problema que re
presenta. Non se lles pasou pola cabeza nen 
aos realistas franceses que sabían (os máis 
listos de entre eles) que o asasinato dos lí
deres da burguesía revolucionária non para
rla a caída do Ancien Regime, nen tampou
co se lles ocurreu ás mentes máis lúcidas da 
Rúsia dos zares que sabían que a caída da 
autocrácia non se evitaría co asasinato de 
Lenin. Ou é que acaso o cristianismo dei
xaria de espallarse logo da execución na 
cruz de Xesus de Galilea?+ 



25 DE OUTUBRO DE 200 l 

, Sumar está ben 
Ninguén duvidará nesta a;ltura 
que a tentación dos astutos: xor
nalistas e dos seus avezados di
rectores vai ir no camiño de in
terpretar os resultados do 21-0 
como un transvase de votb do 
BNG ao PSOE: un retorno dos ti
llos descarrilados ao redil do so
cialismo español na Galiza, ade
rezado cun desgaste mínimo do 
PP consecuéncia lóxica e espe
rábel dos 12 anos de mandato 
fraguián. De aí a profusión inte
resada nas crónicas xornalísticas 
de comparacións baseadas en 
porcentaxes sobre o voto válido. 

Eu pretendo negar esta mensa
xe. Retornemos á sinxeleza dos 
valores absolutos -unha persoa, 
un voto-: o PP desceu en 50.000 
votos "residentes" a respeito das 
autonómicas de 1997 -en 
100.000 a respeito das Xerais de 
2000, máis dun 10%. A queda do 
BNG atinxe tamén outros 50.000 
votos, mentres que o aumento do 
PSOE é de 25.000 eleitores. 

Para comprender a idea que 
vou expor cumpre ter en canta 
non só que 1+1 ::;2, senón tamén 
que 1-2+3=2. E dicer, que ao 
mesmo resultado pódese che
gar por vieiras distintos. 

Pois ben. Teño a impresión de 
que o crescimento do PSOE non 
provén dos seus eleitores tradi
cionais que en 1997 votaron ao 
BNG, senón dos que deixaron de 
votar ao PP este domingo. Teño 
a intuición de pensar que a baixa 
do BNG debe-se case por inteiro 
á abstención. T eño a certeza, en 
defintt:iva, de que o PSOE ven de 
gañar novas votantes, mais non 
no centro-esquerda senón no 
centro-direita. Ou sexa, que o pa
ís procura o sítio e coloca a cada 
quen onde naturalmente lle co
rresponde en función do seu dis
curso e do seu facer. 

Cavilemos. A estratéxia eleitoral 
do BNG virou sobre a idea cen
tral de apresentar á sociedade 
unha alternativa a Fraga desde a 
esquerda liderada por Beiras. 
Ben, pergúntome: que eleitor se
ria a priori o máis interesado nun 
entendemento entre o BNG e o 
PSOE que culminase nun gover
no de coalición na Xunta de Gali
za? Non seria precisamente ese 
típo de eleitor que o BNG tirou 
do PSOE en 1997? Non seria 
ese eleitor que tanto pode votar 
nacionalista nas autonómicas 

ANOSATERRA 

Suso Sonmortin 

canto ao PSOE nas xerais e con 
certeza nunca ao PP? Non seria 
ese eleitor crítico, de centro-es
querda, urbano, de nível acadé
mico elevado, 
ocupado, de 
clase mé-
dia ... ? Non se
ria o famoso 
votante dual
simbiótico-uti
litarista de 
comportamen
to difícilmente 
previsíbel po
los inquéritos? 

Semella coe
rente pensar 
que así é, que 
ese eleitor que 

O crescimento 
do PSOE non 
provén dos seus 
eleltores 
tradicionais que 
en 1997 votaron 
ao BNG, senón 
dos que 
deixaron de 

reparte a sua votar ao PP este 
alma entre Domi'ngo. 
BNG e PSOE 
é o que máis 
desexa que 
nos levemos 
ben. Parece lóxico pensar que, 
se isto é así, este mesmo eleitor 
sexa o máis defraudado por unha 
perda de virtualidade desa enten
te BNG-PSOE. Paradoxicamen
te, a ambigüidade calculada que 
caracterizou a postura oficial e as 
mensaxes eleitorais do PSOE, a 
inclusión nas listas do concelleiro 
coruñés Méndez e os torpedos á 
liña de flutuación do pacto post
eleitoral disparados por Vázquez 
en plena campaña, todo iso, re
percutiu negativamente no BNG 
pola via da espantada xeral deste 

/ 

grupo de eleitores, que era e é o 
que máis esperanzas ten deposi
tada nunha alternativa conxunta 
a Fraga e nos governos de coali
ción nos concellos. 

Os inaquéritos eleitorais -deixa
rei á mar><e o debate sobre o ati
nado ou non dos prognósticos, 
debate en calquer caso intere
sante que quizá deba darse no 
foro axeitado-, os inquéritos, di
cia, asinalaron, durante o último 
mes e até o último día da campa
ña, un novo achegamento ao 
BNG de cuase 75.000 votantes 
que no 2000 votaran PSOE -un 
20% do seu apoio nas xerais. 
Estes mesmos eleitores estive
ran durante o primeiro semestre 
do ano, coincidindo coa campa
ña antinacionalista desencadea
da a raíz das eleicións bascas, 

· máis próximos do PSOE que do 
BNG, e o seu abalar cara nós 
produciuse en plena campaña -é 
habitual que o BNG mellare re
sultados durante as campañas. 

Logo ... Significa isto que o Domin
go estes eleitores, tendo claro que 
a sua primeira opción de voto era 
o BNG, decidiron cambiar capri
chosamente o seu voto e afastar
se do BNG para se achegar ao 
PSOE? Non tal. Non será máis ati
nado, talvez, coidar que simples
mente a vitória cantada do PP, re
producida nos titulares e comentá
rios que acompañaban os inquéri
tos dos media, e a escasa credibili
dade da xente na alternativa con-
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xunta ao PP acabaron por conven
ce-los de ficar na casa e non ir vo
tar? lsto explicaría a maior absten
ción relativa nas cidades e conce
llos máis populosos, e que o BNG 
descendese precisamente aí e 
non no rural, onde a presenza des
te tipo de votante é testemuñal. 

Pala miña banda inclínome a crer 
isto. O que supón, nen máis nen 
menos, que o BNG perdeu votos 
pero non votantes. O que signifi
ca, ademais, que o PSOE me
drou a custa do PP, e que o efec
to Zapatero non callou no eleitora
do galega da esquerda. E o que 
resulta máis esperanzador de ca
ra ás municipais do 2003: o eleito
rado urbano do PP volveu fallar, 
como en 1999. Penso que esta 
idea expreme mellar a realidade 
que a interpretación maniquea e 
oficialista que tanto desde o PP e 
do PSOE vanse verter nos média 
controlados por ambos desde xa. 

Por tanto, o PSOE non tirou elei
tores do BNG. Mais tampouco o 
BNG logrou decantalos para si 
como catro anos atrás. Sen dúvi
da há factores internos que debe 
corrixir e outros que potenciar. 
Reitero agora publicamente can
do menos tres que xa se teñen 
exposto no seo do BNG: aumen
to da presenza feminina na orga
nización e nas listas, reformula-

. ción do traballo das mocidade$ e 
escolla axeüada das candidatu
ras. Sen desmerecer o labor de 
ninguén, acho que non se poden 
gañar unhas eleicións que todo o 
mundo considera cruciais sen o 
concurso de líderes destacados 
ou sen a incorporación ás listas 
de independentes de sona proce
dentes dos eidos da cultura e da 
sociedade -ben por Suso, polo 
Foro Luzes e por tantos outros. 

Non pretendo ser agoreiro con 
este artigo. Equivócome decote 
e espero como água de Maio os 
estudos post-eleitorais. Tampou
co que.ro corar de rosa unha pelí
cula en branco e preto. Non gos
to de perder nen de que o país 
perda. E xa vou farto do romanti
cismo da derrota e da honra sen 
barcos. Tamén sorí dos que te
ñen arelas de cámbio "dentro" do 
BNG. Por último, desfrutaria cun
ha ameaza críbel ao PSOE nos 
concellos onde á vista está que o 
merece. Simplesmente deito no 
Mare Magnum esta mensaxe, 
por se alg~én ten a ben reco~l~la 
e somala á sua interpretac1on. 
Sornar está ben.• 

CARLOS NEIRA CORTI~AS 
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O ~ornalismo 
científico de La Voz 
chama descalabro 
ao resultado do 
BNG e, para 
subliñalo, relega os 
nacionalistas nas 
táboas de votos, 
ainda que sexan o 
segundo partido 
máis votado. O 
desastre de Fraga 
no 79, un 
descalabro de corpo 
enteiro, tora servido 
ao leitor con panos 
quentes. 

1 F • 1 ra~CISCO 

1 Vázquez teme os 
1 nacionalistas dp 
: Bloque porque \lle 

1 parecen de 
1 bambada, 
1 queirracasas, 
1 malfalados, 
: milhdmes, leninistas 
1 e resentidos. Un 
1. seu interlocutor na 
: cader s~R 
1 pergqntalle como un 
1 parti~o tan bravo 
1 pode ter o ~Sºk do 
: eleito ado. , 

. 1 

Henlií
1

ique López 
Veiga enfant 
terrib dos 
cons~rvadores, 
paso se xa ao 
clube Jdos de yo lo 
que diga don 

1 Manu~I!. 
1 
1 
1 
1 Henr~que canta 
1 que lle dan moita 
1 alegria os votos 
1 perdidos polos 
1 . 1 ,. p 1 1 nac1ona 1stas. o a 
1 -contra, celebra os 
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que gaña o PSOE. 
Antes vermella que 
rota! 

Fraga oferécelles 
a man tendida aos 
galegos. Fixo igual 
nas .tres eleicións 
anteriores e todos 
os que lla deron 
saíron escaldados. 
Que llo pergunten a 
Suso de Toro. 

1 A Académia 
: Sueca prémia a 
1 voz mestiza". É o 
1 Nobel Vidia Naipaul 
1 un modelo de 
: cultura 

ambulatória, tal 
como conta en 
titulares un diário 
de Madrid? 
Narracións de 
Naipaul coma Na 
volta do río son un 
alegato contra o 
colonialismo, unha 
mostrada 

1 hecatomb;que se 
: produce e ndo lle 
1 negan a al uén o 
1 direito a 
1 identidade . 1 
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Roma non paga 
traidores. 
Wasbingtorl. nega 
que estivese 
conchabado antes 
cos talibán$., contra 
os rusos. Agora 
paga os traiaores 
da Alianza do Norte. 
Roma paga :novos 
traidores. 

Frances Stonor · 
conta ;en La C1A y 
la gu.erra fri[J 
eultural (Debate), 
como Estados 
Unidos financiou 
nos 50 é 60 
revistas, 
congresos, 
exposicións. e libros 
anti-soviétic9s. Só 
conseguirori~.' 

1 comprar traidores 
1 de terceira·· 
1 categoria. • 
1 
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Money, money 
Pasado o grande dia da "demo
crácia galega" e sen analisar os 
resultados por todos coñecidos, 
vou relatar un par de feitos real
mente curiosos e a ter en canta. 
Para non dar nemes vou definir 
os tres grandes partidos como 
os "pe piños", 
os "cavernico-
1 as" como se 
lles chama 
mais alá do 
Padornelo e 
os ''tranquilos" 
(vexase "efec
to Zapatero"). 

O caso é que 

Surprendinme 
ao enteirarme 
por bocados 
·interventores 
pepiñosque 
cobraban 5.000 · 

o chegar aos porestarno 
coléxios elei- coléx1·0 eleltoral. 
torais póden-
se ver certas 
persoas cha-
madas "apoderados/intervento
res" coa mision de informar e 
axudar á xente en que urna ten 
que votar. No meu coléxio os 
"pepiños" eran maioria, vianse 
moitos "cavernícolas" e habia 
poucos "tranquilos", estes últi
mos aparecian e· desaparecian 
de cando en vez. Ao ver isto 
pensei no éxito que debian ter 
os "pepiños" e a miña surpresa 
ao enteirarme por boca deles 
mesmos que cobraban 5.000 
por estar ali, investigo e resulta 
que aos ''tranquilos" -só se lle dá 
un bocadillo e aos "cavernícolas" 
nen bocadillo nen ren. Resultaba 
ainda máis surprendente ver vo
tantes que lles ian consultar dú
vidas complicadas aos "pepiños" 
e esfes como non sabian que 
lles dicer enviábanos canda os 
"cavernícolas" para que lles ex
plicaran, aos "tranquilos" rara 
vez se lles via por ali. 

Entón cavilo e tiro a conclusion de 
que os "cavenícolas" só estaban 
ali por militáncia e porque crian 
nas suas ideas e sabian o que fa
cian mentres que os ''pepiños" es
taban por simples interese lucrati
vo e moito menos formados que 
os primeiros e por suposto non se 
se lles pasaba pela cabeza falar a 
língua da terra, supoño que para 
non baixar o seu estatus social... 

. ,. . 
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Pasará o mesmo coa xente que 
ostentan os cargos públicos? 

Ben, pasan as horas e xa hai un 
partido triunfador: "os pepiños" 
supostamente galeguistas, e re
sulta kafkiano ver a estes celebrar 
o trunfo bebendo viña do Porto e 
bailando a "mayonesa" ao berro 
de "Campeones, campeones!" e 
entón sígolle dando voltas ao ca
letre e pe ns o: "Dá gusto ver ao 
PP defender a economia, a cultu
ra e a língua galega ... "+ 

LEOPOLOO ÁL V AREZ GoNZÁLEZ 
(VIGO) 

Facer as malas 
É triste, lamentábel, abraiante, e 
todos os demais calificativos 
que podemos ter nestes mo
mentos na cabeza como na
cionalistas, pero hai unha reali
dade clara: "cada pavo ten o 
que se merece". Que envexa 
non ser basca ou catalán! Cada 
catro anos penso que este pavo 
pode espertar, pero isto non su
cede. Estou totalmente confor
me cun artigo de Suso de Toro, 
este pavo camiña paseniñamen
te ao seu triste destino. Cunha 
povoacion froito doutra época, 
cuns ditadores como presidente 
e governo, só me queda facer 
as ·malas, soltar unha bágoa, e 
non volver a vista atrás.• 

ANTÓNIO G.R. 
BAGUIN@MIXMAIL.COM 

O espectro da marte 
Entre as opinións favorábeis á 
agresión armada dos EE UU con
tra Afganistán hainas que prove
ñen de distintos campos conce
tuais, como poden ser as de Var
gas Llosa e Pilar Rahola, e sen 
embargo coinciden nos razoa
mentos e mesmo semellan inspi
radas polos danos do negócio bé
lico. Chegado o caso, tanto o ad
mirador do liberalismo de Popper 
e autor de A Festa do Chivo como 
a progresista e coraxosa catalana, 
incorren na mesma liña discursiva 
e abandeiran os valores que o sis
tema ocidental con~agrou como 

superiores e que Bush está pondo 
en prática exaustivamente contra 
os pobres de Afganistán. 

Escrebe Pilar Rahola en El País de 
Catalunya do sábado 13 de Outu
bro un artigo titulado E no nome da 
liberdade de expresión, onde sus
tén que a transmisión televisada do 
discurso de Ben Laden é unha "in
xenuidade" de proporcións catas
tróficas por parecerlle un acto de 
pura ''propaganda terrorista" e que 
"estamos ante un bando, o da de
mocrácia, e un fato de delincuentes 
da piar espécie que, coa escusa de 
Deus, sementaron a inestabilidade 
e o terror". Hai que ver con que fa
cilidade se nos enche a boca de 
democrácia e facemos uso da li
berdade de expresión para negar
lla aos demais. Se as palabras de 
Ben Laden, desde un agachadoiro, 
son terrorismo, as de Bush, á luz 
pública dos televisores e demais 
meios de comunicación, son terro
rismo dunha magnitude exponen
cial fara de toda comprensión, da
da a diferenza insalvábel que hai 
entre os meios económicos e mili
tares dun e outro. De momento, a 
proba da capacidade destrutiva do 
terrorismo alentado por Bush témo
la no Afganistán, que o están dei
xando sen ruínas, e na Palestina, 
onde o seu sócio Sharon abusa da 
leido máis forte para matar a eito. 
Non ternos máis que remexer un 
chisco na memória para decatár
monos que o país que encabeza o 
bando que a Rahola chama demo
crático, e que eu prefiro chamar im
perial ou imperialista, non se distin
gue precisamente por ter sementa
do de democrácias e procesos de 
paz o planeta, senón todo o contrá
rio; é dicer, de ditaduras e guerras. 
Botar bombas, matar e destruir o 
pouco que se mantén en pé, non 
ten nada a ver coa democrácia, se 
por tal se entande resolver os pro
blemas através da palabra e res
peitar os direitos dos demais. Para 
demostrar que Deus é tarnén a es
cusa relixiosa de Bush, aí está o 
regueiro de declaracións e senti
mentos patrióticos que exarceban 
os ánimos norteamericanos: Deus 
salve a América, Deus está da na
sa parte, Ben Laden é diabólico, Is
to é unha guerra do ben contra o 
mal, Ou se está con nós ou co te-
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rrorismo, Oper~cióR Xustiza Infini
ta, etc. Nen o Deus de Bush é tan 
demócrata como se dice nen o de 
Ben Laden é tan antidemócrata co
mo se pinta; os Deuses son Deu
ses e viven lonxe da democrácia e 
dos problemas reais das persoas. 

Vargas Llosa, nun artigo publicado 
en El País o 14 de Outubro baixo o 
título Viaxe ás tebras, fala do pro
ceso de liberalización e moderni
zación que se encetara no Afga
nistán de hai catro décadas e reco
menda a lettura do libro de Joseph 
Conrad (O corazón das trebas) pa
ra entendermos a traxédia que es
tá a viver o país bombardeado con 
teimosia. E remata o artigo: "Oxalá 
que das bombas e balas que ago
ra caen sobre o Afganistán, e que 
non distinguen, na sua mortífera 
colleita entre inocentes e culpá
beis, renaza aquela sociedade que 
comezaba a deixar atrás esa bar
bárie á que a regresarian as hos
tes do mulá Omán e os terroristas 
de Osama Ben Laden". Tamén pa
ra Vargas Llosa é un problema de 
luz contra trebas, de democrácia 
contra tribalismo, de civilización 
contra escurantismo, de renacer a 
unha sociedade máis permisiva e 
liberal a base de bombas. Sempre 
as cruzadas civilizatórias se fixeron 
a base de brutalidade. Renacer, ci
vilizar, democratizar, modernizar, 
liberalizar aos pobres e bárbaros 
botándolles bombas. Somente ca 
que custan as bombas que están 
botando e cos 1.000 millóns de dó
lares que lle deu Bush á CIA para 
matar a Ben Laden arranxábase o 
problema da fame no Afganistán. 
Pero os danos do negócio da gue
rra viven dlso e necesitan coelliños 
de índias para probar novas arma
mentos e vender as suas merca
dorias mortíferas. Cando remate 
esta loucura, se é que remata, o 
autor da Conversa na Catedral po
de viaxar ao Afganistán e, sobre 
as ruínas da paisaxe devastada, 
rabiscar as primeiras liñas da sua 
próxima novela. O título doullo eu: 
O espectro da marte ou renacer 
de bombas. Garántolle que entón 
as portas do prémio Nobel abrírí
anselle venturosas.• 
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OS camiños do amor 
a 'tfavés da música no festival de Vigo 
O cabaré antifascista de Ute Lemper inaugura o Are--More 
-0- c.v. 

Orpheu volverá roáis unha vez 
aos infemos a rescatar a Eurí
dice do mundo dos mortos. A 
traxédia repetirase en Vigo, no 
Festival de Música que come
zou con forza o pasado 20 de 
Outubro co concerto da artista 
alemana Ute Lemper, unha das 
voces máis prestixiosas da ac
tualidade que conseguiu cen
trar a atención de todo o mun
do arredor da sua interpreta
ción do cabaret antifascista. 
Os camiños do amM. Deuses e 
humanos, é o lema deste ano 
dun encontro que consegue 
ne ta sua segunda edición aca
dar un posto de releváncia no 
circuito dos festivais de música. 

As múltiples facetas de Ute 
Lemper fan dela unha muller re
nacentista. Cantante, actriz, bai
larina, autora de crónicas xorna
Hsticas, escritora e tamén pinto
ra. Ute Lemper conseguiu desta
car na música pero tamén no ci
nema, nos musicais e na danza. 
No seu historial artístico com
partiu proxectos de cine con Pe
cer Greenaway e Robert Alttnan 
e musicais con Zubin Mehta ou 
Michael Nyman. Pero é sobre 
todo na interpretación da músi
ca de cabaré de entreguerras nas 
que acadou maior destaque, ao 
conseguir proe.Jocar -como ela 
gosta dicer- con temas que falan 
da criatividade do antifascismo. 

Do seu repertório destacan pois 
cernas do ca aré berlinés e gos
en especial da música de Kurt 

W ill -o n me que mái marca 
d ix u na sua carreira e da que e 
c n idera a mell r intérprete-

mo tamén canció tradicio-
'Tla i france as que der n sona a 
Edith Piaf, Ja qu Brel u Pré
v rt, terna que formaron parte 
do r grama que seleccionou pa
ra o Are-More, n me que com u 
o F tiv 1 de Vig . Amáis de te 
rep rtório bandeira da história ar, 
tística de Lemper, o concerto in
cluiu cancións d s u último dis
co, Punishing Kiss, no que reuniu 
temas orixinais de Elvis Costello, 
T m Waits, Philip Glass ou N ick 
Cave. Para o seu próximo traba
llo discográfico a artista alerná 
que vive en Nova Jorque está a 
preparar cancións da sua própria 
autoria nas que dará a sua. visión 
de temas de carácter social e re
memorará a persoas que foron 
importantes para a sua vida, tan
to no aspecto persoal corno no ar
tístico, caso de Edith Piaf e, ine
vitabelmente, Kurt W eill. 

O cartel adiantaba o cheo total 
da inauguración do Are More 
que, en distintos escenários da ci
dade de Vigo acollerá nos próxi
mos tres meses un total de 28 
concertos. O director artístico do 
Festival, Roberto Releva mostra 
a sua particular visión do progra
ma que se oferece. "A base funda, 

Ute Lemper. 

mental é que inclue música anti
ga, vocal e de cámara e responde 
ás necesidades do público. Inclue-
e tamén cabaré e música alterna

tiva e case diria que está feíto á 
medida de Vigo, unha cidade tra
balladora e golf a ao tempo. Res
ponde ás claves da cidade. Ute 
Lemper, por exemplo, cadra ben 
coa forma de ser de Vigo", sinala 
en ntras aproveita para destacar a 
releváncia do Are~More no pano
rama musical galega e a atención 
que se lle está a prestar en meios 
especializados de fora do país co 
que, ao seu ver, estase a demons
trar que "se pode ter desde aqui 
un lugar destacado na programa
ción musical". Na sua primeira 
edición o Festival de Música de 
Vigo conseguiu que o público 
completara o aforo na maior par~ 
te dos concertos, convidado ta
mén polos bancos prezos das en
tradas que, nesta ocasión, son de 
1.000 pesetas cunha redución a 
700 para menores de 25 e maio
res de 65 anos. 

Cultura humanista 

Os camiños do amor, é a tese que 

agrupa todo o programa porque, 
ao dicer de Relova, implica tanto 
o cabaré de Lemper como a mú, 
sica florentina de Boccaccio ou o 
Orfeo de Monteverdi, concerto 
dirixido por Gabriel Garrido que 
se celebrará en apoio ao Dia 
Mundial da Loita contra a Sida e 
un dos platos fortes do programa 
xunto co Mesias de Haendel que 
pechará o programa coa direc
ción de Paul Dombrecht. Ade
máis J. Vinikour interpretará as 
Variacións Goldberg de Bach e a 
soprano Isabel Rey xunto co pia
no de Manuel Burgueras protago
nizará unha homenaxe a Bellini 
no seu douscentQS aniversário. 

Especial destaque terá a partici
pación das sopranos Mirella Fre
ni e Maria Bayo asi como o con
certo da rnezzosoprano Ann 
Murray xunto co tenor Ph. Lan
gridge e o piano Peter Donohoe 
no que se apresenta tamén coma 
homenaxe ás Xuventudes Musi
cais de Vigo. Roberto Relava 
explica que o feito de que deter
minadas actuacións aparezan 
adicadas a unha causa como a 
loita contra a Sida, obxectivo ao 

que se dirixirá toda a recadación 
da xomada, implica a defensa 
dun modelo de "de cultura hu
manista". 

Concerto no novo Museu 

Protagonismo teñen tamén nes
ta ocasión os escenários que se 
anúncian para o Are-More. A 
disposición do Festival ponse o 
Auditório Martin Códax do 
C0nservatório Superior de Mú
sica, a concatedral Santa Maria 
e o hotel Meliá Balneário de 
Mondariz. O recén remodelado 
Cine Fraga como espazo cultural 
de Caixa Galiza está a ser un dos 
espazos escollidos nos que se ce
lebrarán ·un total de doce con
certos. Pero, sen dúbida, .unha 
das surpresas é o anúncio para o 
Domingo 16 de Decembro do 
recial de contrabaixo de Carlos 
Méndez que está previsto cele, 
brar no Museu de Arte Contem
poránea, un centro que está en 
obras e do que non se fbco públi
ca ainda a data de inauguración. 
Este concerto é o primeiro acto 
que se anúncia no edifício da 
rua Príncipe.+ 

Analistas 

~ LOIS DIÉGUEZ 

~heria que dar un carnet de 
analista da mesma forma que se 
pilla o de xomalista. E mellar ao 
xeito vello, é dicer, desde a xanela 
oficial de calquer xomal ou 
redacción da televisión. Ocorre-se
me isto despois de aturar 
pacientemente, a noite das pasadas 
eleicións autonómicas, monólogos 
interriünábeis sobre os resultados, 
montados ao e~tilo <lesas tertúlias da 
"española" nas que todos falan 
desde a vara de medir pulida polo 
aparato do poder nos dous-tres 
últimos anos: o nacionalismo é mau 
e leva ao terrorismo, os líderes 
radicais, a cantinela vella, a sua 
cultura atrasada e a sua visión do 
mundo tan pequena que calle 
nunha reducida leira do rural. 

~ta un de menos, sempre, 
algunha voz clara que diga as causas 
sen a censura particular, a 
autocensura, obrigada tamén pola 
presión mediática. E claro, cada un 
ten os seus obxectivos, as suas 
metas, e neste país pequeño todos 
nós coñecemos. Curioso, por outra 
parte, que nunca haxa algunha 
muller nesas tertúlias de analistas 
"científicos" que non casan con 
ninglién, e é unha mágoa, pois polo 
xeral, as mulleres son máis valentes 
e sinceras. 

~ícil é asumir unlia análise na 
que desde o seu.início se eliminan 
as causas profundas que dan lugar 
aos resultados. Os nacionalistas 
ceñen os mesmos espazos, 
habitualmente, nos meios de 
comunicación, na televisión, 
sobretodo, que os españolistas? 
Poden contestar ás terroríficas e 
maniáticas acusacións que desde hai 
tres anos parten cada dia do 
govemo e das suas filiais na Galiza? 
Poden apresentar os seµs logros e 
traballo ante a xente cb mesmo 
direito e propaganda que o PP? Hai 
tanta diferéncia entre os NO-DO 
de Franco e os telexomais? 

· 0xiste liberdade real para que 
calquer persoa vote sen presión? Por 
que o 80-90 por cento da povoación 
non colle as papeletas nas cabinas? 
Por que as levan preparadas das 
casas e quen llelas dá? Saberiamos 
diferenciar as dos distintos partidos 
que se apresentan? 

Aclarado isto xa nos 
poderiamos entreter en falar se a 
gravata do candidato era a 
apropriada, ou se nas suas 
inter:vencións sorriu ou se alporizou. 
E certo é, nos erras ou acertos que 
levaron a situar o¿ partidos nunha 
orde determinada de escala política. 
Só asi axudariamos todos a 
reafirmar ou variar liñas e 

· obxectivos. Porque o fin, digo eu, 
meus queridos analistas, será axudar 
a endireitar unha nación que 
cambalea.t 
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Xosé M9 Álvarez Cáccamo. 

• Cáccamo gaña 
o prémio Arume 
de poesía para 
nen os 
Lua de Pan, do escritor Xosé Mª 
Álvarez Cáccamo ~esultou gañf.' 
dora do prémio Arume de poes~a 
para nenas, promovido pola 
Fundación Xosé Neira Vilas. Un 
xúri, presidido pala escritora 
Anísia Miranda e composto por\ 
Miguel Anxo Femán-Vello, i 

Salvador Garcia Bodaño e Luís 
Reimóndez, elexiu a obra por 
unanimidade valorando a a sua 
"m~stria construtiva dos 
poe\nas, combinando unha fon
da epcpresividade lírica cun sábio 
tratamento musical do verso, e 
contemplando con grande acer
to e sensibilidade a 
imax'.inación, a fantasia e as fa, 
culdades criativas e lúdicas do 
mundo infantil". Álvarez 
Cáccamo recibirá 6 prémio nun 
acto público que se celebrará en 
Novembro na sede da Fundación 
Neira Vilas de Gres.+ 

• Curros Enríquez 
entrou na 
campaña eleitoral 
Viciños de Celanova 
protestaron <liante da casa de 
Curros Enríquez cando o 1 7 de 
Outubro, o alcalde de Celanova 
e o presiden.te da Xunta proce
dían á sua inauguración, a catro 
días do fin da campaña eleitoral. 
O BNG de Ourense denunciou 
a utilización política da memó
ria do poeta xa que, ao seu ver, 
foi ese un acto "exclusivamente 
eleitoral" para o que non se con
v.idou a nengun representante 
do mundo da cultura. Sinalan os 
nacionalistas que o pasado mes 
se celebraba en Celanova o 
Congreso Internacional Manuel 
Curros Enríquez e que ese "seria 
un momento histórico axeitado 
para un evento destas caracterís
ticas", dada a participación de -
numerosos escritores e investi, 
gadores da sua obra. O proxecto 
de abertura da casa do poeta na, 
ceu na Habana en 192 7 cando a 
Unión Ourensá mercou parte do 
imóbel e continuou despois des
de a criación do Padroado Curros 
Enríquez en 1951.+ 

• Catros cidades 
/ 

acollen Exodos de 
Sebastiao Salgado 
Vigo, Santiago, Ourense e Pon, 
tevedra inaugurarán o próximo 
30 de Outubro a exposición 
Éxodos, do brasileiro Sebastiao 
Salgado. Durante seis anos o fo, 
tógrafo retratou as condicións 
de vida daquelas persoas que se 
vian na abriga de fuxir do seu 
país, acompañou os refuxiados 
por todo o mundo e deixou 
constáncia da sua realidade a 
través das trescentas fotografias 
en branco e preto que agora 
compoñen a mostra que chega á 
Galiza patrocinada por Caixano, 
va. Sebastiao Salgado é un dos 
máis recoñecidos foto,xomalis, 
tas da actualidade, entre os seus 
traballos sobresae a sua visión da 
América Latina, dos imigrantes 
chegados a distintos países euro, 
peus ou dos traballadores nas 
máis duras condicións 
labGrais.+ 

•OCDG 
colabora con 
Portugal en duas 
montaxes 
O 26 de Ourubro estréase no. 
Teatro Sá de', Miranda de Viana 
a primeira ~ontaxe resultado 
da colaboración do Centro 
Dramático Galega con compa, _ 
ñias portuguesas. O Colabora, 
dar do autor suízo Fiedrich Dü
rrenmatt dirixida por Manuel 
Guede Oliva ponse en cena 
coa colaboración do centro pú
blico galega máis o Centro Dra
mático de Viana do Castelo e 
chegará en Xaneiro a Campos, 
tela. Para o 1 de Marzo está 
prevista a primeira representa, 
ción en Compostela de Espec
tros, de Henrik Ibsen, que, des
ta volta estará dirixida polo 
portugués Rui Madeira e será 
ünha coprodución coa Compa, 
ñia de Teatro de Braga. • 

•Para 
entendermos 
a arte 

>_contemporánea 
A Fundación Laxeiro organiza, 
db 12 ao 16 de Novembro no 
Centro Cultural Caixanova de 
Vigo, o curso 10 Conceptos para 
entender a arte contemporánea, 
que tentará salvar a distáncia 
que existe entre as criacións dos 
novas autores e '.'as obras, repro
ducidas ou orixinais, que deco, 
ran as salas de estar da meirande 
parte dos fogares", segundo os 
organizadores. Obras e 
instaladóns que inundan os 
centros de arte e ante as que 
moitos espectadores fican 
desconcertados. A abstracción 
xestual e xeométrica, a incorpo, 
ración da matéria e o obxecto, a 
idea como arte ou os usos dos 
meios audiovisuais son alguns 
dos conceptos que queren rema
tar con esa perplexidade. 
Antón Castro, Juan Femando 

ANOSA TERRA 

• Retratos das mulleres de Cerdedo 
Son fotografías dos últimos cen anos que teñen ás mulleres como protagonistas. A Asociación de Mulleres 
Espadela, de Cerdedo, xuntou unha manchea de imaxes que dan boa conta dos aconteceres históricos do sé, 
culo pasado nun concello no que a emigración explica, entre outras causas, a maior preséncia feminina en 
múltiples actos. Os fotógrafos Henrique e Ramón Barreiro, J. Ramos, Joaquín Pintos ou Virxílio Viéitez, con, 
vertíronse nunha sorte testemuñas para a história e o seu traballo agora nos oferece memória de festas relixi0' 
sas, de tradicións populares, de reunións familiares ou mesmo do retrato posado para enviar aos que estaban 
lonxe. Recupérase coa mostra aberta na Biblioteca de Cerdedo a história própria das viciñas e moitas das que 
contemplan as imaxes pódense a topar nalgun que outro intre da sua biografia parado en papel fotográfico. • 

de La iglesia, Tomás Lloréns, 
Juan Loez ou Ruiz de Samaniego 
forman parte do grupo de parti
cipantes do curso. • 

•Fungos _e 
cogumelos, de 
festa nas Pontes 
O 28 de Outubro a troula no 
concello das Pontes criarase 
arredor dos fungos e 

cogumelos. A festa chega a sua 
XII edición cun programa 
repleto de actividades nas que 
destacan un concurso de cestas 
e presentacións de fungos, ou
tro de cociña e mesmo unha 
competición para ver quen lle 
tira as mellares fotografías. Os 
que non queiran adicarse a 
apañar ou preparar cogumelos 
poden participar na 
degustación popular ou asistir á 
mostra folclórica Vila das Pon
tes. E os nenos e nenas de 7 a 
14 anos están convidados á 
Gymkana micolóxica e, entre 

•Todas as cidades de Siza no Porto 
A Capital Europea da Cultura non podía deixar de homenaxear ao 
seu grande arquitecto. A mostra As cidades de Álvaro Siza recolle no 
Espa~o 2000, na céntrica Avenida dos Aliados, unha mostra retros
pectiva que nos achega a sua traxectória profisional. Maquetas,,boce
tos, textos ou planos dan canta das distintas intervencións de Alvaro 
Siza nas distintas cidades nas que fica a sua pegada. Entre elas, San
tiago de Compostela, na que a sinatura do arquitecto queda plasmada 
nos edifícios que albergan o Centro de Arte Contemporánea e a Fa
culdade de Xomalismo. Como a exposición quere recoller a man de 
Siza nas cidades é induvidábel a releváncia que neste proxecto toma 
a reconsttución do bairro lisboeta do Chiado despois do incéndio que 
o destruiu. A mo~tra estará abérta no Porto até o 16 de Decembro. + 

outras causas, poderán elaborar 
un saquiño no que medrarán 
fungos que coidarán nas suas 
casas. Atención a alguns pratos 
dos menus de degustación: em
panada de higróforo, cantarelas 
e oreUas de gato; ensalada das 
Pontes con xema de ovo e bo
letos; colmenillas, fungos de 
cardo e níscalos co seu arroz 
meloso ou trompeta amarela e 
cantarela moura con sépia. + 

• Meio cento 
de exposicións 
no Outono 
Fotográfico 
Trinta mostras individuais e 
vinte colectivas. Cincuenta ex
posicións compofien o programa 
do Outono Fotográfico que a fins 
de mes comeza coa 
coordenación da Casa da Xuven, 
tude de Ourense e a 
organización de máis de trinta 
entidades, entre elas nove con
cellos (oito de Ourense) e Mon
forte. Haberá fotografía en todos 
os estados e en toda parte. N as 
mostras individuais recóllense 

1 proxectos de autores contempo
ráneos e recuperacións históri, 
cas. Christer Stromholm, 
Ramón Dimas, Sergio 
Belinchón, X.M. Castro, Xúlio 
G il ou Marcos Vilarifio son al
guns dos protagonistas destas 
exposicións individuais que 
ocuparán distintos expazos nun
ha programación que se prolonga 
ao longo dos dous próximos me
ses. O fotoxomalismo terá unha 
especial releváncia nas mostras 
colectivas, entre ela a 25 anos 
despois . Memória Gráfica dunha 
transiei6n, que agrupa unha man-. 
chea de profisioais gráficos do 
xomalismo. Cursos, concursos, 
presentacións ou safaris fotográfi
cüS completan o programa.+ 
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Tensión 
,, . 

e angustia 
Tilulos: Negros cspellos / Siléncio. 

Autores: Ramón Cande / Fran Alonso. 
Edita: Xeraís. 

Con este duplo título queremos 
sinalar dúas das características que 
mellor definen os dous títulos en 
que hoxe nos detemos. Ambos e 
dous, figuran na nómina de obras 
editadas na colección Peto da edi
torial Xerais; ademais de ~ren, ta
mén ambos e dous, reedicións ca
se na sua totalidade. O feito de 
que sexan ~os reeditados, non 
lles fai perder frescura nengunha, 
todo o contrário, o tempo respei
tounos e afortala a sua preséncia e 
significado na narrativa galega. 15' 
to sempre é unha excelente noti
cia, ~ que d ixa entrever con 
moita claridade a verdadeira alm
ra da narrativa galega; pero, neste 
caso, moito máis porque nunca 
houbo tantos narradores nen 
tantas histórias verquidas en letra 
impresa~ o cal fai incrementar 
considerabelmente as posibilida
des de que algunhas obras durman 

te moito tempo un siléncio 
agardar que alguén se fixe 

é a sua esperanza, é a sua 
. T eñen en comun, ade

e seren volumes con máis 
dllljl título e nengun ser longo, 
que están contada5 mm estilo di
recto no que non hai concesións á 
digresión, que atrapan ao intedo
cutor-leitor con suma facilidade e 
que apresentan unha moi traba
Ilada gradación da tensión. 

Xa desde o mesmo título, Negros 
espellos, o autor sitúanos na direc
ción en que se van a encamiñar 
cada un dos catro discursos que 
co~en o volume: o relato ne
gro, eido no que Ramón Caride so-

bresae con VOZ pIÓpria. ÜS tres pri
meiros ("Caza do home", "Unha 
doma vella" e "Sarou") son discur
sos que t:ranscorren na Galiza ma
riñeira e teñen como fondo o pro
blema da droga. O cuarto título 
("Louzós") non corresponde a un 
relato en si senón a un grupo de 
catro e todo5 acontecen en Louzós, 
na Galiza interior. Polo que estes 

Negros espellos pode verse como 
unha crónica da Galiza tníxica, esa 
Galiza que, de cando en cando, 
sorprende con algun suceso fara do 
comun difícil de entender, pero ta

mén difícil de entender é que non 
pasara así. Unha Galiza tníxica to
tal, xa que o primeiro tíntlo léva
nos á Galiza do exilio, á Galiza de 
ultramar, da emigración. "Omi do 
home", apreséntanos ao inspector 
_ Barreiro, un home como calquera 
outro ao que lle chega. o momento 
no que :xa non dá atmado máis a 
degrMación moral humana, degra
dación coa que loita desde o que 
en ~ nonnais s6 seria 
cumprimento do deber pero que 
agora se lle tomará exceso de celo 
e rematará por levalo á traxéd.ia. 
En "Caza do home" atopamos, así 
mesmo, a poética desde a cal ra-

món Caride concibe os seus dis
cursos: " ... alguén escribiu isto co
mo se fose un conto ( ... ) e agora le
vanta o bolígrafo do folio e vaise 
erguer, pensa que son s6 un pro
ducto da súa imaxinación literaria, 
como se, en verdade, calquera his
toria que contase poida non suce
dederse realmente en ningures" 
(Páx. 39). Unha poética na cal a 
realidad.e non se diferén~ia da fic
ción, na que a ficción contará sem
pre cun pre-texto que é a mesma 
realidad.e, cun pre-texto e cun pre
texto. O labor do autor consiste en 
seleccionar ese momento tníxico e 
en contar toda a sua crueldad.e. Asi 
é que un entra nos discursos de 
Caride con moita facilidade, ató
pase con tipos facilmente recoñe
cibeis porque son os mesmos da vi
da real e non dá deixado a leitma 
porque xa está instalado no vértice 
da traxédia; unha e.strat:éxia. que lle 
dá moi ron resultado porque con.
fue ao discurso unha intensidade 
pouco habitual, claro que tamén 
reduce moito a dimensión do dis
curso -isa si, a boa literatma non 
depende do 
número de pá-
xinas. "Unha 
doma vella", 
introdúcenos 
outro dos ele-

Ser textos 
reeditados 
non lles fai mentos que 

non soen fal- perder 
rar cando fula- - frescura 
mos de traxé- ngunha 
dia (o sexo, ne · 
moito máis se O tempo 
tamén anda respeitounos 
por aqui ª dro- e afortala a 
ga), partici-
pando tamén sua preséncia 
doutras virtu- e significado 
des narrativas na narrativa 
que caracteri- galega. 
zan os discur-
sos de Caride 
e ainda non 
comentamos: a axilidade narrati
va; a vivem. chmhas personaxes que 

Manuel Riva 
Un millón de vacas Manuel Rivas 
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nunca son planas, que nunca están 
en función da história senón que 
máis ben a história é concebida en 
función sua; a auséncia de ta.bus, 
de mirarnentos, e a coidada admi
nistración da tensión narrativa Es
tas características xa as sinalararnos 
(alá polo 97) para Sarou, unha no
vela breve (de feito xa viu a luz co
mo tal) que sen dúbida é un dos 
mellares discuros da nosa narrativa 
na série negra. O libro péchase con 
"Louzós", un conxunto de catro re
latos que nos transportan á traxé
dia da Galiza interior. Os catro 
acontecen en l.ouzós, desaparece a 
problemática das suhmincias aluci
nóxenas como fondo da trama e 
cobra máis fot7a. o mundo do rela
cionado co sexo. En ''Louzós xea
da", ese ódio atávico, está na orixe 
dos conflitos entre innáns e cuña
dos. En ''Dilixencias praticadas" (a 
fidelidad.e, a esterilidad.e, a necesi
dad.e dos fillos) outro tanto. E ron 
máis intensidad.e na; que pechan o 
libro: "Cara ao fin" é a crónica, ou
tra, de como o sexo perde ao home 
{como en "Unha dorna vella) e 
"O vento na corredoira" devólve
nos esa mentalidad.e na cal a mu
ller debe, ante todo, ser boa, amela 
que non se mostre ·incapaz de es
pertar o mínimo desexo ela rum
pre só con ser boa e o marido dé
belle fidelidade ainda que só sexa 
poriso. 

O segundo título, Silencio (Fran 
Alonso) é tamén un volume no 
que se inclue máis de U9 disan:so: 
"Silencio" e "Vecinos". E, en reali
dad.e, unha daque)a.; noveliñas que 
Nigra publicara na colección T usi
T ala, aquela ambiciosa tentativa de 
populamación da narrativa galega 
que, na nosa opinión, fui por diante 
do seu tempo e pretendeu un ob
xectivo moi difícil de acadar dada<> 
as peculiares condicións nas que, 
sobre todo, se comen:iali7aba (e ·co
mercializa) a literatura galega. Pois 

(Pasa á páxina seguinte) 

· 11 conta de libros 11 

Para outro modelo 
de Est~do 
Xavier Vilhar T rilho propón no seu en
saio un modelo institucional 
"federal-confe-
deral" que, se
gundo afirina, 
"tem em si mes
mo coerencia l& 
gica interna, é 
intelectualm~nte 
concebível e é 
factível na prácti
ca"'. A reniodelafao 
federakonfederal 
do Reino da &Mn-
ha (Laiovento) é lAiÓ;tAtó 
un profundo estu- -
do do profesor de • L.. . . • . , •. 
T eoria do &mdo da urtlvefuiitáde de 
Santiago no que se pode atapar, como 
se aponta; a fundamentación teórica da 
organización estatal debuxada polas 
fomlS políticas asinantes da 
Declaración de Barcelona.+ 

TodoTosar 
en duas línguas 
En catalán e galego oferécenos a edito
rial Mena F.dicións esta escolma da 
obr.'i. de Luís G. T osar. Xúntanse en In
ro::iu:wn dim tempo- Inoo-
cación d' tal. 

temps poemas 
dos:seus dous li
bros publicada; 
máis unha parte 
~poemário 
ainda inédito que 
está centrado na 
cidade de Santia
go de O:>mpostela. 
O ~tor revisou e 
correxiu os textos 
doS que presenta 
agÓra a sua veISión 
deflnitiva. o cata
lári Pere Gimferrer é o autor da introdu-

cif" + 

Para manexarse 
ep euros 
Xesus Cotbacho buscou en O Euro e a 
~Europea (Xerais, Peto) ofe
reeer un libro infonnativo para familia... 
rlZarse coa moeda europea que· en ape
nas dous meses ha
lxirá que mane
x3r. V ai dirixido a 
tddo o público e 
cUvídese en duas 
i$tes, a primeira 
ci*ere dar respo.5ta 
á$ perguntas que 
~quer se pode es
tar a facer sobre o 
~ma e a segtmda 
t~ta achegamos ao 
Pt:ocesode 
Üonstrucción Euro
i*a Múltiplos e divi- · 1 •• . 

se.in-es, dados históricos, cálculos de con
vbrsión e curiosidades da moeda que en
térrará á peseta.. 

Unha novela a anacos 
A escritora Marilar Aleixandre fo¡ a ga
ñadora do Prémio de Novela: por Entre
gas do xornal La Voz de Galicia e agora 
I;r Indo publica en li-
ljiro a narración 
~mpletaque 
ánces se puido 
ier en trintaeun 
húmeros do diá
µo. Unha presa 
de terra é unha 
hovela de intriga 
tecida arredor da 
investigación que 
~ orixina cando 
pun ascensor apa
/:ece o cadáver 
t:lunha moza. O 
libro está ilustrado 
~os debuxos de 1, 

Xoán Carlos Abraldes. + 

.J' 
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Escaramuza 
N2 11. Outuno de 200l. 
Dirixe: Santi Prego. 

Edita: AADTEG. 

Femando Dacosta, Álvaro Guevara e Ro
berto Salgueiro debaten sobre o ensino do 
teatro galego, babeo a moderación de Santi 
Prego e Comba Campoi. O próprio Prego 
e Fátima Rodríguez entrevistan a Tristán 

Ulloa, actor 
protagonista 
da versión 
cinemato
gráfica de O 
lapis do car
pinteiro. Fá
tima Ro
dríguez é 
autora, 
ademais, 
dun artigo 
sobre a 
necesida
de de 
aprender 

teatro e as dificuldades coas que se 
atopan os aspirantes a actores. A velino 
González fala dos convénios colectivos, 
dentro da sección laboral. Comba Campoi 
pergúntalles a diferentes representantes 
políticos a sua relación co teatro.• 

Revista Galega 
de Filoloxia 
N2 2. Ano 2001. 
Dirixe: Manuel Ferreiro. 

Edita: Univers idade da Coruña. 

Xosé Luís Axeitos escribe unha memória 
sobre o profesor Xosé Luís Pensado To
rné. Neves Brisaboa e Carme Femández 
dan conta do nacimento e aceptación so
cial das bibliotecas dbcitais e virtuais, al

gunhas delas en 
Galiza. Xosé An
tónio Souto estu
da un documen
to notarial e poé
tico medieval 
atopado en San
ta C lara de San
tarém (Portu
gal) . Elisai:do 
López achégase 
ao galega lite
rário de 
Manuel Curros 
Enríquez. Ou-

tras notas incluídas nesta 
publicación fan referéncia á lCngua do na
so audiovisual, de Raúl Veiga ou a unha 
aproximación ao galega nas escalas entre 
1900 e 1936, por Sabela Rivas.+ 

El Temps 

111 

Leituras 
111 

(Ven da páxina anterior) 

ben "Siléncio", está na fronteira en
tre relato longo e novela breve. 
Non abandonaremos a tensión e 
intensidade que caracterizaban a es
crita de Caride, pero a de Fran 
Alonso é moi diferente. Para come
zar, deixamos o xénero negro e in
troducímonos na nebulosa da an
gústia, preto do terror psicolóxico. 
O que comem senda como un feito · 
tristemente anecdótic:O (o protago
nista, un xornalista nas listas negras, 
marcha para Madrid e aluga unha 
desconchada vivencia no centro da 
capital), remata [X)r volverse unha 
ameaza para o seu equilibrio psico
lóxico. "Siléncio" áchase dentro 
dunha tradición que, como ben di 
Ramón Nicolás na introdución, co
mezaria en Poe, pasando [X)r Kafka, 
Ferrín, Mourullo e .o mesmo Aus
ter. Salienta neste discurso, o gra
dual proceso de conversión da reali
dade cotiá en fenómeno portador 
de angústia que remata [X)r alterar 
totalmente a mente e modo de vida 
do protagonista, aspecto no que os 
autores antes mentados sobresaen e 
no que Fran Alonso non ten nada 
que envexarll~. Debemos, relacio
nala coa de Males de Cabeza (Ra
món Nicolás ·tamén se fixa nisto, 
páx. 10). O volume, complétase 
con ''Vecinos", moito máis breve e 
que se complementa temáticamen
te co anterior. Semella escrito con 
posterioridade a "Siléncio" coa mi
sión de acompañalo e completalo, 
misión que cumpre perfectamente 
porque, ainda na sua brevidade, evi
ta que se considere como anecdóti
co o discurso precedente, reafir
mándoo. Esta intertextualidade ta
mén era característica de Negros es
pell.os, da cal xa podian lerse, en 
Crónica de sucesos, várioo discursos 
incluidos aqui, (concretamente as 
crórúcas ID e VII). 

Son dous discursos, realistas, nos 
que o tratamento da tensión es
tá agradabelmente logrado; que 
atrapan ao leitor e obrigan a que 
a sua leitura non os defoce indife
rentes. Duas boas opo-rfnnidades 
para reencontrármono~ con dis
cursos deses que apaix<Dnan, que 
nos fan sentir moi intehsamente 
as histórias que contanj + 

XOSE ,M. EIRÉ 

Nada santa 
. Estrea de Rosalia 
de Otero polo CDG 

Título: Rosalila, de Ramón Otero Pedrayo. 

Dramatización e dirección: Roberto Vi

dal Bolaño. 

Reparto: Maria Barcala, Rosalia; Susana 

Dans, sra. Maria; Xúlio Lago, Manuel Mur

guia; Alfredo Rodríguez, Alvaro Anido; Mó

nica Caarnaño, Ela, Herba Redendente, Sofia, 

Parente, Dama, Sombra, Muller; César Carn
beiro, Fidaldo a pan pedir, Eduardo Pondal, 

T endeiro, Arcipreste; Mercedes Castro, Vella, 

Moza bulreira, Raiña Carnélia, Señora da ca

sa, Dama; Xan Cejudo, orfo dos laigos cami

ños, peleriño, Pico Sacro, exclaustrado sabido, 

oncaneiro prestamista; Xaquín García Mar

cos; Señorón vello, home calado, médico; Mi

guel López Varela, Doutor Varela de Montes, 

Monte do Viso, Home, Caseiro; César Marti

nez Goldi, Muiñeiro, Ecónomo, Monte Pedro

so, Amigo dos anteollos clásicos, Fusilado, 

Ollas dos monos; Pancho Maninez, Crego 

sen licéncia, Alalá dos eixos, Amigo xove e 

enxoito; Xoán Carlos Mexuto, Gaiteiro, Mo

xo, Aurélio Aguirre, Sombra l; Yolanda Mui

ños, enferma 2, a panadeira, moza dos cabelos 

froumentos, leonor, dama, sombra, solteira se

ródia, rnarmular fondo; Laura Ponte, enferma, 
nai, visita, costureira beiladora, auga viuda, la 
argentinita; Gloria Rico, loba, moza brava, ade

la, dama, velliña, sombra; Belén Ruibal, esru
dante, interno, Bécquer, sombra Il, chover 

ventureiro; Xosé Vilarelle, Miliciano, Eescuro 
Pai, Esterco, Neira de Mosquera. 

Atre:z:zo: Roodrigo de Roel. 

Música: Roodrigo Romani. 

Esta é a história dunha muller 
formada nos ideais da liberdade 
e da emancipación, que recebeu 
unha instrución a contrafio do 
mundo que lle tocara viver, su
lagado pola marea da reacción e 
do clericalismo. 

Andando o tempo a muller dei
taba nunha prosa limpa e irónica 
o noxo que lle producia a irra
cionalidade, os tópicos burgueses 
e as ideas vellouqueiras. Na emi
gración, puxo en verso a desfeita 
do seu país, e, para iso, meteu 
nas claves estéticas do seu tempo 
unha voz tan poderosa que foco 
nacer unha poética orixinal, 
porfiada por mil intérpretes pero 
convertida para sempre en refe
réncia dos que non tiñan voz. 

ANOSA TERRA 

No primeiro plano, Yolanda Muiños e á esquerda, en segundo plano, Laura Ponte 
Santasmarinas, nunha cena de Rosalia, na versión do CDG. 

Esta é a história dun símbolo para 
un povo. O seu compañeiro, o in
telectual nacionalista Manuel 
Murguia, conseguira que toda a in
telixéncia do liberalismo español, 
os comecuras da Revolución de 
1868, arnigo.s queridísimos del e da 
poeta, lles negaran decantado a pa
labra por teren publicado unha 
Historia da Galiza que contradecia 
o proxecto centralista. Non fala
moo dun tempo remoto. As conse
c1~éncias da operación política coa 

4. NARCOS 

que se quixo enterrar a Gloriosa ou 
Septembrina, ainda pesan nos deci
sivos anos 30 do século pasado. A 
hostilidade que cercou á Poeta e ao 
seu compañeiro, está documentada 
de forma irrecusábel [X)r Francisco 
Rodríguez e Catherine Davies. 

• TOLÉMIA E SANTIDADE. A 
conspiración reaccionária de silen
zo e exclusión, na que tivo un pro
tagonismo marcado a Igrexa, aliou~ 
se cos que temian ver convertida a 

2. A LOITA RCC1óN Carlos G. Reigosa ANTifRANQUISIA 

l. CONTOS 
Xerais DE Luís COSTA 

DA CORUÑA 5. HOMÓNIMA 
Juan Garcia Durán 

Xurxo Souto A. Riveiro Coello 
A Nosa Terra 

Xerais Galaxia 3. EsPAÑA 

2. FISTEUS 
UNIFORME 

José l. Lacasta-Zabalza 
ERA UN MUNDO Laiovento 

LupeGómez 
4. LITERA TURA ANosa Terra 

NoN FrCC1óN GALEGA. s. XX 
3. DIARIO Vários autores 

DUN VELLO ANosa Terra 
REVOLTADO l. A MEMORIA 

Antón Tovar DA NACIÓN 5. 0 PENSAMENTO 
Galaxia Camilo Nogueira DE CASTELAO 

X erais X.C. arrid Couceiro 
ANosa Terra 

Librarías consultadas: 
' Ccu-tabón (Vigo). Com:ciro (A Cormia). Mid1elc11<1 (Pontcn~dr:1). 

Pcdrcirn (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourcnsc ). 

N" 904. Do 9ao 15 de Outubrn de 2001. Prew 

450 pta. 

Dirixe: Eliseu C liment. 

Edita: Edicions del País Valencia. 

Un especial sobre Gal.iza achega aos países 
cataláns a actualidade eleitoral do naso 
país. Nun cademo especial, várias voces 
retratan a situación da nosa política, a 
identidade, a economía, a agricultura, a 

Da arte dos vellos prospectos cJnernatográf icos 

literatura, a 
pesca, a mú
sica e o de
porte. ¡\de
mais,.Alex 
Miti.anen-

, trevista a 
EmiHGi
ralt. Na 
sección de 
Elt.emps 
d1iisWria, 
ana!lízase a 
transkión 
española. 
JoanRou-

ra reflexiona sobre as cai.JBas dos 
atentados do 11 de Setembro nos EE UU e 
o mao papel das poténcias ·oddentais para 
xestionaT con acerto a gra""e siruación de 
Oiiente Médio. Xúlio Ricardo Trigo revisa 
os diá.rios de José Saramago.+ 

1 
1 AXENDA 
A NOSA TERRA. 2002 
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Rosalia nun perigoso símbolo de 
~q~p.tidade patriótica, .potenciado 
dende o mundo emigrante. Con ra; 
zón se di que a artista é responsábel 
da" sua obra e non da sua lenda. 
Tantas ácidos lanzados contra o 
daguerrotipo da escritora deron un 
novo perfil irrecoñecíbel, no que 
estárí os mitos da tolémia e da san; 
tidade. Ramón Otero Pedrayo non 
se deu librado deles na sua Rosalia. 
Rebordando honradísima inten; 
ción, torpeza barroca e amor pala 
protagonista, someteu ainda a len; 
da a unha interpretación de tercei; 
ra fase na que aparece como vítima 
dun Murguia atrabiliário, burrán, 
insensíbel e machista; mutilada no 
cerne mesmo da sua personalidade 
por ter nacido na inclusa e tocada 
pala eséncia da saudade coma por 
unha língua d Pentecostés, doen; 
zas e morbos que sumados e combi; 
nados entre si produciron unha 
pranta de sensibilidade sublime, a 
precisa para interpretar a voz do 
pavo e para vivir amores de imposí; 
bel correspondéncia. 

Por e non ahondase, o catolicis; 
mo de Otero, tan contaminado 
do caos relixioso de Chateubriand, 
decide colocar na man de Rosa; 
lía non ei que costume de rezar 
ao solpor, idealización capital; 
mente falsa nunha personalidade 
laica dunha peza. Rosalia debeu 
ter de beata algo menos que o 
Curro de O Divino Sainete. 

Con estes materiais, Roberto Vi; 
dal Bolaño dirixe un drama 
psicolóxico no que o texto non 
afonda no drama vital de Rosalia. 
O público recebe copiosísima in; 
formación sobre as reaccións sen; 
síbeis da protagonista pero non 
tanta, ou ás veces nengunha, de 
por que non se puido realizar ~ 
mo per oa. Podemos perseguir 
unha metáfora que faga voar e; 
gundo significado ou parábolas 
colectivas sobre a agonía de Ro; 
salia, que verem como no tun; 
den oll un drama personal e 
fr udiano a que doutor Oter 
n n vai r dar rn ito remédio 

' vid nt qu ten a r , 
n utr 

te: a representación da sensibilida, 
de popular que enleva ao público 
con tres compases dunha cantarela. 
Que voz extraordinária. Está perfei; 
to Xan Cejudo de exclaustrado sa, 
bido. O povo enmascarado que 
acompaña como unha sombra á 
Poeta propícia momentos altos de 
emoción e transicións orixinais coa 
cara.uta á vista. O público segue a 
obra en silenzo atento, colle a volta 
das iranias, recebe con abraio as 
transicións brillantemente resoltas 
e aplaude con forza ao final. 

Xúlio Lago semella un algo groso e 
envarado de máis no papel dun 
Murguia que, polo que cantan, b 
vaba o vento de fame negra que 
pasara e era vivo e lizgairo coma un 
mazarico, asi pode ser de inxusta a 
lenda como é cruel Otero, até o en, 
carnizamento, co consorte presun, 
tamente desleigado. O reparto e a 
pedrea caleidoscópica de tipos a re; 
presentar é acaido, cheo de recur, 
sos e ben dirixido, coa inevitábel 
disgresión (que parece consciente e 
insalvábel na dirección), dos carac
teres históricos, menos capaces de 
transmitir convencimento que a 
forza do tópico que os abala. 

Fica en pé a pergunta de por que se 
convoca a tan enorme equipa mé; 
dica para resucitar semellante pe, 
tardo de texto. Se a intención era 
labrarlle unha espiral de máis á pe
ana de Otero, o resultado é segura; 
mente o contrário porque o autor 
xa era grande e prolífico de seu e 
non había máis ramos que lle por. 
Se o que se buscaba era deixar un 
mural da sensibilidade urbana da 
Compostela de hai cento sesenta 
anos, vista nun espello literário 
clásico, podemos concluir que os 
hai ben mellares e menos tópicos. 
Se, pala contra, queríamos repre; 
sentar un arquetipo de época, ben 
nos compria a axuda de algo máis 
de distanciamento e desenfoques. 

No que toca ao sentido da obra, o 
sacrificio consciente e intensarnen, 
te político de Rosalia e Murguia 
non se pode metabolizar na sua an
tCtese. O conselleiro Pérez V arela 
pode prometemo que ronca con 
pracer na noite l nga baixo os pa; 
raugas de Otero e Valle (e logo de 
Castelao en español) pero iso non 
n riva de estar convencidos de 
que Valle e Otero Ue habían rom; 
per a parróquia na cabeza.• 

GUSTAVO LUCA 

Xo:;é rázq11ez Pinto,. 

BA1\íZADOS 

Exposición de 
papelcouché 

Titulo: Sissi. 

Lugar: Quiosque Afonso. A Coruña. 

Panem e circenses, pode ser o 
lema que mellar se adecua para 
xustificar a exposición que du, 
rante o derradeiro trimestre 
<leste ano ocupará a sala Kios; 
ko Alfonso da Coruña, baixo 
do título Isabel de Austria, 
Sissi. Nen o material exposto, 
nen ~ xeito de apresentalo, 
serve para enmarcar a exposi, 
ción dentro do que corrente, 
mente se denomina arte, histó, 
ria, etnografía ... 

Isabel de Austria, Elisabeth de 
Baviera ou Sissi a secas (1837, 
1898), casou cando tiña 15 anos 
co emperador de Austria,Hun, 
gria, Francisco José, cuxo asasi, 
nato no ano 1916 en Sarajevo 
daría pé á primeira guerra mun; 
dial.Tamén 
Sissi morrería 
a mans dun 
anarquista. 

O lmpério 
austro; hún
garo era her; 
deiro domáis 
rancio con; 
servadorismo 
europeu. O 
emperador 
reinaba sen 
parlamento 
nen consti; 
tución . Ao 
longo do seu 
reinado co; 
mezado no 
1848, debido 

Interesantes 
poden ser 
as fotografías 
de meados 
do XIX, 
algunha 
esteticamente 
moi boa, 
pero nada 
máis. 
O resto 
son obxectos 
persoais 
sennengun 

ás presións, interese. 
tivo que ir 
cedendo. O 
problema na, 
cionalista co reino de Hungría 
e coa apropiación de Bosnia; 
Herzegovina foi o problema 
máis grave do seu reinado. 

Sissi · foi muller culta que cho; 
caba con aquela sociedade de; 
cadente.Toda a sua vida o que 
fixo foi escapar da corte viene; 
sa. Así, coincidindo co estabe; 
lecemento do ferrocarríl e das 

Marica Campa 
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lineas marítimas, Sissi fre, 
cuentou moitas capitais euro, 
peas e sobre de todo, pola sua 
paixón polo grego e o clasicis, 
mo a illa de Corfú.Tamén Pª' 
rece ser que o seu culto do 
corpo, que a levou á anorexia, 
tiña que ver con problemas 
psicolóxicos. 

Luigo Lucheni anarquista de 
orixe italiano,matouna dunha 
puñalada en Xenebra.O asasino 
manifestou que mataba a unha 
persoa que vivia nunha felicida; 
de insolente,cando o xuí'.z lle di, 
xo que asas~ara a unha muller 
desgraciada .. 

A expectación despertada, so, 
bre dunha persohaxe máis das 
revistas do corazón avant la let; 
tre que dunha personaJGe histó; 
rica, fai que se organizen colas 
na sua entrada. Unha instala, 
ción de espellos pendurados, 
pode resultar o mais atractivo 
de toda a montaxe desde o 
ponto de vista estético. E segu; 
ro que a intención foi máis de 
decoración que artística. Esta 
instalación xa nos avisa de que 
o que se nos vai a amasar é al
go a ver co espello, o que pode; 
riamos ver hoxe en calquera 
das novas princesas do papel 
cuché. De escaso ou nulo inte, 
rese son os óleos que colgan. 

Cadros de estética ou xa pasada 
de moda ou decadente. Na 
Viena fünisecular do XIX, que 
roáis que sentimentos estéticos, 
as señoras que me precedían na 
visita oferecíanlles a ocasión 
de comparar a beleza de Sissi 
coa de Romy Schneider, actriz 
que encarnou a aquela na fa; 
masa película que titula co seu 
nome. 

Interesantes poden ser as foto; 
grafías de meados do XIX, al; 
gunha esteticamente moi boa, 
pero nada máis. O resto son 
obxectos persoais sen nengun 
interese, que non sexa o feti; 
chismo ou o morbo derivado 
dtinha personaxe famosa. Ali 
se nos amosan desde o atracti, 
vo dunha corte imperial -por 
iso invitaron ao sacerdote do 
atractivo Boris lzaguirre- polo 
que ten de ostentoso e inal, 
canzábel para o comun dos 
mortais, como son mesas de 
comedor coas pezas de prata, 
vasos de fino cristal e finos 
manteis, mesas domadas para 
tomar o té, vestidos bordados 
en ouro ata útiles de viaxe ou 
de hixiene persoal. Así como 
tamén médias ou notas manus, 
critas. Pero para morbo ·apre; 
séntasenos dentro dun espácio 
que simula un sepulcro a cami, 
sa que Sissi levaba cando foi 
disparada. 

As mesmas señoras que me pre, 
cedían na visita non se estra, 
ñaron máis <liante da camisa 
senón que suspiraron <liante de 
paneis que falaban do suicídio 
do seu primoxénito ou dos seus 
problemas para vivir na Corte 
vienesa. "Cuanto tuvo que su, 
friresta mujer", foi a frase que 
susurraron, que de seguro aínda 
lembraban as suas bágoas de 
había moitos anos vendo a Sis, 
si a sua película. 

Todo apresentado do xeito 
máis cutre que se pode. O visi
tador ten que pasear por un 
percorrido prefixado onde, a 
xeito de vitrina, se nos mostran 
os distintos obxectos perdendo 
xusto o que buscaban: o atrae; 
tivo. Todo está amoreado, me; 
nos QS visitantes que son intro; 
<lucidos por un corredor segun, 
do vai habendo sítio. • 

XESUS LÓPEZ PIÑEIRO 

[ 



. ' 

26 25 DE OUlUBRO DE 2001 • N21.005 

A Asociación de Editores denúncia 
a redución de axudas ao sector 
Cre 'arbitrária' a política da Xunta de merca de libros 
A Asociación Galega de Editores fixo pública a sua oposición á redu
ción de axudas ao sector e á política de compra de libros por parte da 
Dirección Xeral de Política Lingüística (DXPL). No comunicado ad
vírtese que a discrecionalidade da Xunta obriga as editoriais a "renun
ciar á posta en marcha de moitos proxectos de alto interese cultural". 

A directiva da asociación que 
agrupa a 23 empresas editoras Ja, 
menta que a política de convé, 
nios e compras desenvolvida pola 
Dirección Xeral de Política Lin, 
güística estea a ser "arbitrária e 
pouco respectuosa cos critérios de 
igualdade e non discriminación 
que deberian presidir a actuación 
dos poderes públicos". A nota fai, 
se público despois de que o orga, 
nismo dirixido por Xesus Paulo 
González Moreiras asinara un 
convénio con tres editoriais para 
a merca dos chamados grandes 
proxectos co fin de repartilos nos 
centros de ensino. Por este acor, 
do que dura catro anos, a DXPL 
merca o Proxecto Galicia de Hér, 
cules Edicións, a Encidopédia Ga, 
"lega Universal de Ir Indo e Artistas 
Ga"/egos de Nova Galicia. 

A Asociación Galega de Editores 
pontualiza que a actuación das 
editoriais beneficiárias é "irrepro
chábel" pero, ao tempo, considera 
"inxusto que só sexa un número 
moi limitado de editoriais as que 
se ve:xan beneficiadas polas com, 
pras, mentres a grande maioria das 
empresas que conforman o sector 
editorial galega vense abrigadas. a 
renunciar á posta en marcha de 
moitos proxectos de alto interese 
cultural pala falta de apoios da ad, 
ministración pública". 

Segundo a presidenta da Aso, 
ciación de Editores, Fabiola So, 
celo, "o que se está a cuestionaré 
que se reduzan as axudas ao sec, 
tor do libro, non a sinatura do 
convénio en sL Queremos que os 

presupostos públicos se estabele, 
zan seguindo critérios de igual, 
dade e non discriminación". En, 
tende así que o sector está a ser 
prexudicado pola política de re, 
partos e, en especial, será a pro, 
dución de libros de texto a que 
máis se resinta pola merma de 
axudas. A elaboración dun libro 
para o ensino contaba hai dous 
anos cunha axuda que rondaba 
os tres millóns de pesetas, e a 
empresa comprometiase a entre, 
garlle á administración entre 
corenta a sesenta exemplares. 
Na actualidade, as editoriais re, 
ceben un millón -tres veces me, 
nos- e esa axuda outórgase en 
calidade de compra polo que ca, 
da editorial ten que entregar o 
número de exemplares corres, 
pondentes a ese importe. "Esta 
redución drástica implicará que 
algunhas editoriais galegas terán 
que deixar de publicar libros de 
texto. Os prezos non se van su, 
bir, entre outras cousas, porque a 
competéncia de grandes empre, 
sas é grande. Esta medida pode 
afogar moitas editoriais", sinala 
Fabiola Sotelo ao tempo que ex, 
plica que, amáis da redución de 
axudas ao libro de texto eliminá, 
ronse dos materiais complemen, 
tários que antes recibian o apoio 
institucional. As razóns de limi, 
tacións presupostárias que se re, 
ceben por parte da Dirección 
Xeral de Polítia Lingüística, non 
lle serve á asociación dos edito, 
res xa que, ao seu ver, "revélanse 
como falsas" cando se están a 
asinar novos convénios como o 
que afecta aos grandes proxectos. 

A urxéncia 
do Plano de Bibliotecas 

Fora das críticas ao respeito da 
xestión e merma das axudas 
públicas ao sector, a Aso, 
ciación Galega· de Editores de, 
fende de novo a sua proposta 
remitida á Consellaria de Eclu, 
cación de posta en marcha dun 
Plan de Bibliotecas Escolares, 
co fin de poñer á man dos es, 
colares os libros como meio pa, 
ra promocionar a leitura. "Só a 
desídia e a irresponsabilidade 
do conselleiro de Educación e 
do director Xeral de Política 
Lingüística, e non inexistentes 
escasezas presupostárias, impe, 
den que ese Plan sexa xa unha 
realidade da que poderla gozar 
toda a comunidade escolar ga, 
lega", afirman. 

O director de Edicións Xerais, 
Manuel Bragado entende que a 
produción de libros "necesita das 
axudas públicas para desenvol, 
ver os seus proxectos". Durante 
os últimos dous anos, o aparcado 
de axudas públicas adicado á ela, 
boración de materiais mantivo o 
mesmo orzamento pero introdu, 
círonse novos apartados como o 
de grandes proxectos polo que as 
empresas pasaron a receber me, 
nos cartos para os mesmos con, 
ceitos. "Son tempos nos que o 
sector precisa intelixéncia, uní, 
dade e capacidade de diálogo 
coa administración. Xerais non 
está en absoluto satisfeita coa si, 
tuación pero o próprio sector de, 
be consensuar a sua posición", 
sinala Manuel Bragado quen ~ 
pera que se debata o tema nunha 
próxima asamblea xeral da Aso
ciación para chegar a acordos 
unánimes.• 

San Martiño de Porres, o freí escoba 
Martiño de Porres era negro. 
Negro nunha cerra de escravos. 
Negro nun tempo no que a cor 
da pel era signo distintivo. Pero 
era un negro taumaturgo. 

Contan que un día, andando po
lo convento, encontrou ao freire 
despenseiro cun enfado de mil 
diaños, porque os ratos, metíanse, 
lle por todas partes a perder os ví, 
veres e ata as roupas de sancristía. 

Daquela Martiño, foi onde os 
roedores facían a súa festa e 
botoulles un sermonciño, a ver 
a que viña iso de estragar as 
cousas do convento, e por ter 
tan mal comportamento, man, 
dounos saír dos seu agochos e 
entrar nun saco, logo colleunos 
e botounos á rúa, expulsados 
por importunar ao estresado 
despenseiro. 

Martiño era fillo dun cabaleiro 
español e dunha escrava aman, 
cebada, que lle inculcóu ao ca, 

tivo a necesidade de procurar 
unha vida máis cómoda da que 
0s antepasados materno levaron 
na América colonial, na Lima 
dos buscadores de fortuna, cons, 
cente de que con aquela cor de 
pel non fan chegar moi lonxe. 
Asi pois, el, ao amparo da casa 

. paterna, argallou un modo para 
facerse valer. aprendeu algo de 
enfermería e o uso dalgunhas 
plantas, e abriu consulta de 
practicante. 

Tiña boas mans o rapaz, e axiña 
se converteu nun experto na ar, 
te dos curandeiros, aprendeu o 
uso das herbas, a aplicar menci, 
ñas e a adornar con palabras o 
seu labor. 

O seu poder, que ademais de es, 
tar amparado por ser filio de 
quen era, o mesmísimo goberna, 
dor do Panamá, tamén estaba 
bendecido por esa aura que en, 
volve aos preferidos da divinida, 
de, facía que a xente saíse da súa 

consulta, non só aliviada do cor, 
po, senón tamén convencida 
das dotes especiais do curador, e 
comenzouse a espallar a fama de 
milagroso, del que non era mé, 
dico nin home de estudios sobre 
as ciencias da vida, senón un 
simple afeccionado. 

O albeite, non se angarguelaba 
con palmadiñas no lombo, sa, 
bía moi ben que a súa vocación 
de propiciar o ben aos paisa, 
nos, non era ben vista polos 
competidores que colgaban nas 
paredes un fachandoso título 
universitario, e que se quería 
seguir dedicado á súa vocación 
non lle quedaba máis remedio 
que acollerse á disciplina dal, 
gún convento, onde puidese 
exercer o seu oficio como unha 
obra máis de caridade, senj1 le, 
vantar a envexa dos profe io, 
JVlis colexiados. 

Martiño era humilde, segundo 
din, pero tamen moi orgulloso 
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A Seminci de Valladolid· 
abre coa película iraniana 
Kandahar 
Exibirase tod(J o cinema de Visconti 

194> FRAN ÁLVAREZ 
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O próximo venres 26 de Qutubro 
dará comezo a 46 edición ;do Fes-
rival Internacional de Va.$adolid, 
a popular Seminci, que ch~ car, 
g.Ida do bon cine ao que ~ ten 
acostumados. Nesta edición ano 
podemos empe7.3I a disfruiar des-
de a gala de inauguración, coa 
sorprendente e exquisita )Vmda, 
har, de moda agora poh !despnr 
porcionados bombardeos ~ou, 
nidenses a esta cidade, do irani 
Mohsen Makhmalbaf, ata a gala 
de clausura, coa última película 
de Peter Cattaneo, dire<:tor do 
éxito Full Monty. Hai que desta-
car a participación dun amplo 
abano de paises que pugnarán p<r 
la Espiga de Ülau dende o conti, 
nente asiático. Xllll.to á pelírula 
de apertura, destacan &we MakJrfi 
(O roto é secreto) de Babak Paya.
mi, pelírula irani en coproduci6n 
con Italia e Suiza, a China An 
Yang Ting Er (O arfo de An1ang) 
de Wang Cliao ou a franco israe, 
lita Hatootma Mehuheret (MatJi, 
monie Seródio) de Dover Kosash, 
vili Desde Omadá veñen dous tí, 
tulos Lost and Delmus (O derradei, 
ro salaio) de la Pool e Maelstrom 
de Denis Villeneuve unidas ás 
que chegan de Latinoamérica en 
coprodución con España; as ar, 
xentinas O fillo da noim de Juan 
José Campanella e Os Pasos Perdi, 
dos de Manane Rodríguez. 

A produción africana é a menos 
representado pois a sua Parrlci, 
pación limirnse á prodnción arxe, 
lina I.itle Senegal (o pequeno ,Se, 
nagal) de Rachid Bouchared ro--

do seu oficio, polo que, cando 
entrou na orde dominicana, 
non quixo facerse sacerdote, se, 
nón permanecer como lego ,¿ou 
non quererían os seus superiores 
ter a un negro de cura?. Como 
queira que fose, os pacientes se
guiron visitando ao practicante 
no convento, e el atendía.os con 
preferencia a ningún outro la
bor, incluso descoidando as de, 
mais faenas que lle estaban en; 
comendadas, polo que os seus 
superiores se viron obrigados a 
poñerlle severos correctivos ~ 
máis dunha ocasión, como era 
mandarlle varrer o convento 
nos recunchos máis impensá; 
beis, ata que foi coñecido polo 
alcume de frei escoba. 

Pero el seguía atendendo aos 
seus enfermos, facendo curas, re, 
ceitando ungüentos e pomadas e 
recollendo nun pequeno hospi, 
tal que montou dentro do con, 
vento, aos máis desvalidos, o 
que lle facía coller fama entre os 

producida, como non, por Ale, 
maña e Franza. Europa é quen 
trae máis películas, con prcxlu, 
cións tan dispares como o novo 
produto Dogma, chegado de Di, 
namarca, Italiensk far Begyrulae 
(Italiano txzra prinripiant.es) de Lo
ne Sherfig, as españolas Dama de 

. Parto Pim de T oni Salgot o Solo 
Múi de Javier Balaguer, xunto á 
británica My Brother Tom (Meu 
innán Tom) de Dom Roetheroe, 
conforman o panorama europeu, 
ao que unir as ~ de vellos co
ñecida; do festival como Ken Lo
ach, The natiigators, que participa 
fóra de concurso. 

En canto ás demais seccións do 
festival cabe destacar 05 dom ci, 
clo.s adicados a dous caheleiros do 
cine exquisito e elegante, Luchino 
Visconti, roa visión completa da 
sua filmografía desde Obssessione 
(1943) ara a sua ultima pelírula 
L 'lnnocente (O inocente, 1976), e 
a Eric Robme:r, que baixo o suba, 
tulo de Cantos Morais, agnípanse 
seis títulos que supuxemn a sua re, 
velación inte.macional 

Outra das seccións de maior in, 
terese do festival é Tempo de 
Historia, sección documental. 
Nesta edición participará o in, 
quebrantábel e incombustíbel 
chileno Patricio Guzmán con O 
Caso Pinoehet, no que o director 
da Batalla de Chile, realiza unha 
investigación e seguimento 
exaustivo do xuizo ao ex,xene, 
ral e ex-ditador Augusto Pino
chet, asi como ás implicacións 
provocadas en Chile e España 
por ese xuizo. • 

FRANCISCO ANT. VID.AL 

paisanos, pero tamén constantes 
enfados por parte dos superiores, 
que vían o sagrado recinto sem, 
pre invadido de chagados e en, 
fermos de todo tipo, incapaces 
de lle impoñer disciplina; ata 
que un día, o abade, moi enfada, 
do, chamouno e proibiulle vol, 
ver a atender a ninguén, e me; 
nos a facer aquelas curas que Lo
go revistía con arte milagreira. 

--Os enfermos que vaian ao mé, 
dico, e se tes que atender a a}, 
guén, faino despois de ter todo 
varrido e recollido. 

Cóntase que daquela, estando o 
obediente freire coa s6a escoba, 
viu como un albanel que estaba 
no tellado, esbanaha e predpitá, 
base ao chan. Daquela, el, por se, 
guir os mandados do seu superior, 
mandou que o caído quedase sus-
pendido no ar menttes lle ía pedir 
permiso ao superior para evitarlle 
o mortal golpe que se inruía. 

Ali haxiografías consultadas non 
contart si o superior lle deu per, 
misoounon.+ 

A 
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O exemplo de Antonio Vázquez Rey 
Pechei o Congreso interna
cional O Exilio Galego -que vai 
marcándome os últimos exem
plos que vou poñendo- coa es
cueta referencia final ao, pra 
min, máis vello coñecido e res
petado entre Os trasterrados que 
n'on volveron, dos que falei: 
"Chamábase Antonio Vázquez 
Rey -dixen- e ensinoume as pri
meiras e segundas letras. Pois a 
escola de don Antonio, o mes
tre, foi a única que fun en toda 
miña vida". 

Cando terminei de falar, as 
organizacións do Congre
so agasalláronme co preza

do galano do Repertorio bioblio
gráfico do exiUo galega, acabado 
de publicar polo Consello de 
Cultura, en edición limitadísi
ma, por ser unha primeira ache
ga á "recopilación normativa 
dos exiliados galegas", que cal
quera pode contribuir a comple
tar. Entrementes xantaba e fala
ba con Nicolás Sánchez Albor -
noz e os fillos de Isaac Díaz Par
do -no convite con que iste, no 
Castro de Osebe, obsequiounos 
aos congresistas- desaparéceme 
o Repertorio. Pero poucos días 
despois, no arquivo do Consello 
da Cultura Galega, facilitáron
me outro exemplar, pra que a 
miña memória poidera engadir 
outros nomes, ou máis dados, 
aos xa existentes no tan impor
tante ficheiro do exilio. 

• A FICHA DE DON ANTo .. 
NIO. O primeiro que fixen ao 
ter o Repertorio nas mans, foi 
comprobar se figuraba o meu 
mestre nil. E viña así a sua ficha: 
''V azquez Rey, Antonio ( Cam
paña, Valga, Pontevedra?) Mes
tre nacional de Pontecesures. 
Afiliado ao Partido Socialista. 
Despois de estar preso marchou 
para América, onde traballou 
nun barc . Faleceu alC". 

Os breves datos son exactos, 
agás de que don Antonio "tra
ballou nun barco". Supoño que 
a persoa que os tomou escribiu 
banco nas súas notas, cun n 
que confundiron co r cando as 
puxeron en limpo. E de ahi que 
o meu mestre figure como ma
riñei ro, na profesión que tivo 
no exilio, asegún o Repertorio. 

Sen ter en canta que cando ti
vo que transterrarse xa non es
taba en edade de traballar em
barcado, senón de gañarse a vi
da que lle quedaba nunha pro
fesión urbana, coma era a de 
empregado de banca, ou ben de 
administrativo nunha editorial, 
coma era ~ EMC, fundada polo 
fabuloso Alvaro de las Casas, 
onde efectivamente traballou o 
meu mestre. 

• Os IRMÁNS DE CAMP Aí'lA. 
Figura o retrato de Antonio 
Yázquez Rey no Album de dibu
xos que fixo Camilo Díaz Bali
ño aos seus compañeiros presos 
na cadea de Santiago, no tráxi
co verán do 36. Abraia que ni
ses dias non lle tremara o pulso 
ao pai de Isaac para retratar 
con tanta semellanza a seus 
compañeiros de infortunio na 
pétrea e tétrica prisión do Pala
cio de Rajoy. Pois en vísperas 
de ser paseado o bo artista, 
xunto con Sixto Aguirre, retra
tou ao meu mestre, talmente 
como eu o recordo. E tamén ao 
seu irmán Paco, o ferreiro de 
Campaña, mestre á súa vez do 
millor taller mecánico do 
Ullán, e tenente alcalde do 
Concello de Valga, quen ase
made se exiliou e aparece no 
repertorio. 

Tanto un coma outro irmán 
eran naturais da freguesía de 
Campaña, pertecente ao 

municipio de V alga. Dous dos 
moitos fillos e filias do abogadi
ño, pois parece que o pai poseía 
o título que non tiñan os rústi
cos e sagaces abogados das sil
veiras. O fillo maior, Antonio, 
foi á escala de Valga; senda dis
dpulo predilecto do mestre na
cional e presbítero Carrandán, 
D. José Vicente Cousiño, o es
moleiro da Bella Otero, e o tipo 
máis ocurrente e célebre da Te
rra de Iría naquela época. Polo 
que Borobó ven ser neto peda
góxico de Carrandán, dado que 
iste foi o que fixo escolante ao 
meu mestre Antonio. 

• A ESCOLA DE DON ANro .. 
NIO. Viñera trasladado don An
tonio, da escola de Brión, na 
Mahía, coma mestre nacional á 
nosa de Cesures. A cal ainda re-

cordo co\ seu solo de chapapote, 
alfombra?o do pó, que somentes 
se harria ros sábados; cando em, 
pecei, ao~ cinco anos, a asistir a 
ela, ao attº seguinte de chegar o 
novo mestre. Era o único entón 
dunha pahoquía (que aínda non 
se independizara do concello 
valgués) habitada por unhas dú
as mil persoas. 

Don Antonio poseía nise tempo 
a enerxía educativa de maior 
voltaxe do país. A primeira hora 
da mañá ata a medianoite, ence
rrábase con centenar e medio de 
rapaces, ensinándolles sucesiva
mente cantas materias cabía 
preparar: dende latín a cálculo 
matemático e o descublrimento 
de América, en especial, pois si
multaneaba a enseñanza pública 
e primaria coa privada e secun
daria. Trocábase así a escala, nas 
horas non oficialmente lectivas, 
na pasantía máis ruidosa e diver
sa maxinable. 

Preparaba ahí don Antonio 
a ducias de estudantes de 
Bacherelato, do maxiste

rio, de Peritaxe Mercantil, dos 
primeiros cursos do Seminario 
Conciliar, pra factores do The 
West Galicia, opositores a Corre
os e Telégrafos, aduanas, carabi
neros, etc. Sen desatender nun
ca a seus alumnos de enseñanza 
primaria, cunha matrícula de 
cento e pico de nenos, aos cales 
podía instruir mediante unha 
organización educativa sui géne, 
ris, verdadeiramente modélica. 

Nela, casi todos os rapaces era
mos ao mesmo tempo alumnos e 
profesores, os que iban en Catón 
tomaban a Lección aos de silaba
rio, e dábanlla aos de cartilla. 
Quen ia máis adiantado, espe
cialmente os que finalizaban a 
carreira.. de mestre, servían de 
monitores aos que cursaban os 
bacherelatos, e istos ensinaba
mos a ler aos mozos e inda aos 
homes maiores que acudían á es
cola nocturna. 

Tiven clise xeito a honra, nises 
meus primeiros anos, de ensinar 
as primeiras letras a Muiño~ Fe
rro; logo, o popularísimo Fleta, 
fundador e director do coro da 
Ponte, e, máis tarde, inventor do 

lábaro hispánico, comediógrafo 
sen estreno,¡ e que chegou a ser 
unha das m~ntalidades da colo
nia que ain3a non s~ chamada 
madrigalega.¡ 

• A OOR ~ MESTRE. Entre os 
monitores bresaía Manuel Lo-
bato, Zapa 'riño, que foi quen 
me meteu nJ caletre canto che
guei a saber ~ logo esquecín. Za
pateiriño, sendo xa mestre na
cional, e. sarxento, na Guerra, 
do Exército ídem, seria fusilado 
en Tala vera de la Reina, por dar ' 
vivas a Azaña e a República, 
nun momento de euforia. 

Gañara as oposicións na 
nosa escala, cando máis 
falla facía na nosa escola, 

pois don Antonio sufría a maior 
anguria da súa triste vida. Mo
rréralle de súpeto o seu morgado 
que acababa de estudiar e termi
nar comigo, aos doce anos, o ba
chere la to elemental. O noso 
mestre pasou dous anos enteiros 
chorando a seu filio, e deixou de 
dar clase, porque a miña presen
cia medraba a súa dor. 

Pra distraelo, fora da escala, os 
amigos convenceron a don An
tonio de que aceptara ser alcalde 
de Pontecesures nos últimos 
anos da Dictadura do Marqués 
de Esteñla; no periodo compren
dido entre o 12 de Maio de 1928 
ao 26 de febreiro de 1930. foi un 
alcalde eficaz e a política muni
cipal serviulle de lenitivo prá 
súa fondísima pena. 

• APROXIMACIÓN AOS so .. 
CIALISTAS. Ata entón mantiña, 
mais ben, don Antonio Váz
quez, moi afloxadas, as ideas tra
dicionalistas de seu vello e car
lista mestre, o crego Carrandán. 
Nen embargantes, dende que se 
acercaba a República foi aproxi
mándose ao pensamento de seu 
maior amigo e colega, o rebelde 
mestre de Viduido, González 
R~os, quen nis~ anos fora ex
pulsado do maxisterio nacional 
pola sua actitude subversiva. 
Marchara a Alicante, onde o 
elexiron secretario do PSOE, e 
estableceu unha forte relación 
con Rodolfo Llopis, que xa era a 
figura máis destacada dos socia
listas alicantinos. 

Sabido é gue 6 implantarse a 
República foi designado Rodol
fo Llopis director xeral de Pri
meira Enseñanza, no ·ministerio 
de Instrucción Pública que re
xía Marcelino Domingo. A la
bor de ambos enche unha páxi
na de ouro na historia da edu
cación en España. Ao convo
carse as cortes constitucionais, 
Llopis e González Ramos inte
grarían a candidatura da Con
xunción Republicana-Socialis, 
ta que triunfou en Alacant. E o 
cesante mestre de Viduido pa
sou, loxicamente, a ser o asesor 
do compañeiro Rodolfo na súa 
dirección xeral. 

• DA CADEA AO EXILIO. Non 
esqueceu González Ramos ao 
seu gran amigo Antonio, pois fi
xo que fose nomeado secretario 
do Tribunal de Oposicións do 
Maxisterio da provincia de Pon
tevedra, ·o que siñificaba a cul
minación da sua carreira profe
sional,_ o seu momento estelar. 
Don Antonio, agradecido, adí
rese aos socialistas e coma tal 
participou na discreta propagan
da da Frente )opular na súa vila. 
O suficiente tiara que en canto 
empezou o M?vimento o mete
ran na cadea pe Rajoy. Se ben 
librouse do paseo porque certo 
antigo discípulo dil, que vestía a 
camisa azul, ainda lle gardaba 
afecto, e procurou sacalo do cár
cere e facilitarlle a fuxida a 
América . 

Onde non poido contar, 
en Bos Aires, coa axuda 
de Manuel Vicente 

Moure, pois xa m9rrera anos an
tes o mecenas cesureño que des
pois de sufragar a Biblioteca Es
colar e Popular, legou a súa for
tuna pra crear en Pontecesures 
unha Escola de Artes e Oficios. · 
Anque non chegou un peso ao 
noso municipio, malia as xes, 
tións impulsadas por don Anto
nio, continuación das moitas 
que realizara, en vida de Vicen
te Moure, pra que se acordara 
das necesidades da súa vila na
tal. E así, cando chegou transte
rrado o noso mestre a Arxenti
na, xa facía tempo que os alba
ceas do filántropo de Cesures 
arramplaran con todo o que iste 
deixara ao seu pob9. • 
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O Trinque 
ln~erno quente na NASA. e no Galán 
Coa chegada do frio, as salas 
alternativas de Compostela 
entran en calo~. A nova pro
gramación oferece espectácu
los para todos os gustos e 
públicos. Nas táboas menos 

convencionais da Galiza 
. brillarán o teatro, a música e a 
poesia. Todas as citas, nesas 
duas illas paradisíacas: a Sala 

-Nasa e o teatro Galán. Non fai 
falta levar lentes de sol.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 
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Atéo4de 
Novembro 

poclémos 
ollar a 
mostra 

fotográfica 
sobre o 

papel da 
muller na 
sociedade 

deCERDEDO 
na Casa de 

Cultura 
desta vila. 

AUari.z 
• EXPOSICIÓNS 

EDUARDO MoNFORT 
As suas pinturas podemos,\ 
ollalas no centro O Porte/o. ',\ 

ficará esta obra o V enrés 
26 na Casa da Cultura. 

·Bueu 
• EXPOSICIÓNS 

Ar.teixo :\ ------'\ 

VÍCTOR M. GUERRA 
Xunto con Alejandro Car
doso ten unha mostra de 
éscultura na sala A. Domín

•TEATRO 

LÁZARO DE TORMES 
As aventuras e desventu
ras, que o Venres 26 Tea
tro del Norte trae até o 
Audit6rio Municipal. 

Ismael Serranc) 
O cantautor de Vall~cas chega coas suas 
cancións a distintos lugai;es da Galiza: o 
Luns 29 estará no Audit6rio de Galiza de 
CoMPOSTJ;LA; o Martes 30 no Auditório 
de CANGAS; e o Mércores 31 terémolo 
no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA. + 

Arzu~ 
•ACTOS \ 

.COGUMELbs 
Xom,adas organizadas pola 
AC Anxel Casal, desenvolve
ranse o Venres 26 ás 15:30 e 
Sábadao 27 ás 10:30 na cape
la da Madanela para a saída, 
busca e identificación; o mes
mo Sábado 27 ás 16:30 será a 
clasificación ~ exposición, á 
que seguirá un charla divul
gativa a cargo de Guillermo 
Diaz, para logo, ás 20 h. e no 
mesón A Pairiza, de Vilada
vil, realizar a preparación e 
degustación, na que os sócios 
pagarán 200 pta. e quen non 
o sexa SOO. Bon proveito. 

! 1 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS. 

GARCIA SILVESTRE 
Colga os seus retratos na Sala 
de exposicións de Caixanova. 

Betan%os. 
• EXPOSICIÓN$ 

ALFREOO PIQUER 
Mostra: a sua obra gráfica 
na Fundación CIEC (O 
Castro 2). 

Boiro 
•TEATRO 

PURGA GARABELA 
Volta e dalle teatro ceni-

.\ guezBua. 

\ •MÚSICA 
'.i ZENZAR + TúZAROS 
~!\ O Domingo 28 ás nove e 
. media da noite na sala 
,\Aturuxo, por 600 pta, es
! tas coñecidas bandas ga
'\legas apresentarán con
bmntamente os seus traba

. los: Todo '1ai ben e Tri-

l1¡ percorrido basado na 
se ción do Museu Provin

. · , até o Mércores 30. 

TRO 

D . OTA . \ 
Tru · Teatro leva a cen'a 
est~ obra o Venres 26 na 
Cai da Cultura. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

JAVIER SANZ 
As suas fotografias pode
mos coñecelas no centro 
comarcal Exposalnés até o 
Martes 30. 

•TEATRO 

FlJME 
O Domingo 28 na Casa da 
Cultura representada poi 
Teatro Cachum. 

Cán.ga.s 
•ACTOS 

. \ 
V XORNADAS DE · 
LíNGUA GALEGA 
Estanse a celebrar na Casa 
da Cultura, do 23 ao 25 .de 
Outubro, organizadas pola 
AC A Cepa. O Xoves 25 das 
20 h. en diante vai intervir 
César Morán coa antoloxia 
poética Ria a son e tJento. O 
Sábado 26 á mesma hora o 
grupo de teatro do instituto 
de Rodeira vai interpretar a 
obra QueTes-me?, Quero-te 
dirixidos por Antón Lama 
Pereira. Para rematar, o Sá
bado 2 7 os cativos terán o 
espectáculo infantil A ma· 
ga rulana e contacontos de 
Kalandraka na Escala de 
Música ás 11 :30 h. 

• EXPOSICIÓN$ 

A CARÓN 00 MAR 
Mostra colectiva de pintu
ra que podemos coñecer no 
Audit6rio Municipal. 

•TEATRO 

· EsPANTOSO 
Esta é a obra coa que Mohi
cania subirá ás táboas do Au
ditório Mtmicipal o Venres 26. 

Carballo 
• EXPOSICIÓNS 

VERÓNIKA RAA TZKE 
As suas pinturas estarán 
colgadas no Centro Comar
cal até o 31 <leste mes. 

Cato ira 
• EXPOSICIÓNS 

CONCHA BARREIRO 
Xunto con Mila Barcala 
ten as suas pinturas na Ca
sa do Can.cella. 

Cede ira 
• ACTIVIDADES 

SAMAIN 
Que ven senda o que agora 
as grandes áreas comerciais 
nos queren vender como o 
hallowey, colléndoo dos 
norteamericanos e estes dos 
irlandeses, e que unha gran
de maioria fixemos de cati
vos ainda que non lle cha
masemos de nengun xeito. 

VIVÉNCIA DA P AISAXE 
O Sábado 27 na Bil:liot.eca Pú.
blica, X. Chao Rego falará 
sobre este tema ás 7 do serán. 

Cerd.edo 
• EXPOSICIÓN$ 

Mw.m NO ACONTECER 
No de Ceidedo, claro. Mos
tra fotografica ( 1900-1990) 
do último século que pon de 
manifesto a presenza sobran
ceira da muller en cenários 
ben distintos, organizada po-

La Gnui Orquestra Republicana 
~----, 

De Mallorca, teñen a diversión e a 
antimonarquia como obxetivo. 
Prentenden, a través da mestura de 
música e ideas, incitar ao baile, 
pensar, rir, e pelexar contra o abo
rrecimento. Están de xira polo país 

presentando o¿· Optimista e po
deremos escoitalos este Xoves 25 ás 
22 h. no Partobello de MO~A; o 
Venres 26 ás 22:3 no Mardigras da 
CoRIB'lA; e o Sá ado 27 ás 00:30 

la asociación de mulleres Es
pade/a. Na Casa da Cultura 
até o 4 de Novembro. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

XOSÉ RANooLFE 
As suas pinturas estarán 
colgadas na Casa da Cultu
ra até o Mércores 31. 

A Coruña. 
•CINEMA 

CGAl 
O Xoves 25, no ciclo Produ
ci6n galega, proxectaranse 
lgnotus, Os difuntos fa1a.. 
han Castelao e Meigallos, 
sombras e papas de amn, 
de Tomás Conde e Virgí
nia Curiá. O Venres 26 e 
Sábado 2 7, no ciclo adicado 
ao director Joseph L. Man
kiewic:t proxectarase a fita 
Carta a tres esposas (EE 
UU, 1949), ás 20:15 e 
18:30, respectivamente. E o 
Martes 30 e Mércores 31, no 
ciclo CineNide.o/Dixital, te
rnos The Matrix (EE W
Austrália, 1999), de Andy e 

na Iguana de VI 

Larry Wachovsky ás 20:15 
ambosdias. 

• CONFERÉNCIAS \ 

D&:m.lNA URBANÍSTICA 
A aula sócio cultural Médi
co Rodríguez acolle, este 
Xoves 25 ás 20 h, a Pablo 
González Mariñas e Ja· 
vier Álvare:t Barbeito pa
ra nos raiar sobre este tema 

1 • 

• EXPOSICIONS 

Xooos DE MANS 
Da suíza arxentina Matilde 
Marín, que podemos ollar 
na Fu~ción Luís Seoane 
(Durán ,Uoriga 10) durante 
Outubro ~ Novembro. Tra
balla funqamentalmente no 
volume 59bre papel e, duns 
anos para \aqui, na fotogra
fia, o vrdeo e o gravado. 

Nesta col~ión fotográfica, 
resplandor de irnaxes, reso-
anos ecos do pasado; a sua 
novidade, a actividade, a 
imaxe poé ca ten uns ser e 
un dinamis o proprios. 

SISSI 
No Quiosq Afonso e na 
Estación Ma tima podemos 
ollar unha ostra en tomo 
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Festival d.e Ópera. 
A cadrosexima nona edición <les
te festival adicado a Verdi e o sé· 
eulo XIX oferecenos, para o Ven
res 2 no Pazo da Ópera, da Co .. 
RUl'llA ás 20:30 e o Domingo 4 
no Auditório de Galiza de CoM .. 
POSTELA, o Messa di Requiem 
de G. Verdi, coa soprano Ana 
Maria Sánchez, a mezzosoprano 
Tea Demurishvili, o tenor G. 
Sabbatini e o baixo Ildar Ah· 

drazakov, contando co coro da 
C. de Madrid e o do Palau da 
Música de Barcelona, baixo a 
dirección de Jordi Casas e a Or· 
questra Sinfónica de Galiza, 
babco a dirección de Víctor Pa· 
blo. Os prezos de entradas, segun
do as zonas, oscilan entre as 7.500 
e as 2.000 pta. e poderán ser mer
cadas en www.caixagalicia.es e 
tamén por telf. no 902 434 443. • 
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de 
,~~'s Mansé 

como titula 
amostra 

fotografica 
a sub:o

arxentina 
Matilde 

Marln na 
Fundación L 

Seoanede 
CORUÑA. 

a esta figura tan coñecida 
da monarquia austríaca. 
Aré o 6 de Xaneiro. 

PARIS,PARIS, PARIS 
Onde poderemos coñecer 
obras de vinte artistas entre 
os que podernos atopar ne
mes tan destacados como 
Pablo Picas80, Joan Miró, 
Maruxa Mallo, Colmeiro, 
Juan Gris, ou Luis Fer• 
nández entre outros, até o 
30 de Decembro na Funda
ción Pedro Banié de la Maza. 

DE ÜOYA AO CÁMBIO 
DE SÉCULO ( 1800-1920) 
No Museu de Belas Artes, 
até o 6 de Novembro, po
demos ollar esta mostra 
que consiste nunha selec
ción de 50 obras de diver
sos autores. 

URBANO LUGRlS 
M8 Antónia Dans e To
rres, mostra <lestes grandes 
artistas na galeria Trebellar, 
até o 27 de Outubro. 

LUGILDE 
Este artista galega ten a sua 
obra exposta na biblioteca 
González Garcls. 

Nacho Vegas + Aroah 

Nacho Vegas. 

Presentando en directo os seus discos Ac
tos inexplicables e Seis canciones desde e 
norte, respectivamente, o Mércores 31 no 
Clatiicémbalo de LUGO; o Xoves 1 de 
Novembro no Dado Dadá de SANTIA .. 
GO; o Venres 2 no Mardigras da CORU
l'llA; e o Sábado 3 na Iguana de VIGO.• 

Os 
rockabillis 
toledanos 

lobos 
Negros, 

á direita, 
tocan no 

Clavicém&alo 
deWGOo 

Venres 6. 

lEMEN 
Baixo o subtitulo Na terra 
da raiña de Saba a Funda
ción Barrié apresenta esta 
mostra arqueolóxica sobre o 
Iemen pre-islámico. Os mis
térios das orbces dunha civi
lización que floreceu ao Sul 
da Península Arábiga hai 
máis de 3.000 anos e cuxa 
mitoloxia xira arredor á fi
gura bíblica da raiña de Sa
ba. Declarada como Patri
mónio da Humanidade pola 
UNESCO, a selección da ri-

queza arqueolóxica abranxe 
os s. VII a.n.e. e o VI d.n.e. 
Até o 28 de Outubro. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER 
OFIBE YEAR 
Até o 31 de Decembro po
deremos ollar esta mostra fo
tográfica no Casa das Cién
cias, &oito do concurso máis 
prestixioso de fotografi.a de 
natureza que existe no mun
do organizado polo British 
MJ.seian e a BBC Wildlife. A 
colección amasa os princi
pais prémios e as mellares 
imaxes de cada sección. 

•MÚSICA 

Los NIÑOS MUERTOS 
Cuarteto madrileño con in
fluéncias do máis variado 
dentro do pop e do rock que 
estarán no Mardigras o V en
res 27 ás 22:30 por 800 pta. 
con m. Neste mesmo local 
pero o Llms 29 e por 1.000 
pta, tamén ás 22:30, estarán 
os Groovie Ghoulies, de Sa
cramento, compañeiro> de es
morga da; Green Day, banda 
nen moito menos nova pero 
co espfrito ferozmente t.een. 

THE)AYHAWKS 
O Luns 5 tocarán no teatro 
Rosalia ás 21 :30 xunto con 
Dos Lunas e Mistakens. 
Abandeirados nos 90 por 
un revival de bandas con 
profundas raices no mellar 
da tradición da música ame
ricana, The Jayhawks foron 
roáis alá ao mesturar, con 
incrfbel frescura, todo iso 
con bluegrass, pop, hard 
rock, folc. Venda anticipa
da en www.cabcagalicia.es, 
sucursais da caixa ou nas 
tendas: discos Noni's (A 
Coruña), discos Gong (San
tiago) e discos Elepé (Vigo). 

•TEATRO 

AiADINO 
Archiperre cenifica esta 
obra no Forum Metropoüta-
110 o Sábado 27 ás 19 h. 

SEXISMUNDA 
A compañfa Sarabela le
varáa a cena o Venres 26 
e Sábado 2 7 no Rosalia de 
Castro. 

Os PAPALAGÜI 
É a obra que o Teatro do 
Aqui vai levar ao Rosalia 
de Castro o Xoves 25. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

BICHOS 
Mostra pictórica de Irene 

Graña até o Luns 29 no 
teatro Principal. 

)OSÉ SOLLA 
Até o 18 de Novembro, a 

· sala de exposicións Caixa 
Nova vai acoller a mostra 
do pintor marinense. 

•TEATRO 

LÁZARO DE TORMES 
A suas aventuras e desventu
ras, o Domingo 28 por Tea
tro do Norte no Principal. 

Fene 
• EXPOSICIÓNS 

DEBUXAME UN CONTO 
Mostra que estará até o 5 de 
Decembro na Casa da Cultura. 

Ferr.ol 
• EXPOSICIÓNS 

LAXE IR O 
Durante este mes no Porto 
podemos ollar unha mostta 
do xenial artista galega. 

MIRADAS VIRXES 
No C.C. Torrente Ballester 
podemos coñecer as pintu
ras de Belén de Felipe. 

lRR.UPCIÓNS 
Os artistas novos ferroláns 
de Belas Artes teñen o seu 
espazo no C.C. Carballo 
Calero, onde poderemos 
ollar as obras Diego Ve
lázquez, Glória Rodrí· 
guez e Sabela Martin. 

•MÚSICA 

ACTUAL 
II Panorama de música con
temporánea, que terá lugar o 
Martes 30 no Auditório To
rrente Ba11ester ás 21 h., e no 
que teremos a oportunidade 
de escoitar obras para voz e 
piano de Julio Montero, 
Juan Vara e Manuel Mos
quera; obra.5 para voz, trompa 
e piano de Margarita Soto 
Viso e obras para trompa e 
piano de Juan Durán; coa so
prano Laura Alonso, J.M. 
VarelaaopianoeSamud 
Pérez llobel á trompa. 

REAL FILHARMONlA 
DEGALIZA 
O Sábado 27 na Igrexa
Concatedral de San Xulián 
ás 20:30. 

RONDALLA 
DO CLUBE DE CAMPO 
A A V San Xoan de Filgueira 
acolle, no seu local o Sábado 
2 7, esta actuación ás 19 h. 

•TEATRO 

ALTA COMÉDlA 
O Xoves 25 no auditório 
Torrente Ballester será ceni
ficada por Teatro do No· 
roes te. 

XOVES TEA TRAIS 
Até o 13 de Decembro to
dos os Xoves ás 20:30 no 
CC Torrente Ballester, cun
ha entrada de 200 pta. a 
Concellaria de Cultura ofe
rece este ciclo, coa repre
sentación de obras como, 
Se.xismunda, Os Papalagüi, 
Cartas de Amor, Cop~ 
Cego e Alta c.omédia. 

AMIZADE 
Esta asociación de mulleres 
organiza un ciclo no que van 
ser cenifi.cadas as seguintes 
obras: o Venres 26 A lebe 
das ánimas e A medosa 
Blandina de Blanco Amor 
da man do grupo de teatro 
Amizade. No local do rio da 
A.V. Sta. Mariña, ás 20:30. 

A Fonsa.grad.a 
• E)(POSICIÓNS 

DIVINO-HUMANO 
V ários escultores contempo
ráneos, que traballan na Ga
liza, mostran alguns dos sen
timentos que vive o home 
actual, relacionados cos mes
mos ou parecidos sentimen
tos que en tempos pasados se 
expresaron a médio das irna
xes relooosas. Esculturas mo
dernas xunto con outras tra
dicionais, procedentes dos 
fundos do Museu Comarcal, 
onde se atopa a mostra. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

LAXEIRO 
As obras da colección per
manente de Vigo pcxleremos 
coñecelas no museu Ramón 
Aller até o 14 de Novembro. 

Lugo 
•CINEMA 

FITAS ACTUAIS 
Na aula sócio-cultural de 
Caixa Galicia, este Xoves 25, 
poderemos ver Elizabeth 
(Inglaterra, 1998, Shekhar 
Kapur); e o Venres 26 Re
greso ao paraíso (EE UU, 
1998, Joseph Ruben). 

• EXPOSICIÓNS 

XAQUIN CHA VES 
Até o 13 de Novembro, na 
galeria Clérigos, podemos 
coñecer unha mostra da 
sua pintura. 

HERDANZA 
DE SÉCULOS ... 
... património de todos, é o 
título da mostra que pode
mos coñecer estes dias no 
Mu.seu Prcwincial e no edifí
cio da Xunta. 

LuíSA PAZ 
O centro de gravado Auga
tinta acolle unha mostra sua. 

MEMóRIA 
VISUAL DE Luoo 
161 Anos de fotografi.a e 
grafitis é o subtítulo da 
mostra que podemos coñe
cer na sala Uxio Nowneyra. 

PEPEÁLVEZ 
Na sala Almirante mostra 

unha escolma fotográfica. 

CÉLIALAGO 
Ela, e Rebeca López te
ñen unha mostra das suas 
obras na sala Bacabú. 

TAMÉN 
FOMOS EMIGRANTES 
Até o 31 de Outubro, na sa
la de exposicións de Caixa 
Galicia. Düus centos de foto
grafias e reproducións de pe
riódicos sobre a emigración 
na segunda metáde do s. XX. 

•MÚSICA 

CLAVICÉMBALO 
Neste local, contaremos, o 
Venres 26, coa banda de 
rocabilly toledana Lobos 
Negros. E o Mércores 31, 
Nacho Vegas, o ex Man
ta Ray, trae o seu pop desde 
Astúrias. 

M.onfprte 
• EXPOSICIÓNS 

GLÓRlA FERNÁNDEZ 
Mostra-homenaxe a esta 
pintora no; centro T erra de 
Lemos. · 

C~~ ¡SILVESTRE As suas · turas poden ser 
olladas Casitas. 

As IB CAsra.Ao 
No Cen o Multiusos até o 
11 de Nbvembro. 

•TEATRO 

MANOLADAS 
Títeres Trompicallo ce
nificará esta obra o Xoves 
25 no Multiusos. 

Ogro be 
• EXPOSICIÓNS 

FREDDY 
A sala Lembranza acolle a 
sua mostra de pintura até o 
10 de Novembro. 

Ord.es 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS SEGREDOS 
DASÁRBORES 
As fotografias de S. Do
mínguez e E. Martínez 
poden ser olladas na Casa 
da Cultura. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

R. ÜfERO PEDRA YO 
Mostra sobre o coñecido 
galeguista e literato no ins
tituto que leva o seu nome. 

CARI.OS PÉREZ 
Mostra pictórica no edifí
cio politécnico do Campus. 

ÜBRA GRÁFICA 
De Canogar, De Roux, 
Barjola . .. na galeria Viso!. 

Xúuo Ricor 
Até finais de mes, o café-cul
tural Auriense mostra os teci
dos anesanais <leste artista 
do lrbco. Combina elemen
tos semellantes e distintos, 
asi coma relevos, coidando a 
harmonia da composición 
cunha técnica artesá e, ao 
mesmo tempo, anovadora. 

CEI..SO V ARELA 
Até o 29 deste mes pcxlemos 
ollar a sua mostra no Ateneu. 

MEBORAT 
Mostra retrospectiva no 
Edificio Simeón. 

ALBERTO DATAS 
Pinturas sobre lenzo e papel 
é o que poderemos ollar, 
até o 3 de Novembro, na 
galeria Marisa Marimón 
( Cardeal Quiroga 4 ). 

ÜSCORPOS 
E OS PRACEREs 
Na Casa da Xuventude po
deremos ver esta mostra de 
Luís de Dios. 

RlvADO& 
ARMANoo MARTÍNEZ 
As esculturas dun e ~ pintu
ra doutro é o que poderemos 
visitar no Mu.seu Municipal. 

•MÚSICA 

REAL FILHARMONlA 
DEGALIZA 
O Venres 26 actuará no 
Coruert1at6rio Profisional de 
Música. 

ÜRFEÓN 
TERRAANOSA 
Na Catedral darán un con- -
cerro o V enres 26 ás 20:30 h. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
O Xoves 25 na Catedral ás 
20:30h. 

P-onteareas 
•CINEMA 

CINE-EN SINO 
Este Xoves 25 proxectarase 
no auditório R. Soutullo 
unha fita das programadas 
para este ciclo ás 10 h. 

• EXPOSICIÓNS 

0 LINGUAXE DAS PFIRAS 
No Museu Municipal pode
mos ollar amostra Os signos 

Are M·ore. Música en. Vigo 

Los ninos 
muertos, 
cuarteto 
madrileño, 
estará no 
Mardigras 
da CORUÑA 
oVenres 27. 

Alberto Datas, 
aqui noseu 
estudio, enche 
COCI$ sua 
pinlura a 
galeria Morisa 
Morimóncle 
OURENSE. 

Baixo o título de Os camiños do 
Amor: Deuses e humanos tra
eranos, o Xoves 25 ás 21:30 h. 
na concatedral de Santa Maria, a 
actuación de Ensemble Micro
logus Occhi dolenti mei, mú
sica e poesía na Floréncia de Bo
caccio; o Sábado 2 7 ás '20 h. no 
Fraga, Eva Mei, Bruno Prati
.c6 e Rosetta Cucci van prota-

gonizar os Encontros rossinia
nos; o Domingo 4 ás 20 h. no 
Fraga, a soprano Ángeles Blan
cas, con Patricia Barton ao 
piano, interpretarán obras de 
Strauss, Hindemith, Messiaen e 
T urina, baixo o título O lied no 
s. XXI. Máis información no 
telf. 986 810 170 ou na páxina 
www.vigo.org.+ 
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la~rios nas terra~ da -
G • até o Doming9 28. 
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VIRA OLTA , 
Realiz á unha sesión ~e tí
teres o auditório R. !Sou-
tullo o enres 26. ¡ 

Po tedeumb 
•EX 

; 

As MULLERES GALE6As 
NO Il~ MILÉNIO . 
Está a erta ao público nos 
baixo do Concello a~é fi-
nais d ' 

AN SE DAS ELEICIÓNS 
Os r~eltados das eleicións 
galeg serán tratados peste 
acto, oderado por x .. L. 
Barre Rivas, por Xoán 
Bo Luís Pousa An· 
telo, .M. Rivera Otero e 
Xosé G. Vá:z:que:z: Fde:z:. 
este oves 25 ás 20 h. no 
Audit rio de Caixanova e 
organ· do polo Ateneu. 

1EID DA HABANA 
de Femando Colo· 

mo q e se traslada á Haba
na p a rodar unha comé
dia d equívocos que ten, 
na fi ra dun xove músico 

de talento pero moi 
botad para adiante, o per
sonax ideal. O Mércores 
31, ás 20:15 e 22:15, nasa
la de aja Madrid organiza
do polp cine-clube. 

Música folc galega d mellor calidade o 
Sábado 27 no Auditó io Municipal Gus
tavo Freire de LUG e o Mércores 31 
no teatro Principal de URENSE. + 

ÜLG REINOSO 
Até 5 de Novembro po
dere os coñecer a sua obra 
na sal Teucro. 

EÜERMADE· 
No v stíbulo do auditório 
de c ixanova podemos 
ollar, té finais de mes, un
ha m stra de manualidades 
do se obradoiro. 

XABijER DE SOUSA 
Ten u!nha mostrada sua ar
te na J,aleria Sargadelos até 
o 27 r Outubro. 

CAR O CDMERCIAL 
Do iodo 1870-1960, que 
poder mos coñecer, até o 
28 d Outubro, na sal a 
Gago de Mendoza. 

As OSAS BOLBOREf AS 
Baixo o título de ''Nuestras 
Mariposas" o Espazo para a 
Arte de Caja Madrid acolle 
unha mostra sobre este te
ma que estará aberta até o 
30 de Outubro. A cita pré
via para grupos debe facer
se no telf. 649 870 596. 

- CÉSiLOMBA 
O centro de arte Jaime Tri
go acblle unha mostra do 

..... p-~'°l até_º 30 deste me· 

CAP CIDADE. MONOGRÁFICO 
DE DAS TÉCNICAS 
As ne esidades especiais da dependén
cia de adultos entre 18 e 65 anos e a 
xeraci n de emprego, van ser o foco de 
debat destas xomadas cuxos obxecti

de Rianxo, esta asociación cultural or
ganiza este premio no ,que poderán 
participar autores cun poema ou con
xunto deles de tema libre, en língua 
galega cun mínimo de trinta e un má
ximo de cen versos. Enviaranse nun 
sobre fecHo, sen remitente nen indica
ción nengunha á asociación (Centro 
sócio-comunitário FFR, Isorna s/n, 
Rianxo) xuntando no interior outro 
sobre fechado onde figure no exterior 
o título do poema e no interior os da
dos do autor. O prazo de .entrega das 
obras remata o 30 de Novembro e fara
se por 'triplicado. O prémio que se es
tabelece é de 50.000 pta. que recollerá 
.º gañador na cerimónia de entrega on
de terá que recitar o poema. Máis in
formación no telf. 981 843 629. 

pación, entrega de documentos e certi
ficación acreditativa. O boletín de ins
cripción hai que presentalo na Funda
ción Laxeiro (Policarpo Sanz 15, 312 de 
Vigo) ante do 8 de Novembro. Máis 
información no telf/fax 986 438 475 . 

taranse mecanografados a dobre espazo, 
por quintuplicado e en sobre fechado 
baixo plica. Enviaranse por correo cer
tificado ao Concello de Sárria indican
do o nome do certame á r/Maior 14, 
27600. O prémio que se estabelece é de 
500.000 pta. e a edición da obra pola 
editorial Espiral Maior. 

is son os de dar a coñecer ini
para a vida independente, re EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 

PREMIO LORENZO NATALT 
DE XORNALISMO 

ar sobre as posibilidades de xera
ción emprego e sobre as alternativas 
que o erece a administración pública, 
info ar sobre os modelos de habitali
dade difundir estudos e experiéncias 
sobre calidade de vida e os tratamen
tos. Ecjtas xomadas que se van celebrar 
do 2 ao 4 de Novembro no instituto 
feiral ~e Vigo Cotogrande, estarán estru
turadiis en tres núcleos: propostas de 
hábitat ( criación e xestión do empre
go ); °iecesidades sanitárias e sociais; e 
rehab~[itación. En tomo a estes blocas 
temát~cos impartiranse conferéncias, 
mesas iredondas, colóquios, etc. Poste
riorm~nte publicaranse as actas. A cuo
ta de participación é de 15.000 para 
profisionais e de 7.500 para estudantes. 
Máis fuformación no telf. 986 487 928. 

CONCEPTOS PARA ENTENDER 

O concello de Dodro organiza a XIV 
edición deste prémio no que poderán 
participar os poetas que o desexen 
apresenta'ndo un libro de versos en lfn
gua galega con tema e forma libre. A 
extensión máxima será de 400 versos e 
terán que ser inéditos. Antes do 23 de 
Novembro deberán enviar 4 exempla
res da obra escrita a máquina baixo un 
lema, mais sen dados do autor, ao con
cello de Dodro, A Coruña. O prémio 
está dotado con 375.000 pta. e será pu
blicada na colección que leva o nome 
do certame de Edicións do CastTo. 

Sobre Democrácia e Direitos Humanos 
convocado na sua N edición pola Fun
dación Europea. A convocatória leva o 
nome do falecido activista dos direitos 
humanos e vice-presidente da Comi
sión Europea e foi instituida para distin
guir cada ano a un xomalista dun país 
membro da UE asi como a outro dun 
país en vías de desenvolvimento. Ca
danseu prémio está dotado con 10.000 
euros. Serán admitidos a concurso, os 
artigas publicados durante o ano 2000. 
A data lfmite no carimbo de Correos 
será a do 26 de Outubro próximo. O re
gulamento completo do concurso pode 
consultarse en WWW.ifj.org. A Fede
ración Internacional de Xomalistas é a 
encargada de coordenar o concurso des.
de 155 Ruede la Loi, Block C, B-1040 
Bruxelas ou Bettina Peters@ifj.org. • 

PRÉMIO DE POESIA 
Flz VERGARA VILARIÑO 
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V PREMIO DE POESIA 
FAUSTINO REI ROMERO 

A ARTE CONTEMPORÁNEA 
Curso organizado pola Fundación La
xeiro de Vlgo do 12 ao 16 de Novem
bro, dirixido especialmente ao alunos 
de Belas Artes, Htra. da Arte, Arqui
tectura, Humanidades, Profesionais da 
informacion, Profesores de Htra da Ar
te e público en xeral. A cuota de ins
cripción (3.500 para parados, e 7.000 a 
ordinária) inclue a asisténcia e partid-

Está organizado polo Concello de Sa
rria e a asociación cultural Ergueitos no 
que se pode participar con poemas en 
lfngua galega cunha extensión mfnima 
de 400 versos, inéditos e non premia
dos anteriormente. Os traballos presen-Co fin de promover a figura do poeta 

ÜSCAMIÑOS 
DE SANTIAGO 
Título da mostra que José 
Luís Nogueira no Casino. 

•MÚSICA 

POLISH CHAMBER 
A filarmónica toca o Luns 
29 ás 20:30 no Principal, 
con entrada de balde. 

ISMAEL SERRANO 
Cantautor madrileño, dá 
un concerto o Mércores 31 
ás 21 h. no Pazo da 
Cultura. Entradas á venda 
no telf. 986 110 500. 

Redondela. 
• EXPOSICIÓNS 

PILAR FERNÁNDEZ REI 
A Casa da Torre recolle 
unha mostra da sua escul
tura até o 30 deste mes. 

R.iba.dá.via. 
• EXPOSICIÓNS 

TRAB.AI.La; ARTISANAIS 
Do Castro de Viladonga 
(Lugo) que podemos ollar 
no Museu Etnolóxico. 

Ribadeo 
•MÚSICA 

CAm.J.A MADRIGALISfA 
Chegados de Ourense toca-

rán, o Sábado 27, na Igrexia 
de Sta Mª do Campo. · 

Ribeira 
• EXPOSICIÓNS 

METEORITOS 
Mostra artellada polo Mu
seu Español de Ciéncias Na
turais que podemos con
templar no Audit.ório Muni
cipal até o 31 deste mes. 

San Sadurn.i.ño 
• EXPOSICIÓNS 

PELAI MAS 
Até finais de mes, ten unha 
mostra fotográfica sobre Ga
liza no centro sócio-cultural. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

ENTRE LIÑAS 
Pinturas de Edmundo Paz 
até o Sábado 2 7 na galeria 
Eme-C. 

MARINE HUGONNIER 
O CGAC acolle, por vez pri
meira no Estado, unha mos
tra da artista francesa com
posta por vários vídeos e ins
talacións. As instalacións 
Table, Interlude, Still ou 
Face e os vídeos Impact, 
Diamond, ou as Highlights 
Series que incluen Sky Cicle, 
London Bridge, ou Moorga
te Staiion poderán ser vistos 

até o 20 de Xaneiro de 2002. 

BoLÍVIA, 
LEMBRANDO O FUTURO 
Até o 31 de Outubro na 
Aula Sócio-cultural de Cai
xa Galicia organizada por SI. 

ANTóNIO PEssoA 
O pintor portugués mostra 
a sua obra no restaurante 
República (R. Arxentina 5). 

ERNESTO NETO 
A paisagem do carpo e o carpo 
da paisagem é como titula es
te brasileiro as catro instala
cións específicas para o 
CGAC. Con forte presenza 
internacional -simultanea
mente expón na Bienal de 
Venécia, no Yokohama Mu
seum de T oquio, no Kiasma 
de Helsinki e na Kunstve
rein de Colónia- estas mon
taxes poderemos contem
plalas até Xaneiro. 

SALVADOR CIDRAS 
Na actualidade un dos no
vos artistas galegas con máis 
proxección fora das nosas 
fronteiras. A most:ra, copro
ducida entre o Centro de 
Arte Reina Sofia e o 
CGAC, é consecuéncia da 
sua evolución, -deuse a co
ñecer con esculturas e debu
xos- do seu interese pola fo
tografía, vídeo, ordenador ... 
arquitectura, deseño dos 
anos cincuenta ou fórmulas 
do mundo publicitário. 

CRUCEIRO SEIXAS 
Outras formas de bailar, vo
ar, soñar e deambular é o 
nome da mostra que pode
mos ver no Pazo de Benda
ña oferecida pola Funda~ 
ci6n Granell. 

I PRÉMIO ro Aumóruo 
Mónica Alonso, lrma Álva-

rez-Laviada, Montse Amigo, 
Suso Basterrechea, Mikel 
Bergara, Alejandro Carro, 
José Rosendo, David Creus, 
Rubén de Cruz, Charlin, Pa
trícia Dopico, Itziar &.quieta, 
Ana Fernández, Modesto 
Fernández, Vicente Fomés, 
Rubén G. Xuncal, Germán 
González, Alberto Gulias, 
Carene Hermo, Rosa Her
nández, Célia Lago, José Mi
guel López, Loreto Martfnez, 
T atiana Medal, Álex Mene, 
Álvaro Negro, Norberto Ol
medo, Jesus Otero-Iglesias, 
Simón Pacheco, Jesus Pata, 
Raul Pereira, Virginia Prego, 
Baldo Ramos, Reboiras, Juan 
Rivas, Carlos Tejo, Mónica 
Trastoy, Carlos Troncoso, 
Ana Vidal, Carolina Suárez, 
Júlio Zaldívar e José Ángel 
Zabala participan na mo.5tra 
deste primeiro prémio que se 
encontra na sala Isaac Diaz 
Pardo do Audit6rio de Galiz¡;¡. 
Até o 19 de Novembro. 

RENAT A ÜTERO 
''Nove meses lunares" é co
mo titula a artista a v!deo
instalación, que podemos 
ollar no segundo andar da 
lgrexa da Universidade. Até 
o 2 de Novembro. 

XOSÉ M<l BARREIRO 
Na Casa da Parra, até o 31 
de Outubro, ternos a oportu
nidade de ver o seu traballo. 

EDUARD REsBIER 
Grazas á colaboración da 
galeria Gianni Giacobbi, de 
Palma de Mallorca, podere
mos ver na galería Trinta 
(Virxe da Cerca 24) esta 
mostra até o 31 de Outubro. 

IDENTIDADES 
EQUILIBRIO 
A Fundación Araguaney 
oferecenos esta mostra de 

fotos de Xacobe Melén• 
drez Fassbender na sua 
sala de exposicións (Mon
tero Ríos 25) até o 29. 

•MÚSICA 

MERCEDES PEóN 
O Sábado 2 7 a artista gale
ga dá un concerto no que 
interpretará, sobre todo, te
mas do seu último traballo 
lsué, no teatro Principal. 

DELUXE + 
ÜARIJÓ MAMBRÚ 
Pop con influécias clásica.5 do 
que se facia nos 60, alimenta
do po1a música roáis experi
mental e acrual am marcado 
estilo británico o Mércores 
31ás22 h. na Nasa. 

AUDITÓRIO DE GAUZA 
Esta semana temo á Real 
Filharmonia de Galiza, o 
Xoves 25 ás 21 h, diruúda 
por Robert King. O prew 
da localidade é de 1.400 
pta. O Mércores 31 polo 
mesmo prezo, actuará o 
contratenor Brian Asawa, 
acompañado ao piano por 
Malcom Martineau. 

VIENA: 
CIDADE DE MÚSICOS 
11 ciclo de Lied no teatro 
Principal. O Venres 26 ás 21 
h., obras de Straus , Wolf, 
Zemlinsky, Breg e Schooerg. 

•TEATRO 

Os P APALAGÜI 
É a obra que Teatro do 
Aqui vai levar a cena o Luns 
29 e Sábado 30 no Principal. 

DAKOTA 
Talia Teatro leva a cena 
esta obra o Xoves 25 ao 
Principal. 

O NAVEGANTE 
Chévere apresenta esta 
nova produción, á que po
deremos asistir na NASA 
até o Sábado 2 7. 

A BRAZO PARTIDO 
Matilde teatro, baixo a di
rección de Ana V allés, vai 
estrear esta produción no te
atro Galán, até o Venres 26 e 
roáis o Mércores 31 ás 22 h. 

Tomiño 
• EXPOSICIÓNS 

DINOSÁURIOS 
Mostra artellada polo Mu
seu Español de Ciéncias Na
turais que podemos con-

A brazo 
parlidoé 
a obra que 
estrea 
Mata rile 
Tecrlro na 
sala 
Galán de 
SANTIAGO 
o 25, 26 e 
31 deste 
mea. 
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templar na 4sa da Cultura 
até o 30 dest~ mes. 

Tui 
•DANZA 

lEMBRANzAs 
O ballet galego Bei de Va
na apresema este especcicu
lo o Sábado 27 á5 21 h. no 
Pavillón do IES San Paio. 

• EXPOSICIÓNS 

J.L P ANTOJA HDEZ. 
Mostra de fotografia na 
Área Panorámica. 

VIDAL Solrro 
Are o Sábado 27 poderemos 
ollar a obra deste ourensán · 
(ex~ e auto-didac
ta) na sala T TisqueL e Mfdú
lio.. A soa temática coost3n

te é a do hoole na natmca. 
Fai escultura en pedra e en 
fariña de millo ao forno, xi
logra6a e pintura. 

P AlSAXES HUMANAS 
Pinturas de Joau SoutnDo. 
até o 31 de Outubro na 
Área Panonfmicn. 

== - l -=:r
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ClRaJLO FF.RllOLÁN DE XAnRF.z 
.cáadrez.paisvicum 

Páxina deste On:alo. 'P! indue iníonna
ción. dJR a &cola Munidpel de Xadrei 
(an bomim e ...,as), o Tn*o lob::ma
cicoal Cdale • .Fadde :x.h:z. DDn5 de 
acnplidade, bo e miar.es mo diRimas 
~do aa::lllr m Galira e no Esaah• 

• COIRllÉNCIAS 

VIDA a:mA na> 
SEÑORES Da> PAZOS 

de 
o 15 s6cio-cul-
tural Caim Gall:n 20 h. 

ÜLORAIJZACIÓN E 
NA AUSMOS 
Até o Vences 26 desenvol
verá-~ este congreso no 
ce ~ organizado 
pola Uoiversidade de Vigo. 

• EXPOSICIÓNS 

ÍÑlGO ALMEIDA 
Pintura e escultura que po
demos coñecer, até o M&
cores 31, na Gal.eria. 

jOAQUIN G. GESTO 
Mostra de pintura na gale
ria Alamala até o 4 de No
vembro. 

PILAR SEGARRA 
A galeria Androx acolle 
unha moma da sua pintu
ra, até o Luns 29. 

CINCO ARTISTAS 
PARA CINCO PAISAXES 
Are o Martes 30 no ce Par
~ podemos coñecer esta 
mostta colectiva de pintura. 

OQUEVIr.JÓ 
llE DEBE AO MAR 
Mostra fotográfica de 
Áogd llanos que pode ser 
visitada na Casa das Artes. 

JORDÁN ARQUERO 
Na sala dos Pmaos pode
mos ollar ~ suas fotografias 
de Siria até o Martes 30. 

MANuEL LAREO 
O centro múltiple de arte de 
criación Visual Labora acolle 
unha mootra do pintor gale
go até o 30 de Outubro. 

M.X. VEIGA 
A sua pinrura pode ser 
ollada na sala de arte de 
Renfe. 

ÜONZAW QuICLER 
A galeria Alameda oferece 
unha mostrada saa pintura. 

ANooNI ElJBA 
A galeria Bac.e1.os acolle un
ha mostta deste artisraaté o 
29 deste mes. 

BoNEllEÜII. 
O Coléxio de Arquitectos 
ofecécenos unha mostra da 
obra destes criadores . -
tedÓbiOOo na,.¡. de a 
sicións do Edi[ício da 
da Praza da Estrela. 

XoAN.ANI..Eo 
Nada é o que parece, todo é o 
que parece, é como titula a 
mostra das suas últimas 
criacióos: escul~ de fun
dición en bronce con baño 
de plata, fotografias, série 
de auto-retratos fotogcífi
cos, vídeo, e instalación de 
imaxe de vinilo sobre pare
de pintada. As suas oh~ 
nútrense de~es e refe
réncias procedentes da tele
visión, publicidade, xogos 
i.nfantis ... Na galeria Ad 
Hoc até o 3 de Novembro. 

• •MÚSICA 

ALBoKA+ 
MARTA SEBESIYÉN 
Un dos grupos máis sólida; 
e representativos do folc 
ba:sco, que conxuga, no sen 
novo traballo Lorius, tmba 
coidadosa e smprendente 
selección de amcióm tradi
ciooais con temas de novo 
cmre. contando coa colabo
ración da cantante húngara. 
O Lu:m 29 no n:ano-sala de 
CXDCeltDS de Caixanom. 

~001FA1RO 
ÚlOCD IE CAG.lARI 
O Venres 26 ás 20-.30 dará 
lDl coocerto no ce Caim
now, baixo a dirección de 
Da:rid Ttméne2: e acompa
ñada da soprano Leomioa 
V.tu.va, no que interpre
tarán obras de Verdi e 
Wagner. 

RAFAEL AMOR 
Dará lDl concerto o Sábado 
27 ás 22:30 no auditório de 
Caimoow. 

SINFÓNICA 
DE CosT A RICA 
Este Xoves 25 acruará no 
teatro-sala de concertos do 
CX:: Caimnom, organizado 
porAIAN. 

Vil a boa 
• EXPOSICIÓNS 

FoNTÁM 
O pintor mostra a sua obra, 
durante este mes, na Casa 
dos DruiJas (Acuña). 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

Exrn.AVIOS 
Colectiva de pinturas e po
emas na que participan Pe
dro ~ Lois Ma
gariños, Bald9 Ramos e 
Anxo Pastor, e que estará 
na galeria Aroma até o 12 
de Novembro. 

PROVERBIOS & 
TAUROMAQUIA 
Estas <Das de Go,a van e5aar 

exposta5 na sahí Antón Rftm 
&mes até o .. ~ Novembro. 

Anúncios de balde 
• Alúgase casa con finca en Ague
te (llarin}, en temporada escolar. 
Telf. 986 703 146. 

•Véndese Ford Orion 1,6 inxección
guia. 90.000 Km. rodados. En bon es
tado e prezo. TeH. 986 703146. 

• Depois do 21-0 ainda segue á 
venda Gallza CiB (Herriak Sense 
Fronteiras), o primeiro livro livre até 
dos números. Distnbue Baia Edicións 
telf. 98'1 174 296. 

• A peña deportivista Pardo de Ce
la. organiza saldas en auto-carro a 
Riazor -prezos especiais para só
cios/as- e xestiona a merca de entra
das. Tamén distribuimos material coa 
simboloxia da equipa. lnformate no 
bar San Pedro, Correlos 19, Mor (Al
foz). Tlf. 982 558 411. 

• o Cenlro Galega de lladddvai dar 
c:omem aos cusos de inicia::ión á lín
gua galega, no centro 00us <las por se
mana e pela 1arde. As instáncias xa es
tán á disposici611 dos ideesados. A9r 
mesmo xa w1 eza011 as clases de gai-
1a (Venres de 19 a 20:30 h. e SábOOos 
de 11 a 12:30 h.); as clases de baie ~ 
ra cdJllos, os Ven-es de 19 a 20 h. e os 
SábOOos o nfvej ilfantil ás 10:30 h. Ta· 
mén eslá aber1D o prazo para asisli' a 
bailes de salón por l.rila cuota de 3.000 
palmes para sócios e 4.500 para C1Jerl 
non o sexa. Telf. 915 318 748. 

• Véndese finca de 1.031 m2 en 
· situada en zona de praias. Bo

as vistas ao mar. Telf. 986 703 146. 

• Búscase mozo ou moza para 
compartir piso na Coruña, zona do 
Peruleiro (a car6n de Riazor). 18.000 
ptL por persoa, moi bon estado. Per
guntade por lago no telf. 606 0_18 441. 

• Predsanse mariñeiros para pes
ca de baixura en llallorca. Aloxa
mento facilitado pala empresa, 
200.000 pta. de salário ao mes máis 
porcentaxe sobre a pesca. Máis infor
mación nos teH. 986 866 421 I 636 
333187 . 

• A AC ÁmrBI Casal de Arma preci
sa, para a sua Aula de Teatro Infantil, 
monitor de teatro. Para máis infor
mación chamade ao telf. 981 501 199. 

•Véndese casa con mufño e tincas 
en llundln-Chantad (Lugo). Ideal 
para restaurar e adicar a bJrismo ru
ral Informes no tlf. 982 441 589. 

• A a50ciación cultural Fala Ceibe do 
Bierzo anuncia a criación da P!OOna 
web en www.bierzoportalcom. Tráta
se de facilitar o exercício da líberdade 
de expresión en galego perseguida na 
comunidade galego-falante da bisbarra 
e de infonnar axeitadamente dos nosos 
problemas lingüísticos. VISitádenos. 

• Alúgase cuarto por noites ou mes 
completo na zona da Praza Roxa de 
Compostela. TeH. 617 065 527. 

• Música clásica para vodas. Dife
rentes grupos de cámara e voz. Telf. 
981507925/636270 817. 

• Vendo dúplex en Foz totalmente 
amoblado, 216 m2, moi céntrico. Per
guntar por licínio, ás meiodias, no 
telf. 982 200 912. 

•Vendo piso en Cangas de 4 dor
mitórios, de 144 m2, por 17.000.000 
pta. Telf. 986 328 557 

• Vendo terreo de 5.000 m2 en Sal
ceda de Casetas. Telf. 629 849 791. 

• Véndese piso en Bertamiráns 
(Ames). Tres cuartos, cociña amobla
da, calefacción individual, trasteiro, 2 
prazas garaxe, piscina comunitária, 
13,5 milJóns. Telef. 981 512 597. 

• A venda "'lbJgólia. Umha entidade 
estalal rogosóide~ úllimo poemárb de 
lgar lugris. P6deló alDpar en: Con1>0S
tela, ro bar A ~ ¡:x.i:> Tarasca, Ma
rias Couceiro, Ártico, Palavra Perduda, 
Mª Balleira, Follas Novas, Pectara, Sar
gadek>s, 1erda A Mouga; Ponferrada na 
lbraria Siena; CD:ense na livraña Torga; 
Gorma nas liJrarias Sisarga5, Couceiro 
Nós, Lume e Colón; Pontewaa na Ma
ria Michelena; Vigo nas livrarias Andel, 
Cartabón, l..bouro, Universitária Sur e 
Sargadelos; Ferrol na Ful'ldal}:>m Artá
bria e Saigadebs; Mamt na galeria Sar
gadekls. OJ ben sokilalo contrarenbJI. 
so a artefactoeditorial@hotmail.com 
(1.000+300 ptL para ga.5los de envio). 

• Regálanse gatiñas mouras de 2 
meses, cariñosas e boas cazadoras. 
Telf. 982 240 853 ou 616 906 417. 

•Auxiliar de enfermeria, titulado e 
con experiéncia, oferécese, en Vigo, 
para coidar crianzas, anciáns ou do
entes, nos seus fogares ou hospital. 
Telf. 651 146 537. 

• Nós-unidade Popular editou os 
Textos da Assembleia Nacional 

Constituinte (teses, discursos, reso
lu~). Se desejas receber o livro en
via os teus dados ao apdo. 180 de 
Ponte Vedra e recibira-lo contrareem
bolso de 1.000 pta no teu domicílio. 

• Mozo busca moza para sair por 
Caldas de Reis, Pontevedra ou Vila
garcia Telf. 679 742 646. 

• Cabaleiro de 57 anos oferécese 
para coidar ou acompafiar persoa 
maior. Experiéncia, boa cultura xeral, 
coñecirnentos de cociña, francés, ita
liano e portugués. T elef. 666 623 190. 

• Véndese casa de pedra con te
rreo (5.000 m2). Zo~ de Lugo. Telf. 
608 988669. 

• Búscase persoa non fumadora p&
ra compartir piso en Lugo. Calefac
ción, televisión, vídeo e electrodomés
ticos do trinque. Telf. 982 253 519. 

•Ola!!! Somos "O Jarbanzo Negro", 
grupo de música integrado por gale
gas, alemáns e extremeños. Viaxa
mos por todo o mundo coa nosa mú~ 
sica e traballamos tamén no mundo 
do teatro-circo. Buscamos unha per
soa gaiteira con experiéncia e ga
nas de aventura. Anímate a con
tactar con n6s no 629 062 937. 

• Estás soa ou só. lnteraccionate 
con nós. Grupo de auto-axuda e 
amizade. Telf. 658 655 472. 

• Oferecese condutor de furgonela 
ou repartidor con experiéncia para 
toda Galiza. Manuel 616 354 911. 

• Vendo EJ.ciclopédia da Arte Uni
versal "Summa Artis", de Espasa 
Calpe, completamente nova e cos to
mos platificados. Prezo e condici6ns de 
pagamento a convir. Telf. 600 717 628. 

• Turismo na Ribeira Sacra. Alúga
se casa de dous andares e garaxe 
por tempadas, en Nogueira de Ra
muin. Telf. 986 376 022. 

• Alugaña cuarto grande a.moza 
ou mozo nacionalista en Lugo, con 
televisión e vídeo. Bon prezo. Aceña 
de Oiga telf. 606 966 821. 

• Búscase persoa para cuidar cm. 
los en V"tg0. Telf. 639 446 271 (Mónica). 

• Vendo furgoneta Ford Transit ~ 
409, 11 anos. Sen tarxeta de tanspor
te. 650421771.• 

sua pintura. A obra destes 
xóvenes artistas, que se ca
racteriza pola cor e polo 
optimismo, paj.erá ser vista 
até o 31 de Outubro 

tal ou o deseño se alian á 
produción máis convencio
nal, criando situacións e 
ambientes estéticos sur
prendentes. A partid, 
pación decisiva da perspec
tiva feminina nas narrati, 
vas artísticas contemporá, 
neas. Na galería Do Palá
cio / Biblioteca Municipal 
Almeida Garret até o 16 de 
Decembro. 

Viana do C. 
•TEATRO 

Ü CoLABORAOOR 
Teatro do Noroeste ceni
fica esta obra, de Friedrich 
Dürrenmatt, o Vemes 26 
ás 21:45 no teatro munici, 
pal Sá de Miranda. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

Lisboa 
•MÚSICA 

ExPERIMENTÁLIA 

• l.EllURAS van estar o Venres 26 no 
Auditório Municipal. 

EDIFÍCIO FFMININO 
Intelixente cruzamento de 
linguaxes, onde a arquitec
tura, a película experimen, 

Na Casa da América Latina o 
Sábado 27, Afonso Pais, gui
tarra; Joana Machado, voz; 
Jorge Reis, saxo alto/sopra, 
no; Nelson Cascais, contra, 
bruxo; e Alexandre Frazao, 
bateria. Máis información 
no te1f. 21 395 53 09. + l.orrA ANllIRAf'QJJSf A 

I:E Luís G:filA Viveiro 
• EXPOSICIÓNS Exodos, -de Sebastiio Salgado 

• O! 
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llaixoa ............. 
ele ExfnlYios 

podenms 
asistir a 
unhamostra 
de pintura e 
poesia na 
galeria 
Aramade 
VB.AGARaA. 

Libro autobiográfico do li
bertário vilagarcián Juan 
Garcia Durán (1915-
1986), editado por A Nosa 
Temi, que sera ap~tado 
por Gon%alo Bow:a, M"' 
Xosé Costa Alcalde e Dio
nísio Pereira este Xoves 15 
á5 20 h. na Casa a;;_ Cultum.. 

•TEATRO 

TIC-TAC 
Poi: Teatro de Niogures o 
Vmres 26 na Casa da Culium. 

Vilalba 
•MÚSICA 

0RTAME R:mx:1RÁHm 
As <>has da N edición, mga-
nizado polo Concello, están 
rolg¡Klas na sala San Fmric&o. 

Madrid 
• EXPOSICIÓN$ 

ÜÚVIA TOMAS + 
LuísARF.S 
O Centro Galego inaugura o 
Venres 26 ás 20 h. estamos
tra de pintura e escultura 
destes dous artistas galegoo. 

EVA CARRERA 
ÜARA jENSEN Xunto a Sebas Anxo ex
Xunto co Trio Moriatov, · pón na Casa, de Galicia a 

Esta exposición vai ser inaugurada 
simultaneamente o Martes 30 en 
VIGO (CC Caixarnwa); SAN
TIAGO (Coléxio Fonseca e Igrexa 
da Unitlf'l"Sidade); ÜURENSE (Au, 

. la de Cultura Caixanooa); e PoN
TEVEDRA (salas Caixanooa Gagos 
de Mendoza e Pza. de S. Xosé), on
de permanecerá até o 2 de Decem
bro. O seu autor, o brasileiro Se
bastiio Salgado, plantexa esta 
mostra como nn intento por sensi
bilizar a todos os que se deteñan a 
mirar as suas fotografias da necesi
dade de construir lll1 futuro distin
to. Retrata nesta magna exposición 
o dramático éxodo de emigrantes e 

refuxiadoo a través de 300 fotogra
fias en branco e preto. Sebastiao, 
considerado como o máis impor
tante no fotoxomalismo de finais 
do s. XX e princípios do XXI, ten 
rexistado a vida da periféria parisi
na, a integración dos imigrantes 
nas sociedades europeas, a resistén
cia cultural dos rodios de Latinoa
mérica e moitos máis proxectos. 
As suas imaxes tentan incitar á re, 
flexión e o debate e, sen ser priori, 
tárias, as suas cualidades estéticas 
fan destacar a sua obra sobre outros 
traballos fotoxomalísticos; a sua 
honestidade e beleza impatannos e 
emocionannOs. • 

• 

[ 
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Mulleres de máis de cincuenta anos xúntanse para f alar de sexo 

Un corpo moi cativo e unha cabeza moi grande 
9*c.v. 

A xuntanza era singular por toda parte. O auditório estaba com
posto unicamente por mulleres. A maior parte delas pasaba dos 
cincuenta anos e viñan dos distintos bairros de ~igo. O tema do -
que talaban era da sexualidade feminina. O dia 18 de Outubro as 
máis de catrocentas participantes nas IX Xornadas das Mulleres 
Viciñais de Vigo facian a posta en comun dos encontros. Unha 
das asistentes esbozou entón a sua conclusión diante do aplauso 
xeral: temos un corpo moi pequeno e unha cabeza moi grande. 

Singular é que máis de catrocen
tas mulleres se xunten para talar 
da sua sexualidade e que a 
maior parte teña xa máis de cin
cuenta anos. Foron as próprias 
mulleres as que elexiron o tema 
para as novenas xornadas orga
nizadas palas vocalias das aso
ciacións de viciños de Vigo xunto 
co concello e que tiveron lugar 
do dia 16 ao 18 de Outubro. 
Mercedes Oliveira, responsábel 
dun dos obradoiros da xuntanza, 
non deixaba de cualificar o en
centro de "singular e poderoso". 
Por que? "Sabes dalgun lugar no 
que aconteza algo asi? Pensa o 
que supón que estes cantos de 
mulleres dos bairros saian das 
suas casas de catro da tarde a 
nove da noite para xuntarse e ta
lar de sexo, que deixen a casa a 
meio facer, a cociña sen arran
xar ou mesmo acoplar aos ne
nas. E o que máis surprende é o 
ben que o pasan e as ansias 
que teñen de aprender, tamén a 
ter pracér", contesta. 

Decidimos falar do orgasmo 

É a xornada de posta en comun 
e unha participante en cada un 
dos obradoiro sube ao estrado 
para relatar a sua experiéncia. 
Teresa canta o que acontece u 
no taller d~ Celsa Perdiz que res
pondia ao título, Pensamos, dici-

mas, tacemos. "Falamos de 
adoptar a sexualidade ao naso 
xeito e decidimos tratar o tema 
do orgasmo. Unha das perguntas 
que nos: fixemos é de quen é a 
responsabilidade se a muff er non 
ten .un orgasmo e as respostas 
f@ron:várias: falta de información, 
non coñecer o próprio carpo, fal
ta de relaxación, bloqueo ... " co
méntalle Teresa ás compañeiras 
das xornadas. De todos xeitos, 
as participantes do obradoiro de 
Celsa coincidian en que se pode 
ter pracer sen orgasmo e por iso 
do próprio encentro saiu unha 
proposta: "practicar un dia ao 
mes sexo pero sen intervención 
dos órganos xenitais". 

Simultáneamente celebrábase 
o obradoiro que coordinou a 
psicoanalista Lídia Gómez, Os 
avatares da sexualidade femini::. 
na en relación á imaxe da --::mu-
1/er. Unh~ das mulleres que 
asistiu foi Mª Carme quen parti
cipou do encentro no que se 
discutia sobre o papel sexual 
das mulleres. "A publicidade 
quere que sexamos inteli
xentes, cultas, guapas e ... su
misas. Sofrimos inxustizas en
tados os frentes" explicou. A 
conclusión: "debemos querer
nos máis, coller o naso espazo 
e non pedir tanto permiso. Te
rnos moito que aprender. Te-

mos a nasa história e somos 
importantes". Os aplausos re
mataban máis unha vez coa 
sua intervención para dar paso 
a Berta, que participou do taller 
de Mercedes Oliveira, As mulle
res, o pracer e o desexo. 

Berta asistiu aos xogos que 
propuña Mercedes. 
Un deles era o do 
abrazo. "Ao princípio 
producia certo impac
to , o medo ao desco
ñecido e ao rexeita
mento, pero lago to
das disfrutamos", si
nala. Despois pedíron
lle que escribiran algo 
pracenteiro da sua vi
da cotiá. "O contacto 
coa auga, as carícias, 
as sabas limpas ... ca
da quen dixo o que lle 
petaba e foi como un 
desafogo" dicia Berta 
para quen a lición era 
"darse o pracer". Era 
ela unha das máis no
vas que asistia ao en
centro. Cando rema
tou non resistiu dicer 
as compañeiras, case todas da 
idade da sua nai, : "Aprendin 
moito de todas vós e vouno re
petir". 

O que realmente quero é ••• 

A sexualidade ... ??? eu o que 
"realmente que ro é ... " foi o se
minário de Rosa Millán, da Es
cala de Mulleres Simone de Be
auvoir de Ferro!. A muller que 
tiña previsto facer o resume do 
seu obradoiro tivo que ausen
tarse pero de seguida saiu re
salta unha compañeira espon
tánea do meio do público. Per-

guntáranlle que parte do seu 
carpo lles gustaba máis. A 
maior parte situou as suas pre
feréncias na cabeza. Dixéranlle 
que debuxaran un carpo femini
no. Case todas o pintaron vesti
do. "Que pasa? Pois que ternos 
a cabeza moi grande e o carpo 
moi pequeno e que teriamos 

que perder un pouco 
máis a cabeza. Com
pre que disfrutemos 
dos nasos carpos" co
mentaba mentras as 
mullerse asentian des
de as butacas. 

Chegou tamén o mo
mento das queixas. As 
mulleres dos bairros en 
Vigo querian que un 
maior número de mo
zas se achegasen ás 
xornadas para que o 
diálogo fose máis rico. 
En dous obradoiros 
duas nais asistian 
acompañadas das 
suas fillas novas. Do 
público saiu de novo 
unha participante. No 
balance non se compu

tara o seu caso. Tiña cincuenta e 
tres anos e ás xornadas asistira ... 
coa sua nai de setenta e sete. 
Outra muller abriu o debate de se 
non seria convinte que os homes 
asistisen as xornadas. Non dou 
para moito. A maioria estaba 
convencida de que ese era o seu 
espazo e que só entre elas ian 
poder comentar temas dos que, 
moitas delas, nunca pensaron fa
lar en público. Pensar en si mes
mas, non pedir permiso, darse un 
pracer, disfrutar do carpo. As vo
ces de Berta, Rosa, Teresa e 
Carme continuan pairando nos 
distintos bairros de Vigo.+ 

Noticias, 
Am·azonía, 
terrorismo ... 

Xost RAMóN PousA 

Dsde o lamentábel aten
ado contra as torres xé-

meas da capital do lmpé- • · ' 
rio, o conflito árabe está a aca-
parar o interese do sistema me-
diático. Esta lóxica da comuni-
cación fai que desaparezan do 
panorama mediático outros pro-
blemas da humanidade caracte, 
rísticos da sociedade global na 
que nos estamos instalando a ve-
locidade ae vértigo. As mesmas 
eleicións galegas pasaron a un 
segundo plano en moitas etapas 
da campaña e temas importan-
tes, que noutras circunstfu:tcias 
terian preséncia, non foron notf-
cia. Estos dias, ante o siléncio da 
indústria mediática, milleiros de 
persoas estánse a mobilizar atra-
vés de Internet en defen a da 
Amazonía. 

Nas próximas datas, vai servo
tado no Congreso do Brasil un 
proxecto que reducirá a área da 
floresta amazónica nun 50 por 
cento do que é hoxe. A área a 
ser desprovista de árboles é de 
catro veces a extensión de Por
tugal e, teóricamente, deberá 
ser aproveitada para actividades 
~ plantacións agrícolas. Toda a 
madeira serrada na Amazonía 
será vendida no mercado exter
no polo mismo grupo de com
pañías madeirei.ras que nas últi
mas décadas son responsábei 
da desfeita desee unportantisi~ 
mo ecosistema e que con esta 
brutal operación xerarán en 
curto espácio de tempo miles de 
millóns de dólares que benefi., 
ciarán a determinadas élites, 
nunha manobra amparada polo 
governo a costa dun patrimóruo 
que podemos considerar de to
da a humanidade. 

O certo é que, en floresta, o so
lo amazónico non serve para na-
da. As cerras on moi ácedas 
están suxetas a cheas periódicas 
que impiden a actividade agríe -
La. Actualmente, 160.000 quiló-
metros cadrado xa d vastado 

V aLvER Ao REGo 

Dous dos votos dos emi
grantes chegaron con 
certificado de defun

ción incluído. Ainda non se 
sabe ben se foi obra duns fami
liares honestos que denúncian 
asi a vergoña dun sistema que 
permite a manipulación do su
fráxio ou de dous coitados es
queletes, que en paz descan
sen, que quixeron ser demó
cratas até na sepultura.+ 


