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TODO INDICA QUE O FIN DE CICLO POLÍTICO
que decidiron os electores galegos vai rematar cun
pacto entre socialistas e nacionalistas. O acordo,
para ter futuro, debe deixar claro o papel de cada
formación nese próximo goberno así como a ide-
oloxía de cada un dos socios. Non se pode tratar,
polo tanto, como pretende unha liña do PSdeG-
PSOE, dun “goberno socialista con conselleiros
nacionalistas”, senón dun co-goberno. O PSOE
aínda non ten o goberno gañado e os nacionalistas
deben deixar claro ante a cidadanía cal é a súa
achega programática ao novo goberno. Non se
trata, xa que logo, como pretende Xosé Luís Mén-
dez Romeu, de “gobernar co programa socialis-
ta”. Os nacionalistas tampouco poden caer no erro
de realizar unha negociación apurada, como arela,
sobre todo, José Luis Rodríguez Zapatero, en fun-
ción da dinámica estatal. A experiencia dos pactos
municipais, sobre todo o de Vigo, tenlles que va-
ler a uns e outros para algo. Ao PSOE tamén o fra-
caso do goberno tripartito ao que dinamitaron

internamente porque a maioría do partido non
apostaba por el. Pero, ademais, os dous socios de-
ben ter claras as prioridades dese goberno. En pri-
meiro lugar a rexeneración democrática, desman-
telando as redes clientelares e de dupla administra-
ción, non controlada polo Parlamento: fundacións,
consellos sectoriais, administracións comarcais...
Pero o BNG, á vista dos resultados, debería mar-
carse como obxectivo dotar o nacionalismo dunha
armazón social máis forte que ampare a súa acción
de goberno. Os nacionalistas deben evitar o erro de
cando accederon aos grandes consistorios, nos que
a organización esmoreceu nos labores organizati-
vos. Só así poderá mellorar a súa cota electoral e a
dependencia do factor Estado. Para logralo, serán
importantes os perfís dos cargos públicos da Xun-
ta, apostando por persoas de referencia no plano
político, capaces de clarificar desde o campo ideo-
lóxico do nacionalismo as posturas das súas res-
pectivas consellarías e proxectando unha acción de
goberno ao servizo dos cidadáns.♦

NON SEI CANDO NOS VEREMOS
Anxo A. Rei Ballesteros

A NOVELA COMO EXPERIENCIA.
Narración directa, trazado firme e crítica
contundente da moral e as formas de vida
da sociedade de hoxe se combinan en
Non sei cando nos veremos.
Rei Ballesteros fai convivir asombro con
ironía, orde con desorde, o tempo como
creador co tempo como destrutor
transmitindo a intensidade toda dunha
existencia convulsa.

PACO VILABARROS

SSoocciiaalliissttaass  ee  nnaacciioonnaalliissttaass  ssuuppeerraann  oo  PPPP  eenn  112255..000000  vvoottooss
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AA  ccoonnssoolliiddaacciióónn
ddee  QQuuiinnttaannaa
nnoonn  iimmppiiddee

oo  ddeesscceennssoo  ddoo  BBNNGG
Emilio Pérez Touriño.



Un réxime non cae dun só golpe e
a dereita levaba gobernando na
Galiza case ininterrompidamente
desde hai setenta anos. Estamos
ante a constatación de que o cam-
bio social que se viña albiscando
desde a catástrofe do Prestige, por
poñerlle nome e data de referen-
cia, se traduciu agora en cambio
político. Socialistas e nacionalistas
conseguiron o 53% dos votos, un-
ha porcentaxe nunca acadada pola
dereita representada hoxe polo PP.
Fraga acadou o apoio do 44% dos
votantes. Combínase así a derrota
do PP tanto en termos electorais
coma en termos políticos.

Aínda así, o PP quedou tan só a
un escano da maioría parlamenta-
ria, como consecuencia non só do
sistema proporcional, senón dunha
lei electoral que prima as provin-
cias do interior, moito máis despo-
boadas e envellecidas. A distribu-
ción electoral ten moito máis que
ver coa pirámide poboacional que
o rural-urbano ao que recorren a
maioría dos analistas. Polo demais,
o comportamento electoral de Ga-
liza non é diferente ao de outras au-
tonomías, como Catalunya, Anda-
lucía, Euskadi ou Extremadura,
onde é dificil desbancar o primeiro
partido gobernante na autonomía.

Fraga aínda podería recuncar
na presidencia da Xunta se os
votos dos residentes ausentes lle
proporcionan un deputado ao PP
en detrimento do PSOE en Pon-
tevedra. Un feito pouco probábel
pois o PP tería que acadar o
apoio de máis do 65% do electo-
rado no exterior. O PP tamén po-
dería perder un deputado en Ou-
rense, pois a diferenza das por-
centaxes é menor.

Ábrese así un forte debate so-
cial, non xa sobre o feito de que
decidan galegos de nacionalida-
de que tamén votan a outros go-
bernos. Pero máis que nada, so-
bre a legalidade e transparencia
dese voto, sen as máis mínimas
garantías de ser “persoal, directo
e secreto”, como fixa a lexisla-

ción. Así o vén denunciando A
Nosa Terra desde hai máis de 16
anos. Pero PP e PSOE negáronse
a modificara a lei electoral como
propoñía o BNG.

Se o PP conseguise o 70% dos
votos do exterior, como afirmou
Fraga estar seguro de logralo, cre-
aríanse numerosas interrogantes
sobre o proceso. Un proceso que
vixiará a Xunta electoral de Pon-
tevedra para constatar que o voto
é persoal, e que non foron outras
persoas as que o emitiron. 

Estímase que poderían chegar a
Pontevedra perto de 40.000 papele-
tas, o que supoñería unha partici-
pación de case o 50% dos votantes
do exterior. Algo difícil de entender
de persoas que, en máis da metade
dos casos, nunca estiveron na Gali-
za nin teñen relación con ela.

Pero os votos válidos, se te-
mos en conta o ocorrido en ante-
riores comicios, van ser moito
menos, pois foron descartados
por defectos de forma (mesma le-
tra nos sobres, non traer certifica-
do, votar dúas veces, votar mor-
tos...) máis do 20% dos sufraxios
que chegaron ás xuntas electorais
desde o exterior nas anteriores
votacións. Non hai que pensar
que o celo das xuntas electorais
sexa menor. Moi ao contrario.

Por outra parte é preciso lem-
brar que o embaixador Miguel
Cortizo asinou diversos conve-
nios cos servizos de correos para
que velasen pola limpeza destes
comicios, así como que puxo a
andar sistemas de inspección en
embaixadas e consulados que
tratar de corrixir as fraudes exis-
tentes. Mesmo así o BNG vén de
pedir que se contabilicen por se-
parado os votos chegados até as
20 horas do día 19 dos que se re-
ciban con posterioridade. 

Por outra banda, os socialistas
superaron ao PP nas dúas últimas
eleccións no voto exterior: xerais
e europeas. Un voto que ten unha
clara dinámica de optar polo parti-
do no poder. A incógnita é a con-

xugación entre poder estatal e au-
tonómico. Ou, se se quere, a capa-
cidade de persuadir de PSOE e PP.

Haberá que seguir agardando

até a próxima semana. Mesmo o
27 de xuño cando finalice o recon-
to non estará todo rematado porque
o PP vaise afanar nas impugna-

cións e reclamacións que terán que
ditaminar os distintos organismos.
A diferenza é que, contrariamente
ao que sucedeu en 1989, o PSOE
apostou por gobernar e non está
disposto a regalarlle un deputado
para que consiga a maioría absolu-
ta, senón a despedilo elegantemen-
te como fixeron os electores. Sen
unha derrota humillante pero si
dando paso a unha nova etapa po-
lítica con signos moi diferentes.

O PP apraza a súa crise

Os resultados axustados en termos
parlamentarios e a incerteza dese
escano por Pontevedra que lle po-
día permitir gobernar de novo ao
PP, aprazan a súa crise interna. Pe-
ro comezaron os movementos.
Xosé Luís Baltar puxo de manifes-
to como o “modelo de Ourense” é
o válido. Foi nesta provincia onde
non baixaron os populares. Desde
o sector autóctono tamén comen-
tan a quen queira escoitalos, tanto
interna como externamente, que a
presidencia da Xunta a perderon
en Pontevedra. Dáse a circunstan-
cia de que esta provincia ía enca-
bezada polo “sucesor in pectore”,
Alberto Núñez Feixóo. Esta tamén
é a provincia de Mariano Raxoi,
que, na última semana, cunha for-
te campaña pediu o voto para si
mesmo como se fose candidato.
Así que o revés electoral sería de
Feixóo e de Raxoi.

Pero desde o contorno do secre-
tario xeral do PP, afírmase que foi
precisamente a entrada de Raxoi na
campaña o que permitiu a remonta-
da popular e “vencer as enquisas”.
Consideran que os resultados con-
firman o liderado de Raxoi á fronte
do PP. Outravolta, as enquisas co-
mo arma electoral. No PP conside-
ran unha vitoria os seus resultados,
malia a perda de catro deputados e
máis de cen mil votos, por que as
enquisas lles agoiraban uns resulta-
dos peores. Cando non é certo. Se-
mellan lembrarse só das enquisas
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A sociedade galega despide elegantemente a Fraga

Fin de ciclo político
AFONSO EIRÉ

Aínda non remataron as eleccións. Falta o reconto do voto emigrante que puidese ser decisivo pa-
ra outorgarlle a maioría necesaria para gobernar ao PP ou ao PSOE-BNG. Pero os resultados do
19 de xuño mostran o fin do ciclo político de Manuel Fraga á fronte da Xunta. Tamén o clima so-
cial de cambio que, por fin, tivo unha tradución política en escanos. Comeza unha nova etapa.

Votos Galiza

2005 2001

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 704.202 44,9 37 745.944 50.9 41
PSG-PSOE 509.340 32,5 25 320.283 21,80 17
BNG 307.249 19,6 13 341.751 23,3 17

Votos A Coruña

2005 2001

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 266.753 42,5 11 279.146 51,94 12
PSG-PSOE 203.977 32,5 8 134.304 23 6
BNG 134.636 21,5 5 144.870 24,8 6

Votos Lugo

2005 2001

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 109.105 49,1 8 118.202 55,6 9
PSG-PSOE 74.922 33,7 5 45.758 21,5 3
BNG 33.842 15,2 2 42.784 20,1 3

Votos Ourense

2005 2001

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 104.756 50,7 8 111.853 56,5 8
PSG-PSOE 61.892 30 4 38.156 19,3 3
BNG 36.126 17,5 2 41.709 21,1 3

Votos Pontevedra

2005 2001

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 223.588 43,8 10 236.743 53,42 12
PSG-PSOE 168.549 33.0 8 102.065 21,6 6
BNG 102.645 20,1 4 112.388 23,8 6



“israelitas” na noite electoral, que
eran as que lle daban unha forte
baixadas. As outras, incluídas aos
do PP situábano na maioría absolu-
ta ou perto dela.

Coa división interna chegaran
a un congreso extraordinario no
mes de outubro. Nese congreso eli-
xirase ao sucesor de Fraga. A som-
bra da escisión semella afastada, de
momento. Cuíña, apoiado por Bal-
tar, vai dar a batalla por controlar o
partido e impoñer unha “liña gale-
guista, autónoma de Madrid e pe-
gada á realidade e á xente”.

Estará Mariano Raxoi en
condicións de presentarlles bata-
lla? Primeiramente necesita con-
solidarse en Madrid e dar o “xiro
ao centro” que lle demanda parte
da organización.

Unha solución podería ser de
Cuíña como presidente do PPdeG,
Xosé Crespo, un home en alza co-
mo secretario xeral, e Xosé Manuel
Barreiro como voceiro parlamenta-
rio e futuro candidato á Xunta.

Mentres tanto, desde o PP
van poñer en cuestión a vitoria
de socialistas e nacionalistas.
Primeiramente botando incerteza
sobre o voto dos emigrantes e a
posíbel fraude dos socialistas.
Xa están a pedir que o reconto se
realice nos países de orixe, aínda
que se negasen a que se consti-
tuísen colexios electorais. Ao
mesmo tempo, ponse en cuestión
e lexitimidade de que non gober-
ne o partido máis votado, o PP.
Paralelamente, advirten dun de-
sastre de goberno entre socialis-
tas e nacionalistas, como se non
rematase a campaña electoral. 

Non hai máis que escoitar a
un Fraga que anuncian que se-
guirá na oposición pero que to-
dos, mesmo dentro do PP, xa lle
puxeron a etiqueta de caducida-
de para o outono. Agora todos
pensan que Fraga, na vez de ser
a solución é o problema.

O PSOE, o gran vencedor

Non hai dúbida de que o PSdeG-
PSOE foi o gran vencedor destes
comicios galegos. Non só superou
en votos todas as eleccións auto-
nómicas anteriores, senón que lo-
grou situar a Emilio Pérez Touriño
como futuro presidente da Xunta. 

Ben é certo que perdeu
144.000 votos respecto ás pasa-
das eleccións xerais e que nou-
tros tres comicios estatais logrou
superar os votos obtidos o 19-X.
Evidencian estes datos que a di-
námica do PSdeG-PSOE ten que
ver máis coas condicións da po-
lítica estatal que da dinámica po-
lítica galega.

Cando Felipe González acce-
de á Moncloa, producíase o me-
llor resultado até de agora dun-
has autonómicas, con Fernando
González Laxe como candidato.
Daquela chegaran aos 28 deputa-
dos. Agora, a dinámica estatal
denomínase efecto Zapatero.

Pero o certo é que os socialis-
tas lograron mobilizar unha parte
do electorado abstencionista ou
indeciso, para consolidar o cam-
bio do 14-M e impedir o “desqui-
te” do PP. Tamén conseguiron
unha parte pequena do electorado
do BNG e do segmento máis cen-
trista do PP, que daba a etapa Fra-
ga como finiquitada. O ascenso
socialista é claro nas cidades, pe-
ro tamén nas grandes vilas, in-
cluídas as do interior.

Agora comeza o gran reto de
Touriño. O reflexo estatal serve
para conseguir votos, pero non pa-
ra gobernar. Logo de anunciar que
será o novo presidente na mesma
noite electoral, após conversar co
candidato nacionalista Anxo
Quintana, agora Touriño debe de
definir a súa política tanto na
Xunta como no PSdeG-PSOE.

Aplicará o galeguismo apro-
bado nos congresos ou hipoteca-
rase aos poderes localistas e em-
presariais de Francisco Vázquez?
Laxe e os seus colaboradores aín-
da están lamentando aquela deci-
sión de deixar fora os que aposta-
ron polo goberno tripartito.

Aprendería Touriño da história,
ou daralles o poder tanto no gober-
no coma no partido aos que rexei-
tan o acordo cos nacionalistas?

Estas interrogantes preocupan
a unha parte dos PSdeG-PSOE,
que xa comezaron a mobilización
interna. Os precedentes de Touri-
ño nas candidaturas e no progra-
ma non son para botar foguetes.

Tamén preocupan entre os so-
cialistas as declaracións que fixo
Francisco Vázquez durante a
campaña opoñéndose a un pacto

co BNG. Pero non saben explicar
as desta semana demandando “un
papel institucional para o PP”. A
presidencia do Parlamento? Con-
sideran que das matinacións de
Vázquez non vai saír cousa boa.

Sobre todo cando se correu a
voz unha semana antes das elec-
cións de que se reuniron nunha co-
mida o propio Vázquez, Cuíña e
José Bono. Tres amigos que xa se

xuntaron en máis dunha ocasión,
aínda que, desta, falarían de algo
máis que do cocido. Sobre todo
cando Bono, logo das eleccións,
arremeteu contra o BNG cos mes-
mos argumentos que Vázquez.

É significativo que agora, par-
te do PSdeG-PSOE fíe a chegada
de Touriño a Raxoi e o éxito do co-
goberno á aposta de Zapatero por
integrar o BNG na nova reformu-

lación do Estado. Non hai que es-
quecer que foi o presidente espa-
ñol o primeiro que realizou fe ex-
presa dun acordo cos nacionalistas
galegos, presentándose como ga-
rante do pacto. A pregunta que se
fan moitos socialistas é cal vai ser
o papel de Xosé Blanco. Del vai
depender a capacidade de mano-
bra dun Touriño demasiado dubi-
tativo, afirman no propio PSOE.♦
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Vén da páxina anterior

Resultados das tres forzas por comarcas
PP PSdeG-PSOE BNG

Allariz-Maceda .................................... 5.138 (5.728) ........................1.694 (1.043) ....................... 3.139 (2.896) 
Ancares, Os ....................................... 3.425 (3.770) ........................3.158 (2.281) ........................1.649 (1.152) 
Arzúa ................................................... 5.935 (6.438) ........................2.466 (1.647) ....................... 2.445 (2.804) 
Baixa Limia ........................................ 3.685 (4.014) ........................1.732 (1.203) ............................. 732 (914)
Baixo Miño .......................................13.953 (14.986) ........................7.929 (4.795) ....................... 4.884 (5.158)
Barbanza, A .....................................15.470 (17.812) ...................... 10.477 (6.887) ..................... 9.961 (10.378)
Barcala, A ............................................ 3.916 (3.934) ....................... 2.233 (1.448) .......................... 942 (1.271)
Bergantiños ................................... 18.868 (21.320) ..................... 11.815 (8.222) ..................... 9.705 (10.010)
Betanzos ......................................... 11.943 (12.624) ....................... 7.375 (4.939)........................ 3.913 (4.299)
Caldas ................................................ 9.323 (9.979) ....................... 6.918 (5.205) ....................... 3.752 (3.986)
Carballiño, O ................................... 10.449 (11.513) ........................ 5.818 (3.101) ....................... 2.343 (3.133)
Chantada ............................................ 5.834 (6.069) ....................... 2.782 (1.624) ....................... 1.565 (2.279)
Condado, O ....................................... 9.818 (10.171) ....................... 6.541 (4.342) ....................... 4.461 (4.376)
Coruña, A ....................................... 72.481 (72.815) ................... 76.690 (50.992) ................... 45.234 (46.359)
Deza ................................................ 15.412 (17.418) ....................... 7.003 (3.944) ....................... 4.188 (5.043)
Eume .................................................. 5.610 (6.008) ....................... 5.297 (3.190) ....................... 4.191 (4.664)
Ferrol ............................................... 36.198 (37.658) ................... 27.097 (16.897) ................... 17.059 (21.805)
Fisterra ............................................... 6.091 (6.117) ....................... 4.970 (3.716) ....................... 2.785 (3.011)
Fonsagrada, A ..................................... 1.944 (2.143) ....................... 2.205 (1.045) .......................... 473 (1.021)
Limia, A .............................................. 9.071 (9.020) ....................... 3.463 (2.635) ........................ 3.043 (3.041
Lugo ................................................ 30.480 (32.441) ................... 26.097 (15.348) ................... 10.551 (12.874)
Mariña Central, A ............................... 8.854 (9.326) ....................... 6.201 (4.607) ....................... 3.051 (3.369)
Mariña Occidental, A ........................... 7.890 (8.935) ....................... 6.419 (3.863) ....................... 2.902 (3.705)
Mariña Oriental, A ............................. 5.514 (6.327) ....................... 3.142 (2.107) ....................... 1.984 (2.325)
Meira ................................................... 2.425 (2.759) .......................... 1.190 (628) .......................... 796 (1.022)
Morrazo, O ..................................... 17.533 (19.007) ..................... 11.562 (6.875) ................... 12.147 (10.789)
Muros .................................................. 3.564 (3.695) ....................... 2.690 (1.792) ....................... 2.124 (2.473)
Noia ................................................ 10.095 (10.783) ....................... 6.516 (4.607) ....................... 4.262 (4.516)
Ordes ............................................... 11.077 (11.193) ....................... 6.837 (4.159) ....................... 4.174 (4.524)
Ortegal ................................................ 5.007 (5.389) ....................... 2.798 (1.792) ....................... 1.286 (1.838)
Ourense ........................................... 37.475 (40.611) ................... 27.496 (16.545) ................... 16.939 (19.420)
Paradanta, A ...................................... 5.836 (6.407) ....................... 1.973 (1.221) ....................... 1.095 (1.274)
Pontevedra ...................................... 28.022 (27.759) ................... 22.938 (15.999) ................... 12.597 (14.496)
Quiroga .............................................. 2.837 (2.863) ....................... 1.590 (1.233) ............................. 339 (475)
Ribeiro, O ............................................ 7.284 (7.676) ....................... 3.910 (2.405) ....................... 1.652 (2.174)
Salnés, O ........................................ 27.523 (29.465) ................... 21.116 (12.781) ................... 11.898 (13.152)
Santiago .......................................... 39.982 (41.027) ................... 25.391 (15.915) ................... 18.707 (18.460)
Sar, O .................................................. 5.518 (5.942) ....................... 2.852 (1.785) ....................... 2.445 (2.775)
Sarria ................................................... 8.073 (8.367) ........................ 5.883 (3.401) ....................... 2.145 (3.486)
Tabeirós-Terra de Montes ............. 8.891 (10.1103) ....................... 4.582 (3.049) ....................... 3.122 (3.177)
Terra Chá ........................................ 16.749 (18.564) ....................... 7.504 (4.096) ....................... 4.096 (5.422)
Terra de Caldelas .............................. 1.540 (1.809) .......................... 1.123 (738) ............................. 395 (279)
Terra de Celanova ............................... 8.499 (9.070) ....................... 3.328 (1.745) ....................... 2.372 (2.952)
Terra de Lemos  ............................. 11.106 (12.609) ....................... 6.328 (4.289) ....................... 3.949 (4.064)
Terra de Melide  .................................. 4.643 (5.696) ....................... 2.078 (1.152) ....................... 1.679 (1.503)
Terra de Soneira  ............................... 5.055 (5.171) ....................... 4.358 (3.702) ....................... 2.318 (2.383)
Terra de Trives .................................... 1.977 (2.334) .......................... 1.001 (668) ............................. 634 (516)
Ulloa, A ............................................... 3.884 (4.029) ....................... 2.423 (1.241) .......................... 839 (1.093)
Valdeorras  .......................................... 7.890 (7.969) ....................... 6.034 (3.665) ....................... 1.758 (2.528)
Verín ................................................... 9.234 (9.554) ....................... 4.952 (3.369) ....................... 2.551 (3.017)
Viana ................................................... 2.514 (2.555) ....................... 1.341 (1.039) ............................. 684 (733)
Vigo ................................................ 87.277 (91.537) ................... 77.897 (43.804) ................... 44.501 (50.937)
Xallas  ................................................. 5.500 (5.524) ....................... 2.037 (1.462)  ..................... 1.406 (1.797)

Entre paréntese os resultados nas autonómicas do 2001.

As eleccións do 19 de xuño deixa-
ron nos nacionalistas unha sensa-
ción aceda. A baixada de catro de-
putados sobrancean sobre calque-
ra outro dato. Pero o certo é que,
de conseguir 30.000 votos máis re-
validarían os resultados en esca-
nos de hai catro anos, aínda que,
con toda seguridade, os perderían
co reconto do voto CERA.

Hai tres meses poucos diri-
xentes nacionalistas asinarían
pasar dos 300.000 votos. Cifra
próxima á de hai catro anos. Pe-
ro a campaña electoral fíxolles
concibir esperanzas de manter o
posicionamento en escanos.
Neste senso, o traballo dos na-
cionalistas foi exemplar, e reco-
ñecido por todos, nas últimas se-
manas, comezando polo seu can-
didato Anxo Quintana. As enqui-
sas a pé de votación leváronos a

concibir esperanzas sen recordar
a posición de saída.

Os resultados demostran pri-
meiramente que existe un abismo
organizativo e de influencia social,
entre o BNG e o PP ou o PSOE.
Uns e outros xogan electoralmen-
te cunhas estruturas que non se po-
den comparar. Os nacionalistas
xogan cun plantel de terceira divi-
sión fronte aos “galácticos”.

Podemos comprobar así que
o BNG non ten un minguado es-
pazo propio consolidado, aínda
que o foi aumentando nos últi-
mos anos (dos cen mil votos aos
trescentos mil). Os nacionalistas
galegos son totalmente vulnerá-
beis á dinámica estatal. Cando o
PSOE colle a vaga alta no Esta-
do achica o campo e réstalles o
espazo electoral aos nacionalis-
tas galegos.

A “onda loba” nacionalista
prodúcese cando o PSOE cae no
desprestixio pola corrupción e a
división interna que se traduce
tamén na Galiza nunha total fal-
ta de proxecto e liortas internas.

Nesta campaña electoral, o
BNG saía tamén coa pexa dun
ciclo negativo propio de dous
anos de fortes liortas internas e
dun importante cambio que só ti-
vo parangón cando Zapatero lle
gañou o congreso socialista a
Bono, aínda que as circunstan-
cias fosen diferentes.

Nesta renovación hai que sa-
lientar non tanto a ausencia de
Xosé Manuel Beiras na candida-
tura e na campaña senón o efecto
negativo que na precampaña su-
puxeron as súas críticas á estrutu-
ra do BNG, que foron aproveita-
das con oportunismo pola oposi-

ción durante todos estes meses.
Fronte a esta sensación aceda

dos que agardaban máis e se que-
daron en menos, é preciso consta-
tar que se abre unha nova etapa
para o nacionalismo. Por vez pri-
meira está en disposición de che-
gar ao goberno, co que isto pode
significar tanto a nivel social, de
adecuación á realidade, influencia
e en canto á propia organización.

É certo que ten pouca escapa-
toria. ERC en Catalunya podía es-
coller entre CiU e PSC. O BNG
non. Pero tampouco o PSOE. Por
iso non se entenden as declara-
cións de Xosé Luís Méndez Ro-
meu, o número un dos socialistas
pola Coruña, afirmando que ían
constituír un “goberno socialista”.

“O PSOE non ten aínda nada.
Nin estamos obrigados a darlle a
presidencia da Xunta. Ou é un

co-goberno onde quede claro a
impronta do BNG ou non haberá
pacto”, coinciden en afirmar di-
versos dirixentes nacionalistas.

Polo demais, Anxo Quintana
evidenciouse nesta campaña co-
mo un lider sólido, con moito
percorrido por diante. Capaz de
asumir os resultados electorais
como algo propio e resaltando a
necesaria autocrítica e as caren-
cias organizativas. Unha campa-
ña, uns resultados e unhas análi-
ses que van impedir, sen dúbida,
intentos, “oportunistas ou intere-
sados” de abrir de novo un deba-
te interno. O BNG xa olla para
dentro de catro anos. “Moitos
dos que non nos votaron, téñen-
nos xa na súa axenda para o fu-
turo. Comezamos o repunte”,
afirma Carlos Aymerich, un dos
novos deputados nacionalistas.♦

Por vez primeira pode chegar ao goberno

O BNG comeza unha nova etapa
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H.V.
O pasado 25 de abril o PSOE
rexeitou unha proposición de lei
do BNG ante o Congreso dos
Deputados para a reforma par-
cial da Lei Orgánica reguladora
do Réxime Electoral Xeral. Os
nacionalistas pedían equiparar o
sistema de voto dos residentes
ausentes co que se aplica no in-

terior do Estado. Deste xeito,
votaríase en colexios electorais
na emigración e desaparecería o
polémico e manipulábel sistema
de voto por correo.

A proposición de lei fora
presentada un ano antes polo
BNG e no seu debate do 25 de
abril deste ano 2005 o deputado
Francisco Rodríguez defendera

que os residentes ausentes usen
“mesas electorais ad hoc, que
haxa unha dotación en presenza
como norma nas urnas, con ur-
nas ao efecto, que se conte con
interventores das distintas op-
cións políticas”.

A pretensión dos nacionalis-
tas rexeitouna o PSOE. Para de-
fender a súa postura, o deputado

socialista Javier Torres Vela re-
correu ao argumento da com-
plexidade da cuestión para adiar
a reforma da lei orgánica. Ofre-
ceu, en troques, abordar a cues-
tión nunha subcomisión.

A oferta do PSOE de abor-
dar a reforma da Lei Orgánica
de Réxime Electoral Xeral nun-
ha subcomisión interpretouna

Francisco Rodríguez como “un
subterfuxio para evitar cambiar
a lei, o que lles pasa é que lles
dá vergonza e din que hai que
estudalo nunha subcomisión,
mais en realidade non queren
que desapareza o voto por co-
rreo na emigración porque o
partido que goberna o Estado
tamén controla os votos”.♦

O BNG pedía o sufraxio presencial en colexios electorais e suprimir o envío por correo

O PSOE rexeitou en abril
modificar o sistema de voto dos residentes ausentes

Resultados das tres forzas en concellos de máis de 7.000 votantes
A CORUÑA

PP BNG PSOE

Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04 Aut./05 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer/04 Aut./05 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer/04 Aut./05

Ames 5.049 4.760 4.647 5.358 5.025 1.975 2.377 2.779 1.727 2.717 1.763 1.854 3.485 4.944 3.405 
Arteixo 5.196 4.146 6.391 5.429 4.127 1.946 2.585 2.180 1.687 3.018 2.862 2.265 2.860 6.425 4.254 
Betanzos 3.714 3.314 3.098 3.783 3.291 1.138 1.367 1.302 933 1.225 2.648 2.216 3.179 3.454 2.935 
Boiro 5.440 4.609 5.058 5.067 4.095 2.713 3.156 2.916 2.140 2.809 2.007 1.885 2.300 3.828 2.924 
Cambre 3.974 3.114 2.931 4.229 3.373 1.809 2.613 2.394 1.491 2.753 2.812 2.547 4.714 5.998 4.114
Carballo 8.909 7.098 7.045 7.703 6.175 3.973 4.794 5.084 3.157 5.018 3.476 2.989 2.262 7.120 4.408 
Culleredo 3.999 3.213 2.496 4.549 3.563 2.196 3.011 2.483 1.844 3.347 3.846 3.497 6,516 7.499 5.543
Fene 2.991 2.629 1.704 3.048 2.524 2.959 2.784 3.270 1.775 2.314 1.807 1.573 2.238 3.713 2.606 
Laracha, A 4.434 3.917 4.650 4.136 3.631 1.045 1.467 1.213 778 1.445 1.536 1.309 1.118 2.521 1.901
Melide ---- 2.969 ---- ---- 2.329 ---- 891 ---- ---- 1.158 ---- 606 ---- ---- 1.139
Muros 2.808 2.335 1.140 2.768 2.283 1.426 1.668 1.461 1.042 1.428 1.436 1.195 1.764 2.182 1.759 
Narón 7.921 6.638 3.436 8.376 6.579 3.659 3.657 1.685 2.253 3.244 3.251 2.741 892 7.337 5.155 
Noia 4.687 4.303 4.219 4.736 4.158 1.616 1.893 851 1.114 1.924 2.041 1.849 3.564 3.357 2.664 
Oleiros 7.019 5.576 4.372 7.183 6.179 2.471 3.312 1.232 1.974 3.632 3.921 3.345 3.564 7.855 5.892 
Ordes 3.617 3.389 3.853 3.944 3.510 1.292 1.473 1.693 837 1.442 1.344 1.133 1.664 2.659 1.962
Padrón 3365 3.024 3.108 3.222 2.762 1.077 1.364 556 693 1.230 1.216 1.014 1.358 2.066 1.574 
Pontedeume 2.478 2.053 2.776 2.307 2.039 1.337 1.515 691 849 1.300 1.217 974 860 2.177 1.503
Pontes, As 2.274 2.420 1.317 2.354 2.090 2.706 2.265 3.800 1.621 2.128 1.282 1.045 838 3.059 2.159
Porto do Son 2.297 2.525 2.058 2.745 2.167 988 1.077 777 606 1.122 1.570 1.451 2.729 2.601 2.039
Pobra, A 3.332 3.163 3.583 2.923 2.461 1.352 1.535 1.632 1.009 1.682 1.438 1.087 1.010 2.430 1.802
Rianxo 3.003 2.668 1.274 2.857 2.357 2.077 2.210 1.178 1.363 1.969 2.035 1.870 4.401 3.306 2.540
Ribeira 8.799 7.372 7.756 8.068 6.557 2.761 3.477 2.858 2.302 3.501 2.463 2.045 1.555 4.434 3.211
Sada 3.460 3.087 3.085 3.386 2.935 1.098 1.592 2.082 1.485 1.841 1.940 1.554 884 2.882 2.362
Santa Comba 4.266 3.903 3.950 4.228 3.945 1.140 1.179 857 583 890 1.136 1.010 1.037 1.973 1.467
Teo 4.837 4.390 3.801 4.988 4.441 1.709 2.134 2.358 1.389 2.317 1.759 1.550 2.123 3.688 2.860
Vimianzo ---- 1.785 ---- ---- 1.734 ---- 1.059 ---- ---- 1.134 ---- 1.857 ---- ---- 1.969

LUGO

Chantada 3.754 3.288 3.390 3.484 3.205 1.233 1.522 615 688 1.034 1.055 890 721 1.951 1.562 
Foz 2.938 2.421 2.316 2.720 2.401 893 1.1103 771 613 901 2.014 2.105 3.398 2.943 2.579
Monforte 6.719 5.876 4.138 5.689 4.848 1.940 2.339 3.307 2.134 2.651 2.661 2.369 1.936 4.193 3.554
Ribadeo 3.062 2.687 2.597 2.796 2.607 1.012 1.237 1.408 784 1.046 1.342 1.279 1.941 2.404 1.777
Sarria 3.384 3.358 2.977 3.629 3.472 1.587 1.798 1.027 817 1.129 2.092 1.863 3.057 3.645 3.217
Vilalba 6.534 6.159 5.786 5.782 5.729 1.194 1.357 1.518 1.074 1.226 1.302 1.266 1.814 2.640 2.107
Viveiro 4.930 4.393 4.810 4.351 3.955 1.717 2.152 1.624 1.127 1.606 2.148 1.970 2.691 4.380 3.703

OURENSE

Barco, O 3.264 2.777 2.270 3.673 2.967 855 987 1.082 531 767 2.231 1.613 3.632 3.275 2.706
Carballiño, O 4.165 3.737 2.028 4.498 3.657 1.351 1.480 1.236 991 1.197 1.952 1.680 3.542 2.604 2.974
Verín 4.095 3.779 3.223 4.296 3.656  1.141 1.387 949 832 1.212 1.522 1.192 2.005 2.327 2.057
Xinzo da Limia 3.046 2.911 3.198 3.800 3.394 903 1.000 688 631 935 1.492 1.219 1.477 1.547 1.484

PONTEVEDRA

Baiona 3.377 2.760 1.790 3.485 2.999 1.156 1.301 721 716 1.186 1.163 1.020 1.623 2.411 2.005
Bueu 3.867 3.245 2.912 3.653 2.976 1.534 1.652 2.529 1.347 1.826 1.196 1.020 713 2.149 1.628
Cambados 4.807 4.492 4.392 4.520 4.080 1.908 2.171 2.199 1.278 1.735 1.418 1.086 1.622 3.026 2.348
Caldas 2.484 2.287 1.540 2.498 2.170 808 849 760 579 904 1.656 1.686 3.444 2.687 2.161
Cangas 6.838 5.985 6.259 6.300 5.110 3.519 3.738 3.856 3.073 4.442 1.843 1.568 1.666 4.852 3.365
Estrada, A 8.080 7.570 7.394 7.521 6.474 2.388 2.480 2.820 2.011 2.668 2.601 2.308 3.469 4.236 3.511
Gondomar 3.573 3.416 3.783 3.707 3.407 1.240 1.473 1.773 905 1.264 1.493 1.152 2.100 2.889 2.293
Grove, O 2.846 2.598 2.663 2.649 2.052 1.331 1.503 1.312 1.057 1.615 1.761 1.205 1.184 2.741 2.340
Guarda, A 3.402 2.851 2.453 3.383 2.793 1.000 1.124 500 659 1.021 1.234 1.293 2.435 2.154 1.860
Lalín 8.290 8.025 8.261 7.632 7.204 1.851 2.099 2.138 1.267 1.844 1.801 1.641 2.638 3.688 2.955
Marín 6.993 5.505 4.345 6.669 5.548 2.181 2.386 1.712 1.664 2.548 3.034 2.905 4.474 5.676 4.080
Moaña 5.079 4.272 3.371 4.864 3.899 2.556 3.013 3.045 2.497 3.331 1.574 1.382 1.170 3.688 2.489
Mos 4.353 3.615 3.309 4.184 3.668 1.607 1.785 2.333 1.093 1.708 2.057  1.789 2.423 3.691 2.673
Nigrán 4.844 3.998 2.517 5.149 4.397 1.501 1.808 1.218 924 1.512 2.118 1.743 2.769 3.781 3.012
Poio 4.035  3.523 2.547 4.322 3.687 1.852 1.969 4.107 1.390 1.728 1.665 1.492 989 2.864 2.248
Ponteareas 5.353 4.284 2.930 5.361 4.426 1.705 2.214 3.096 1.453 2.455 2.460 1.977 1.377 4.633 3.276
Porriño, O 5.274 4.568 4.056 5.013 4.091 1.820 2.138 1.981 1.438 2.123 1.827 1.526 1.457 3.472 2.384
Redondela 7.631 6.660 5.213 7.319 5.923 3.351 3.777 2.433 2.390 3.626 4.615 3.771 6.249 7.978 5.829
Salvaterra ---- 2.266 ---- ---- 2.037 ---- 940 ---- ---- 948 ---- 1.170 ---- ---- 1.564
Sanxenxo 5.362 4.390 5.344 5.284 4.209 1.507 1.763 2.787 1.277 2.045 2.040 1.722 1.352 3.409 2.786
Silleda 3.420 3.133 2.633 3.181 2.699 971 1.128 843 641 891 1.089 1.043 695 1.968 1.765
Tomiño 3.819 3.543 3.537 3.917 3.362 1.081 1.347 1.372 756 1.366 1.290 1.009 1.091 2.523 1.970
Tui 6.038 5.681 5.193 6.051 5.012 1.534 1.681 1.387 1.105 1.661 1.608 1.295 1.210 2.866 2.321
Vilagarcía 9.036 7.723 4.601 8.673 7.580 3.511 4.111 3.172 2.425 3.575 5.919 5.120 7.872 9.585 7.675
Vilanova ---- 3.947 ---- ---- 3794 ---- 1.080 ---- ---- 929 ---- 1.038 ---- ---- 1.634

Para datos máis pormenorizados doutros concellos pódese consultar a páxina electrónica www.eleccions2005.com



XAN CARBALLA
As matemáticas poden acomo-
dar o resultado a gusto de todos,
pero os datos dos últimos deza-
seis anos, desde a primeira
maioría absoluta do PP ao triun-
fo actual da oposición, deben
obrigatoriamente contemplarse
en perspectiva para compren-
der por que tardou tanto en
chegar un goberno alternativo.

O percorrido da serie histórica
de resultados electorais sempre
pode dar lugar a interpretacións
que deixen a todos contentos.
Pero ese tránsito nun período
longo, e a colocación desa serie
estatística no contexto que se
produce, é o único xeito dun es-
tudo acaído da evolución de cada
formación política. 

Eleccións Municipais e Euro-
peas terían a súa propia dinámica,
tanto polo ámbito de representa-
ción como por ser procesos elec-
torais suxeitos a moi diferentes
tendencias. Así, por exemplo, un-
has eleccións europeas realízanse
con circunscripción única do es-
tado, prodúcense alianzas e está
reducida a posibilidade de repre-
sentación. Nas municipais, pola
contra, ademais de ter que organi-
zar unha candidatura específica
por concello hai factores singula-
res de cada localidade que non
poden extrapolarse ao conxunto
do comportamento electoral. Po-
rén as eleccións municipais son
as máis fieis á hora de valorar a
presenza social e a capacidade or-
ganizativa dun partido político.

Daquela, comicios xerais e
autonómicos son os máis políti-
cos e sobre os que operan con
máis forza as expectativas reais
de acadar a vitoria. Entre 1989 e
2001 sucedéronse as maiorías
absolutas do Partido Popular, e
só chegados a este 2005 se pode
dicir que había unha relativa
maioría social que chegara á
conclusión de que o cambio non
só era preciso, senón que as for-
zas que o protagonizaban acada-
ran unha imprescindíbel sintonía
para sacalo adiante. Que pasou
noutras ocasións?

En 1989 o PSdeG-PSOE saía
ao plató electoral con todos os

ases na manga para renovar o
mandato que, democraticamente,
conquistara para Fernando Gon-
zález Laxe a presidencia da Xunta
mediante unha moción de censu-
ra. Nin hoxe, pasados dezaseis
anos, os gurús madrileños do so-
cialismo da rúa Ferraz aceptan
que aquel era un goberno limpo e
merecedor de continuidade, e na
súa teima descubren como se ple-
gou o PSOE madrileño a propiciar
unha derrota que non debera terse
producido. Lembremos que en
1989 as eleccións autonómicas se
celebraron só un mes despois de
que nas xerais o PSOE tivese na
Galiza o seu mellor resultado de
nunca.  O PP presentou á desespe-
rada a un Fraga retirado que tamén
se quedou ás portas da maioría e
tivo que consolidala precisamente
co voto emigrante en Ourense,
mediante unha maniobra que dei-
xou para sempre baixo sospeita o
voto recibido desde a emigración.
Sabía do que falaba Fraga ao co-
mezo desta campaña cando falaba
de manipulación de sacas en Bara-
jas. Pero Madrid (Alfonso Guerra)
non quixo investigar e enterrou a
un Laxe que segue ostentando no
seu haber o mellor resultado en
deputados que nunca tivo o PS-
deG-PSOE, vinteoito.

A renuncia do PSOE

Daquela a sorte estaba botada pa-
ra moitos anos. O BNG comezou
o seu ascenso tamén en 1989,
cando pasou de 1 deputado de
1985 con apenas 50.000 votos, a
duplicar os votos e conseguir 5 en
1989. Coincidindo coa renuncia
do PSOE galego a revalidar a La-
xe e co comezo do asalto en Ma-
drid contra Felipe González, a
curva do PSOE baixaba e a do na-
cionalismo que por fin se agrupa-
ba unido na sigla do BNG, come-
zaba a avanzar ás
alancadas: en
1993 pasou a 13
deputados con
270.000 votos e o
PSOE, que pre-
sentaba a Sánchez
Presedo, traicio-
naba ao seu candi-
dato cando Fraga
lle saca en pleno
debate televisivo
unha carta de
apoio de Francis-
co Vázquez. En
1997, con Aznar
xa na Moncloa, o
que recibe o favor
no  PSOE é Abel
Caballero que ten
que aturar que Fe-
lipe González dimita de ser futu-
ro candidato... nun mitin das au-
tonómicas galegas en Ourense, e
é precisamente ahí onde os socia-
listas galegos se derruban cun dos
seus peores resultados en 25 anos
e o BNG acada o seu teito con
392.000 votos e dezaoito deputa-

dos. Esa marca excepcional em-
baza as análises porque é un pico
que serviu desde aquela de re-
ferencia. Naquel ano 1997, houbo
dirixentes nacionalistas que non
vían imposíbel a consecución
dunha futura maioría absoluta na-
cionalista. As eleccións munici-
pais de apenas ano e medio deron
a auténtica medida da implanta-
ción organizativa dos nacionalis-
tas e situouna nunha moi sólida
base electoral, arredor dos
300.000 votos. É entón, en 1999,
cando se pode situar no tempo, o
verdadeiro adestramento nas res-
ponsabilidades de poder do na-
cionalismo, cando chega aos go-
bernos de cinco grandes cidades.
Desde ese momento, e coa situa-
ción excepcional en todos os sen-
tidos das eleccións xerais de
2004, o voto ao BNG estivo sem-
pre por riba dos 300.000 votos.

A excepción do 2004

Esa excepcionalidade de 2004 é
tamén moi digna de análise. O
desexo de librarse do Partido Po-
pular polarizou o voto no PSOE
que superou todas as súas marcas

ao situarse en
653.597 votos.
Apenas ano e
medio despois,
nas autonómicas
do pasado do-
mingo, o resulta-
do achégase máis
á realidade e sitú-
ase nos 509.340
votos. Tamén o
PP mobilizou to-
da a súa artillería
electoral e supe-
rou por primeira
vez na historia os
800.000 votos
(812.282), caindo
agora até os
704.000. Nese
mesmo período o

BNG situouse tamén na súa au-
téntica realidade, aquela que re-
flexan as municipais de 2003
(325.492 votos). Nas xerais de
2004 os nacionalistas consegui-
ron só 205.000 votos, pero das
tres forzas en liza, son a única
que pode dicir que agora recupe-

ra e non perde, chegando aos
307.249. Sempre poderán dicir
que “as autonómicas son as no-
sas”, pero o importante é que se-
xa o corpo electoral o que asuma
esa singularidade do país.

Polo demais a lectura dos vo-
tos por concellos ou comarcas
permiten facer mútiples lecturas.
Apontemos algunhas. O PP ten
controlados os votos en conce-
llos pequenos, practicamente,
como di Baltar, con nomes e ape-
lidos. En vilas medias demostra
tamén a forza da súa organiza-
ción pero xa empeza a perder au-
ga o que finalmente se confirma
nas cidades, onde xa está suxeito
a outras leis. Mesmo así asombra
como crava resultados: en Ponte-
vedra ten 14 votos menos que
nas autonómicas de 2001.

O PSOE subiu homoxenea-
mente, en todo tipo de circuns-
cripcións, con grandes saltos en
varios concellos (Piñor, 31%; e
máis dun 20% noutros como A
Fonsagrada, Guitiriz, Maside ou
Montederramo), son excepcións
en circunscrupcións pequenas
que se explican por circunstan-
cias non extensíbeis máis alá do
concello.

Igual pasa co BNG, que re-
parte a baixada de 34.000 votos
en relación ás autonómicas de
2001, con grande homoxeneida-
de, e só con excepcións que su-
peran o 10% de devalo en conce-
llos pequenos (Friol, Triacastela,
Láncara, Guntín ou A Fonsagra-
da), mentres acada ascensos de
máis do 10% nalgúns pequenos
lugares (Manzaneda, Rairiz de
Veiga ou A Bola  entre outros).
Polo xeral mantén o tipo nas ci-
dades onde funcionan ben as co-
alicións de goberno (por exem-
plo Santiago) e aínda en lugares
onde o desencontro foi feroz co
PSOE, caso de Vigo, onde o da-
no apenas é unha baixada de
36.000 a 31.000 votos. 

Se se contempla o panorama
pensando nun goberno de coali-
ción na Xunta, cunha eleccións
municipais a dous anos vista, todo
pinta escuro para o PP, que perde-
ría todas as cidades e quedaría
moi tocado na maioría de conce-
llos de máis de 7.000 habitantes.♦
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Evolución do voto na Galiza (1985 -2004)
Aut./85 Xer./86  Mun./87 Eur./89 Xer./89 Aut./89  Mun./91 Xer./93 Aut./93 Eur./94 Mun./95 Xer./96 Aut./97 Mun./99 Xer./00 Aut./01    Mun./03 Xer/04 Eur./04 Aut./05

PP 512.114 504.623 456.698 313.124 517.795 583.759 570.417 734.203 746.961 624.761 757.025 806.846 793.427 709.870 851.468 745.944 695.540 812.282 549.033 704.202
PSOE 358.180 459.941 358.591 303.262 453.607  428.915 441.049 549.974 337.048 277.573 421.771 558.144 297.981 294.941 371.054 320.283 452.456 653.597 416.573 509.340
BNG 52.565 27.076 59.421 38.671 47.722 105.703 109.144 126.254 268.248 131.361 208.152 219.043 392.992 290.092 302.726 341.751 325.492 205.613 141.756 307.249

Evolución do voto nas cidades (1996 - 2004)
PP BNG PSOE 

Aut/97 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04 Aut./05 Aut/97 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04 Aut./05 Aut/97 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04  

Vigo 66.639 48.200 76.800 61.190 52.598 70.697 57.693 48.071 32.800 36.100 36.644 39.387 20.275 30.796 28.877 31.100 36.400 31.022 44.497 76.242
Pontevedra 17.689 15.505 20.293 17.244 15.946 19.871 17.258 13.193 14.887 9.035 9.607 17.400 6.378 8.628 8.231 7.028 11.263 11.090 8.004 20.859
Santiago 27.804 20.759 27.971 25.384 18.842 26.355 24.075 15.266 8.811 11.233 11.673 8.497 7.470 11.375 6.991 16.121 11.319 10.467 20.410 21.655
Ferrol  19.233 12.916 21.658 17.998 10.229 20.827 17.177 13.159 11.151 10.681 10.239 9.457 5.083 7.099 8.556 7.072 10.330 8.790 5.433 18.723
A Coruña 57.637 29.321 63.148 48.708 30.171 57.305 47.267 37.546 15.394 25.442 31.339 28.381 16.496 28.806 33.673 66.961 41.596 35.577 57.050 72.040
Lugo 23.658 19.000 26.071 23.398 18.063 24.779 21.919 5.899 11.782 9.346 9.253 6.285 5.819 8.444 10.000 10.411 13.535 12.652 28.089 25.425

Ourense  28.620 26.786 29.297 26.752 28.841 30.139 24.289 10.782 17.977 12.519 14.768 15.165 9.413 13.191 12.507 11.180 16.222 13.191 12.187 26.349

Aut.=Autonómicas    Mun.=Municipais    Xer.=Xerais

Aut./05 

57.154
15.993
15.967
13.443
51.287
20.784
21.297

Outras forzas

EU-IU .......................... 12.199
FPG .............................. 2.692
AUTONOMO ................. 2.490
CDS .............................. 2.165
Nós-UP ......................... 1.671
PH ................................. 1.063
FE de las JONS ............... 968
DN .................................... 463
DO ................................... 385
IR-ERG ............................ 341
SEP .................................. 324
IDEGA .............................. 303
SPP .................................. 195

Abstención na Galiza
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 41,10
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
Municipais/2003 34,88
Xerais/2004 23,88
Europeas/2005 52,91
Autonómicas/2005 31,90

O BNG fixa a súa base electoral en 300.000 votos

O PSdeG-PSOE recupera con Zapatero
o apoio que Felipe González non lle deu a Laxe

Asombra como
o PP crava
os resultados:
en Pontevedra
ten 14 votos
menos que nas
Autonómicas
do 2001.



CÉSAR LORENZO GIL
O PP acabou a noite do 19-X co-
ma un equipo pequeno que con-
segue chegar á prórroga na final
contra un grande. Ás 8 da tarde
o ambiente era de naufraxio; ás
11 da noite moitos rezaban pe-
dindo un “milagre americano”.

Belén Prado, Xoán Rodríguez
Yuste e Carme Fraga tiveron que
coller aire tras veren na televi-
sión os primeiros resultados das
sondaxes a pé de urna. A sede do
PP, chantada no medio dunha illa
de hoteis de luxo en San Lázaro,
estaba deserta. Só unha simpati-
zante se achegou ao grupo pre-
guntando polo resultado. “Belén,
como vai?”. “Ben, ben”, respon-
deu a conselleira de Asuntos So-
ciais. “Ben?, de verdade?”. “Si,
si, non se preocupe”, acabou a
conversa xa na distancia a filla
de Manuel Fraga.

A aquela hora, o silencio que
se vivía fóra da sede contrastaba
co rebumbio do interior. A sala
de prensa quedou pequena para
os moitos xornalistas acredita-
dos, sentados uns dacabalo dos
outros, esquivando cables de te-
levisión e radio, agochando as
cabezas para non entrar no foco
das cámaras, arrastrando as ca-
deiras nunha desorde ben exótica
para o PP nesta clase de actos. A
desorganización obrigou a tras-
ladar os redactores da prensa es-
crita á cafetaría, onde esperaba,
aínda en silencio, unha pantalla
xigante conectada á páxina elec-
trónica na que a Xunta había dei-
tar os resultados do escrutinio.

Cálculo errado

As enquisas israelitas confirma-
ban a perda da maioría absoluta
do PP e iso axitaba os nervios.
Un grupo de militantes entraxa-
dos tomaba o fresco sen dar cre-
to ao vaticinio. “Aquí alguén ten
que dar explicacións. Onte fixe-
mos os cálculos dos votos que
tiña que levar cada un e dábanos
a maioría sobrada”, explicaba
vehemente un rapazote de fazu-
las coloradas ao que lle quedaba
a chaqueta grande. “Esperade,
se os cálculos daban onte, hoxe
tamén dan”, tranquilizaba outro
co carrolo preso polo último bo-
tón da camisa.

E nese intre, o coordinador da
campaña, Xosé Crespo, daba a pri-
meira valoración dos inquéritos.
“Os datos son provisionais. Habe-
rá que ver se os votos reais nos
permiten gobernar en solitario”,
deixou caer nunha alocución que
lles deu luz verde aos xornalistas
para abandonaren os portátiles e
apuraren os pinchos e as bebidas. 

Os titulares xa escintilaban
nas pantallas dos enviados espe-
ciais dos medios de Madrid.
“Rajoy pierde la batalla de Gali-
cia”. O propio Crespo compartiu
aqueles minutos na cafetaría.
Tremíanlle un pouco as mans e
confesaba que tiña a colloada no
gañote antes de que se acenden-
sen as cámaras. “Vai ser unha
noite longa”, agoirou. Aínda coa
croqueta na boca, rillando a em-
panada de zamburiñas ou tris-

cando unha codia de pan, todos
os xornalistas atenderon aos pri-
meiros movementos do contador
electrónico de votos. Co 25 por
cento, o PP tiña maioría absolu-
ta. “Os titulares ao lixo”, dicía Ma-
gis Iglesias, da axencia Colpisa.
“Están contando o voto do rural.
Vai haber baile de cifras”, respon-

deulle Pablo Ordaz, de El País.
Crespo non cría o que estaba

a ver. Os ollos colleron de novo
luz. “O voto emigrante vai ser
decisivo”, dicía arrodeado dun
atasco de xornalistas abeirado á
barra da cafetaría. “Xa chegaron
76.000 votos e nós contamos
con 120.000”.

Apáxina do escrutinio mudaba
a cada minuto a porcentaxe de vo-
to xa contabilizado, a pesar de que
as actualizacións, ás veces, devol-
vían as cifras ao inmediato pasado.
Cando o PP baixou a 37, os xorna-
listas pregábanlle ao ceo que a cá-
bala electoral non deixase uns nú-
meros tan estreitos. “Vaia semana
nos toca até que se abran os votos
da emigración”, laiábase Irene
Bascoi, de El Correo Gallego.

Fraga, simpático 

Cando as porcentaxes sobarda-
ban o 90 por cento de escrutinio,
apareceu Manuel Fraga na sala
de prensa. Por entre os xornalis-
tas asomaba a cabeza unha ducia
de simpatizantes de aplauso fá-
cil. “O PP volveu gañar as elec-
cións”, dixo o presidente da
Xunta en funcións” (aplauso fe-
ble). “Confirmáronme do Uru-
guai, da Arxentina, de Venezue-
la, que o que está saíndo de alá
nos dá o 70 por cento” (aplauso
bastante máis feble).

Fraga só se incomodou cunha
pregunta sobre a sucesión e ase-
gurou que comandaría a oposi-
ción se fose necesario. Conde-
nou o goberno de coalición por
considerar que o BNG ten un
ideario practicamente extracons-
titucional e riuse dos inquéritos
que prognosticaran a súa derrota.

Cando o presidente do PP-
deG, arrodeado de fillas, netos e
Loyola de Palacio, saíu para o
próximo Hotel San Lázaro, onde
se celebrou a festa do partido, os
nervios de toda a tarde estaban
un tanto aliviados. “Hai partido”,

dicía Xesús Pérez Varela, un dos
desaparecidos da noite. Fraga
entrou soberbio. “A ver mozo,
ese champaña xa tiña que estar
aberto, que me teño que ir dei-
tar”, berroulle ao camareiro, que
pelexaba cos aramios da botella
de cava. Coa mesma dilixencia,
o presidente colleu a bandexa,
repartiu copas, bicos e sorrisos e
en menos de dez minutos mar-
chou do hotel para a cama.

O triunfador entre a militan-
cia non foi, contodo, nin Fraga
nin Núñez Feixóo (que estivo
esa noite en Vigo) nin Cuíña. A
claque viña de Lalín, si, mais
para apoiar a Crespo. Unha vin-
tena de mozos, con camisolas
decoradas co retrato do alcalde,
celebraban o resultado tararean-
do cos sons pe-pe-pe a toada
“Maria Caipirinha”, de Carlin-
hos Brown.

Pero os ánimos dentro da fes-
ta, na que non houbo música, es-
taban ben máis fríos. O secretario
xeral do PP, Xesús Palmou, con-
fesaba sotto voce que era “impo-
síbel” conseguir o deputado
maioritario. “Se o estivésemos
competindo co Bloque, estaba
feito, pero contra o PSOE non hai
ningunha opción”, aseverou
diante de dúas militantes de me-
lena loira que non daban creto ao
que escoitaban. “Vou rezar todos
os días un rosario para que gañe-
mos”, dicía outra militante. “Co-
mo gobernen os socialistas, emi-
gro”, berraba outra simpatizante.

Ás 11 e media acabara a noi-
te. Os seareiros de Crespo pro-
meten festa con música se o 27
hai gol na prórroga.♦
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O PP salva a noite electoral e brinda con cava pola prórroga

Festa sen música

PACO VILABARROS

R.V.A.
O presidente da Xunta, Ma-
nuel Fraga, cualificou de “pe-
rigosa aventura entre partidos
con doutrinas diferentes” a
posíbel coalición de Goberno
entre o BNG e o PSOE. Para
impedilo, o PP mobilizará to-
da a súa artillería e enviarán
dende Madrid a seis xuristas,
entre eles ao exministro Fede-
rico Trillo, para “vixiar con
lupa” o reconto dos votos pro-
cedentes da emigración. 

“Temos tantas posibilida-
des coma os socialistas. Vé-
xoos máis atemorizados a
eles. Cantas máis medidas to-
memos para que o proceso de
reconto sexa transparente me-
llor”, explicou o coordinador
de campaña, Xosé Crespo. O
PP desconfía do voto proce-
dente de Venezuela. “De todas
partes o correo chega de xeito
gradual menos de Venezuela.
Non digo que haxa irregulari-
dades. Pero é un procedemen-

to anómalo”, sinala o conse-
lleiro de Emigración en fun-
cións, Aurelio Miras Portugal.
“A empresa que xestiona a re-
misión a Galicia dos votos
non é privada, senón que se
trata dun instituto autónomo
dependente do Goberno vene-
zuelano”, engade Miras Por-
tugal en alusión a que lle me-
recen máis confianza as em-
presas privadas de correos
que as públicas, aínda que no
Estado español é pública.

Manuel Fraga asegura,
ademais, que seguirá como lí-
der do PP na oposición en caso
de non acadar o escano núme-
ro 38. “Non hai que mesturar
as cousas. Mentras poida, den-
tro ou fóra de cargos oficiais,
vou pelexar por Galicia”. Por
último, o presidente en fun-
cións sinalou que “foi unha
campaña sucia. Propagáronse
mensaxes que non entran nas
regras do xogo” e atribuíullas
ao colectivo Burla Negra.♦

‘Vixiaremos con lupa
voto a voto’



A medida que van saíndo as pri-
meiras enquisas as caras de alegría
comezan a ser máis evidentes. “Is-
to témolo gañado, por fin marcha
o caimán”, di un militante que per-
manece sentado diante dun moni-
tor que entre enquisa e enquisa in-
tercala unha gran imaxe co lema
do PSOE: “móvome”. Pero as en-
quisas movíanse pouco e os aplau-
sos comezaban a resoar timida-
mente. Aínda así, xa había quen
dicía que “non as temos todas con-
nosco, estes sempre argallan algo
para darlle a volta ás cousas”. 

Os dirixentes políticos tam-
pouco as tiñan todas consigo. Polo
recibidor do hotel só pululaba o
cabeza de lista pola Coruña, Xosé
Luís Méndez Romeu. De cando en
vez algún xornalista radiofónico
botaba man do candidato, que si-
nalaba que “as enquisas confirman
a tendencia vista durante a campa-
ña. A xente quere cambio”. Men-
tres dicía isto púñase ergueito e co-
locaba e recolocaba a chaqueta
dun traxe ao máis puro estilo Car-
los Príncipe: axustado e con raias. 

Na mesma liña, pero un chis-
co menos “elegante”, amosábase
o segundo en saír a escena, o co-
ordinador de campaña, Ricardo
Varela. “Hai que ser prudentes,
pero podo anticipar que o PSOE

creceu espectacularmente e que
vai haber cambio”. Non predica-
ba co exemplo o coordinador,
que aseguraba que se todas as
enquisas dicían o mesmo entón
non podían estar equivocadas. 

Entre a militancia a euforia
crecía por momentos. A televi-
sión e a cadea Ser anunciaban 32
deputados para o PP. “Vaia hostia
que se van levar. Ao final case nin
nos fan falta os votos do Bloque
para botalos”, dicíalle eufórica
unha simpatizante ao seu fillo. 

Pasadas as nove da noite, a ca-
ra dos presentes na sede do PSOE
mudou. Parecía que acababan de
ver o tártaro. Os xornalistas tam-
pouco saían do seu asombro. Nin-
guén o cría. O Conselleiro da Pre-
sidencia, Xaime Pita, no papel de
agoireiro, anunciaba que “co 30%
escrutado o PP tiña 38 escanos e
polo tanto a maioría absoluta”.
“Non pode ser, estes deberon facer
como en Madrid. Aínda non escru-
taron as cidades seguro. Imos ver
como co 50% as cousas xa son
moi distintas”, sinalaba un rapaz
da organización. As caras de sorri-
so Colgate mudaron en xestos de
preocupación, mans á cabeza e o
típico “eu xa o sabía”. “Pero como
o ías saber se hai un minuto dicías
que estaba chupado”, contestou un

rapaz novo que por pouco é expul-
sado dunha couce borriqueira. 

Diante do ordenador que actua-
lizaba os datos en tempo real con-
centráronse numerosos xornalistas
e simpatizantes. A masa foise di-
luíndo cando nun cuarto contiguo a
organización comezou a servir pol-
bo á feira para facer agradábel a
derrota. Cando o monitor reflectiu
que o PP perdía un escano que ía
para o PSOE, pasou desapercibida
a noticia. “Menos mal, non era ca-
paz de comer nada co desgusto”,
sinalaba un militante que até ese
momento estaba bloqueando o ac-
ceso a un dos pratos de polbo e co-
mendo compulsivamente. O resul-
tado xa non se moveu e entón che-
gou o deputado Ismael Rego, sina-
lando que “pola emigración non
nos van gañar. Temos máis de oito
mil votos de diferenza e os emi-
grantes votan ao partido que Go-
berna en Madrid. Podo asegurar
que Touriño é o próximo presiden-

te”. “Que alegría”, contestoulle un-
ha militante, “imos celebralo”, e
comezou o reparto de bandeiras do
PSOE e de Galicia.

Persoeiros, redundancias e
horteradas

A celebración festexouse nun
cuarto pequeno dun soto no que a
calor era insoportábel. Touriño fí-
xose de rogar. Tardou máis de un-
ha hora en comparecer. A conta-
pingas foron comparecendo dife-
rentes persoeiros: o alcalde de
Santiago, Xosé Sánchez Bugallo;
a ministra de pesca e agricultura,
Helena Espinosa; o deputado no
Congreso, Antón Louro; o delega-
do de Zona Franca de Vigo, Fran-
cisco López Peña... E os cánticos
non cesaban. Pero eran sempre os
mesmos: “ista, ista, ista, Galicia é
socialista”, “Se ve, se siente, Emi-
lio Presidente”, “Fraga, nunca
máis” e “vaise o caimán”.

O ambiente, con tanta xente,
era asfixiante, pero cando xa pare-
cía que non se podía aguantar
máis naquel cuarto, os militantes e
a propia ministra Espinosa come-
zaron a cantar “Libertad, libertad,
sin ira libertad...”. Iso fixo que en-
tre os xornalistas aumentasen as
ganas de que Touriño comparece-
se rapidamente. Só houbo un cán-
tico enxeñoso e aludiu a aquel que
había unha hora case deixa aos so-
cialistas sen “Libertad sin ira”, o
conselleiro Xaime Pita: “Pita ti ta-
mén, ás listas do Inem”. 

Por fin, logo dunha longa es-
pera compareceu Touriño. “Ha-
berá cambio”, exclamou aren-
gando o auditorio, que aplaudiu
intensamente. “Falei con Quinta-
na e colaboraremos para Gober-
nar”, outro aplauso intenso. “Fra-
ga foi un digno presidente duran-
te 16 anos”, este comentario reci-
biu unha pitada. Os socialistas al-
go de “ira” si que gardaban.♦
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Noite eufórica na sede do PSdeG-PSOE con polbo á feira e sen empanada 

‘Témolo gañado, os emigrantes
votan polo partido que goberna en Madrid’

RUBÉN VALVERDE
Do “este partido ímolo gañar” a “este partido non nolo van rou-
bar”. Estas dúas expresións que mencionou un simpatizante do
PSdeG-PSOE, resumen como se viviu a noite electoral na sede dos
socialistas. Son as oito da tarde. Acaban de pechar os colexios e co-
mezan a escoitarse pola radio as primeiras enquisas a pé de urna.
O PSdeG-PSOE concéntrase nun hotel de nova construción fronte
o Campus Sur compostelán, un edificio moi acorde coa imaxe que
transmitían gran parte dos socialistas alí concentrados: novo, mo-
derno, pero pouco preparado. As pequenas salas acondicionadas
están ateigadas de periodistas, simpatizantes, militantes e políticos. 

PACO VILABARROS

R.V.A.
O secretario xeral do PsdeG-
PSOE, Emilio Pérez Touriño,
declarou que “en democracia
hai que saber gañar e perder” en
alusión ás declaracións de di-
versos líderes do PP que sinalan
que unha vitoria tan axustada
non é lexítima porque só repre-
senta á metade da poboación.
“Pídolle a Fraga respecto á de-
cisión dos galegos que votaron
maioritariamente polo cam-
bio”, engadiu Touriño.

“As aventuras perigosísimas
ás que se refire Manuel Fraga só

están na súa cabeza. Pídolle ao
PP que acepte que hai 124.000
galegos máis que votaron pro-
greso que os que o fixeron polo
PP”, proseguiu explicando o lí-
der socialista. “A miña presiden-
cia será garantía de estabilidade
e confianza neste país. Confío
no voto da emigración. Estou
convencido de que o reconto se
fará con plenas garantías. O que
me sorprende é que o PP non di-
xera nada en 16 anos e agora
acendan mil alarmas sobre o re-
sultado”, asegurou Touriño.

O secretario dos socialistas

galegos rexeitou as críticas sobre
a validez do voto da emigración
e as que verteron os populares
sobre a actuación de Miguel
Cortizo, embaixador en misión
especial do Goberno para as re-
lacións coas Comunidades Espa-
ñolas en Iberoamérica, xa que “é
unha representación institucio-
nal que é controlábel politica-
mente”. Por último, Touriño sa-
lientou o gran apoio que recibiu
o PSOE nestas eleccións e tamén
o do BNG, “que malia a súa per-
da de escanos demostrou que ten
un apoio siginificativo”.♦

‘Fraga debe saber perder’



O ex parlamentario Xesús
Veiga, con Xesús Seixo, se-
cretario xeral da CIG, e outros
militantes nacionalistas, can-
do pasaba media hora do pe-
che electoral, comenzaron a
facer cábalas. Luís Barcia, se-
cretario de organización do
BNG, era o máis cauto de to-
dos. “Eu non as teño todas co-
migo, hai que esperar a que se
coñezan datos reais proceden-
tes do escrutinio”, dicía. Xosé
María Torné, creativo da cam-
paña electoral nacionalista,
aproveitaba para referirse a
Barcia con estas palabras:
“Vaia, este foi o que máis áni-
mo mostrou durante toda a
campaña e agora estase vol-
vendo pesimista”.

Encarna Otero, Ana Pon-
tón, Néstor Rego, Lidia Senra
e moitos mozos nacionalistas
compartiron a inquedanza por
uns resultados que foron che-
gando con notábel rapidez ao
salón de convencións do cita-
do hotel, polo que apareceu
varias veces o seu dono, Gha-
leb Jaber Ibrahim. A presenza
de xornalistas era extraordina-
ria, tanto procedentes de todos
os medios galegos como do
resto do Estado e mesmo do
estranxeiro.

O primeiro en falar, apenas
minutos despois de seren pe-
chadas as urnas, foi o coorde-
nador do BNG, Francisco Jor-
quera, para situar a xornada
no contexto dunha grande es-
peranza de cambio auténtico
para Galiza. Non era aínda o
momento de facer valora-
cións, e Jorquera limitouse a
salientar a vontade nacionalis-
ta de cambiar o rumbo do pa-
ís.

Quintana fíxose esperar

Anxo Quintana tardou aínda
bastante en chegar ao hotel, e
pechouse con Ánxela Bugallo,
Jorquera, Barcia e outros
membros da dirección do
BNG a analizar a situación.
Mentres tanto, os xornalistas
combatiamos a elevada tem-
peratura do local tomando re-
frescos e comendo os pinchos
que foron ofrecidos a todos os
presentes. Entre a mocidade,
empezou a medrar a inque-
danza.

Inmediatamente despois de
que se dera a coñecer o cento
por cento do escrutinio, empe-
záronse a erguer as bandeiras
brancas coa estrela nacionalis-
ta que tanto ondearon ao longo
desta campaña. Polo medio
delas, apareceu Anxo Quinta-
na, e, de repente, o alicaido
ánimo dos presentes ergueuse

coas palabras do líder na-
cionalista.

“A partir de hoxe vai haber
moitas máis posibilidades para
a defensa dos intereses do país
e para a igualdade de oportuni-
dades”, dixo Quintana no me-
dio de grandes aplausos. “Os
galegos falaron alto e claro
nestas eleccións, que foron un-
ha nova lección de civismo e
democracia. Agora tócanos aos
dirixentes políticos escoitar
con humildade e con responsa-
bilidade. Nós ímolo facer co-
mo facemos as cousas desde o
Bloque Nacionalista Galego,
con sentidiño”, manifestou a
continuación.

Alba de gloria

O líder nacionalista tamén
comprometeu o traballo do
BNG “para que este país vexa
canto antes a Alba de Gloria
que soñou Castelao”. En pala-
bras súas, “hoxe desmentimos
esa imaxe que se nos quere
impor dende fóra de que so-
mos unha Galiza negra ou aco-
bardada. Esa imaxe que tanto
me molestou durante a campa-
ña. Hoxe demostramos que so-
mos un gran país do que nos
podemos sentir moi orgullo-
sos”.

En ningún momento fixo
Quintana alusión ningunha
nin a Manuel Fraga nin a Emi-
lio Pérez Touriño e, menos
aínda, ás posibilidades de for-
mar goberno cos socialistas.
Na noite electoral, o candida-
to do BNG á presidencia da
Xunta foi exquisitamente neu-
tral e non quixo avanzar cába-
las de ningún tipo. Deixou pa-
ra outro momento as valora-
cións concretas do resultado
electoral.

Foi ao día seguinte cando
Quintana dixo que os resulta-
dos electorais son “meritorios
pero non satisfactorios” para a
organización política que coor-
dina. Anunciou un proceso de
autocrítica para analizar por
que o BNG non foi capaz de
convencer máis xente. Como
candidato asumiu, “para o bo e
para o malo”, toda a responsa-
bilidade derivada do resultado
electoral.

Tamén deixou claro que a
autocrítica anunciada non vai
apartar o BNG “do prioritario,
do que lle importa á cidadanía,
conscientes de que empeza un
tempo novo cheo de oportuni-
dades”. Quintana engadiu que o
BNG estará á altura da respon-
sabilidade que nos encomenda a
cidadanía, do cambio galego
que demanda a maioría da so-
ciedade”.♦
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Anxo Quintana subliña a importancia histórica do cambio de maiorías en Galiza

‘Sentidiño’ para a Xunta
PERFECTO CONDE

No hotel Araguaney, lugar escollido polo BNG para seguir a
noite electoral, o ambiente comenzou marcado polo optimis-
mo que permitían apuntar as enquisas a pé de urna, abondo
coincidentes coas que se viñeron publicando ao longo da
campaña. Esta actitude trocou noutra moito máis precavida
cando empezaron a aparecer na pantalla as informacións do
centro de datos sobre as primeiras remesa de votos escrutados.

P. CONDE

P. CONDE

R.V.A.
“Comeza un tempo novo cheo
de oportunidades. Imos nego-
ciar co PSdeG-PSOE con
transparencia polo cambio
galego”, asegurou o portavoz
nacional do BNG, Anxo
Quintana. “O nacionalismo
aproveitará ao 120% a opor-
tunidade de gobernar este pa-
ís por primeira vez na histo-
ria. Estaremos á altura da res-
ponsabilidade que nos enco-
menda a cidadanía, do cam-
bio que nos demanda a maio-
ría da sociedade”, engadiu o
líder do Bloque.

Anxo Quintana tamén fixo
fincapé na composición do
próximo Parlamento. “Será
bastante máis atractivo que o
actual, no que se coñece o re-
sultado das votacións antes de
que se realicen. Obrigará ao
diálogo, haberá que convencer
e iso é moi bo para o país por-
que abrirá unha nova cultura
política”, explicou.

Por outro lado, o portavoz
nacional destacou que se está
empezando a ver a importancia
de que o BNG goberne Galicia
xa que “nunca se falou tanto
dela como agora. Vai servir pa-

ra que o noso país sexa prota-
gonista na política estatal. Até
agora só eramos noticia por fei-
tos escabrosos ou pola gastro-
nomía. A partir de agora vai ser
distinto”.

En referencia aos resulta-
dos, Anxo Quintana expresou a
súa confianza en que “final-
mente o vindeiro luns se ratifi-
quen os resultados que xa co-
ñecemos. Coidamos que hai un
marxe para que así sexa, pero
preferimos ser cautos porque
temos certas experiencias no
reconto de papeletas, como to-
do o mundo sabe”.♦

‘Imos traballar polo cambio galego’

●



H. VIXANDE
A posibilidade da manipula-
ción do voto emigrante e a
irrupción do uso da internet
marcaron a actualidade in-
formativa nesta campaña
das eleccións autonómicas.

Unha denuncia formulada por A
Nosa Terra puxo o voto da emi-
gración no centro da campaña
electoral. No número 1.174, do
cinco ao once de maio de 2005,
este periódico daba conta de que
o colaborador seu Francisco No-
gueiras votara dezasete veces por
correo desde Suíza nuns comicios
anteriores. Da noticia fixéronse
eco da Cadea Ser de radio e o pe-
riódico El País, entre outros me-
dios de comunicación. Unha se-
mana despois, A Nosa Terra pu-
blicaba unha entrevista con No-
gueiras na que denunciaba que o
sistema non é seguro e volvía a
pedir unha regulación mellor do
voto emigrante para que non se
puxese en dúbida o rigor do su-
fraxio dos residentes ausentes.

Na análise da dimensión do
voto da emigración este xornal
chegou a adiantar nesta campaña
que podería producirse unha se-
gunda volta electoral ante un re-
sultado eventualmente axustado,
o que daría ao cómputo do CE-
RA un valor decisivo, como así
aconteceu.

A raíz de todas estas informa-
cións, La Voz de Galicia repetiu
as experiencias de facer votar a
alguén por outras persoas pero
destas desde a Arxentina. Ao
tempo, a cuestión sobre este vo-
to continuou a marcar a pre cam-
paña e a campaña electoral gra-
zas ás denuncias de A Nosa Terra
sobre as irregularidades do voto
emigrante en Ourense nas elec-
cións que levaron ao poder a
Fraga en 1989.

A inseguridade no voto ta-
mén quedou patente no rural
cando a Audiencia de Ponteve-
dra criticaba o sistema electoral
na sentenza que absolvía de ca-
rrexar votos ao fillo do alcalde
de Crecente (PP) por mor dunha
“lagoa legal”. A propia sala de-
nunciou a falta de moralidade do
que fora tenente de alcalde do
seu pai, Xulio César García-
Luengo, ao levar a correos e con-
dicionar o voto de varios dimi-
nuídos psíquicos durante un pro-
ceso electoral en 1999.

As viaxes de Fraga a Latino-
américa e as súa ceas multitudi-
narias fixeron patente o que A
Nosa Terra xa anunciara, a con-
fianza do voto emigrante para
gañar as eleccións.

A relevancia da rede

Outro dos elementos que marcou
a campaña foi o uso da internet,
na que se centraron máis os par-
tidarios da oposición que os se-
guidores do Partido Popular. In-
ternet neste caso revelouse como
un verdadeiro medio de comuni-
cación audiovisual e tamén co-
mo unha ferramenta moi útil pa-
ra a distribución de material e
mensaxes e para a axitación polí-
tica e social.

Nas eleccións que levaron ao
poder a José Luis Rodríguez Za-
patero á presidencia do Goberno
central, o protagonista foi o telé-
fono móbil co xa célebre “pásao”.
O uso das mensaxes curtas permi-
tiu unha mobilización inusitada e
espontánea a raíz do atentado do
once de marzo, a só tres días das
eleccións. As dúbidas na xestión
da información do Goberno de Jo-
sé María Aznar sacaron á cidada-
nía á rúa e o teléfono móbil adqui-
riu un papel decisivo. Esa expe-
riencia levou a que un medio de
comunicación individual como é
o teléfono se convertese nun efi-
caz medio de comunicación de
masas. Un cambio no uso desta
tecnoloxía e a participación activa
e descentralizada da cidadanía fo-
ron os motores desta conversión.

Mais nestas eleccións auto-
nómicas do 19 de xuño, a comu-
nicación de mensaxes non preci-
saba de tanta urxencia porque
non houbo ningún atentado. Así,
a internet constituíuse como me-
dio de comunicación de posibili-
dades poderosas.

A información electoral na
rede fora algo que inventara
Vieiros hai anos, pero destas
houbo unha auténtica campaña
na internet. Todos os partidos fi-
xeron unha páxina electoral, pe-
ro o destacábel foi como se arti-
culou a campaña contra o Parti-
do Popular por parte de sectores
da sociedade civil.

Os centos de sinaturas de ad-
hesión que conseguiu en moi
poucas horas o manifesto “No
nome da esperanza. Xa vai” fo-
ron posíbeis porque a Rede Ga-
lega de Cidadanía Mudar Galicia
organizou na internet a recollida
de apoios.

A difusión das vinte e catro
curtametraxes de “Hai que bota-
los” centrouse na internet, de mo-
do que distribuíron de balde na
rede. Na páxina www.haiquebo-
talos.com non só se podían baixar
arquivos de vídeo coas curtas, ca-
rátulas do DVD ou a súa capa, ta-
mén se podía solicitar o envío dos
documentais por correo conven-
cional ou comprar camisetas.

Mais a páxina máis dinámica
desta campaña foi a de Fragaga
(www.fragaga.org). Cunha apa-
rencia gráfica moi límpida, a pá-
xina permitía descargar carteis,
autocolantes, caretas, etc. Ade-
mais, recolleu con puntualidade
as declaracións de Fraga máis
polémicas, incluíndo arquivos
sonoros e de vídeo. Neste senti-
do, esta páxina demostrou que a
internet non só é un medio de co-
municación escrito, senón audio-
visual e que as súas posibilida-
des de distribución de ideas e
mensaxes son moi elevadas. A
vantaxe da internet é o acceso in-
mediato á información e ás fon-
tes sonoras e visuais da mesma,
sen ter que agardar a un noticia-
rio radiofónico ou da televisión.

En definitiva, a campaña es-
tivo marcada pola prensa escrita
nas denuncias do voto da emi-
gración e polos novos medios
audiovisuais sobre todo desde
sectores que pedían o voto con-
tra o Partido Popular.♦
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A Nosa Terra denunciou a manipulación no censo de residentes ausentes

A campaña da emigración e da internet

Ao igual que acontecera nas pasadas elección xe-
rais do 14 de marzo, o esforzo para chamar ao vo-
to a cargo de todos os partidos políticos foi moi
destacado. Agardábase maior participación que na
cita de hai catro anos e acadouse. A pesar de todo,
a abstención situouse en máis dun 30%. Aínda que
este fenómeno non é específico dun sector social
concreto, foi moita a xente nova que nestas elec-
cións non exerceu o seu dereito ao voto. 

Mais, contodo, cabe a reflexión de se esta realidade
responde máis a un desinterese na política por parte da
mocidade ou a que non se senten representados nela.

Para moitos mozos as estruturas demasiado xe-
rarquizadas dos partidos políticos, as súas liortas
internas, a loita por aferrarse a postos de poder pro-
voca desconfianza e rexeitamento.

Ao ver dos novos, non existen partidos que se
arreden das dinámicas convencionais, que difiran
no seu comportamento do resto. Por iso, moitos de-

les, con vontade de realizar proxectos alternativos,
ven abortadas as súas expectativas de cambio. 

Outra das queixas é o esquecemento por parte
dos partidos políticos, a nivel xeral, da mocidade.
As políticas que se desenvolven dirixidas aos máis
novos non conseguen atraer a súa atención. Seme-
lla que é necesario facer unha concellaría de Xu-
ventude en cada concello, mais posteriormente nin
as actividades nin os campos de traballo nos que se
centran interesan aos destinatarios.

As asociacións xuvenís, de calquera partido po-
lítico, non acaban de calar entre os grupos máis no-
vos. Parte da mocidade non se identifica coas men-
saxes que estes colectivos difunden e algúns dos
que se achegan a este tipo de organizacións coa in-
tención de participar nas súas actividades chocan
frontalmente coa súa estrutura e o seu xeito de pro-
ceder, máis propio doutro tipo de institucións que
de agrupacións xuvenís.♦

Á marxe da política
M. COUTO

O noso colaborador Francisco Nogueiras votou por 17 persoas nas eleccións ao Parlamento Europeo desde Suíza.        XAN CARBALLA
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Adentrémonos pois na visión
panorámica dos piares da terra,
por tomar a expresión do título
do best-seller de Ken Follet, pia-
res que sosteñen a un partido
que por si só, e elección tras
elección, recolle os apoios de
aproximadamente o 50% do
electorado de maneira bastante
uniforme en toda Galiza. 

Se vinculamos, por exem-
plo, a sigla de cada partido coa
identificación nacional, vemos
que o PP é un partido galego e
español, como patentiza a ima-
xe dos seus líderes, o que coin-
cide coa preferencia duplamen-
te identitaria de máis do 50% do
electorado. O BNG é un partido
só galego. Mentres que o PSOE
é un partido só español, como
tamén pon de manifesto a súa
carencia de líderes de peso en
Galiza (o caso de Vázquez ten
carácter local) e debe todo o seu
tirón a Felipe González, antes, e
a Zapatero agora.  

A habilidade de Fraga con-
sistiu, a este respecto, en saber
coroar coa súa figura ese bino-
mio identitario. É doado, por
exemplo, ouvír entre os seus
votantes a frase de que “é o úni-
co que se preocupa por Galiza”,
ao tempo que non deixa de re-
cebir o voto inercial provinte
do franquismo.

Pero hai outro piar funda-
mental que sostén o PP e que
poucas veces foi analizado. Trá-
tase da identificación que teñen
con este partido os cidadáns em-
prendedores. Se obviamos por
un momento a figura do empre-
sario máis reseso, é obvio que a
sociedade, cando menos no noso
contexto, precisa de persoas con
iniciativa, capaces de arriscar o
seu diñeiro e de albiscar posibili-
dades de negocio. Galiza foi, ao
longo do século XX, unha terra
de pequenos propietarios. Unha
parte dos cales, cada vez máis
abundante, deixou o campo para
crear negocios de diversa caste.
Un dos pasos máis comúns, den-
tro desta tendencia, é o que leva
da explotación agrícola familiar
ao negocio da construción, ou
por dicilo así, o paso da terra ao
cemento, como se dunha conti-
nuidade física se tratase. Un tras-
lado que se produce na realidade,
pero, sobre todo, no imaxinario
ideolóxico deste amplo sector
social. O galego do PP entende o
progreso como “facer obras”, o
que casa moi ben coa política de
infraestruturas levada polo seu
partido e tamén cos emigrantes,
sobre todo de América, acostu-
mados á grandiosidade das cons-

trucións públicas daquel conti-
nente. Estamos ante unha menta-
lidade positivista que gosta de
mostrar “os feitos” como proba
da bondade da súa ideoloxía. E
os feitos máis visíbeis, non cabe
dúbida, son os que se fan con ti-
xolos, sobre todo nunha socieda-
de pouco desenvolvida e que
aínda non satisfaceu certas nece-
sidades básicas como é o caso da
nosa.

Non todos os sectores so-
ciais que apoian o PP son obvia-
mente desta condición. En me-
nor grao, ao PP acceden, sobre
todo aos postos dirixentes, per-
soas de profesións liberais, con
preferencia da avogacía e a xu-
dicatura, o que por outra parte
constitúe xa unha tradición da
política conservadora galega. Os
licenciados en dereito eran
abundantes na Galiza da Restau-
ración, unha parte notábel deles
dedicouse á política e algúns
chegaron a ministros do Estado.
Desde aquela a hoxe, é abundan-
te a presenza nos bufetes madri-
leños de naturais do noso país.
Un fenómeno que se deu en
meirande proporción que en nin-
gunha outra comunidade, sal-
vando claro a propia capital.

O PSOE é, en cambio, un par-
tido que se nutre electoralmente
de asalariados e que na súa elite
reúne un bo número de profesores
de universidade. Os socialistas re-
presentan a outra franxa da socie-
dade oposta á dos emprededores,
é dicir aqueles que prefiren a se-
guridade dun salario e que, polo
tanto, son tamén os máis afecta-
dos polo desmantelamento actual
dos dereitos laborais. Hai que no-
tar ao respecto o cambio que se
está a producir en Galiza: as no-
vas xeracións son cada vez máis
partidarias da vía asalariada que
da vía emprendedora. Isto percí-
bese nos estudos sociolóxicos e
forma parte das queixas do PP:
“Agora ninguén quere ser empre-
sario”, escoiteille dicir unha vez a
un emprendedor destacado deste
partido.

O BNG conta cun electora-
do en boa parte semellante ao
socialista. A súa elite procede
do profesorado non universita-
rio e ten especial presenza no
mundo da cultura. O notábel
número de “mestres” que hai
nas súas filas explicaría, en par-
te, as súas dificultades de inter-
locución (o mestre alecciona,
pero non escoita). Un defecto
que non se lle pode atribuír a
Quintana que demostrou nesta
campaña a súa capacidade para
dialogar co electorado.

As tres armas estratéxicas

Pero, máis alá de estar ben en-
raizado na sociedade galega e
responder, mellor ou peor, ás sú-
as necesidades, o PP utilizou
desde o goberno tres armas es-
tratéxicas que o converteron ca-
se que en imbatíbel.

A primeira desmembrar en
fundacións privadas unha parte
importante dos investimentos
públicos. Os 16.000 millóns de
euros que chegaron da UE nos
últimos quince anos foron admi-
nistrados en boa medida sen
control parlamentario, o que lle
permitiu ao partido alimentar

discrecionalmente a súa podero-
sa rede clientelar. O fenómeno
franquista dos “estómagos agra-
decidos” (sereos, estanqueiros,
uxieres, no chanzo baixo, e xes-
tores tales como funcionarios de
previsión, de sindicatos e mes-
mo cargos bancarios ou conse-
lleiros de empresas, no chanzo
alto), transformouse agora en
empregados das brigadas anti-
incendios, limpadores de cune-
tas, coidadores de albergues e
tamén xestores de, nalgúns ca-
sos ficticios, organismos de em-
prego, turismo, desenvolvemen-
to fronteirizo, apoio rural, etc.). 

A segunda estratexia consis-

tíu en anular o parlamento me-
diante un regulamento de con-
trol e participación da oposición
extremadamente restritivo. A
protesta contra esta reforma dera
lugar ao sonado zapatazo de
Beiras. O papel da oposición fi-
cou así notabelmente mermado.

A terceira, complementaria e
articulada coas anteriores, foi a
de ampliar até grados sorpren-
dentes o sufraxio emigrante que
non vota en urna e carece de
control democrático. Este pro-
blema foi denunciado por última
vez, recentemente, nas Cortes
do Estado polo BNG, recibindo
o voto negativo de PP e PSOE.♦

As claves da súa identificación con Galiza

Por que gaña sempre o PP?
M. VEIGA

Ler e escoitar algúns medios de comunicación madrileños, da
órbita socialista, durante a campaña electoral mostrábanos,
máis unha vez, o afastadas que se atopan da realidade certas
análises que tentan explicar sen éxito a forte implantación do
Partido Popular en Galiza. É un descoñecemento tradicional.
Abonda lembrar a Nicolás Sartorius, hai oito anos, predecin-
do o triunfo de Abel Caballero e da súa candidatura da “oli-
veira galega”, formada polos propios socialistas, os verdes e o
grupo de Anxo Guerreiro. Tampouco dentro da propia Gali-
za son ás veces ben comprendidas as razóns do poderío popular.

O PP benefíciase dun lideráde-
go, o de Fraga, que conecta ben
cos seus electores e que se vi-
sualiza através das súas frases
preferidas. 

—”E punto”. Esta expre-
sión, coa que culmina moitas
das súas intervencións, leva im-
plícito o principio de autoridade
do que gusta o electorado de
máis idade (educado nos tem-
pos do franquismo duro), e ta-

mén o emprendedor que precisa
do orde para os seus negocios. 

—”Como é natural”. Apela
ao sentido común, sentido que se
percibe como “común” por tra-
dicional ou máis antigo e que
provoca as fricións máis grandes
cando bate cun cambio de costu-
mes; tal sucede coas alusións á
muller, máis ou menos humorís-
ticas, que antes resultaban “co-
múns” e hoxendía son rexeita-

das pola maioría da sociedade.
—”Eu estou todos os días

no meu despacho desde as
seis da mañá”. Simboliza o
esforzo persoal que caracteri-
zou e caracteriza a moitos ga-
legos emigrantes e proceden-
tes do campo.

—”De min pódese dicir to-
do, menos que puxen o cazo”. A
persoa do líder ofrécese como
garantía contra a corrupción.♦

As catro máximas do líder

PACO VILABARROS



Entre a mocidade que sae polas
noites hai xente de case todas as
tendencias e opinións. Dende
abstencionistas até votantes do
PP. “É un clixé dicir que non hai
rapaces que votemos o PP. É cer-
to que non é unha tendencia
maioritaria, pero penso que Za-
patero está demostrando que non
sabe facer as cousas. Considéro-
me liberal. O PSOE sobe os im-
postos e non ten proxecto de vi-
venda para a xente nova. Quere
meternos en pisos de 30 metros
cadrados”, explica Santi Lomos,
que traballa de Economista nun-
ha subcontrata de Telefónica e
que protesta porque o PSOE non
pon en marcha suficientes medi-
das sociais, “a diferenza do PP”.

Non obstante, entre a xente
nova era maioritaria a idea de que
“hai que botar a Fraga”, como si-
nalaba un rapaz que traballa de re-
partidor en Telepizza alcumado
Bruce. “Nestas eleccións voulle
dar a miña confianza aos socialis-
tas porque penso que Fraga non
fixo nada para darnos oportunida-
des de traballo aos mozos. Consi-
dérome unha persoa de esquerdas,
aínda que algunhas ideas do BNG
non me convencen. Non son inde-
pendentista”, explica Bruce. 

Semellantes argumentos utili-
za Kike Mazas, entre copa e copa
de whisky da marca branca do Hi-
percor, que é o máis barato que se

pode atopar pola noite, cun prezo
de seis euros por botella. “O noso
principal problema é atopar un tra-
ballo estábel. A min botáronme de
Pescanova e tardei máis de tres
meses en atopar un traballo como
lombeador de caixas nunha em-
presa de mobles e complementos
de fogar. Alí fixéronme un contra-
to de un mes e medio e renováron-
me un mes máis. Logo botáronme
e fáltanme uns días de cotización
para poder cobrar o paro. Chamá-
ronme de Pescanova para volver
traballar, pero é outro traballo tem-
poral. Deste xeito non podo plani-
ficar a miña vida, porque non teño
seguridade laboral e por épocas te-
ño que vivir do que aforro. A de-
reita só mira para os seus intereses
e Zapatero non se ocupa de pro-
blemas laborais e económicos,
perde o tempo con outros proble-
mas que penso que son menos im-
portantes. Pero tampouco me con-
sidero independentista, entón vou
votar por Esquerda Unida, e non
me importa que me digan que o
meu voto non vale para nada”.

Axente nova que opta polo na-
cionalismo sinala que “o BNG é
quen mellor pode defender os no-
sos intereses”. Iván Tresandí tra-
balla no Corte Inglés como depen-
dente de roupa, antes estivo traba-
llando nunha tenda do grupo Indi-
tex en Madrid. “Como en Galicia
non tiña traballo e me fixeron un-

ha oferta en Madrid, marchei para
alí. A miña familia sempre votou
polo Bloque, eu non o tiña tan cla-
ro. Pero cando cheguei alí fíxenme
nacionalista. Decateime de que alí
non se preocupan por Galicia. Dá-
lles igual como nos vaia. Só miran
para o seu cu. Por iso decidín vol-
ver. Agora sempre voto polo BNG
porque é o único partido que de-
fende os nosos intereses”.

En semellantes termos expré-
sase Marta. Está bailando nunha
discoteca da zona do Areal de Vi-
go, que moitos consideran de pi-
jos, coa súa irmá e o seu mozo.
“Sempre votei polo Bloque. A
Cataluña vaille moi ben así e aquí
somos os últimos en todo porque
non reivindicamos o noso. A mi-
ña irmá tamén é do BNG. É o úni-
co partido que pensa en Galicia.
Fraga e Zapatero demostran que
lles dá o mesmo. O malo é que
non dou convencido ao meu mo-
zo, que vota polo PP”. “Teño as
miñas razóns para ser do PP”, ex-
plica David, mozo de Marta. 

Pepeiro con matices

“Teño 29 anos e traballo de co-
mercial. O PP fixo moito polos
autónomos. Suprimiunos moitos
impostos e a economía ía moi ben.
Co PSOE empeoraron as cousas.
Vendo menos e polo tanto gaño
menos. De todos os xeitos non me
considero facha nin nada polo es-
tilo. Non estou de acordo con
moitas das cousas que está facen-
do, como o de ir en contra do ma-
trimonio gai ou montar unha ma-
nifestación pola parvada do arqui-
vo ese, xa que eu defendo que ca-
da documento debe estar na súa
comunidade. Pero a economía
ía mellor”, asegura David. Mar-
ta cólleo da man e di que “de to-
dos os xeitos intentarei conven-

celo para que non vaia votar”.
De feito, unhas das cousas que

máis lle recrimina a xente nova ao
PP é que “estea a ser tan retrógra-
do en temas sociais. A maioría da
mocidade que votamos polo PP fa-
cémolo porque preferimos o seu
modelo económico. Non me gusta
que se apoien manifestacións en
contra dos gais ou que se apoie a
educación relixiosa e cousas así.
Fraga é un franquista e por iso
nunca votei por el. Ademais en
Galicia hai moito caciquismo e
por iso non avanzamos. Por ese
motivo vou votar en branco”, ex-
plica Carlos, que traballa como en-
xeñeiro informático en Portugal.

En Churruca, outra das zonas
de copas de Vigo, hai xente máis
nova. A maioría dos mozos rolda
os vinte anos. Para moitos as elec-
cións do 19 de xuño foron as pri-
meiras. “Votei polo BNG porque
son galego”, explica un rapaz que
alcuman o Camaleón e que traballa
de camareiro na rúa Venezuela.
Nese mesmo grupo, cuxos inte-
grantes están sentados nun banco
da Praza de Portugal fumando po-
rros, Aníbal sinala que “non sei se
irei votar. Averdade é que non que-
ro que siga Fraga, pero ningún dos
outros me convence. O Bloque pa-
réceme moi radical e a Touriño non
o coñezo. Supoño que ao final vo-
tarei polo PSOE”. O Koko e o
Moncho, asenten coa cabeza men-
tres escoitan o seu amigo e din que
“ten razón. Hai que darlle confian-
za a Zeta Peta. Os da dereita esta-
no presionando porque son uns fa-
chas. Temos que darlle tempo”.
“Si, pero de todos os xeitos aquí en
Galicia hai que votar polo BNG.
Somos galegos. Mira ti como os
cataláns e vascos votan polos seus
e vailles xenial. Aquí hai pouco tra-
ballo”, conclúe David Pata men-
tres queima unha china de costo.♦
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A xente nova declárase maioritariamente
de esquerdas e preocúpase pola falta de emprego

Noite de copas e reflexión
RUBÉN VALVERDE

Son as doce dunha noite calorosa e despexada. As escaleiras da
Rúa Ecuador de Vigo están ateigadas de mozos facendo botellón. É
noite electoral. “Normalmente están prohibidos os temas de políti-
ca. Sempre falamos de coches, rapazas e fútbol, pero hoxe facemos
unha excepción. Tamén comentamos o de mañá”, explica Kike
Mazas, que está nun grupo só integrado por homes. Nos grupos de
mulleres tamén se fala de política, “aínda que é aburrida algun-
has imos votar. Aquí hai xente que pensa de distinta forma, pero
case todas somos de esquerdas”, explica Natalia, que está beben-
do cunhas amigas dentro dun local próximo á zona de botellón.

PACO VILABARROS

Beber
o seu
sangue
Se o PP se ve desprazado defi-
nitivamente do poder nestas
eleccións, perderá sen dúbida
boa parte dos resortes que lle
dan solidez. Non embargante
a oposición precisa correxir
algunhas carencias moi acusa-
das, ao tempo que debería
asumir parte das virtudes que
até agora fixeron bos os popu-
lares. Poderiamos dicir que a
estratexia se asemellaría á dos
guerreiros que bebían o san-
gue dos seus inimigos para
apoderarse da súa forza. 

O PSOE, como recoñecía
Touriño durante a campaña,
nunha entrevista, carece dun
proxecto galego. O BNG, pola
súa parte, diagnostica ben as
raices dos problemas, mais
non abeirou aínda parte do seu
ensimesmamento e da súa de-
bilidade para dialogar cos ci-
dadáns, un defecto que si pare-
ce ter superado o seu novo lí-
der Anxo Quintana. 

O nacionalismo, se preten-
de ser hexemónico a medio
prazo (un obxectivo ao que
non ten porque renunciar en
base a ningún resultado electo-
ral concreto) debe atraer unha
parte importante deses gale-
gos emprendedores que ho-
xendía votan o Partido Popu-
lar. O discurso do BNG debe
ser, como o do PP, o da eficacia
e o do esforzo persoal, virtudes
que no seu caso debe compaxi-
nar coa da xustiza social. Tales
obxectivos non son incompatí-
beis, como demostra o sistema
sueco (a estudo agora, tras a
crise do neoliberalismo euro-
peo) ou o máis próximo mode-
lo de relacións laborais vasco
(onde empresarios e traballa-
dores dialogan fluidamente,
pese ás naturais friccións, e
onde naceron fenómenos co-
mo as cooperativas de Mon-
dragón). O positivismo (a im-
portancia dos resultados, a lin-
guaxe dos feitos) pode e debe
ser compatíbel con outros va-
lores como a ecoloxía ou a so-
lidariedade (a nivel micro foi o
que o propio Quintana levou a
cabo en Allariz). 

Os nacionalistas, por de-
fender unha visión de país sen
rupturas e polo tanto de gran-
des consensos (ese é o significa-
do da vella formulación do “in-
terclasismo patriótico”) deben
explicar, por exemplo, que boa
parte da delincuencia é froito
da exclusión social e evitala sae
máis barato que reprimila. Os
conceptos de rendabilidade de-
ben ser ensanchados para que
comprendan este xénero de
factores (custos ecolóxicos, cus-
tos sociais, etc.), como xa están
a facer algunhas das máis mo-
dernas economías do mundo.
O BNG poderá ser hexemóni-
co en Galiza, sempre que ana-
lice as razóns que fan maiorita-
rio o PP e consiga neutralizar
unhas e facer súas as demais.♦



Aínda que estou a escribir o que segue no
día de “xa o dicía eu”, teño que recoñe-
cer que non agardaba os resultados

electorais do pasado domingo, 19 de xuño. E
non os agardaba para ningunha das principais
formacións políticas na loita electoral. Nin pa-
ra os do PP, que seguen sen pagar a súa débeda
histórica que teñen con Galiza por tantos anos
de incompetencia, fraude e irresponsabilidade
tamén históricas, nin para o PSOE que, coma
tenda con franquía, recollen sen sementar.

Pero o que non esperaba era que o pobo
galego non valorase na súa medida o esforzo,
de novo, histórico, do nacionalismo a prol da
defensa deste país.

Aos militantes do BNG tócanos nestes
intres analizar que vén acontecendo e qué
podemos facer para remedialo.

A pesar de que o nivel político dalgúns
candidatos non era o máis adecuado, a cam-
paña electoral, dentro das circunstancias (li-
mitacións financeiras, apoio dos medios, par-
te da militancia crítica polos últimos aconte-
cementos) foi boa e ben deseñada. O candi-
dato, a organización, ao longo da campaña,
foron de menos a máis.

Pero como a baixa foi tan importante
(máis de 30.000 votantes e catro parlamenta-
rios menos) semella máis que evidente que
non podemos pasar páxina sen facer unha
análise o máis profunda posíbel, cada un se-
gundo as súas posibilidades.

Se as causas, ao meu entender, non son
nin a campaña electoral nin a figura do can-
didato, por certo consolidado como unha
aposta de futuro moi importante, haberá que
as buscar noutros eidos. Para min, son dous.

■ 1). O NACIONALISMO NA GALIZA

Temos unha base electoral fixa, que rolda en-
tre o 18 e o 20 por cento do electorado acti-
vo, o que nos deixa ao ronsel das condicións
electorais das outras formacións políticas.
Basicamente, do PSOE.

Un PSOE en crise con loitas internas, divi-
dido e sen proxección implica un aumento do
noso electorado. Un PSOE estábel, apoiado in-
condicionalmente por Madrid e con perspecti-
vas de reparto de poder (a pesar das carencias
evidentes do seu candidato) provoca un transva-
se de votos do BNG cara ao PSOE. Polo tanto,
a primeira conclusión e obxectivo é lograr un
aumento da nosa base claramente nacionalista.

Un sector da poboación que, a priori, pa-
recía achegado ás nosas propostas, como era
o dos primeiros votantes e até os que tiñan
entre 20 e 30 anos, estase a perder. Tanto
dende o punto de vista nacionalista (cada vez
menos galego-falantes) como dende o punto
de vista económico-social (as dificultades no
ámbito laboral e social e as perspectivas de
futuro provocan máis insolidariedade, unha
conciencia máis competitiva e asocial e me-
nos desexos de cambios sociais profundos).

Logo, unha maior presenza nos ámbitos on-
de este sector poboacional está presente, como
ensino, deporte, espazo de traballo e barrios, se-
mella unha necesidade ur-
xente. Os militantes pre-
sentes entre os ensinantes,
as organizacións de base e
os sindicatos teñen que ar-
gallar propostas innova-
doras e de futuro. Cómpre
defender a lingua con pro-
xectos atractivos e ilusio-
nantes que poñan en valor
a nosa fala e o noso patri-
monio cultural e conse-
guir ser referentes como
únicos defensores reais
das súas necesidades
(emigración, paro, propostas culturais…)

■ 2). ORGANIZACIÓN

Non existen fórmulas máxicas pero si propos-
tas e actuación que en
ningún caso fan dano:

–Rematar dunha
vez coas liortas internas
de poder. O nacemento
dun novo liderado se-
mella apuntar a unha
vía en positivo.

–Traballar arreo a
prol dunha simbiose coas
organizacións afíns den-
tro do respecto a indepen-
dencia de cada quen. Os
obxectivos deberían ser
os mesmos para todos e

polo tanto os medios. E se alguén por cuestións
persoais, revanchismos e
desencontros pasados son
un problema, o mellor que
poderían facer polo na-
cionalismo é colaborar ou
afastarse.

–Ofrecer unha orga-
nización máis atractiva
no senso do funciona-
mento interno, toma de
decisións, debate, imaxe
e relacións públicas dos
referentes persoais, nal-
gúns casos claramente
negativos.

–E por último, aínda
que non menos impor-
tante, está a rúa. Todos á
rúa. Ás organizacións
veciñais, sociais, ecolo-
xistas, feministas, sindi-
cais e labregas. Coas no-
sas propostas, sen com-
plexos, coa xente. Gali-
za, nun momento históri-
co crucial, precísao.♦
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Estes días os
políticos están en lista
de espera.

Lección político-
matemática (antes do
resultado da
emigración). O PP
perde 40.000 votos e
a maioría absoluta, o
que lle supón un
grande éxito e un
reforzamento de
Mariano Raxoi. O
BNG perde 35.000 e
entra no goberno, o
que significa un
terríbel descalabro.

Artillaría pesada na
precampaña, suor na
campaña, tensión na
noite electoral, longa
espera, as saquetas
en Pontevedra,
nervios de punta e
alguén canta para
pasar o tempo:
“mamá, mércame
unhas botas, que
estas están rotas, de
tanto bailar”.

O pobo recorre ás
sagradas escrituras
(Ferrín, Con pólvora e
magnolias, edición
última). Nome do
poema: “Reclamo a
liberdade pró meu
pobo”, adicado á
memoria de Xosé
Ramón Reboiras
Noia. Décima estrofa:
“Nunha nena de seis
anos que naceu en
Basilea / e cantou
pra min a
Internacional en
idioma galego e non
/ puiden rete-lo
pranto e foi en mil

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Análise do 19-X

Reconquistar
o voto nacionalista

XOSÉ SÁNCHEZ BLÁZQUEZ

O BNG perdeu catro deputados nas últimas au-
tonómicas. O proxecto nacionalista estancouse
definitivamente. Como gañar espazo electoral?

‘Un sector da poboación
que parecía achegado
ás nosas propostas,

como era o dos primeiros
votantes e até os que tiñan

entre 20 e 30 anos,
estase a perder”

Cartas

O voto da mocidade
Dáme vergoña ser da mesma
xeración ca moitos mozos gale-
gos. Non entendo como prefe-
riron a praia que as urnas. Per-
deron a oportunidade de seren
protagonistas dun cambio polí-
tico en Galiza que pode ser his-
tórico. Eu non digo que haxa
que votar por uns ou por ou-
tros, pero quedar na casa é até
impúdico. O que se está a deci-
dir nunhas eleccións é o modo
de vivir: o emprego, o ambien-
te, a vivenda… Faime moita
graza que estes mozos que “pa-
san” da política (e non me refi-
ro a que non militan senón a
que nin sequera votan nin se in-
forman sobre os partidos que se
presentan) despois protesten
porque as autovías están mal
realizadas, quéimanse os mon-
tes ou non teñen diñeiro para

alugar unha vivenda.
Se non che importa votar, por

que che importan esas cousas?
Os dereitos hai que gañalos. Se
todos remamos na mesma direc-
ción, o barco avanza, se cada-
quén está a tomar o sol en cuber-
ta, o casco acabará apodrecendo
e afundirase a nao.

Coido que moita culpa ta-
mén é dos propios políticos, que
xa pensa que ten gañados os vo-
tos dos mozos simplemente por
presentaren programas de es-
querdas. A xente non é parva e
quere sentirse querida. Se moi-
tas persoas maiores votan polo
PP é porque se senten queridas.
Eu non digo que teñan razón
porque en moitos casos os ve-
llos viven moi mal, pero o certo
é que a súa percepción é esa.
Van orgullosos a votar por Fra-
ga. Os mozos que teñen dúbidas
están faltos de apoio, de medi-

das que os fagan favorábeis a
confiar nunhas siglas.♦

MARÍA ESTÉVEZ
(COMPOSTELA)

Fortaleza do PP
Dáme risa escoitar que o PP
perdeu as eleccións. Manda tru-
co, entón, quen as gañou? Non
me serve iso de que unha coali-
ción de goberno terá o 52 por
cento dos votos porque en de-
mocracia, as coalicións cóntan-
se antes dos comicios, non des-
pois, “segundo como queden as
cousas”. O PSOE e máis o BNG
non son dous pés do mesmo
banco senón dous partidos ávi-
dos de poder que son capaces
de calquera cousa por gobernar,
até esqueceren os odios mu-
tuos, como vai pasar se non o
remedian os emigrantes. Vai ser

ben simpático ver como se rela-
cionan Francisco Vázquez e
Camilo Nogueira, como pasan
sen mirarse Ventura Pérez Ma-
riño e Lois Pérez Castrillo. Para
un programa de humor, vaia.

O que quedou claro o 19-X
é que o PP é un partido moi for-
te en Galiza, unha estrutura que
non falla nas grandes ocasións e
que é ben máis ca un líder ca-
rismático, como pensan algúns.
Espero, como votante do PP,
que xa non haxa alternancia en
agosto. Pero se finalmente a
hai, aposto con calquera a que
dentro de catro anos –senón an-
tes porque a o bipartito vai an-
dar de pelexa día si día non– os
populares volven gobernar. E
para aquela non estará Fraga
nos carteis.♦

FRANCISCO VELOSO
(OURENSE)

DANIEL

TAN
GRANDES

E AÍNDA NOS FAI
TREMER O HOME

DO SACO.



En cuestión de eleccións, eu non vou
de optimista ben informado. Son pe-
simista. Pesimista aínda que gañe,

que nunca ocorre. O pesimismo en parte
vén das derrotas, pero tamén de que o voto
dun soriano vale o triplo ca o meu, ou que
o voto dun lugués vale o duplo ca un meu,
que vivo en Vigo e por iso non me deixan
votar tamén en Carballo, onde nacín. Que
inxustiza! Ou de que os restos nunca me fa-
vorezan, ou que os votos emigrantes chei-
ren a peixes de Cristo. E se falla o antedito,
sempre hai unha bala na recámara para re-
matar a quen se poña a tiro, de graza. A
cousa é que eu non gañe nin cando gaño,
como agora, cando a opción que prefiro
(sen entusiasmo) lle saca sete puntos á op-
ción do arsenal na recámara.

Hai cen anos, os avós e bisavós dos lí-
deres do PP enchían barcos de pobres e
mandábanos a América. Hai setenta anos,
os avós e os pais dos mesmos, fixeron “lim-
peza” de pesimistas. Hai corenta anos, os
franquistas de agora e os seus pais enche-
ron os trens de ilegais para Centroeuropa. É
un deporte con tradición, de estirpe. Os
promotores non se movían na cultura do
manifesto pero tamén o pensaban: “hai que
botalos!”

Algúns daqueles que hai cen anos mar-
chaban a América, voltaban a Galiza para
montar escolas que lles evitasen os nenos
de acó a discriminación clasista que eles
padeceran na infancia. Os exilados do 36
impediron que a nación galega fose borra-
da do mapa e da historia polos pais dos lí-
deres do PP. Hoxe os fillos e netos de emi-
grados ou exilados, os ananos de Celso
Emilio, votan para que o goberno dos que
mallaron neles por varias xeracións (que
pracer, dáme máis forte!), pague a escola
relixiosa e elitista dos fillos dos de sempre,
non co ouro de América, senón cos impos-
tos dos coitados que cobramos a nómina na
metrópole.

Teño tíos en Montevideo, e curmáns aos
que non tiven o pracer de coñecer. Eles votan
aquí e acolá, quen sabe se (eles si) tamén en
Carballo, ou en Soria? Quen sabe igualmen-
te cantas veces, para evitar extravíos do co-
rreo? O caso é que eles, coa mellor vontade,
arranxan a miña vida.

Os meus curmáns non pisaron Galiza,
non pagan impostos aquí, non coñecen a
Xosé Luís Baltar nin a Francisco Cacharro
nin a Xesús Pérez Varela: votan pola gaita,
o polbo á feira e a empanada, “non se me-
ten en política”. Pero hai unha razón máis
fonda, a única que fai posíbel entender que
se lles permita esparexer a semente en
tantas leiras: o RH galego. A idade iguála-
nos e Manuel Fraga, coma calquera, acabou
por parecerse aos seus inimigos, neste caso
Xabier Arzalluz.

Por moito que se mesture o sangue,

sempre queda unha pinga de Galiza que
instintivamente atravesa océanos e loita
por chegar á terra prometida no
Santo Graal dos sacos de corre-
os. O porco é dos animais que
máis se nos semellan. Pensade
no sangue dunha matanza e ve-
redes que unha pinga non é na-
da. Por iso, porque unha pinga
queda en calquera sitio, o cen-
so americano non fai máis que
medrar: tanto as pingas dos ve-
llos como as dos novos ou os
mortos, preservan as trazas do
noso ADN mesturado co dos
porcos. Pensade agora no futu-
ro e entenderedes que sexa pe-
simista.

Por outra banda, se se quere
que gañen outros, hai que vota-
los! Non se pode esperar a que
Ferraz reforme un sistema do
que tamén os socialistas tiran
proveito, por moito que agora
ladren o seu rancor polos fia-
deiros. Claman por unha segunda volta e un
sistema electoral que libere a España do fe-

rrollo das minorías. E nós somos todos tan
moderados e conciliadores que á xente pre-

guntámoslle se quere continui-
dade ou cambio, e a xente con-
testa: “depende.”

Renunciamos aos sabores
fortes e optamos por un menú
de enfermo, por un talante que
acabará por converter a nación
galega dos exiliados... no noro-
este peninsular, ou o cadrante
noroccidental: os homes e mu-
lleres do tempo xa falan así e
son moi populares. Tamén po-
de que nos chamen o poñente
da pel de touro, e estando nun
extremo non sei que parte nos
toca, se os cornos ou o cu.

Confío en que o PP non dea
“roubado” eses votos, aínda
que logo bote de menos as apa-
ricións de Baltar. A curarme do
pesimismo xa non aspiro. Iso,
coma o ADN dos porcos, léva-
se no sangue.♦

XURXO BORRAZÁS é escritor.
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novecentos / setenta
e catro, e por ela /
reclamo a liberdade
pró meu pobo”.

Pregunta: Por que
os do PP odian tanto
os cataláns e admiran
tanto os
madrileños?

Entrevista a
Quintana o día 19,
despois de votar. “O
que diga a xente, ben
dito está”. Tradución
en TVE: “Lo que diga
la gente, bendito
sea”.

O PP desmarcouse do
experto que afirmou
que a
homosexualidade é
unha patoloxía.
Obviamente é unha
burrada, propia doutra
época, dicir que os
gais son enfermos. De
todos modos, Acebes,
algún tipo de
enfermidade ten.

Xa saíu Cuíña a
sacar peito polos da
pucha rural. E
Vázquez, polo seu
lado, a pedir algún
posto institucional
para Fraga se resulta
perdedor. Que terán
en común Cuíña e
Vázquez, que a
rumoroloxía anuncia
como promotores dun
novo partido? Máis
en concreto, a
pregunta é esta: Que
terán en común a
dereita máis
galeguista e a
esquerda máis
españolista?
Resposta: Quizais
esteñan unidos polo
cemento.♦

Xosé Lois

RH
XURXO BORRAZÁS

O 19-X non deixou claro o panorama futuro da política ga-
lega. O autor, como votante, reflexiona sobre os resultados.

‘Os meus
curmáns

non pisaron
Galiza,

non pagan
impostos aquí,
non coñecen

a Baltar
nin a Cacharro

nin a Pérez
Varela”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

O BNG pode
desaparecer

Dáme moito medo o futuro go-
berno BNG-PSOE (se é que final-
mente fragua). Se comandase o
bipartito o nacionalismo, estaría
tranquilo porque sei que o BNG é
unha forza tolerante e sempre res-
pecta os seus socios de goberno.
Só hai que ver como en Ponteve-
dra e en Vigo, os alcaldes na-
cionalistas non abafaron o espazo
electoral dos socialistas. En tro-
ques, cando o PSOE é quen diri-
xe os gobernos, o nacionalismo
perde. Mirade en Lugo: Branca
Rodríguez Pazos foi a grande
eminencia gris na cidade e o al-
calde Xosé López Orozco acabou
engulindo o electorado do BNG e
agora xa até pode loitar contra o
PP de Francisco Cacharro por ser
maioritario na provincia.

Penso que o BNG debe cogo-
bernar, non participar sen máis
no bipartito. Anxo Quintana ten
que esixir unha vicepresidencia
con atribucións (política exterior,
por exemplo) e varias consellarí-
as clave, que supoñan que as me-
lloras na sociedade galega tamén
se lle poidan atribuír ao Bloque. 

Se non consegue iso nas nego-
ciacións e non anda espabilado
durante os anos de mandato, pó-
dese dar por seguro que, ou ben
pasa o das Illas Baleares, que o PP
volve gañar, desta vez si con
maioría absoluta, ou ben o PSdeG
rendibiliza todos os avances da
Xunta e reduce á mínima expre-
sión o nacionalismo. Talvez faga
falta apoiar a Touriño como se fó-
semos unha rosa, con moita suavi-
dade ás veces e picando outras.♦

EDUARDO MOURE
(LUGO)

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámoslles que as oficinas de
Promocións Culturais Galegas SA adoptan

o horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.
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Xavier Vence

O fracaso neoliberal
na Galiza

A pesar da arrogancia que lle permite toda a fanfarria de
medios de adoutrinamento de masas, o neoliberalismo está
a fracasar e levando á ruína aquelas sociedades que o
abrazan. Á periferia, o elo máis feble e vulnerábel, tócalle a
peor parte. O segundo fracaso histórico do neoliberalismo
está xa á vista de calquera que se atreva a correr o veo da
propaganda. Galiza é un bon exemplo. O neoliberaslimo
está a converter o proceso de modernización da economía
e da sociedade galegas nun calvario máis que nun ascenso
na escada do benestar. O seu corolario máis rechamante é
a desfeita demográfica, o diario estado de malestar de
amplas capas da poboación.

CAMPUS - A NOSA TERRA

Os inquéritos
atinaron
Pese ás críticas do PP ás sonda-
xes, destinadas a fomentar a idea
de “contubernio” contra Fraga,
os analistas opinan que os resul-
tados foron moi atinados. Julián
Santamaría, catedrático de
Ciencia Política e presidente de
Noxa Consulting comenta este
tema en La Vanguardia (22 de
xuño). “As sondaxes electorais
son máis polémicas que as de-
mais porque os resultados veñen
a confirmalas ou desmentilas e
porque se lles esixe un grado de
exactitude case imposíbel de aca-
dar. Mais, desta volta, acadárono
e é de xustiza recoñecelo. Os da-
tos que resumo a continuación
próbano de maneira inequívoca.
Abonda con botarlle unha ollada
aos estudos publicados nos prin-
cipais medios de comunicación
desde marzo deste ano. Aquí to-
mei en consideración os dazaseis
que coñezo. Ademais dos do
CIS, os que difundiron El País,
La Vanguardia, ABC, La Voz de
Galicia, a SER, La Razón e El
Mundo. En porcentaxe de votos,
a media de todos eses estudos foi:
43,9% ao PP (é dicir, un 1,1%
por debaixo do resultado); 33,3%
ao PSOE (un 0,8% por riba) e
20% ao BNG (ou seña, un 0,4%

de máis). Podo dicir que non hai
país no mundo no que os prog-
nósticos se acheguen máis aos re-
sultados. Se sumamos as desvia-
cións e as dividimos polo núme-
ro de partidos en liza o erro me-

dio foi dun 0,7%, e as desvia-
cións da media moi pequenas.
Son cifras practicamente inme-
llorábeis. Se ollamos agora a pro-
xección de escanos para Galiza
da media de todos os estudos

mostra os seguintes resultados:
PP: 36; PSOE: 25; BNG:14. É
dicir, un erro de un escano sobre
75. Insuperábel baixo calquera
criterio. O feito de que os inqué-
ritos a pé de urna, que son os que
ademais de entreter a clase políti-
ca durante a xornada electoral, se
difunden un anaco antes de coñe-
cerse os resultados do escrutinio,
xerasen notábel confusión o do-
mingo, non permite xeralizar a
crítica, ao conxunto das sondaxes
publicadas (...). O cálculo de es-
canos baséase en mostras reduci-
dísimas de 300 entrevistas por
provincia cunha enorme marxe
de erro (+/-5,77%). Que, malia
iso, tan só falle un escano de 75
constitúe un resultado dificil-
mente mellorábel. En España e
fóra de España. Noutras ocasións
trabucámonos e recoñecémolo.
Desta vez, non. Desta volta as
empresas demoscópicas teñen
motivos para se sentiren fachen-
dosas dos seus prognósticos”.♦

Se Raxoi e
Feixóo perden
en Pontevedra...
Antón Losada escribe en El Pe-
riódico de Catalunya (21 de xu-
ño) sobre o resultado electoral.

“Hoxe é gañador Fraga. Outro
tanto o propio Mariano, o seu sal-
vador na derradeira semana de
campaña. Mais, o vindeiro luns,
se os populares non suman o es-
cano 38, o panorama que se abre
para ambos luce todo menos pro-
metedor. Raxoi acumulará a súa
cuarta derrota polos pelos nunha
forza política embarcada até as
cellas nunha estratexia centrada
en asegurar un único fin: gañar
como seña e canto antes porque,
segundo eles, quitáronlles o 14-
M. No caso dos populares galai-
cos, esa Guerra da Galaxias na
que deveu a sucesión de Fraga
após 16 anos de batallas e escara-
muzas afrontará o seu episodio
final. Mais cun guión ben dife-
rente ao previsto. A batalla pola
sucesión librarase entre os da pu-
cha, crecidos tras gañar con con-
tundencia en Lugo e Ourense, e
os da barrete, tocados tras perder
o escano decisivo. Para máis iro-
nía, na provincia de Raxoi e o seu
tapado, Alberte Núñez Feixóo.
Esta vez a guerra civil de sempre
atravesará á organización e ao
grupo parlamentario que van ter
que aprender a convivir nas pe-
nurias da oposición, non na abun-
dancia, o silencio e o conformis-
mo que adoita provocar ter o Go-
berno. Se o Partido Popular de
Galiza era deica onte dinamita,
agora é pura nitroglicerina”.♦

Cando o domingo, 19, volvía da
redacción cara á casa escoitando
a radio do auto, Iñaki Gabilondo
despedía o seu programa espe-
cial de elección, sorprendido an-
te os resultados e a incógnita so-
bre os definitivos, que se coñece-
rán o luns, salientando que ante
esta incerteza, non topaba un ti-
tular para despedir a xornada.

A min, coñecendo o afeccio-
nados que son en Madrid aos tó-
picos sobre a nosa terra, veuse de
contado un: Galicia na escaleira,
porque tal como quedaban as
cousas, non se sabía se subiamos
ou baixabamos, quen gañara e
quen perdera, aínda que as análi-
ses que se comezaban a facer nos
partidos apuntasen a unha posí-
bel coalición como gobernante.

Na xornada electoral en Lugo
houbo de todo, como en botica.

En Vilalba, pouco antes de que
Fraga chegase para emitir o seu
voto, un grupo de enfermos do
psiquiátrico eran levados a votar
preguntándolle logo a un home
que os acompañaba polos autos
para regresar, pregunta á que es-
te se facía o longuis ao ver cá-
maras e xornalistas ao seu redor.

Tampouco esquivou esta pro-
vincia a carretada de votos, aínda
que neste caso con novas técni-
cas: os portadores deixaban a

xente a cen ou douscentos me-
tros das mesas electorais e mes-
mo cambiaban os vehículos de
ida cos de volta para evitar ser
recoñecidos e denunciados. Ou
sexa, coma sempre.

Pero o que resulta máis sor-
prendente de todas estas elec-
cións é que se dependa dos votos
da emigración para coñecer quen
as gañou realmente, e moito
máis sorprendente é que xente
que leva 40 ou 50 anos fóra de

Galicia, os seus fillos ou netos
que nin sequera naceron aquí nin
por aquí viñeron, teñan dereito a
votar nos países nos que residen,
porque alí están empadroados e
mesmo moitos son figuras acti-
vas da política deses lugares, e
tamén o poidan facer aquí e pola
contra, non teñan os mesmos de-
reitos os galegos residentes nou-
tras provincias do Estado que, se
ben nas eleccións xerais deberí-
an votar no seu lugar de empa-

droamento, nas autonómicas, co-
mo galegos, deberían ter tamén o
seu dereito.

Así mo dicía o outro día un
tío meu, con cabreo xustificado:
os fillos do primo do teu avó,
que nunca viñeron por aquí, vo-
tan dende a Arxentina e eu, que
nacín aí, como resido en Madrid,
non podo. E non é o único caso.

Por iso, se tal como parece o
vindeiro goberno da Xunta esta-
rá formado por nacionalistas e
socialistas, con esta nefasta ex-
periencia que están tendo, sería
interesante que abordasen a mo-
dificación da lei e puxesen todos
os galegos por un igual: ou votan
todos os que non están ou non
vota nengún. Pero as medias tin-
tas, como se pode ver, non con-
ducen máis que a situacións co-
mo a que se está a vivir agora.♦

Galicia na escaleira
ANTÓN GRANDE

Carretaxe de votos e galegos con pasaporte con dereito ao sufraxio e emigran-
tes que non poden acudir ás urnas. Estes si son tópicos e non o da escaleira.

Lugo

EL GAT INVISIBLE / El Temps, 14 de xuño do 2005
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Latexos

Accións
políticas
inéditas
X.L. FRANCO GRANDE

Nestas eleccións, as do
día 19, unha vez máis
–eu diría que coma

sempre– volvín botar de menos
que ningún dos políticos aludi-
se a cousas moi concretas, e en
aparencia pequenas, que lle in-
teresan á xente, ben porque
condicionan a súa vida, para
ben ou para mal, ben porque
contribúen ao seu benestar –o
que é tamén unha maneira de
influír na nosa vida.

E, pola contra, chama a
atención que se dedicasen bo-
as enerxías a vaguidades con-
tidas en eslogans que prometí-
an a modernización de Galicia
(xa só faltaba que nos prome-
tesen o contrario) ou aquel
outro do respecto para ela, por
suposto que si, pero sen
ningún contido. Ademais, nes-
te último suposto o de respec-
to –con ese “c” antiestético,
anómalo na nosa lingua e
contrario ao sentido común–
contribuíu a que o eslogan re-
sultase moi frouxo. Pero aquí
a culpa é da Academia, que
ten unha especial facilidade
para vivir fóra do mundo.

E refírome só ás maneiras
políticas que proviñan da
esquerda. O problema, para
min, é que hai accións vitais
para o cidadán que calquera
das opcións políticas que
temos poden e deben facer sú-
as e que a comunidade
agradecería. Por exemplo, en-
tre outros moitos que poderia-
mos traer aquí, accións para
remedio dos ruídos nas nosas
cidades, nos seus locais públi-
cos, nas súas rúas... E, ben
pensado, non se comprende
ben que políticas que se din
de esquerdas renuncien a esa
canteira de votos. 

As posibilidades, neste
sentido, o de loitar por unha
mellor calidade de vida, son
infinitas. E non exploradas.
Sen dúbida, porque a todos
nos afecta todo aquilo que se
refira á nosa calidade de vida,
serían esas accións unha
maneira máis, e paréceme que
moi eficaz, de conectar  polí-
tica e sociedade, tan diverxen-
tes nos nosos tempos. ¿Como
é posible que a ninguén se lle
teña ocorrido, entre nós,
seguir ese camiño cheo de
oportunidades?

Porque, unha vez máis,
vimos parar no de sempre, e
que sen dúbida é o principal
problema, non só noso, senón
de todo lugar no noso tempo:
que non temos políticos.
Todo o máis, temos burócra-
tas; pero estamos moi lonxe
de ter políticos. O problema
é de orde xeral. O peor é que
non se lle ve saída, ao menos
mentres os partidos sigan
sendo o menos democrático
da democracia e a política se
reduza a esa caricatura de si
mesma, sometida á escravitu-
de do voto.♦

Alegría e
cabeza alta
CARLOS AYMERICH

O BNG conseguiu o 20% dos votos emitidos
o pasado domingo, 19. O nacionalismo de-
senvolveu unha campaña exemplar e así foi
recoñecido unanimemente. Por outra parte,
hai que recoñecelo, o BNG recibiu un trata-
mento correcto por parte dos medios escritos
de Galiza. Mais non foi posíbel contrarrestar
a polarización e a estatalización da campaña
procurada por PP e PSOE coa axuda dos me-
dios escritos e audiovisuais españois. Porque
se é normal que haxa partidos que teñen me-
dios de comunicación resulta máis estraño
que haxa medios de comunicación que teñen
partidos. Fenómeno, polo que se ve, que non
se dá só na Italia de Silvio Berlusconi.

O nacionalismo partía dunha situación
complicada. Tanto a nível interno como ex-
terno. E pode ser que a perda de catro esca-
nos produza certa decepción nos que agarda-
bamos algo máis. En especial despois da ilu-
sión creada na campa-
ña. E, de certo, foi un
castigo severo: cunha
redución de 34.000 vo-
tos, o BNG perde os
mesmos deputados que
deixou de obter o PP. O
resultado –13 escanos
e 307.000 votos– cons-
titúe unha boa base pa-
ra traballar, para seguir
construíndo país e ade-
mais, cualitativamente,
supón unha mudanza trascendental: pola pri-
meira vez na nosa historia, o nacionalismo
terá responsabilidades de goberno. O BNG é
hoxe unha forza ben asentada a nível social e
decisiva a nivel institucional.

E vai alastrando o convencemento de que
xa comezou, o proprio domingo unha nova
fase de ascenso electoral do BNG. Indicios
hai bastantes. O nacionalismo colleitou un
voto orgulloso e consciente. A campaña do

BNG e de Anxo Quintana esvaeu escrúpulos
que lles impedía a moitos votar nacionalismo
e, mesmo que non se traducise desta volta en
toda a súa dimensión, foi semente deitada
que ha agromar en próximas convocatorias

eleitorais. Moita xente
puxo o BNG na súa
axenda, virou os ollos
para un BNG novo que
lles falou dos seus pro-
blemas e que comparte
os seus soños.

E hai que aproveitar
as oportunidades que o
novo escenario político
ofrece. Un contexto
estatal no que o naciona-
lismo volve xogar un pa-

pel relevante, que indubidabelmente valorizará
o BNG nas eleccións xerais. Un goberno con-
xunto no que o vicepresidente Quintana vai ter
moita maior proxección que o presidente Tou-
riño e no que o BNG vai poder demostrar que
é capaz de facer outra política e de transformar
o país non só desde a oposición.

Todo isto, claro está, se os votos dos emi-
grantes (ou dos que votaron por eles) non nos
amargan a festa.♦

‘Xa comezou
o proprio domingo

unha nova fase de ascenso
electoral do BNG.

Indicios hai bastantes”

A.N.T.
O pasado martes 21 de xuño ti-
vo lugar na sección viguesa da
Audiencia de Pontevedra un
xuízo contra un home que
atropelou dúas rapazas cando
participaban unha manifesta-
ción contra a guerra do Iraq.

O atropelo tivo lugar o tres de
abril de 2003, cando se celebraba
na viguesa praza de América un
acto reivindicativo contra a gue-
rra do Iraq. Durante un corte de
tránsito, o imputado tratou de
atravesar a barreira de manifes-
tantes sentados que cortaba o
tránsito. Ante a imposibilidade
de pasar e despois de varios in-
tentos e de encararse cos mani-
festantes, o condutor acelerou e
atropelou dúas rapazas, mentres
un terceiro manifestante conse-
guía saltar á altura do capó do

vehículo e evitaba que o pillase o
coche. Tras atropelar as dúas ra-
pazas, o acusado continuou a
marcha, levando nas rodas a un-
ha das mozas e no capó a un mo-
zo. Parou 419 metros despois,
interceptado pola policía despois
de perseguilo facendo soar as sú-
as sirenas. A día de hoxe, as dú-
as rapazas atropeladas aínda
conservan secuelas.

O acusado, Xesús R.V., de
sesenta e cinco anos de idade,
compareceu no xuízo e afirmou
non lembrar nada do sucedido. A
súa declaración consistiu en afir-
mar que “me entrou un ataque de
pánico cando me vin rodeado de
rapaces e non sei o que fixen”.
Tamén recoñeceu que antes do
suceso baixara do seu vehículo
para pedirlle aos manifestantes
que o deixasen pasar porque tiña
un asunto urxente que resolver.

Cando non conseguiu convencer
os manifestantes foi cando retor-
nou ao seu coche e comezou a
acelerar.

Contra Xesús R.V. hai tres
acusacións de homicidio en grao
de tentativa, polo que de ser con-
denado podería pasar seis anos
no cárcere por cada un dos deli-
tos que se lle imputan e nos que
se considera o atenuante de ob-
cecación. A súa defensa, pola
contra, reclama a súa libre abso-
lución. O representantes xurídi-
cos da compañía aseguradora do
vehículo sinalaron que, se a con-
dena é de tentativa de homicidio,
a póliza non cubrirá as indemni-
zacións que terá que pagar ás dú-
as atropeladas. Estas dúas rapa-
zas aínda teñen secuelas e unha
delas debe enfrontarse aínda a
numerosas operacións para reco-
brar a plenitude física.

O atropelo no seu día resulta-
ra polémico. Nese momento as
manifestacións contra a guerra
de Iraq estaban a pór en cuestión
a participación de España na
contenda e o PP amosaba espe-
cial belixerancia contra as mobi-
lizacións pacifistas.

Tras este xuízo, o Move-
mento polos Dereitos Civís de-
mandou que “se dite unha sen-
tenza exemplarizante contra o
condutor de Vigo que atropelou
dúas rapazas que exercían un
dereito fundamental como é o
de manifestarse”. Esta organi-
zación “consideraría inxusto e
discriminatorio que a actuación
deste cidadán puidese quedar
impugne ou nunha pena simbó-
lica, cando contra algúns mani-
festantes se teñen imposto pe-
nas absolutamente despropor-
cionadas”.♦

Participaban nunha manifestación contra a guerra do Iraq

Xulgado o condutor que atropelou e
arrastrou 400 metros dúas pacifistas

Neste mesmo lugar, a Praza das Travesas de Vigo, e nunha manifestación contra a guerra do Irak, semellante á que se ve na imaxe, tivo lugar a envestida dun condutor contra
dúas xóvenes manifestantes.                                                                                                                                                                                            PACO VILABARROS
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A crónica ourensá das eleccións
galegas pasa, á marxe das análi-
ses de resultados, polos usos e
costumes do PP nesta provincia.
Cando o líder Xosé Luís Baltar
lles falou aos alcaldes en plena
campaña de “roubo” de votos,
semella que sabía do que falaba.
O tradicional “carrexo”, sen ir
máis lonxe, ben podía ser consi-
derado como unha modalidade
de furto ou coacción, e quizais
por iso estivo moi presente na vi-
da do rural ourensán o 19-X. Ou
así foi como o viron BNG e PS-
deG ao presentaren varias de-
nuncias que, por certo, apenas
foron destacadas nos medios de
comunicación (podo responder
de que RNE si o fixo). Así e to-
do, houbo algunha que se coñe-
ceu algo máis tarde e da que
practicamente ninguén tivo noti-
cia, como por exemplo a que fi-
xeron os socialistas en Xinzo de
Limia. Na vila que goberna o ex-
inhabilitado por negociación
prohibida a funcionario Isaac Vi-
la, denunciouse que o colectivo
xitano que sobrevive na zona en
condicións nada envexábeis fixo

sospeitosas visitas á alcaldía.
Sospeitosas porque entraban co
posto e saían cun cheque banca-
rio. O PSdeG non ten noticia de
que nun domingo como o do pa-
sado 19 fose ocasión habilitada
para a entrega de ningunha sub-
vención confesábel. Xa se verá
en que queda a cousa. 

Máis. Outro episodio de ca-
rrexo masivo produciuse na Rúa,
onde simpatizantes dos dous par-
tidos da oposición impediron ini-
cialmente a saída dun autobús da
residencia da terceira idade “Los
Pinos”, que por unha desas
coincidencias da vida pertence a
unha fundación (Valdegodos) da
que é presidente o alcalde de Vi-
lamartín de Valdeorras, Manuel

Candal, do PP. Segundo os de-
nunciantes, o autocar fora aluga-
do por un benfeitor concelleiro
do PP, pero a xunta electoral de
zona deu orde de que se deixase
saír o vehículo e así foi. 

Máis. En Xinzo tres coches
particulares realizaban o trans-
porte de persoas até colexios
electorais, especialmente desde a
residencia da tercera idade “San-
ta Mariña”. Unha candidata so-
cialista denunciou que o condu-
tor dun taxi lle contou que fora
contratado polo Concello de Xin-
zo para o transporte de persoas
aos colexios. A candidata enga-
diu que non lle constaba a exis-
tencia de ningún acordo plenario
publicado ou coñecido da Xunta

de goberno local sobre a contra-
tación de vehículos para este fin. 

Máis. Un apoderado do BNG
denunciou perante a Garda Civil
de Calvos de Randín que varias
persoas relacionadas co alcalde
do Concello, tamén do PP, se de-
dicaban a transportar veciños do
municipio en vehículos particula-
res até colexios electorais. O apo-
derado nacionalista precisou ta-
mén que non lle constaba que os
condutores dos vehículos tiveran
presionado aos viaxeiros para
orientar o sentido do seu voto. 

Máis. O portavoz municipal
do PSdeG en Celanova e apode-
rado deste partido, presentou ou-
tra denuncia ante a Garda Civil na
que aseguraba ter observado que
tres turismos particulares trans-
portaban igualmente electores aos
colexios. O denunciante contou
que un dos turismos ía conducido
por un concelleiro do PP nese
mesmo concello, mentres que os
outros dous eran levados por em-
pregados municipais. Todas as
denuncias foron trasladadas aos
correspondentes xulgados de ins-
trución de cada localidade.♦

Carretaxe
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Por toda a provincia déronse casos de
irregularidades no transporte electoral. 

Ourense

Os do 19-X
LOIS DIÉGUEZ

Non asistimos, o 19, a unhas eleccións autonómicas nas que, ob-
viamente, elixiamos os deputados e deputadas para o Parlamento
de Galiza. A incidencia mediática, claramente españolizada até o
paroxismo polos partidos de obediencia estatal, conseguiu outra
vez desnaturalizar a propia campaña e introducir  a idea do bipar-
tidismo como alternativa  practicamente única existente. Por iso
dicimos que estas eleccións foron  unha copia rexionalista das Xe-
rais e no noso subconsciente funcionou o que tanto PP como
PSOE, de xeitos diferentes,  están a repetir nestes últimos anos: de-
mocracia e normalidade igual a dous únicos partidos españois; na-
cionalismo igual a anormalidade, imposición e inseguridade (lea,
barullo, por tanto). A fórmula é perigosísima socialmente, pois
acaba negando a base fundamental da propia vida, que é variada,
plural, rica en todos os seus naturais matices, e nunca sometida a
dúas únicas cores alternantes. Padeceron esta pobreza maniquea e
excluínte tanto Cataluñya como Euskadi hai uns meses, e tocoulle
agora a Galiza. Que aínda así o nacionalismo conseguise manter
unha presenza cualificada pareceunos un heroísmo. E curiosamen-
te, agora, de se confirmar o deputado que dá a maioría, el, o na-
cionalismo, vai ser o garante de que o PSOE, afeito aos caciqueos
que todos lle coñecemos nas alcaldías, reprima os seus instintos. E
nas próximas eleccións, ao mellor, até o volvemos premiar cos no-
sos votos. Ao PSOE, claro. Difíceis son os “Camiños del Señor”,
como dicía o outro. Ou como repetía, tamén,  outro outro: “e aín-
da por riba”... (complete vostede a frase).♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Os pálidos
visitantes
XOSÉ MANUEL SARILLE

Que fartura de análises
telúricas a respecto
de Galiza... A escada

de subir e baixar dos galegos,
as néboas grises e célticas
que mexen a nosa alma e o
noso carácter, a resposta cun-
ha pregunta, os socorridos
defuntos que serven para un
roto e para un descosido, Ca-
ra de Plata de don Ramón del
Valle Inclán para facer salsas
sociolóxicas, o mito do
eterno retorno aplicado á mu-
ralla circular de Lugo e á
condición espiritual luguesa,
xa falada no seu día polo
gran Celestino Fernández de
la Vega, as mentiras e as súas
causas nas saídas dos
colexios electorais, a comida
como comuñón política, a
Santa Compaña e a pedra de
avalar. De Celestino só fala
algún, non é fácil, e Cara de
Plata require dunha
imprescindíbel curiosidade. 

Despois seguen con
outros aderezos, introducen
na salseira a Galiza
dinámica, xa saben, a de Zel-
tia, Adolfo Domínguez, Zara,
Citroën... e sae un pisto do
que xa non é que non
entendan nada os de fóra, in-
fluídos polos misterios e as
meigas que van de xornal en
xornal, é que nin nós
chegamos a saborear o pasto,
nin a cheirar que pasa. Para
rematala aparecen sempre al-
gúns literatos que como nun
contiño infantil sacan da
manga a sociedade civil,
máis metafísica que a
mandorla de José Angel
Valente, e así imos tirando de
aquí para alá, que se coa
sociedade civil arre, que se
coa sociedade civil xo.

Non sería máis razoábel
falar dun país desestruturado,
e por tanto con outros resortes
de pensamento e con outras
necesidades que os países de-
senvoltos, dun país ao que
non se lle poden aplicar os
mesmos tinglados estatísticos
e de comportamento? Non se-
ría mellor deixarse de tanta
pamplina fácil e comercial?

Na Galiza moitos
cidadáns desconfían das ins-
titucións e ignoran o pacto
social, porque as institucións
e a delgadísima sociedade ci-
vil nunca lles responderon.
Porque carecen desa
experiencia e seguen a crer
que a única institución autén-
tica é un bo valedor, un líder
forte, que dea garantías por
carácter e capacidade de
mando, que domine e amose
autoridade. Por iso creo que
a pesar da decrepitude de
Fraga, o vello franquista afir-
mou a idea de líder que moi-
tos desvalidos galegos
necesitan aínda, ese perfil
monolítico e inapelábel. 

Deberá ser o cambio o
que apague definitivamente
esa demanda oculta, consoli-
dando o valor das normas e
do pacto social, con líderes
eficientes e normais.♦

‘Explícalles aos da rúa o que viches aquí’. Mercedes Núñez toma nota da encomenda
dunha compañeira de prisión e, no exilio de París, escribe este Cárcere de Ventas.As
memorias plurais dunha manchea de mulleres torturadas logo de 1939. Cando sae da

cadea, fuxe a Francia e alí participa na resistencia contra a ocupación nazi. Ao pouco, un
tren de morte vaina conducir ao campo de exterminio de Ravensbrück, a estación máis

próxima ao inferno imaxinábel. Será liberada o 14 de abril de 1945, aniversario da
proclamación da II República.

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas

MULLERES 6 - A NOSA TERRA
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Por fin? O Concello vén de
anunciar despois de varios in-
tentos fallidos a cesión dunhas
instalacións para o museo xes-
tionado pola delegación ferrolá
da Sociedade Galega de Histo-
ria Natural (SGHN). Segundo
as previsións institucionais, os
fondos que atesoura a entidade
trasladaranse antes do remate de
2005 a un edificio do cuartel
Sánchez de Aguilera, desafecta-
do dos seus usos militares. O
novo espazo, de cumprirse as
peticións da sociedade, podería
incluír ademais unha parcela
anexa para a plantación de árbo-
res autóctonas.

De materializarse a cesión, a
nova sede da SGHN ocupará un
inmóbel de 1.000 metros cadra-
dos situado na praza de Canido.
Deste xeito multiplicaríase por
sete o espazo do que actualmen-
te dispón a entidade. Os seus
fondos –ou máis ben unha parte
deles– poden visitarse dende
1983 no que fora o Hospicio
Santa Teresa. Un edificio este, en
avanzado estado de deterioro,
que podería acoller a finais de
ano a sede da fundación comar-
cal. Antes desa nova ocupación,
o antigo Hospicio será rehabili-
tado grazas aos fondos achega-
dos pola Xunta. Por iso a urxen-

cia do traslado?
É posíbel. Con todo, benvi-

do sexa o cambio sempre que se
dea nunhas condicións aceptá-
beis. Segundo os responsábeis
da SGHN en Ferrol, a súa futu-
ríbel ubicación precisa de diver-
sas obras para adaptarse ás ne-
cesidades da entidade. Cómpre
acondicionar o edificio e rea-
daptar a súa distribución de cara
a expoñer algunhas das pezas da
colección de gran tamaño. Dou-
tra banda está a incógnita da
continuidade, xa que non hai,
polo momento, garantes por
parte do Concello de que sexa
este o emprazamento definitivo
da SGHN en Ferrol.

Na actualidade, este museo
da Sociedade é un gran desco-
ñecido para a maioría dos gale-
gos, e incluso dos ferroláns.
Nas súas salas pode contem-
plarse unha das mellores colec-
cións de Galiza no seu eido.
Confórmana impresionantes es-
queletes e reproducións de múl-
tiplas especies animais, bolbo-
retas, pegadas ou unha ampla
biblioteca dedicada á natureza.
Debido ás reducidas dimen-
sións do edificio no que se si-
túa, só poden visitarse a día de
hoxe o 15 por cento dos fondos
existentes.♦

Museo de historia
natural
MARTINA F. BAÑOBRE

A cidade terá por fin un museo de historia natu-
ral, grazas ao traslado dos fondos da Sociedade
Galega de Historia Natural a un novo edificio.

Ferrol

O desafío
MIGUEL BARROS

Opanorama político ga-
lego estivo mergulla-
do nun reto a primei-

ro sangue, isto quer dicir que
se trata dun desafío democrá-
tico no que non ía morrer
ninguén. Non era unha
guerra de exterminio, tan só
se trata dun cambio político
na dirección da suprema ins-
titución executiva de Galiza.

O resultado  está
decidido. Máis da metade
dos galegos aspiran a renovar
a dirección do país e
certifican o ocaso dun longo
ciclo político.

Cando fina unha etapa sem-
pre se produce unha sensación
de vacío e a mostalxia do pasa-
do impide disfrutar da ledicia
que se agocha en toda expecta-
tiva dun futuro anovador. Com-
prendémolo, pero o país precisa
un cambio, e todos os galegos
temos a obriga moral de conce-
der á alternativa unha oportuni-
dade de agasallarnos a nós
mesmos coa esperanza e o opti-
mismo de que o cambio
desexado e confirmado nos co-
lexios electorais representa o
culme da normalización políti-
ca da autonomía galega.

Por estas razóns non podo
aceptar nin o catastrofismo que
anuncia Fraga, se o “deputado
da emigración” se lle escapa,
nin a advertencia do ministro
Bono acerca da definición que
lle acae a Galiza. Non pode ser
verdade democrática, senón
puro prexuízo, que o país non
teña outro futuro que o do PP.
Tampouco pode ser certo que
as definicións políticas sexan,
sen máis, apodícticas e verda-
deiras. Por tal razón non podo
suscribir, sen matices, a adver-
tencia do ministro Bono, na
que afirma que a única realida-
de política que se pode
considerar nación é España,
porque así a define a Constitu-
ción e porque ademais tal con-
cepción garantiza a igualdade
de todos os cidadáns. 

Erra o PP ao excluír todo
futuro que non sexa a súa per-
manencia ao frente do poder.
Erra Bono ao pensar que o
dereito á diferenza é, non só
recusábel en termos
contitucionais, senón tamén
discriminatorio en base a
criterios de xustiza distributi-
va. Nin a permanencia é con-
dición de paz social e progre-
so. Nin a diferenza colectiva
ou individual é sinónimo de
inxustiza ou privilexio.

Pola contra, os primeiros
síntomas do cambio son a
aceptación da alternancia sin
dramatismos e a convicción
profunda de que toda “verda-
de” é cáseque sempre un
gran consenso na apreciación
de realidades complexas.

Ser nación non implica
privilexio. Ser galego ou ser
negro tampouco. A
discriminación política segue
como efecto a unha causa eco-
nómica no reparto inxusto da
riqueza. Pero quedamos no
comezo que o desafío era tan
só a primeiro sangue.
Touché.♦

Imaxe do Museo de Historia Natural de Londres.



H.V.
A Federación do Ensino da
CIG celebra o 25 de xuño no
Auditorio de Galiza en Com-
postela o seu IV Congreso
marcado pola renovación par-
cial da dirección dentro dun
programa de continuidade.

O actual secretario nacional da
CIG-Ensino, Anxo Louzao, vol-
verá a concorrer para revalidar o
seu liderado na organización.
Todo fai prever que será reelixi-
do por maioría moi ampla, posto
que non se espera que se presen-
ten candidaturas alternativas. De
todos xeitos, o prazo para pre-
sentar listas conclúe o xoves 23
de abril, despois de publicarse
este xornal.

Anxo Louzao indicou que a
lista que encabece incluirá a
renovación de parte da candi-
datura porque o sindicato ta-
mén rexistrou novas incorpora-
cións. Porén, será un cambio
limitado e en todo caso a nova
dirección trazará unha liña de
continuidade no traballo da or-
ganización.

No tocante á valoración dos
últimos catro anos, o secretario
nacional da CIG Ensino resal-
tou o aumento da afiliación, o
incremento da representación
sindical e a gran capacidade de
mobilización. Como resultado
das últimas eleccións sindicais
a CIG Ensino conseguiu o 40%
da representación no ensino pú-
blico e o 30% no universitario,

converténdose na primeira cen-
tral do sector.

“Cando a posición de parti-
da é alta, as porcentaxes non se
poden disparar, pero podemos
incrementar a afiliación e a re-
presentación”, indicou Anxo
Louzao.

Ademais, a Federación do
Ensino da CIG márcase como
obxectivo que haxa un represen-
tante deste sindicato en cada
centro, aínda que non sexa de
forma oficial, porque a lei esta-
blece que a representación é a
través de delegados elixidos en-
tre todo o ensino público. “De
momento contamos con repre-
sentantes en seiscentos centros”,
dixo Louzao.

Ademais, a CIG-Ensino

pretende reforzar o marco da
negociación colectiva para
conseguir un Estatuto Galego
da Función Pública que recolla
os obxectivos do sindicato e
marque os dereitos dos ensi-
nantes.

Aínda que a CIG Ensino va-
lora de forma positiva o cambio
que se albisca na Administra-
ción e a pesar de que ofreceu a
súa colaboración, advertiu que
manterá a súa actitude reivindi-
cativa. Este sindicato ten unha
traxectoria de mobilizacións
nos últimos anos na que destaca
a súa oposición á Lei de Calida-
de e a LOU. Tamén destaca o
seguimento masivo das folgas
convocadas polos nacionalistas
no ensino público.♦
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Aumentou a súa maioría sindical e a súa afiliación

A CIG Ensino
celebra o IV Congreso o 25 de xuño

O domingo 26 de
xuño en Vigo

Lectura de
textos contra
a tortura

A.N.T.
Co gallo da celebración do Día
Internacional contra a Tortura,
Esculca, Observatorio para a
Defensa dos Direitos e Liber-
dades, organiza un acto cívico
de carácter reivindicativo e de
denuncia na praza da Constitu-
ción en Vigo.

O acto comeza ás nove e
media da noite do domingo 26
de xuño e no mesmo terán lu-
gar varias actuacións musicais
e a lectura de distintos textos
contra a tortura. Os documen-
tos obxecto de lectura serán de
carácter informativo ou clásico.

No acto tomarán parte Xosé
María Álvarez Cáccamo, Gusta-
vo Luca de Tena, Manuel Veiga,
Vítor Vaqueiro, Anxel Huete,
Ana Míguez, Xosé Luís Méndez
Ferrín, Manuel Forcadela e Fran-
cisco Sampedro, entre outros.♦

Temos xa aludido a numerosos casos de
palabras que derivan do nome dunha ci-
dade ou dun país do que procede –real-
mente ou supostamente– o produto deno-
minado por ela. É o caso de persiana,
turquesa, bohemio, bengala, bikini ou xi-
tano. Como son tan numerosos, traemos
hoxe algúns máis. Que non sempre son
nomes xeográficos.

Da China procede mandarina, o froi-
to e máis o nome. É un derivado de man-
darín, palabra portuguesa que algúns te-
ñen asociado co verbo mandar mais que
parece ter orixe no sánscrito. Pois ben,
fose polo moito aprecio que os chineses
lle daban a esta froita –semellante á im-
portancia dos mandaríns– ou que a cor
da froita lembraba a cor da capa destes, o
caso é que mandarina deriva indiscuti-
blemente de mandarín.

Seguindo na China temos o té. Neste
caso, o curioso é que moitas linguas es-
tranxeiras como o galego, o inglés, o
francés ou o español, seguindo ao neer-

landés, adoptaron a denominación té
(procedente do chinés meridional de Fu-
Kien ou do malaio) en tanto que outras
como o portugués, o ruso, o turco ou o
persa adoptaron a denominación de cha,
procedente do chinés mandarín.

Esa mesma duplicidade atopámola na
denominación dun país que na lingua na-
tiva chámase Nihon ou Nipon (é dicir
‘saída do sol, levante, abrente, mencer’)
e a maioría dos outros países –coas súas
adaptacións fonéticas particulares– Xa-
pón (do chinés jeh-pun ou do malaio ja-
pung que tamén significan ‘abrente’).
Por iso podemos dicir xaponés ou nipón.

De orixe xaponesa é a arbore chama-
da caqui (“Diospyros kaki”), cun froito
do mesmo nome. A palabra, como é nor-
mal , tamén é de orixe nipona e significa
‘froito escolleito’ o que nos informa so-
bre o apreciado que é. De feito, no Xa-
pón e máis na China é a árbore froiteira
máis espallada.

Non debemos confundir este caqui
con outro, o da cor terrosa, porque a ori-
xe das dúas palabras é diferente. O se-
gundo caqui, o da cór, procede do inglés,
que o tomara no século XIX na India da
lingua urdú e indi onde significa “barro”.
Os ingleses, e despois outros países,

adoptaron esta cor posteriormente nos
uniformes militares, polo que o tecido
que serviu para a fabricación destes pa-
souse a chamar caqui.

E de aí procede o verbo escaquearse
unha palabra que moitos utilizan en gale-
go co sentido do noso autóctono safarse.
Escaquearse é un verbo claramente es-
pañol aprendido por vía do servizo mili-
tar, que felizmente xa non é obrigatorio.
Escaquearse é evadirse disimuladamente
dun traballo e orixinalmente era ‘facer
coma quen que non está na mili’, quitar
metaforicamente o uniforme, o caqui.

E outra locución militar española moi
espallada é a alusión a Radio Macuto
(Seino por Radio Macuto, ‘por fontes ex-
traoficiais’). Naturalmente, a frase alude
á radio portátil coa que se comunican os
soldados e que levan algúns no macuto,
palabra de orixe caribeña que significa
‘saco grande’.

Mais deixaremos as outras partes do
mundo para o próximo artigo.♦

Miscelánea xeográfica
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

Libro das Colunas reúne o que deitou Luísa Villalta,
coa maior das sensibilidades e a máis clara das
contundencias, nas colunas que escribira no
semanario A Nosa Terra entre o 4 de xaneiro de
2002 e o 4 de marzo de 2004, xusto dous días antes
da súa morte. Lendo agora a Luísa disípase a
covardía. Coas colunas, como cos seus ensaios, a
súa poesía e prosa, abre toda unha aventura
xeracional e un desexo certo de idioma.

A NOSA TERRA

Luísa Villalta - Libro das Colunas



A.N.T.
O Ministerio de Industria pre-
para un Plan de Acción de
Eficiencia Enerxética que pena-
lizará o consumo excesivo de
electricidade por parte dos par-
ticulares. Descoñécese cal será o
destino dos cartos recadados.

O Plan de Acción terá unha vi-
xencia que irá de 2005 até 2007 e
no mesmo prevese establecer un-
ha cota familiar de consumo que,
de ser superada, levará consigo
unha penalización no recibo que,
segundo os casos, podería cua-
driplicar o prezo do quilovatio.

Na presentación deste Plan
de Acción, o ministro do ramo,
José Montilla, indicou que “a
enerxía máis barata é a que non
se consume”. O Goberno central
considera que ten como misión
“protexer o consumo doméstico
que fai un uso eficiente da ener-

xía”, por iso considera que ten
que aplicar “penalizacións a
quen a malgaste”. O obxectivo é
conseguir para 2015 un aforro de
entre un 30 e un 35% no consu-
mo doméstico de electricidade.

O que non explicou o ministro
Montilla foi o destino que terán
os cartos resultado de penalizar o
consumo excesivo de electricida-

de. Queda por saber, deste xeito,
se as zonas produtoras netas de
electricidade como Galiza recibi-
rán unha compensación por ese
consumo excesivo ou se quen se
beneficiará serán outras comuni-
dades, como vén sendo habitual.

Dentro do seu Plan de Acción,
o Goberno central distribuíu catro
millóns de guías para favorecer o
aforro enerxético. Na información
que o Ministerio está a facer che-
gar ás casas inclúense recomenda-
cións para conseguir estes obxec-
tivos. Segundo indicou Montilla,
non se trata de aplicar unha “suba
inmediata das tarifas”, pero acla-
rou que “para conseguir un consu-
mo eficiente estas deben recoller a
evolución do mercado”.

O Plan de Acción que presen-
tará o Ministerio tamén se cen-
trará na redución no consumo de
petróleo e na rebaixa da emisión
de gases de CO2.♦

Negociacion
orzamentaria

fracasada 
MANUEL CAO

O proceso de construción e institucionalización da UE está a
sufrir graves atrancos tanto pola vía da democracia directa –re-
ferendos gañados ampliamente polo non en Francia e Holan-
da– como por parte dos líderes dos Estados máis importantes,
enfrontados a problemas de credibilidade e falta de apoio nos
seus países e, sobre todo, a unha situación económica de bai-
xo crecemento, máis paro e menor calidade de vida.

Neste contexto discutíase a semana pasada sobre as Perspecti-
vas financeiras 2007-2013 sen chegar a acordos debido ás impor-
tantes contradicións entre países contribuíntes (intentan reducir as
achegas ao orzamento), o Reino Unido (desexa manter o denomi-
nado cheque británico), Francia (ten como obxectivo manterse co-
mo a principal beneficiaria da PAC), Estados receptores de fondos
estruturais e de cohesión (tratan de alongar a percepción das axu-
das no tempo), países da ampliación (intentan acadar o máis posí-
bel da PAC, dos fondos e dos regulamentos comunitarios). A estas
graves contradicións hai que sumar as dificultades políticas inter-
nas dos líderes de Alemaña (Gerhard Schröder ten moitas proba-
bilidades de ser relevado por Angela Merkel nos vindeiros comi-
cios), Francia (o desgaste de Jacques Chirac é enorme e só está
protexido por falta dunha alternativa viábel e coherente da dereita
ou da esquerda), Italia (a coalición de Silvio Berlusconi perdeu as
últimas eleccións e as declaracións do ministro Maroni reclaman-
do a volta da lira ilustran a falta de equilibrio nas posicións italia-
nas) e dalgúns outros países de menor tamaño. Só o Reino Unido,
con Tony Blair ratificado nos recentes comicios, e España, con Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero cada vez máis consolidado fronte a un
PP radicalizado, ofrecen liderados relativamente estábeis para ar-
tellar estratexias e proxectos para Europa. 

A ninguén pode sorprender, entón, a decisión de Blair á ho-
ra de bloquear calquera acordo que ratificase a inercia dunha
distribución orzamentaria con leves modificacións cuantitati-
vas que non alteraban a substancia dun orzamento que ignora
os acordos do Consello Europeo da primavera do 2000 coñe-
cida como a Estratexia de Lisboa. O horizonte de Chirac limi-
tábase a manter as axudas da PAC para conservar o favor do
lobby agrario francés consumindo o 40% dun orzamento co-
munitario que deste xeito non pode servir para encarar os de-
safíos da economía globalizada. É insostíbel para a UE man-
ter unha estrutura orzamentaria tan nesgada á protección agra-
ria de certos países e non hai ningunha razón para que os paí-
ses contribuíntes teñan que financiar os grandes propietarios
agrarios de Francia e outros países. Por exemplo, en España
son os grandes terratenentes os que reciben a maioría das axu-
das da PAC mentres a zona norte e, en particular Galicia, ten
desprotexido e case despoboado un medio rural riquísimo. 

O bloqueo das negociacións orzamentarias é unha boa
oportunidade para que os axentes sociais, económicos e polí-
ticos europeos entendan que é necesario modificar a fondo as
estratexias para o crecemento e o financiamento e distribu-
ción do presuposto. Por unha banda, os orzamentos da UE
han de contar con recursos propios derivados de exaccións
fiscais específicas que permitan contar con máis euros para
poder elaborar políticas públicas propiamente europeas. Dou-
tra banda, a aplicación de fondos debe priorizar a economía
do coñecemento, a innovación tecnolóxica, a asignación cara
a sectores en crecemento, a creación dunha rede de infraes-
truturas europeas transfronteirizas que vertebren e integren o
espazo económico europeo e activen o ciclo da construción. 

Finalmente, a elaboración dos orzamentos debería ser anual
ou bianual, como moito, pois nesta sociedade global e cambiante
non ten sentido asignar recursos con prazos tan longos. Esto non
impediría a aprobación de proxectos e programas plurianuais.♦

‘Non hai ningunha razón para que
os países contribuíntes teñan

que financiar os grandes propietarios
agrarios de Francia e outros países”
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Que bo ser grande.

Porque só os grandes sabemos sumar: un a un, hora a
hora, a SER en GALICIA suma 389.000 ouvintes diarios,
fronte aos 158.000 da COPE, aos 147.000 da Radio Galega
e aos 102.000 ouvintes de Onda Cero.

Pero os grandes tamén saben restar: cada día a SER en
GALICIA ten 231.000 ouvintes máis que a COPE, 242.000
máis que a Radio Galega e 287.000 máis ca Onda Cero.

¡Mami, eu tamén quero ser coma a SER en GALICIA!

CADENA SER GALICIA
389.000 ouvintes

O presidente francés Jacques Chirac.

O Goberno central porá unha cota familiar
para penalizar o consumo excesivo

Quen abuse da electricidade
pagará até catro veces máis

O ministro de Industria, José Montilla.



CÉSAR LORENZO GIL
Juan José Ibarretxe será le-
hendakari grazas ao apoio de
dúas das nove deputadas do
Partido Comunista das Te-
rras Vascas (PCTV). O go-
berno vasco seguirá a ser tri-
partito (PNV-EA-EB) e preci-
sará apoios constantes para lo-
grar maiorías no parlamento.

Seguindo a táctica argallada por
Sozialista Abertzaleak hai meses
para aprobar o Plano Ibarretxe
no parlamento vasco sen “mo-
llarse politicamente”, o PCTV
volveu crear un “comando parla-
mentario” que votou a favor de
Ibarretxe na sesión de investidu-
ra, rompendo o empate que man-
tiña co outro candidato a lehen-
dakari, o socialista Patxi López.

A escolla de Ibarretxe como
presidente supón que o goberno
vasco non muda de cores pero si
de apoios. O parlamento queda
nunha situación moi inestábel e o
executivo terá que procurar apoios
puntuais cada vez que queira apro-
bar algunha medida. De todos os
xeitos, o propio López xa adiantou
que non vai formar fronte común
co PP, o que supón que o xefe da
oposición podería chegar a avin-
zas co gabinete gobernante.

O PCTV, a pesar de apoiar
parcialmente o novo lehendakari,
xa advertiu de que os seus votos
non estarán no papo de ninguén
de balde e volveu subliñar que a
súa presenza parlamentaria busca
resolver “o conflito deste pobo e
darlles voz aos que non poden va-
lerse por si mesmos”. Non en van,
Ibarretxe anunciou no seu discur-
so de investidura que a súa pri-
meira medida será a creación dun-
ha mesa de pacificación na que ta-
mén participará a ilegalizada  Ba-
tasuna. Esta medida xa foi apoia-
da polo propio PCTV e por Aralar,
excluída do goberno a pesar de
que case todas as previsións con-
taban coa súa deputada, Aintzane
Ezenarro, como conselleira.

O PSE tamén propuña no
seu discurso unha mesa de diá-

logo pero López matizou que a
xuntanza política buscaría aca-
bar co terrorismo. Deste xeito non
aclarou se participaría nun diá-
logo xunto a Batasuna, algo ao

que o PP xa dixo que se ía negar.

Pacto PNV-PSOE?

Ademais da urxencia do diálogo

ao redor do terrorismo (tamén
presente na axenda do Goberno
Zapatero), Euskadi vivirá nova-
mente negociacións parlamenta-
rias sobre o seu novo Estatuto de

Autonomía. O PNV aceptou na
praxe o final do percorrido do
Plano Ibarretxe e ben podería
buscar un gran pacto co PSE pa-
ra lanzar unha nova proposta,
que fose máis ambiciosa que a
presentada polos socialistas hai
meses pero que esquivase o re-
xeitamento da dirección estatal
do partido durante a votación no
Congreso dos Deputados. Mais
polo momento, esta posibilidade
“á catalá” parece ben complica-
da, xa que a distancia entre am-
bos os partidos é moita.

Outra posibilidade que se
albisca é un posíbel achega-
mento do PNV ao PCTV –ou o
que é o mesmo, á esquerda
abertzale, sexan cales sexan as
súas siglas– unha vez que a
ETA abandonase as armas. Esta
vía, semellante á do Pacto de
Lizarra de finais da década do
1990, garantiría unha maioría
parlamentaria ampla e suporía
unha reforma política máis ra-
dical en canto á identidade.
Dentro do PNV hai unha co-
rrente que apoia esta liña de re-
forma, obrigatoriamente moi
demorada no tempo, mais bate
de fronte cos que queren unha
reforma inmediata, que amplíe
competencias e facilite un au-
mento do benestar.♦

N
º 

1.
18

1 
●

D
o 

23
 a

o 
29

 d
e 

xu
ño

 d
e 

20
05

 ●
A

no
 X

X
V

III

Hai apenas uns días 15 considera-
dos intelectuais presentaron un
manifesto no que lle propoñen á
sociedade catalá a creación dun no-
vo partido de carácter non naciona-
lista catalán visto que –opinan– o
catalanismo impera até a asfixia na
política e na vida social en Cata-
lunya. Na última semana ducias de
persoas adheríronse a ese manifes-
to, porén ninguén parece perfilarse
como posíbel líder dese novo par-
tido político que podería concorrer
nas vindeiras eleccións catalás.

De acordo cos principios da
Ilustración, un intelectual é aquel
que elabora pensamento de rele-
vante impacto social, valéndose de
coñecemento sobre ciencias e ar-
tes. É neste caso o que tenta esta
plataforma a través do novo mani-
festo, que en Catalunya parece re-

petitivo. Por iso non anuncian que
vaian crear un novo partido senón
que llo propoñen á cidadanía cata-
lá presentándose como guías espi-
rituais e entendendo que o latexar
da sociedade non é quen de activar
os seus propios mecanismos. Que
os iluminados intelectuais non
contemplen a posibilidade de po-
ñérense mans á obra demostra o

ilustrado da súa actitude social.
Despois de lanzar a pedra e poñer
na súa boca unha suposta realida-
de opresiva co non catalán, estaría
ben ver a valentía para formar un
novo partido político e que todos
puidésemos valorar as súas razóns
do xeito máis democrático, co pe-
so dos votos que recibisen.

Alén destas cuestións, o conti-

do dese manifesto non sentou ben
na clase política catalá a pesar de
que, exceptuando formulacións
como o fomento do odio a todo o
que teña relación con España, hai
opinións recollidas polos intelec-
tuais que comparten algúns secto-
res políticos dentro do PSC e ta-
mén do PP. Algunhas delas, como
que a actual dirección dos socialis-

tas é tan nacionalista como CiU ou
ERC. Algúns alcaldes e históricos
dirixentes dos socialistas cataláns
consideran xa desde hai tempo que
o goberno actual adica demasiados
esforzos a cuestións identitarias e
menos dos desexados a problemá-
ticas sociais, así que ven ben que
se abra en Catalunya un debate no
que a esquerda non catalá defenda
as súas posturas.

O resentimento e aversión
que levantan os inquedos inte-
lectuais vén do que din e de on-
de reciben o apoio. Algúns deles,
desenganados cos socialistas,
manteñen unha vaga e equívoca
relación co PP. Dirixentes popu-
lares cataláns ferozmente antina-
cionalistas como Aleix Vidal-
Quadras apoian sen fisuras pro-
postas deste tipo.♦

Intelectuais ao redor da política
A. MARQUÈS

O manifesto dos intelectuais contra a “excesiva presenza” do naciona-
lismo na vida catalá esixe que se cree un partido non catalanista. Até
agora, o único que os apoiou é o ex líder do PP Aleix Vidal-Quadras.

Barcelona

Juan José Ibarretxe, entre Josu Jon Imaz e Begoña Errazti, durante a avaliación dos resultados electorais.                 BERRIA/GARA

O PCTV só apoia o candidato do PNV con dúas das súas deputadas

Un ‘comando parlamentario’
converte a Ibarretxe en lehendakari

A.N.T.
Tras as eleccións galegas, o PP
suspendeu a campaña de manifes-
tacións contra a política do presi-
dente do goberno central, José
Luis Rodríguez Zapatero. “O PP
vehiculizou a súa actividade polí-
tica a través da crispación social,
utilizando diferentes colectivos
no seu proveito exclusivamente
electoral”, afirmou o secretario
de Organización do PSOE, Xo-
sé Blanco. “Agora xa non hai
eleccións en dous anos e non

compensa manifestarse”, dixo.
A última protesta axuntou en

Madrid máis de 150.000 persoas
en defensa da familia tradicional
e contra os matrimonios entre ho-
mosexuais. A pesar de que a mar-
cha estaba organizada polo Foro
da Familia, foi a tesourería do PP
a que correu cos gastos de trans-
porte e loxística, para levar á ca-
pital española militantes de todo
o país. “A dereita quere tomar a
rúa pero non é quen de facelo dun
xeito responsábel”, indicou o co-

ordinador xeral de Izquierda Uni-
da, Gaspar Llamazares. “Precisa
dar poucos “golpes” pero moi so-
ados, amplificados pola verborra-
xia das cifras”.

O terrorismo, a unidade terri-
torial (simbolizada polo arquivo
de Salamanca) e a defensa dos
bos costumes, foron os tres gran-
des temas de desencontro entre o
PP e o PSOE nestes últimos me-
ses, tal e como se demostrou nas
manifestacións. Outros temas,
como a supresión do ensino de

relixión ou a recuperación da
memoria histórica para honrar as
vítimas do franquismo, fican la-
tentes tamén nas protestas.

Segundo a análise de moitos
militantes do PP, a liña política do
partido condúcea arestora Ángel
Acebes, mentres que Mariano Ra-
xoi estivo “ocupado” facendo
campaña como se fose candidato
en Galiza. Os resultados son satis-
factorios, xa que as enquisas con-
firman que parte do electorado va-
lora a defensa destes “valores”.♦

O PP suspende a campaña de manifestacións contra ZP
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O
compromiso
de Eugénio
de Andrade
GUSTAVO LUCA

Os tres grandes nomes
de Portugal desapare-
cidos entre a primeira

e a segunda semana do mes
que andamos, son parte da
revolución de 1974, pero
mentres as figuras de Álvaro
Cunhal e Vasco Gonçalves
recórdanse como actores
principais do 25 de abril ape-
nas se cita o compromiso do
poeta Eugénio de Andrade
coa democracia nacente.

No momento alto da reac-
ción contra as conquistas
revolucionarias, Eugénio de
Andrade participou con outros
once poetas de Portugal
nunha homenaxe a Vasco
Gonçalves. Sen eses doce no-
mes non se pode comprender
a poesía portuguesa do ano de
loita de 1975 e esta é a
ocasión de lembralos: António
Ramos Rosa, Armando Silva
Carvalho, Casimiro de Brito,
Eduardo Olímpio, Egito
Conçalvez, Eugénio de
Andrade, Gastão Cruz, José
Jorge Letria, José Barreiros,
José Ferreira Monte, Maria da
Graça Varela Cid e Maria Te-
reza Horta. 

Os poetas acudiron en de-
fensa do primeiro goberno
que atendía as reivindicacións
populares: a cidadanía das
mulleres, o subsidio de mater-
nidade, a mensualidade 13 pa-
ra os traballadores, o salario
mínimo e o seguro de paro.
Ao tempo, Vasco Gonçalves
decreta a nacionalización das
empresas estratéxicas e come-
za o reparto da terra sen
deixar de batallar por unha
constitución de Direitos
Humanos. 

Eugénio de Andrade escre-
be: “Nesses dias era sílaba a
sílaba que chegabas/ Quem
conheça o sul e a sua
transparência/ também sabe
que no verão pelas veredas/ da
cal a crispação da sombra
caminha devagar./ De tanta pa-
lavra que disseste algumas/se
perdiam, outras duram ainda,
são lume/ breve arado ceia de
pobre roupa remendada/.

Andrade é nese momento
o máis grande poeta vivo do
portugués. Discreto, estudoso
e inimigo do barullo
comprende que a súa
intervención a pleno sol pode
ser de utilidade para a defensa
das conquistas públicas. En
1977 escribe aínda: “A paixão
de Vasco não é para esquecer.
Ninguém poderá esquecer a
enorme dignidade deste
Homem, a sua transparência,
a força que o seu mirrado cor-
po irradiava: Desfeito,
desgrenhado, coberto de esca-
rros, caluniado e traído; Vasco
Gonçalves cumpriu-se até ao
fim, sem um desvio, sem uma
quebra, inteiro, igual a si mes-
mo, simples e generoso,
exemplar”.♦

Con independencia do resultado do próxi-
mo luns, 27, o debate sobre o voto da diás-
pora semella inevitábel e debe formar parte
da axenda política da lexislatura que agora
se inicia. Abrir ese debate en termos de que
as posicións duns ou doutros sexan máis ou
menos democráticas ou máis ou menos na-
cionalistas quizais sexa precipitarse un pou-
co e pode contribuír a descualificar argu-
mentos en función das etiquetas, pero non a
estabelecer maior claridade. A cuestión non
é nada doada e son moitos os problemas
que están sobre a mesa. En calquera caso, o
punto de partida debe asumir a condición de
cidadáns dos galegos residentes no exterior,
e como tales, gozan dos dereitos inherentes
a esa condición, incluído o sufraxio. Pero
admitindo ese principio, a partir de aí, os
matices poden ser moi variados. 

Unha pregunta lóxica ten que ver coa
negación do dereito de sufraxio aos centos
de milleiros que viven fóra de Galicia, pero
no propio Estado e con máis vínculos coa
súa terra que moitos dos milleiros que resi-
den noutros estados, sexa de América ou de
Europa. Aquí é onde hai, en verdade, máis
residentes ausentes. Os outros non, en reali-
dade son ausentes e non residentes, na in-
mensa maioría dos supostos. Hai pois unha
discriminación evidente e dificilmente xus-
tificábel, máis alá dos argumentos legais
que teñen plena lexitimidade, pero que de-
berán encararse dalgún xeito.

Outra discriminación aféctalle ao propio
voto da diáspora. Os que aquí votamos po-
demos elixir os nosos representantes, pero

eles non, a non ser que se inclúan nas listas
electorais dalgunha provincia, como aconte-
ceu desta vez nas principais formacións.
Que eses votantes poidan sentirse represen-
tados deste xeito é un-
ha ficción pois non re-
siden aquí e a súa pro-
blemática, que existe e
ten as súas especifici-
dades, só pode ser asu-
mida colateralmente,
como foi na última le-
xislatura, a través de
misións de deputados e
os contactos das admi-
nistracións ou dos par-
tidos, en clara desigual-
dade de condicións. 

É importante que os vínculos se fortale-
zan, asumindo a propia diáspora o seu pro-
tagonismo en todos os sentidos, no electoral,
no político, no socio cultural, no empresa-
rial, etc. Non é que se queiran separar do pa-
ís, pois máis separados non poden estar, se-
nón que se integren nel con voz propia, con
identidade propia, recollendo unha realidade
diferente que está sendo discriminada se a
tratamos de igual xeito que a nosa. Iso per-
mitirá, tamén, mellorar a comunicación. Al-
guén recrimina que voten cando non saben
de que vai a cousa en Galicia e pode ser cer-
to se atendemos ao nivel de coñecemento
que poida ter a sociedade galega do aconte-
cer da Arxentina, do Uruguai ou outros paí-
ses, sempre epidérmico, pero artellando a
representación melloraríase a comunica-

ción. Non é realista pensar que iso se poida
facer desde aquí e cuns partidos que non dis-
poñen dunha organización forte na diáspora.

A outra cara do problema son as garan-
tías. Séguense a dar
anomalías moi serias
que cuestionan a vali-
dez do proceso. É unha
singularidade con res-
pecto ao proceso elec-
toral que se desenvol-
ve aquí e polo tanto
esas particularidades
deben ser afrontadas
para garantir o que in-
teresa a todos os cida-
dáns, que as vontades
poidan expresarse li-

bremente. Hai moitas propostas e non será
doado aclarar censos, lugares de votación,
fiscalización partidaria, cómputo, etc. e so-
pesar os custos que todo iso pode implicar,
que poden aumentar de forma significativa.

En suma, os galegos da diáspora teñen
dereito a participaren no debate acerca do
futuro de Galicia, pero deben facelo con
voz propia, sen intermediarios, incorporan-
do a súa visión específica e iso pode enri-
quecernos a todos como país. E esa partici-
pación debe ser un expoñente máis desa re-
de de relacións que debe existir entre a Ga-
licia territorial e a da diáspora, que, no
mundo e no tempo actual, pode resultar de
gran valor se o sabemos facer ben.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.com)

Residentes ausentes?
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Os galegos da diáspora
teñen dereito a participaren
no debate acerca do futuro

de Galicia, pero deben
facelo con voz propia,

sen intermediarios”

As aventuras dos teus personaxes favoritos
poderás atopalas nos novos expositores

das 50 principais librarías do país.

O MUNDO DOS BOLECHAS

Universitas (Santiago)
Abraxas (Santiago)
Abraxas-2 (Santiago)
Salvadas (Santiago)
Pedreira (Santiago)
San Pablo (Santiago)
Follas Novas (Santiago)
Nenos Nais (Teo)
Aula 10 (Sigüeiro)
Arume (Ordes)
Parrado (Melide)
Colón (A Coruña)
Couceiro (A Coruña)
Sisargas (A Coruña)
Cento Voando (Sada)
Pap. Ferrolana (Ferrol)
Sargadelos (Ferrol)
Del Campus (Ferrol)
Brañas (Carballo)
Villar (Carballo)
Trazos (Cee)
Mestura (Cee)
Pondal (Laracha)
Aguirre (Lugo)
Trama (Lugo)

Mago (Chantada)
Central (Chantada)
Murciego (O Barco)
Praxis (O Barco)
Mendinho (Vigo)
Versus (Vigo)
Casa del Libro (Vigo)
Mañán (Vigo)
Librouro (Vigo)
Andel (Vigo)
O Pontillón (Moaña)
Maraxe (Cangas)
El Pueblo (Pontevedra)
Paz (Pontevedra)
Sen Verbas (Pontevedra)
Escolma (Pontevedra)
El Altillo (Bueu)
Miranda (Bueu)
Arousa (Vilagarcía)
Torga (Ourense)
La Región (Ourense)
Platero (Ourense)
A Nova (Ourense)
Nenos (Allariz)

Librarías co expositor
dos Bolechas



CÉSAR LORENZO GIL
O Amegrove é o primeiro líder
da Liga do Noroeste após a pri-
meira regata, celebrada en Cha-
pela. Este novo campionato reú-
ne 15 clubs galegos e un asturia-
no, o Castropol, nun intento com-
petitivo á marxe da federación.

O Amegrove dominou sen con-
tratempos a primeira bandeira da
Liga do Noroeste, disputada en
Chapela o pasado sábado, 18 de
xuño. O equipo do Grove, un dos
favoritos para o triunfo final, xa
mostrou as súas cartas neste
campionato eminentemente ga-
lego, que conta coa presenza
convidada do Castropol.

O proxecto de liga xurdiu
tras o verán pasado para regula-
rizar e facer máis atractiva a
competición do remo en Galiza.
En total participan 16 embarca-
cións con grande apoio popular
e moita historia que consideran
que as traineras están un tanto
marxinadas do calendario de-
portivo e piden maiores apoios
para promover a competición.
Non en van, a liga conseguiu
que a TVG televise algunhas
das bandeiras como medio de fi-
delizar a audiencia.

No plano deportivo, a pre-
senza de tres grandes equipos:
Tirán, Meira e Amegrove, forta-

lecerá a competición e xunguirá
outras embarcacións na loita
por estar entre as mellores do
Atlántico. Xustamente, o duelo
entre Tirán e Meira (os dous
clubs de Moaña) é un dos gran-
des alicientes da competición.

Na mente dos afeccionados es-
tán aqueles duelos das décadas
do 1980 e 1990, cando a ría de
Vigo vivía auténticas festas do
remo.

Mais na clasificación final ha-
berá que contar tamén co Perillo

de Oleiros, que emerxeu con po-
tencia nos últimos dez anos e máis
co Náutico de Vigo, embarcación
revelación o ano pasado. Ade-
mais, completan a liga o Vila de
Cangas, o Coruxo, o Ares, o
Rianxo, o Bueu, o Muros e as tri-

pulacións da Cabana e das Xubias. 
As opcións de cada quen

comprobaranse novamente o 26
de xuño, na Bandeira do Grove.
O Amegrove pode valerse do
“factor campo” para manter o li-
derado.♦
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A pesar do que digan moitos xornalistas
vigueses e bastantes seareiros do Celta,
Fernando Vázquez é un celtista. Talvez
non cantaba os goles do equipo celeste
cando os escoitaba de pequeno na radio,
quizabes nunca comprou unha cruz de
Santiago e pode que incluso tivese velei-
dades a prol do Deportivo. Pero iso non
significa que non sexa celtista. Demóstrao
agora, cando define, en cada entrevista
que ofrece, o seu modelo de club para o
regreso á primeira división.

Ademais dun entusiasmo do que care-
ceron os últimos adestradores do Celta
(incluído Fernando Castro Santos, que ta-
mén era galego), Vázquez non veu a Vigo
soamente a facer currículo, senón a deixar
unha pegada na estrutura, a involucrarse
no proxecto, a sentilo como propio. Por
suposto que calquera profesional quere
destacar e gañar cartos, obviamente un
adestrador ten vaidade e desexos de facer

medrar o seu prestixio, pero hai quen o fai
a base de practicar unha política de terra
queimada, chuchando da caixa, con capri-
chos no plantel e utilizando a prensa uni-
camente para o seu lucimento persoal.
Calquera destas actitudes hipotecaría o
futuro dun equipo tan modesto como o
Celta. Fernando Vázquez nunca tivo ten-
tacións dese tipo e a súa historia persoal
parécenos indicar que nunca caerá nelas.

O técnico que xa alcuman Harry Pot-
ter non é mago, é un estudoso do fútbol;
non só das tácticas senón tamén da em-
presa futbolística. Reivindica a canteira
non só por compromiso social coa afec-
ción que ampara un club senón porque
descubrir talentos da casa é o mellor xeito
de facer rendíbel un negocio que debe es-
quecer os tempos floridos dos espléndidos
dereitos de televisión. Cre que é mellor
baixar as cotas dos socios e ter case cheo
o campo ca converter as visitas ao fútbol

nun luxo. Sabe renunciar aos xogadores
fetiche (esta tempada foi Jandro, fichado
polo Alavés) se o club non pode mantelos
e asume riscos, como o que supón dirixir
o equipo en primeira con parte da afec-
ción en contra. Sabe perfectamente que a
primeira crise que sufra o novo Celta su-
porá a súa destitución inmediata.

Nun club como o Celta cómpre unha
figura así. Con certeza, el terá unha parce-
la de decisión limitada, pero o seu “senti-
diño” seguro que non cae en saca rota. Po-
lo de pronto, Horacio Gómez conseguiu
rachar algunhas das súas teimas pasadas e
parece apostar decididamente pola cantei-
ra, non só para saír do pozo da segunda
senón como maneira concreta e realista de
lograr que os mellores valores da escola
galega non acaben en Madrid ou Barcelo-
na porque pensen que en Vigo non hai
maneira de ser profesional, ou de tentalo
tan sequera.

Gómez terá tamén outra tarefa impor-
tante, un traballiño que leva adiando “dé-
cadas” e que ha ser tan satisfactorio para
o Celta como o compromiso para reducir
a débeda do club. A reestruturación inter-
na da dirección técnica debe evitar que
varios cargos compartan atribucións e
que, na realidade, ningún se faga respon-
sábel de erros como o da aliñación inde-
bida de Toni Moral. É preciso superar o
presidencialismo e converter o club ce-
leste nunha empresa moderna e seria. É
ilóxico que haxa tantos altos cargos, ben
pagos, e ningún xefe de prensa de verda-
de, por exemplo.

E Fernando Vázquez tamén pode me-
llorar. Oxalá acepte Berizzo no posto de
segundo adestrador e o primeiro técnico
teña un cómplice co que contar en tempos
de crise. O arxentino é a persoa axeitada,
por experiencia, coñecemento do Celta e
dotes para a psicoloxía e o liderado.♦

O ‘sentidiño’ de Fernando Vázquez
C. LORENZO

As costas galegas vivirán de novo o duelo entre Tirán e Meira

Amegrove lidera a Liga do Noroeste de remo

Calendario
da Liga do Noroeste

Data Bandeira

26/06 ..........O Grove (O Grove)
17/07 ......El Corte Inglés (Vigo)
23/07 .......................Poio (Poio)
24/07 .....Moaña (Meira-Moaña)
25/07 ..Concello de Vigo (Vigo)
30/07 ..............Cangas (Cangas)
31/07 ..............Oleiros (Oleiros)
06/08 P. de Asturias (Castropol)
07/08 Teresa Herrera (A Coruña)
13/08 ..................Ferrol (Ferrol)
28/08 ......................Vigo (Vigo)

E cando xa estea a rodar a Liga do
Noroeste en Galiza, comezará en
Vigo a Liga ACT, chamada do
Cantábrico, que contará coa pre-
senza das embarcacións galegas
do Mecos, do Grove e do Cabo de
Cruz, de Boiro. Ambos os clubs
deberán confirmar o seu bo mo-
mento, tras o excelente rendemen-

to que tiveron o verán pasado.
A Liga ACT deste ano se-

guirá tendo como dominadores
os equipos cántabros e vascos.
Astillero e Urdaibai parten co-
mo favoritos e deberán demos-
trar que o seu orzamento acaba
reflectíndose no seu desempeño
en cada regata.

Euskadi é a comunidade con
máis participantes. Ademais de
Urdaibai de Bermeo, estarán Pa-
sai Donibane e Trintxerpe, de Pa-
saia; Hondarribia, Arkote de
Plentzia, Orio e Isuntza de Lekei-
tio. Cantabria terá tres participan-
tes, Pedreña, Astillero e Castro.

Os clubs galegos deberán

aproveitar as visitas a Galiza
(Vigo, Ribeira, O Grove e Boi-
ro) durante as dúas primeiras
fins de semana do campionato
para conseguir vantaxe na clasi-
ficación xa desde o principio.
Para setembro saberase quen é o
campión. O ano pasado gañou
Urdaibai e descendeu o Tirán.♦

Mecos e Cabo de Cruz no Campionato do Cantábrico
O Mecos do Grove tentará mellorar o seu rendemento na liga ACT.                                                                                                                                     PACO VILABARROS



Premio San Clemente
para Teresa Moure
Teresa Moure foi galardoada co premio “Arce-
bispo Xoán de San Clemente” pola novela A
xeira das árbores, que xa fora distinguida co
premio Lueiro Rei. A profesora da USC com-
parte o premio con Álvaro Pombo, na modali-
dade de narrativa en castelán, pola novela Una
ventana al norte e coa italiana Melania G. Maz-
zucco, autora de Vita, na categoría de novela es-
tranxeira. O xurado da XI edición do certame
estivo formado po alumnado dos institutos So-
fía Casanova (Ferrol), Ramón Cabanillas (Cam-
bados), San Rosendo (Mondoñedo), Martagui-
sela (O Barco) e Rosalía de Castro (Santiago).♦

Imaxes mentais
de Din Matamoro
O vigués Din Matamoro presenta no
CGAC de Santiago a exposición Imaxes
mentais, unha mostra composta por debu-
xos, pinturas, fotografías e un vídeo, conci-
bidos expresamente para este proxecto, on-
de todas as obras están realizadas con mate-
riais efémeros, sempre en proceso de trans-
formación. A mostra, comisariada por José
Jiménez director do Instituto Cervantes de
París, ofrece a oportunidade de contemplar
todas as técnicas que o artista emprega no
seu proceso creativo. Imaxes mentais per-
manecerá aberta até o 25 de setembro.♦

Raña recolle
o premio Caixanova
O escritor vigués Román Raña vén de re-
coller o Premio Caixanova de Poesía,
concedido pola obra A metamorfose do
túnel, seleccionada entre máis de setenta
traballos polo xurado desta terceira edi-
ción. O pasado 21 de xuño o director da
obra social de Caixanova, Guillermo
Brea e o presidente do Pen Club, Luis
González Tosar, entregaban a Raña o ga-
lardón. O premio, ademais dos dez mil
euros de dotación económica, inclúe a pu-
blicación do libro dentro de Arte de Tro-
bar, unha colección que edita Caixanova
en colaboración co Pen Clube de Galicia.♦

n memoria de Fiz Vergara Vilariño reali-
zarase o sábado 25 de xuño a viaxe litera-
ria que anualmente se leva a cabo por
Lóuzara, vila natal do autor de Nos eidos
da bremanza. A viaxe iniciarase diante da

Casa de Cultura de Sarria, ás doce da mañá, cara a
Paredes de Lóuzara. Despois do xantar, partirase a
Santalla, onde, na casa do escritor, realizarase un-
ha ofrenda floral e un recital poético. A xornada
complétase coa presenza de Carlos Méndez, con-
trabaixo principal da Real Filharmónica de Galicia,
que ofrecerá un concerto na Fonte da Coba. E de
memoria a memoria. Vénse de inaugurar a nova
sala do Museo do Pobo Galego A sociedade, me-
moria e tradición, na que se presenta un compen-

dio de materias da antropoloxía cultural. As cren-
zas, as estacións do ano, a casa, a familia, a her-
danza ou os costumes atopan cabida neste novo
espazo do museo, unha montaxe que contou co
auspicio da Fundación Antonio Fraguas, co patro-
cinio da Consellería de Cultura, a Sociedade de
Xestión do Plan Xacobeo, a Fundación Caixa Ga-
licia mais Caixanova. A apertura inscríbese dentro
dos actos do centenario do nacemento de Antonio
Fraguas. E por fin, tamén o 25 de xuño, o Conser-
vatorio Folque de Lalín celebra o seu quinto ani-
versario cun programa cheo de ritmo. Combo Fol-
que, o cabaret de Pepa Yáñez e Nacho Muñoz e ou-
tros amenizarán o serán da vila. Tamén se proxec-
tará o documental Pucho Boedo, de Xurxo Souto.♦
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O sector da cultura volveu mo-
bilizarse colectivamente, como
só antes acontecera tras o afun-
dimento do petroleiro, coa in-
tención política de inducir ao
“boto” á sociedade. Desta ban-
da, os profesionais da cultura
galega déronlle forma de pelí-
cula, un filme composto por
vintecatro curtametraxes nas
que se reflexionaba sobre pro-
blemáticas que afectan ao país,
dende a emigración, a carreta-
xe política, os incendios ou a
exportación de enerxía eólica.
Titulada Hai que botalos, a pe-
lícula proxectouse en máis de
600 locais de Galiza e do exte-
rior e foi descargada a través da
internet en 200.000 ocasións, o
que a converte, ao ver da orga-
nización, no maior éxito do ci-
ne galego “sensu stricto”, por
estar dirixida e protagonizada
por galegos e porque aborda
unha temática propia do país.

Tras a celebración dos co-
micios o 19 de xuño e cos re-
sultados, de momento, incertos,
dende Burla Negra, promotora
do proxecto, a valoración que
se tira da campaña Hai que bo-
talos é “moi positiva” superán-
dose as previsións iniciais “gra-
zas a colaboración de ao redor
de trescentos colectivos”.

“A campaña electoral sería
moi diferente de non existir es-
ta iniciativa”, indica Carlos
Santiago, activista de Burla
Negra. “Hai que botalos socia-
lizou moi ben a necesidade do
boto, a necesidade de que a
xente se comprometese e vota-
se o que lle parecese oportu-
no”. A pesar dos datos obxecti-
vos no que se refire a distribu-
ción, proxeccións e descargas
para a organización “é difícil
saber cal foi a incidencia real.
O que está claro é que houbo
unha participación nas elec-
cións do 70% e nos colabora-
mos co noso grao de area e su-
bimos a tensión da campaña”.

Cos resultados electorais
aínda no aire, para Burla Negra
“a autentica garantía do cambio
é a vitalidade do movemento
social galego, ese pouso que
quedou das mobilizacións do
Nunca Máis”. “Se se repara,
Hai que botalos foi unha acción
levada a cabo dende as redes
socioculturais galegas, con ca-
pacidade de atinxir os centros

da emigración, polo que se po-
de dicir que axudou a estruturar
a rede social”. Para Carlos San-
tiago o proxecto foi “un gran
experimento de cara ao move-
mento social no que a verdadei-
ra clave foi esa capacidade es-
truturadora da rede cultural”.

Imaxinación e creatividade

Fronte as campañas que desen-
volven os partidos políticos,
que cada vez imitan máis os
xeitos americanos, Hai que bo-
talos puxo en marcha outros
principios, máis próximos á
imaxinación e a creatividade,
que conformaron “un tipo de
compromiso social e político
dende a cultura moi anovador”.
Desta banda, sumáronse secto-
res culturais que até hai pouco
se mantiveran á marxe das rei-
vindicacións políticas. Burla
Negra atopa a explicación “na
precariedade na que vive a cul-
tura nunha ampla porcentaxe”.
“Dende que aconteceu o do
Prestige non é estraño que cada
vez se fose buscando posicio-
namentos respecto da cuestión
social e política, a non ser o
sector acomodado que xurdiu
das estruturas vencelladas ao
poder político. Aféctalle a emi-
gración, a falta de escolas, a ca-
rencia de medios”. Ao ver de
Carlos Santiago, “son moitos
os sectores que conflúen sobre
a necesidade de transformar a
sociedade porque non é posíbel
que a cultura sobreviva nestas
condicións, con canles de dis-
tribución inexistentes, unha re-
lación esquizofrénica coa radio
e a televisión de Galiza que non
a apoia para nada....”. E engade
que “os partidos políticos son
institucións envellecidas, por
iso é lóxico que o tecido social
e cultural se resinta e teña que
implicarse politicamente”.

Medios de comunicación e
colectivos sociais e culturais
do Estado, mostraron o seu in-
terese por este proxecto tanto
pola súa metodoloxía, capaci-
dade de asociación como pola
utilización das novas tecnolo-
xías para implicarse na loita
social. “A recepción foi máis
positiva no Estado que en Gali-
za, case estabamos máis espe-
ranzados no cambio por esta
percepción que viña de fóra. A

súa cobertura axudounos a
romper o silencio informativo
que había no país”. 

Futuro no diálogo

Cos resultados electorais defi-
nitivos sobre a mesa, o futuro
deste movemento “pasa por se-
guir loitando por sacar a nosa
cultura adiante”. Segundo Car-
los Santiago debería  producir-
se unha renovación da cultura

galega. “Hai novos axentes
culturais que están pedindo pa-
so e pensamos que a cultura ga-
lega a nivel institucional está
moi fosilizada, con orzamentos
e paradigmas que non respon-
den as necesidades actuais”.
Neste sentido, “un cambio po-
lítico abriría moitas posibilida-
des. Se cambia a cor do gober-
no, dende o movemento cultu-
ral o que se vai reclamar é, an-
tes de nada, un diálogo para

poñer sobre a mesas cales son
os problemas e as necesidades.
Faremos fincapé no ámbito da
educación así como na apertura
de novas canles de comunica-
ción que non estean controla-
das politicamente e o aceso li-
bre e democrático aos medios
de produción cultural”.

A pesar de todo, neste tem-
po, “xa se sentiu un avance moi
grande e unha apertura para fa-
cer auténtica cultura galega”.♦
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Burla Negra valora ‘moi positivamente’
a campaña de Hai que botalos
Reclamará diálogo para a abordar a problemática cultural
de mudar o goberno

M. BARROS
A cultura tamén foi protagonista nos comicios celebrados o 19 de
xuño. Se por algo se recordarán estas eleccións será precisamente
porque o sector cultural do país mobilizouse colectivamente, cun-
ha clara intención política, como só antes se fixera tras o afundi-
mento do Prestige. Co título Hai que botalos, profesionais da es-
cena, directores... presentaron unha iniciativa composta por 24
curtametraxes. Agora, Burla Negra reclama diálogo para abor-
dar os problemas da cultura galega se cambia o signo do goberno.

Dende que se estreou en
Compostela o pasado 22 de
maio, Hai que botalos sufriu
algo máis que as críticas for-
muladas por Manuel Fraga,
que se refería ao proxecto co-
mo “morralla” ou “incultura”
e o “silencio informativo”,
denunciado pola organiza-
ción. O proxecto protagoni-
zou, ademais, toda unha serie
de incidentes en diversos
concellos do país á hora das
proxeccións.

A primeira delas tivo lu-
gar na Pobra de Trives. O 11
de xuño, axentes da Garda Ci-

vil presentáronse nun café do
concello no que se ía iniciar a
proxección da película, impe-
dindo o visionado alegando
unha denuncia do “represen-
tante do PP de Trives”. Os
axentes regresaron en repeti-
das ocasións para asegurarse
de que o filme non era pro-
xectado. Burla Negra estuda
emprender accións legais
contra este “ataque directo á
liberdade de reunión e de ex-
presión” e esixir a proxección
do filme onde estaba prevista.

En Vigo tamén se parali-
zou a proxección prevista no

salón de actos da asociación
veciñal Casco Vello. A poli-
cía municipal informou á
asociación da anulación da
autorización, previamente
concedida. 

Por outra parte, o alcalde
do concello ourensán da Mer-
ca, o popular Manuel Velo
Reinoso, denunciou a un apo-
derado do BNG por gravalo
en vídeo, sen o seu permiso,
cando transportaba no seu co-
che a varios veciños. O alcal-
de considera o feito como un-
ha “violación da intimidade
da súa persoa”.♦

Incidentes nas proxeccións

Catro fotogramas doutras tantas curtas de Hai que botalos.
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Aquela morte violenta que
marcara a toda a familia, dez-
mada polos golpistas influiu
decisivamente en Álvaro “pa-
ra min foi un pensamento
diario. Foi unha ruptura total,
e aínda que trato de non exte-
riorizar a emoción, a lem-
branza de meu pai é cotián.
Morto meu pai, meu irmán
Darío foi o que se fixo cargo
do sostén de todos, en certo
senso converteuse nun segun-
do pai. Para a familia o 36 foi
demoledor: fusilaron a papá;
a Alexandre Bóveda que esta-
ba casado coa miña curmá
Amalia; ao tío, Xerardo
Álvarez Gallego, agachámolo
na casa vestido de pordiosei-
ro e recén operado de apendi-
cite antes de que puidese
marchar ao exilio; morreu ao
pouco o meu irmán Celso,
houbo represalias contra ou-
tros irmáns: a Emilio fixéron-
lle, con dezaseis anos, un ex-
pedente por responsabilida-
des políticas”.

Pero Álvaro Álvarez
Blázquez tivo que construír á
súa vida golpeada en plena
adolescencia. Nacera en Tui
en 1921, cidade que deixou
en 1942 para se instalar en
Vigo, onde traballou como
funcionario no Instituto So-
cial da Mariña. Como toda a
súa familia o seu compromi-
so con Galiza xermolou en
múltiples proxectos, dalgún
dos cales foi verdadeira alma
mater, como o de Serigrafía
Gallega. Adquiriu coñece-
mentos sobre esa técnica de
impresión e púxoa ao servizo
da difusión da arte galega e
do activismo cultural. Da súa
imprenta e do seu maxín saí-
ron algúns dos autocolantes a
prol do galego máis coñeci-
dos realizados baixo o fran-
quismo, a época na que dicir
“Galego na escola” era unha
proclama de subversión e re-
beldía.

Así eran todos os irmáns
Álvarez Blázquez: rexos no
seu compromiso e no seu ac-
tivismo a prol de Galiza.  Na
entrevista que lle fixemos en
agosto de 1996, contábanos
Álvaro Álvarez Blázquez a
súa idea cando fundaron
Monterrey e Edicións Castre-
los, “foi cousa dos tres ir-
máns, Xosé María, Emilio e
máis eu. Nós cismabamos
moito en proxectos diversos
relacionados coas nosas in-
quedanzas. En Castrelos fi-
xen os deseños das portadas e
as maquetas dos libros. Nós
pensabamos en facer edicións
populares. Libros de peto a
un prezo barato, onde o lucro
non era o principal, senón un-

ha maneira de autofinanciar-
se, apoiando a empresa na es-
trutura familiar. Funcionou
moi ben, pero faltoulle ese
horizonte mercantil para sos-
terse. Ao final caeulle todo o
peso a Xosé María... libros
como O catecismo do labre-
go en pouco tempo vendeu
máis de 30.000 exemplares,
todo un acontecemento na-
quelas circunstancias e unha
gran satisfacción. Cando Ga-
laxia quedou co fondo de
Castrelos coido que perdeu a
oportunidade de seguir con
esa liña pioneira do libro po-
pular”.

Serigrafía Gallega foi a súa
outra grande paixón, “foi outro
camiño de publicar cousas ga-
legas e tiven problemas coa
censura. Alí editáronse unha
manchea de cousas de artistas
galegos, imaxes de Castelao e
carteis dos primeiros Días das
Letras Galegas”.

En decembro pasado,
Álvaro Álvarez Blázquez foi
ver a obra Camiño adiante,
unha recreación teatral de
Luís Rei sobre Ramón Caba-
nillas, que foi amigo do Álva-
ro. Cando o autor subiu a de-
dicarlle a representación,  el
ergueuse da butaca e improvi-
sou a que foi a súa derradeira
intervención pública, chea de
amor a Galiza.♦

Morre Álvaro Álvarez Blázquez
Editor e fundador de Serigrafía Gallega

X.C.
Uns minutos antes de morrer, o pasado luns 20 de xuño,
Álvaro Álvarez Blázquez colleu na súas mans o crucifixo que
o seu pai, o médico Darío Ávarez Limeses, levaba con el o
día que foi fusilado en Tui polos sublevados en 1936. Era o
anel que se pechaba unindo na derradeira hora a pai e o fillo.



Título: Un home na praia.
Autor: Pedro Ferriol.
Edita: Xerais.

Logo de pasar toda unha vida
navegando polos mares do
mundo, Pedro Ferriol Suárez
(La Habana, Cuba, 1948) sente
que é hora de
atender unha
nova voca-
ción, a de en-
fiar historias
nos roteiros da
palabra, unha
vocación que
nunca é sero-
dia, e que xa
lle deparou al-
gúns premios.
Hoxe, xa ins-
talado en Pon-
tevedra, traba-
lla por inte-
grarse na cul-
tura galega, e dese traballo, o
título que Xerais publica na co-
lección ‘Fóra de xogo’ e nós
traemos a estas páxinas, é o
primeiro froito. Á par que sau-
damos a chegada ás nosas le-
tras deste novo autor, recoñe-
zamos e valoremos como é me-
recente o exemplo que supón
esta actitude, consciente e con-
secuente, a prol da cultura pro-
pia do país.

Pedro Ferriol, en Un home
na praia, xuntou un mangado
de doce relatos, de diversas ex-
tensións; algún hai ben breve,
xustamente o cuarto, “Un po-
bre cabalo”, na fronteira entre a
micronarrativa e a narrativa
convencional. Son relatos pre-
ferentemente protagonizados
por seres que ben se poden cua-
lificar de desvalidos (unhas ve-
ces orfos, outras viúvos, outras
divorciados ou fillos de matri-
monios rotos…), seres que so-
fren algunha carencia vital, de
existencias vulgares que algún
inagardado día se verán sor-
prendidas pola aparición de fe-
nómenos estraños que impoñe-
rán novas condicións de vida,
frecuentemente traumáticas
mais non sempre, como ocorre
no que lle pon cabo ao libro.
Relatos variados máis próxi-
mos, moi abeirados, ao terror,
que á vez poden ser de amor e
inclusive só de amor, non fal-
tando oportunidade (en singu-
lar) tampouco para o humor.

O primeiro deles, “Herdan-
za maldita”, é un bon exemplo
do tipo de historias que imos
atopar nos restantes relatos.
Manuel, viúvo recente, foxe
das lembranzas e esa fuxida le-
varao a ser vítima dunha vin-
ganza tan cruel como o acto
que a propiciou. Aínda sendo
dos máis elaborados, o volume
caracterízase por presentar es-
tratexias narrativas que tenden
á simplicidade, e é un bon
exemplo de cómo as coordena-
das que rexen a vida dunha per-

sonaxe se poden ver severa-
mente alteradas cando menos o
pensen. Mais o segundo, que
lle dá título ao libro e é dos
máis logrados entre os doce,
achéganos outra dimensión, a
puramente fantástica, á vez que
pon de manifesto, por se non
estaba xa claro, a verdadeira
importancia que ten o tema do
amor. A necesidade do amor,
está presente en ambos, así co-
mo a aparición de seres extra-

ordinarios, antes unha fantas-
ma e agora unha serea, logo vi-
rán un cabalo que fala, unha ra-
ra cadela, mortos, dobres, tras-
nos… en todo o caso, seres que
transforman a vida daqueles a
quen se lle aparecen.

É así que o libro instala no
lector unha atmosfera de in-
quedanza permanente que se
mantén de relato en relato. At-
mosfera xeral que contrasta co
inicio particular de cada un dos

relatos, onde as personaxes vi-
ven situacións normais, cotiás,
como pasear por un parque ou
acudir, no nome da nai, ao ve-
lorio dun veciño querido (4º e
5º), que pouco e pouco se irán
transformando noutras fonda-
mente angustiosas. Neste pun-
to é necesario comentar que os
relatos carecen de certa falta de
tensión interna, se cadra provo-
cada pola lonxanía dun narra-
dor que tende a contar descri-
bindo e concibe o lector como
simple espectador da historia
que está contando, e que tamén
se tenden a desatender precep-
tos canónicos (ou non fican su-
ficientemente salientados), co-
mo os avisos, fundamentais á
hora de estabelecer tensión, de
utilidade máis que demostrada.

Son relatos que sitúan a ac-
ción en lugares inconcretos ou
decididamente fóra da xeogra-
fía galega e nos obrigan a pre-
guntarnos sobre o que é verda-
deiramente real, a poñer nun
prato da balanza a importancia
do fantástico e no outro o
mundo real. Naqueles que
compoñen a segunda metade
de Un home na praia, cabe sa-
lientar a inclusión dun número
significativo de relatos con
contigüidade temática aínda
máis acusada que nos anterio-
res. Velaí o sétimo, onde o
protagonista, Toño, é visitado
pola súa mocidade, que o alec-
ciona e lle permitirá gozar
dunha segunda oportunidade.
Segunda oportunidade que re-
aparece no noveno (que xa se
titula así, “Segunda oportuni-
dade”) onde Wilson, o prota-
gonista, ha disfrutar dela ao
amparo dese lugar, sinónimo
de misterio, que é o coñecido
co nome de Triángulo das Ber-
mudas. A este subgrupo cóm-
pre engadir tamén o noveno
relato, de título “Caprichos do
destino”, onde Ana, xa morta,
visita o seu ex Pedro, e mantén
con el unha relación até que
ela fique preñe del.

Como xa se indicou antes,
nestes relatos de Pedro Ferriol,
a normalidade da vida dos pro-
tagonistas nos inicios e angus-
tiosos remates a que chegan es-
tán ben diferenciados, o cal im-
plica unha evolución incontes-
tábel e é aí, nesa evolución, on-
de sería desexábel que o autor
incidise máis, que a traballara
con máis convicción. Á hora de
ficar con algún aspecto positivo
deste título, farémolo coa facili-
dade manifesta coa que o autor
é capaz de unir, dentro do corpo
dun mesmo relato, dous extre-
mos, que semellan absoluta-
mente antitéticos, como son o
do amor e máis o da morte, ou
o do terror e máis o do amor,
abalando o discurso dun ao ou-
tro en moi pouco espazo.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Emigrantes
As cartas do destino, de Xosé
Manoel Núñez Seixas e Raúl
Soutelo, recolle a corresponden-
cia de máis de duascentas
cartas escri-
tas ao longo
de cincuenta
anos por un-
ha familia de
emigrantes
galegos na
América. Os
autores inten-
tan explicar os
desexos e ide-
ais que
moveron a
diáspora. Edita Galaxia.♦

Historia medieval
Toxosoutos publica tres novas
obras da súa ‘Serie Trivium’ de
historia medieval. Xosé Luís
López
Sangil escri-
be A nobre-
za
altomedieval
galega. A fa-
milia Froilaz-
Traba. Álvaro
Rodríguez Re-
sino gañou o
premio de His-
toria Medieval
de Galiza 2004 con
Do Imperio Roma-
no á Alta Idade Me-
dia. Arqueoloxía da Tardoan-
tigüidade en Galicia (séculos
V-VIII). Mª Cristina Almeida e
Cunha foi finalista do certame
con A Chancelaria Arquiepis-
copal de Braga (1071-1244).♦

Manuais
de acción social
A análise social é o elo que xun-
gue as novidades da colección
‘Ágora’ de Talasa. ¿Quién crea
empresas? Redes y empresaria-
lidad, de Ignasi Brunet e Amado
Alarcón, reca-
pacita sobre as
motivacións
dos
empresarios
actuais.
Intervención
social: cultura,
discursos y po-
der. Aportacio-
nes desde la an-
tropología, de
Esteban Ruiz,
reflexiona sobre as vontades so-
ciais da participación
individual.♦

Biografía
de Trotski
António Liz publica Trótski e
o seu tempo (1879-1940), un-
ha biografía
do líder
comunista
primeiro diri-
xente do
Exército
vermello,
colaborador de
Lenin e
asasinado en
México por un
axente estalinis-
ta. Edita Entinema.♦

O libro
instala
no lector
unha
atmosfera
de
inquedanza
permanente
que se
mantén
de relato
en relato.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. MELODÍA DOS DÍAS USADOS.
Anxos Sumai.
Galaxia.

2. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.

3. NAS CATACUMBAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.

4. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.

5. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. OUTRA IDEA DE ESPAÑA.
Suso de Toro.
Xerais.

2. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.

Xavier Vence.
A Nosa Terra.

3. ORIENTARSE POLA RIBEIRA
SACRA.        

Gonzalo de Francisco.
Baía.

4. OUTRO IDIOMA É POSIBLE.
Teresa Moure.
Galaxia.

5. O LIBRO DAS COLUNAS.
Luísa Villalta.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Relatos de amor e misterio
O cubano Ferriol estrease na literatura galega
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Título: Os chanzos da escada.
Autor: Francisco Antonio Vidal.
Edita: Toxosoutos.

O escritor Francisco Antonio
Vidal (Palmeira, 1957) é un au-
tor que gañou premios coma o
do Concello de Vilalba de na-
rrativa, accésit
do Pedrón de
Ouro ou o
Ólisbos de na-
rrativa infantil
entre outros,
dono dunha
obra xa de cer-
ta importancia
mais que pa-
sou case desa-
percibida para
os medios e,
por engadidu-
ra, para o pú-
blico. A edito-
ra noiesa To-
xosoutos é o
niño onde se
atopan edita-
das as obras
do autor que
van dende a narrativa histórica
de A luz da eclipse até a novela
de aventuras O botín da inmor-
talidade, que compartiu o pre-
mio ‘Avilés de Taramancos’ de
relato de aventuras 2003 coa
obra de Xosé Agrelo Rumbo o
Maluco. Fixo tamén un alto no
ensaio con Textos galegos

“Manuel Murguia” na colec-
ción ‘Cadernos do Rego’ da de-
vandita editorial.

Agora, o autor presénta-
nos a súa nova novela, Os
chanzos da escada, unha obra
sobre a memoria, o esnaquiza-
mento do país, a dor, a peneira
do tempo que todo o enferruxa,
o afastamento, a loita pola vi-

da, a dignidade e o desarraigo.
Os chanzos da escada é un-

ha novela estruturada en sete
capitulos a modo de chanzos
que reflecten o pulso do país ao
longo dun século, narrando co-
mo os acontecementos foron
marcando a nosa historia indi-
vidual e colectiva ao longo
destes últimos cen anos: a emi-

gración, a guerra, a pobreza, a
fame, a represión, o “milagre
económico” , a ditadura, a che-
gada da democracia, o despo-
boamento, o exodo cara ás vi-
las… todo visto dende a casa
de Cerqueiro, referencia para
os protagonistas, espazo agluti-
nador para o pasado e presente,
mesmo punto de arrinque para
o futuro.

Narrado de forma baril,
contrapuntística, onde o pasado
e presente só son un, directa,
sen adornos e áxil, Os chanzos
da escada son dentadas tiradas
da realidade nas que as veces o
autor e os seu protagonistas su-
cumben á nostalxia. Unha no-
vela cargada de preguntas que o
lector terá que responder.

Esta nova novela de Fran-
cisco Antonio Vidal é unha via-
xe a través do tempo pola reali-
dade que podemos atopar en
calquera vila das nosas costas.
Bebe directamente, con seguri-
dade, da experiencia persoal do
autor, razón pola cal nada do
que nela se narra resulta alleo
ou descoñecido. Mesmo che-
gamos a sentir o sabor acedo da
historia xa vivida e repetida.

Os chanzos da escada é a
obra máis ambiciosa e madura
dun escritor que debería ter
máis lectores.♦

XOSÉ FREIRE

Unha obra
sobre
a memoria,
o esna-
quizamento
do país,
a dor,
a peneira
do tempo,
o afasta-
mento,
a loita pola
vida, a
dignidade
e o
desarraigo.

Barsowia
Nº 5. 2,50 euros
Edita: A.C. Ciclo.

A publicación do colectivo
Polaqia adicada á banda dese-
ñada presenta os novos traba-
llos de moitos autores
galegos, que combinan diver-
sos temas e estilos. Hugo Co-
velo, Diego Blanco, Brais
Rodríguez, Kike Benlloch e
Javi Montes, Miguel Porto,
Andrea López,
Michael
Bonfiglio,
David
Rubín, Ken
Niimura,
Louis
Bertrand
Duvaud,
Adrien
Bouss e Bru-
no Rouanet
expoñen as súas ideas e
propostas estéticas para o có-
mic galego. Historias de
amor, comedias, parodias, re-
latos intimistas, de superhero-
es.♦

Hush Magazine
Nº 25. 4 euros
Dirixe: Carlos Fernández. 
Edita: Club de Adictos a Deep Purple, Vigo.

Tato García entrevista a Paco
García, integrante do grupo
Eva Rock. Tamén se inclúen
entrevistas con Tommy Bolin,
Joe Satriani, Doggie,
Adrian
Barilari,
Rob
Fodder,
asistente
personal de
Ritchie
Blackmore.
José G.
Villasol
escribe unha
biografía de Steven Morse. In-
clúese un especial ao redor do
20º aniversario da publicación
do disco Perfect Strangers, de
Deep Purple.♦

Iniciativas 21
Nº 2. Xuño do 2005. 6 euros
Dirixe: Fabiola Sotelo. 

Belén Vázquez e Emilio Váz-
quez entrevistan a Emilio
Pérez Touriño. Brais Ocampo
e Belén Vázquez reparan no
impulso que a Zona Franca lle
dá a eurorrexión Galiza-Norte
de Portugal. Ana Doval e
Brais Ocampo viaxan a Riba-
davia para dar conta das súas
iniciativas culturais. Myrian
Vidal e Emilio Vázquez expli-
can o sistema de tratamento
de lixo
mediante
compostaxe.
Emilio Váz-
quez
entrevista a
Xosé Luís
García, alcal-
de de Brión.
Tamén se
inclúen repor-
taxes sobre o transporte
metropolitano en Galiza,
Lorenzo Varela, a piragüísta
Teresa Portela ou o si de
España á constitución
europea.♦

Título: Glosarios.
Autor: Xavier Queipo.
Edita: Espiral Maior.

Ás veces os poetas, cunha lin-
guaxe confusa e caprichosa,
máis ou menos instintiva e
ocorrente, sen excesiva intui-
ción tentan abordar espazos
inéditos, ámbi-
tos borrosos e
febrís á procu-
ra de mundos
singulares e
efémeros, máis
a miúdo só
atopan pala-
bras pasivas a
revelar ritmos
precarios: mo-
nónotos e es-
curos exer-
cicios de estilo tan apaixona-
dos como decididamente pres-
cindíbeis.

Na primeira parte de Glosa-
rios, os versos da segunda e da
terceira non caen na estridencia
nin ofrecen especiais achados,
Xavier Queipo, lonxe de se mer-
gullar só no azar, na algarabía
das palabras ou no tumultuoso
son das sensacións, adoito acada

un singular poder evocativo, nos
seus versos fica a soidade orixi-
nal, un silencio case mineral que
nos achega á desorde primixenia

e aos máis turbos segredos do
tempo e a natureza, do home sen
abeiro a deformar a realidade e
as sensacións: baleiro inmóbil e

distante, imaxe da orfandade e a
lonxanía.

Entrega palabras atordoa-
das e opacas –Ollar carnívoro
rachando a codia desexada.
Pasmo dun windsurfista nun
instante epifánico–, versos soi-
dosos e sobrios –Cascotes dun-
ha tella mudada de lugar./ Ga-
lerías pechadas onde tecen pe-
nélopes á espera–, sensacións
e desexos –Eclipses, quixera-
mos eclipses, que as sombras
duraran o tempo que o pracer,
maxia que se demora–, sons in-
tensos e íntimos –Amarelo co-
ma unha flor de abril–, apuntes
voces e silencios distantes.

Gráfico e persoal, natural e
arriscado, Queipo, a usar ter-
mos técnicos, flora e fauna co-
mo raíz e substancia do poema
e non como apéndice suposta-
mente estético, aínda que ás
veces se perda no bosque das
palabras, a miúdo é quen de
acadar un ar de perplexidade,
de rotina e de misterio que
alonxa os versos da obviedade
e do instinto e achega as ima-
xes ao segredo e a sensación.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Queipo natural e arriscado

Queipo
é quen
de acadar
un ar
de perplexi-
dade,
de rotina e
de misterio.

A novela do século
Francisco A. Vidal percorre
en Os chanzos da escada os últimos cen anos de Galiza

Francisco Antón Vidal.

Xavier Queipo.



Manuel Meilán naceu en Lugo no 1904.
Definiuse sempre a si mesmo como un
“peón de brega” do galeguismo na-
cionalista. En 1922, con apenas 18 anos,
xa estaba en Bos Aires. Toda a súa vida
aparece vencellada á causa da galegui-
dade: cofundador das Irmandades Na-
cionalistas, amigo de Rodolfo Prada e
Xesús Canabal, compañeiro de Emilio
Pita, Suárez Picallo, Blanco Amor, Nú-
ñez Búa, Antón Crestar, Lois Tobío, pri-
meiro na Arxentina e despois en Monte-
video, cidade onde residiu até a hora da
súa morte. Alguén definitivo como a
“épica, amor e memoria do galeguismo
emigrante”. A súa vida pode ser unha de
tantas da xorda monotonía da Galicia
emigrada ou exiliada. Sabemos que con
algúns dos citados anteriormente funda
ou crea a audición radiofónica “Sempre
en Galicia” en Radio Carve de Montevi-
deo, un programa de radio realizado
enteiramente en lingua galega que se
emitiu para os galegos de ambas as dú-
as bandas da Prata desde setembro do
1950, poucos meses despois da morte de
Castelao en Bos Aires. Na mañanciña
do 7 de Xaneiro Rodolfo Prada chama a
Manuel Meilán a Montevideo e dille
que busque a Eduardo (Blanco Amor)
porque a comunidade galega quería que
fose el quen, en nome de todos, pronun-
ciase as palabras de despedida ao rian-
xeiro. Entre 1936 e 1960 Bos Aires foi
en gran medida a capital de Galicia. A
Galicia democrática da lexitimidade re-
publicana.

Difícil como autor para definir, autor
sen libros, o seu volume é unha agra
aberta no labor de divulgación do gale-
guismo, a súa obra, a xeira de todo o
compromiso galeguista. Quen queira sa-
ber del baterá co seu nome ao pé de cen-
tros Galegos de emigración, xornalistas
e poetas avezados e líricos como Xulio
Sigüenza, de emisións radiofónicas, dis-
cursos e despedidas a celebridades ga-
legas. As revistas da emigración Célti-
ga, a Galicia Emigrante de Luís Seoa-
ne... A súa vida é un vagalume, ou me-

llor unha avelaíña arredor da luz que di-
mana do grande Castelao, o asteroide
que axunta en si todo o fervor galeguis-
ta emigrado ou exiliado. Con el aparece

fotografado e dise que chegou a ser a
man dereita do propio Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao. Estudoso e rexis-
trador do Consello de Galiza con Caste-

lao e a asesoría de Lois Tobío, formalí-
zase este cos deputados galegos Antón
Alonso Ríos, Picallo e Elpidio Villaver-
de. Os seus recordos van desde a nenez
cos Vilar Ponte e Lousada Diéguez até o
lento esmorecemento do Consello de
Galiza xa perto dos nosos días. Xornais
que lía e onde combateu o galeguismo
contra as ditaduras o seu é un longo pe-
riplo cheo de aventuras. Coñece e trata a
Ramiro Illa Couto, que lle escribe a seu
irmán afervoadas cartas desde o outro
lado do Atlántico e informa o pensa-
mento de Xaime Illa Couto. Frecuenta,
asemade, o trato cun importante Xosé
Abraira e máis con Ramón Rei Baltar ou
Eduardo Dieste, todos eles na constela-
ción luminosa de Castelao. Todo o gale-
gusimo emigrado ou exiliado pasa por
Manuel Meilán, na conversa, nos xor-
nais ou en radio. Exposicións de pintu-
ra, teatro con Tacholas de protagonista e
representando obras do propio Castelao,
a relación con Seoane, Lorenzo Varela,
Emilio Pita, Arturo Cuadrado, Rafael
Dieste, Otero Espasandín, Manuel Col-
meiro, Antonio Baltar, Ramón Valen-
zuela... Meilán naceu na Praza do Cam-
po de Lugo, tamén chamada de Aurelia-
no J. Pereira de la Riva por un tempo.
Tivo un fillo varón ao que lle puxo de
nome Lugo e sabía moito do seu Lugo
da nenez.

Trátase Manuel Meilán dunha cobi-
zada peza máis do meu Lugo Literario
cuxo centro gravitatorio é Ánxel Fole.
Na tradución feita por Xoán Soto en
Cuentos para leer en invierno de Aus-
tral o bo de Ánxel gaña en estatura lite-
raria. En realidade, Fole é un Guadiana
de matices, cores, texturas, alturas e
funcións literarias. Un grande especia-
lista en Flaubert é o mindoniense Xer-
mán Palacios. Un home ao que eu coñe-
cín en Mondoñedo con Gamallo Fierros.
Ou foi en xeira interposta? Todos ami-
gos e compadres de Díaz Jácome. Cum-
pren no meu Lugo literario unha fun-
ción, distinta da do máis lugués Cun-
queiro, asteroides literarios.♦
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Manuel Meilán no meu ‘Lugo literario’
MANUEL XOSÉ NEIRA

As ondas da ría de Vigo vánse estre-
mecer ao ritmo do jazz. As corcheas,
negras, silenzos, que xermolen dos ins-
trumentos dos nosos músicos baixarán
dende o Monte do Castro, pasarán polo
Marco, farán unha pequena parada nal-
gúns dos recunchos jazzísticos habi-
tuais da nosa vila, até chegar, cómo
non, ao mar.

Xa Martín Códax, preguntaba “ás
ondas do mar de Vigo”, con música,
“se vistes meu amigo?”;  e moito tem-
po despois, anos hai xa daquilo, en
Castrelos, baixo as noites estreladas e
doces do verán, podíase desfrutar dun
festival de jazz que traía á cidade, no-
vas formas, novos estilos. A fin de con-
tas, aíres novos para aqueles  tempos
de “longas noites”.

Hai anos diso. Un calderón na músi-
ca. Onde se para o tempo;  quedando
suspendido. E suspendido quedou ta-
mén, o festival de jazz en Vigo;  entre as
razóns, ao parecer, a escaseza de asis-
tencia de público. 

Pero, foi algunha vez, o jazz, unha

música de maiorías? Por suposto que
non;  nacendo dos suburbios nortea-
mericanos, o jazz, música chea de
sentimentos de tristura, saía da alma
dos negros marxinados de norteaméri-
ca para expresar a súa pena, a súa ra-
bia, a súa dor máis profunda. Así, o
jazz, o chamado “fillo rico do blues”
pertenceu sempre a minorías;  a mino-
rías raciais, pero tamén a  minorías
musicais.

En Vigo, claro está, a “profecía do
jazz” cumpriuse: música de minorías,
pouca xente e, como todo se traduce en
cartos, non-rendabilidade e conseguinte
desaparición. A “profecía do jazz”  ví-
ñase de cumplir. Dende aquela, os úni-
cos rescoldos do jazz na vila viñan de
man, do “Para Vigo me voy”; que dei-
xaba aberta algunha posibilidade para
desfrutarmos de xente como Bebo e
máis Chucho Valdés, Paquito de Rivera
ou Elianne Elías.

Agora, anos despois, recuperar
aquel festival de jazz, supón algo máis
que recoller aquela semente que ficara

atrás. Facer un festival (de jazz, neste
caso) é hoxe, un xeito de darlle saída ás
inquedanzas de parte de xente que non
está disposta a pasar polo “filtro musi-
cal” da globalización.

A uniformidade que hoxe se está a
dar en todos os ámbitos: político, eco-
nómico e, cómo non, tamén cultural, in-
vade o mundo da música; facendo que
aquilo que interesa a unha minoría, a
unha parte pequena, non sexa conside-
rado de interese ou de valía algunha.

No caso do jazz, ademais,  a cousa
víuse agudizada  ao “elitizarse”;  hoxe
parece que o gusto por este estilo de
música pasa pola “intelectualidade”.
Porque,  se o jazz máis que ningunha
outra música “it’s feeling”? E, cómo
non, todos sentimos.

Por outro lado, un festival (sobre
calquera cousa) é unha fiestra aberta.
Unha fiestra aberta á educación. Ensinar
é importante na arte e na sociedade na
que vivimos, e na música, como noutros
moitos aspectos, edúcase.

Educar e ensinar á xente que hai al-

go máis que os “triunfitos”  dos que tan-
to nos falan, é tamén, a fiestra que nos
abre “Imaxina sons” a Vigo e máis á súa
xente. Ademais, e non menos importan-
te, por iso me gustaría sinalalo, é esa
presenza dos representantes do noso
jazz;  do jazz galego.

Sonarán Abe Rábade, Sumrrá,
Llorca, Alberto Conde, Somoza trío.
Facerlles un oco para mostrar a súa va-
lía e darlles a posibilidade de improvi-
sar; para que así, chegue a nós un
blues cun puntiño salgado; con sabor
ao noso mar!

Sen dúbida; neste mes, se botamos
unha ollada cara Vigo, ao caíres a noite,
verémolo envolto nunha neboa de no-
tas, de sons, de sensacións, de senti-
mento, de emocións, que saíndo dos sa-
xos, dos baixos e do piano, farán de Vi-
go, unha cidade para enchoupármonos
de sensacións. En fin, para imaxinar
sons.♦

Permitínme pedir prestados e xogar con versos de Ber-

nardino Graña, de Martín Códax, de Celso Emilio...

Que supón o ‘Imaxina sons’ para Vigo?
MARÍA BRAÑAS COSTAS

Xesús Canabal e Manuel Meilán, á dereita, con Castelao en Montevideo no 1940.



Vinte e cinco anos de Xerais
seguro que deron para moito.
Que cambios máis destaca-
dos se deron nestes anos?

Xerais naceu como unha fan-
tasía, a da edición profesional de
libros en lingua galega. O que era
un soño converteuse nestes 25
anos nunha realidade e demos-
trouse que era viábel. Xunto con
outras empresas conseguimos
normalizar o sector en canto aos
contratos cos autores, á calidade
do deseño e fabricación e tamén
en canto á promoción para facer
o libro galego visíbel. Xerais fixo
o primeiro anuncio de televisión
adicado a un libro, o do dicciona-
rio, que foi un éxito no 1986. 

O presidente do Grupo
Anaya destacou, durante a
súa intervención na illa de
San Simón, a “independen-
cia” coa que traballaba a edi-
torial. É realmente así?

Nós sabemos cal é o grupo
empresarial ao que pertencemos
pero iso non ten nada a ver co
proxecto cultural. Ningunha em-
presa, por moitos cartos que te-
ña, pode medrar sen un proxecto
propio. O de Xerais desenvólve-
no os seus profesionais, tal e co-
mo dixo José Manuel Gómez.
Cada un dos directores que tivo a
editorial abriu un novo período.
Xulián Maure puxo a andar o
proxecto; o finado Luís Mariño
fixo posíbel a diversificación.
Vítor Freixanes ampliou o noso
horizonte e desde hai dez anos
eu puxei por asentar o proxecto e
profesionalizalo completamente.

Que papel ten Xerais no
panorama cultural galego?

Non me corresponde a min
dicilo. O que nós intentamos é
manter acesa a chama do libro
feito en galego e en Galiza. O
noso catálogo contén 2.300 tí-
tulos, somos o selo que máis
exemplares vendeu na historia
e seguimos apostando por un
modelo de edición xeral que
inclúa literatura, divulgación e
lexicografía do galego.

E de cara ao futuro?
O futuro comezou no pasado.

Na década do 1990 fomos bas-
tante ambiciosos, con proxectos
musicais ou libros de referencia
para o contorno universitario que
non tiveron éxito porque coinci-
diron no tempo co espallamento
da internet. Iso valeunos para
probar as nosas fortalezas e debi-
lidades e procurar vías de ache-
gamento máis realista ao merca-
do galego. Por exemplo, sentí-
monos moi fachendosos de ter
publicado narrativa de mulleres
desde moito antes de que se pu-
xese de moda. Apostamos por
coidar aínda máis a edición e fa-
cer un esforzo decidido para
mantermos unha liña de diciona-
rios permanentemente actualiza-
da, unha colección de narrativa e
de literatura infantil e xuvenil
moderna e atractiva e afondar na
edición de libros sobre a memo-
ria individual e colectiva.

Outro dos éxitos da edito-
rial foron os seus premios
‘Xerais’ e ‘Merlín’.

Serven para facer visíbel o li-
bro en galego. Cada ano, grazas
aos premios, dous libros obteñen
recoñecemento social, non só
coa festa anual, que xa é unha re-
ferencia na axenda cultural de

Galiza senón pola atención dos
medios de comunicación. O que
se buscaba coa creación deste
galardón era lograr que a litera-
tura ocupase o espazo social que
merece. Por iso se fai a convoca-
toria como se fai, o xurado está
composto por lectores, escóllese
con moito coidado o lugar e o
xeito de organizar a gala de en-
trega… E no plano literario, o
‘Xerais’ confirma esas palabras
de Ferrín de que a creación lite-
raria galega está por riba do país.

Vostede traballa en Xe-
rais desde o 1986. Non creo
que ser editor sexa unha pro-
fesión como outra calquera.

Non o é. Unha editorial é al-
go máis ca unha empresa. É un
compromiso. Eu sempre digo
que non son un asalariado ou un
directivo, senón máis ben un
militante. Editar ten unha eróti-
ca secreta, un pracer que só po-
de entender quen ame os libros.

E como editor, que tesou-

ros está a preparar para os
lectores gorentosos?

Hai moitos proxectos intere-
santes. Antes de fin de ano quere-
mos publicar 85 títulos novos.
Xosé Luís Méndez Ferrín edita
un novo poemario, Contra Ma-
queiro, que supón o seu primeiro
traballo lírico novo desde Estir-
pe. Estou moi ilusionado coa no-
va novela de Manuel Rivas, Oes-
te, unha obra moi ambiciosa e
que vai dar moito que falar. De
Rivas tamén vai saír unha nova
edición ilustrada de O lapis do
carpinteiro. Imos publicar a poe-
sía completa de Ramiro Fonte, A
rocha dos proscritos. En narrati-
va hai tres obras das que me sin-
to orgulloso, Herba moura, de
Teresa Moure, o último premio
‘Xerais’; Rúa Carbón, de Marilar
Aleixandre ou Brooklyn Follies,
de Paul Auster, que aparecerá en
galego ao tempo que o fará en
castelán. E para os rapaces, ini-
ciamos unha nova colección bi-

lingüe galego-inglés para nenos
entre 8 e 10 anos. Tamén conse-
guimos os dereitos de O portal
dos elfos, de Herbie Brennan, un
auténtico éxito nos EE UU.

Alimentarse de libros

Todos os editores falan de
crise do libro. Vostede non
vai ser menos.

Hai crise pero hai esperan-
zas. Hai que entender que o libro
é o alimento principal da cultu-
ra. Espero que o novo goberno
atenda ao borrador aprobado po-
la Mesa do Libro, que tivo
apoios de todos os sectores im-
plicados, desde os editores até
os libreiros. Cómpre unha nova
lei de bibliotecas e unha lei do
libro que sirvan para consolidar
a industria da edición como un
sector estratéxico na economía
de Galiza. O investimento públi-
co nesta área é mínimo e é nece-
sario aumentar a nosa taxa de

lectura, que hoxe non chega a un
libro por persoa ao ano. Cómpre
promover o libro galego e pro-
xectalo cara ao exterior a través
dunha institución creada para
iso –chámese Instituto Rosalía
ou Castelao, que ambos os no-
mes acaeríanlle ben.

Hai quen di que hai moi-
tas subvencións da Xunta á
produción.

Iso é falso. A Xunta só sub-
venciona algunhas traducións e
determinadas obras de gran for-
mato. Xerais só recibe 10.000 eu-
ros de subvención cunha factura
de 400 millóns de euros. O que
ocorre é que moita xente está en-
ganada e pensa que a compra de
volumes para a rede de bibliote-
cas é un xeito de subvención. O
certo é que en Galiza hai moi
poucas bibliotecas e en moitas
delas faltan máis libros en galego.
O que este sector quere non é vi-
vir do erario público senón recibir
axuda para sacar o libro galego da
marxinalidade, facelo visíbel e
crear lectores, que son realmente
os consumidores deste mercado.

Mais as bibliotecas vense
ameazadas polo canon ao
empréstimo.

Hai que atopar un equilibrio
entre as lexítimas demandas dos
autores, que deben beneficiarse
dos seus dereitos, e a rede de bi-
bliotecas de Galiza, que é moi
feble e nunca podería asumir fa-
cer empréstimos cobrando. Na
miña opinión, o canon debería
pagalo o Ministerio de Cultura.

Algúns editores coinciden
en sinalar que talvez se editen
libros de máis en Galiza.

O que hai é unha enxurrada
de títulos en castelán que compi-
te co galego nas librarías. Hoxe
non se pode facer o daqueles mi-
litantes da lingua na década do
1980, que eran quen de ler todo
o que se editaba. Por fortuna, hai
moito máis publicado. Pero fal-
tan títulos. Gustaríame poder ler
en galego máis traducións, tanto
de obras clásicas como de litera-
tura contemporánea. E podo es-
tar de acordo en que hai cousas
que non se deberían publicar.
Cada un dos editores debe escol-
mar o que publica baixo os crite-
rios de excelencia literaria e per-
tinencia para o público.

Outro tema que lle preo-
cupa ao sector é a gratuidade
dos libros de texto.

Estamos de acordo en que se
cumpra o mandato constitucio-
nal que obriga a un ensino total-
mente de balde. Pero tanto edi-
tores como libreiros pensamos
que é preferíbel un sistema de
copagamento máis redistributi-
vo que favoreza todas as partes.

O libro en galego ten un
aire aínda un pouco secreto.
Case ninguén coñece os auto-
res nin as obras.

Esa é outra eiva que se debe
corrixir con políticas de visibili-
dade e promoción. En Galiza
fanse cousas de moito interese.
Kalandraka e Nova Galicia ven-
den os seus libros fóra e teñen
moito éxito. Tamén cómpre que
os medios difundan máis as no-
sas letras. Nese sentido, gustarí-
ame agradecer o labor de A No-
sa Terra, que acompañou a Xe-
rais nestes 25 anos e é para nós
un proxecto irmán.♦
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Manuel Bragado
‘A edición de libros debería considerarse

un sector industrial estratéxico’
CÉSAR LORENZO GIL

Manuel Bragado (Vigo, 1959) é director de Edicións Xerais, editorial que
culminou en San Simón o pasado 11 de xuño o seu 25º aniversario. O futuro
do libro pasa, segundo el, polo recoñecemento político que o sector merece.

PACO VILABARROS



XOSÉ PÉREZ MONDELO
Cada vez que entramos nas pá-
xinas de Rulfo sentimos que
estamos a ler unha novela de
noso, quizais unha das obras da
literatura universal que mellor
nos definen. Antóllasenos que
cando se fala de Comala se es-
tá a falar de nós, que a historia
dos seus moradores é a historia
mesma dos homes e das mulle-
res de Galiza. 

Por que nos gusta estabelecer
este paralelismo entre o mundo
narrativo rulfiano e a noso propio
mundo? Que fíos ocultos acerca-
rían o noso húmido país ás cáli-
das terras do Jalisco natal de Rul-
fo, espazo narrativo da súa nove-
la? Dende logo, máis que unha
mesma paisaxe física o que nos
acerca é un mesmo clima moral,
un mesmo desamparo histórico,
unha moi semellante cosmovi-
sión. Quizais sexa esa sensación
de orfandade o que máis nos con-
move na novela de Rulfo, porque
é a mesma orfandade de Galicia,
a que a ten atrelada, imposibilita-
da para ser dona de si, “señora de
decidir e dona de se negar”, que
dixo Uxío Novoneyra. Esta pro-
funda sensación de desamparo
existencial e histórico, que está na
base da quietude e da frustración
das personaxes de Rulfo, lémbra-
nos a nosa propia frustración e
desamparo, sempre a se debater o
noso pobo nun eterno tecer e des-
tecer que poeticamente temos
identificado co mito de Penélope.

Tamén sobre Galicia paira a
inmensa sombra dun poder
omnímodo e destrutor: un se-
cular Pedro Páramo dono de
vidas e facendas, que semella
non ter fin. O noso país perdeu
o seu pulso histórico contra o
monstro opresivo e viu alaga-
dos os seus soños de libera-
ción. Dende entón, como en
Comala, semella non haber vi-
da, só desolación. Un pobo
atoutiñante á procura da luz.

Mais, a carón do desamparo,
están tamén os soños calados
imposíbeis de soterrar. Toda a
novela de Pedro Páramo está
ateigada de soños contra a des-
trución e a perda. Un inmenso li-
rismo traspasa toda a novela co-
mo un ar tépedo e esperanzado
malia todo. Unha Comala de
verdes outeiros e chairas vizosas
xorde das lembranzas emociona-
das de Dolores Preciado, para
sempre con profunda saudade
dun tempo feliz e dunha terra á
que endexamais regresou. É a
saudade do paraíso perdido, e
nós sentimos nese lirismo e nesa
saudade, a mesma nostalxia polo
noso propio paraíso, por unha te-
rra que nos foi usurpada, por un
edén que sabemos que foi e que
non sabemos se poderá ser, tan

magoado ten xa o noso país o
seu corpo de terra e de soñares.
Acreditamos en que eses outei-
ros dexergados na lonxanía por
Dolores son os nosos mesmos
outeiros, que esa choiva a mes-
ma choiva, que eses carros que
cantan no solpor polas chairas
douradas dos trigos, son os no-
sos mesmos carros cantores.... E
que os soños de Susana San Juan
son os mesmos soños de Dona
Inés, e a súa noite a mesma noi-
te que vai como un río. Semella
estar ouvindo a personaxe de
Cunqueiro cando nos mergulla-
mos nos soños tolos de Susana
San Juan, pois son os mesmos
delirios, a mesma mágoa, que
vén de tan lonxe como os deli-

rios doutras donas procuradoras
do amor que na literatura teñen
existido. E de entre as nosas
–cervas feridas– a dona máis
triste por quebrada: Dona Inés. 

O lirismo dos soños e da te-
rra sería outro dos fíos que nos
acercan a Pedro Páramo. Porén,
é a cosmovisión que subxace no
mundo popular e campesiño da
novela de Rulfo, o que definiti-
vamente nos atrapa e nos fai
sentir tan nosas as súas persona-
xes, todo o seu mundo simbóli-
co. Ademais da descrición das
súas condicións de vida mate-
rial, dos seus fanados intentos
de rachar cun medio político e
económico que os abafa, Rulfo
amósanos na novela unha sutil

descrición de toda a cultura es-
piritual do pobo campesiño. Un
sistema de pensamento que en
moitas ocasións actúa de bálsa-
mo ante os soños rotos de libe-
ración, de mecanismo defensivo
perante o desamparo e a impo-
tencia, de sublimación da perda.
Un sistema de pensamento ex-
presado nunha linguaxe que
identificamos cos propios mo-
dos discursivos do noso pobo.

E na medida en que a obra
Rulfo abrolla dun espazo campe-
siño e que a través dela podemos
adentrarnos no coñecemento da
cultura material e inmaterial do
pobo, nas súas formas de pensa-
mento, nos seus procesos históri-
cos de liberación, falándonos ao
mesmo tempo do desamparo
existencial do home moderno,
preguntámonos unha vez máis
polo sentido do local e do univer-
sal na obra artística. Como facer
unha literatura universal partindo
do noso? Como abordar desde
novas perspectivas temas como o
da tan deostada literatura rural
versus literatura urbana? Cal é o
sentido do realismo a carón do
fantástico ou do marabilloso?
Onde reside o compromiso na
creación artística? Lendo na no-
vela de Rulfo pensamos que po-
demos atopar respostas moi clari-
ficadoras a debates que na histo-
ria da recente literatura galega se
teñen formulado de xeito simple
e equívoco. En Pedro Páramo
aparece o real e o marabilloso, o
rural e o urbano,  o local e o uni-
versal, o compromiso coa pala-
bra e coa historia... nunha sim-
biose literariamente funcional e
definitiva, sen estériles dicotomí-
as. De aí que, cando temos a súa
obra nas mans nos entre unha
certa saudade literaria ao sermos
conscientes de que aínda habe-
mos de darlle corpo narrativo de-
finitivo á esquiva sorte do noso
pobo, como ten feito Juan Rulfo
a respecto do pobo mexicano. 

Agora que están próximos os
días de lecer estival, metamos nos
nosos petos o Merlín e familia e
Pedro Páramo e perdámonos na
súa beleza e na súa melancolía, na
súa desolada verdade. Da man de
Rulfo e de Cunqueiro adentrémo-
nos polos camiños iluminadores
da palabra poética: o mellor xeito
de desvelar o misterio, calquera
misterio. E non é misterio menor
o que envolve ao noso pobo, aos
seres humanos chantados no tem-
po, á mercede da historia. En re-
matando a lectura, o que perma-
nece en nós, a termar dos soños, é
a doce memoria de Felipe de
Amancia ardendo sobre a neve do
tempo e a contemplación da figu-
ra muda de Pedro Páramo a esbo-
rrallarse como se fose un monte
de pedras. ♦
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Acebes
DAMIÁN VILLALAÍN

Vexo a Acebes en televi-
sión anunciando un es-
pléndido triunfo do PP,

unha vitoria asoballante do
gran líder Mariano Raxoi, un
fracaso total de Zapatero, do
PSOE e dos que queren
destruír a España. Sempre que
aparece Acebes na televisión,
co seu aspecto de sancristán
pouco aseado, co seu sorriso
inacabado de monago
submiso, culpable e triste, ex-
pulsado da felicidade, síntome
atrapado por un sentimento
duplo e talvez contraditorio.
Acebes activa na miña memo-
ria remota lembranzas noxen-
tamente sensuais, olfactivas,
do colexio de curas da miña
adolescencia. É como se a súa
imaxe, mesmo a través da
pantalla do televisor, segrega-
se o cheiro indefinible daque-
les anos mórbidos, un aire co-
troso de sotanas sen lavar, de
suor acumulado, humidades
vellas e varon dandy. Pero por
outra parte dígome que
mentres este home siga á
fronte do PP, comisionado por
Aznar na cúpula conservadora
para marcarlle a liña ao bo de
Raxoi, o PSOE non ten nada
que temer, nin sequera das
condutas máis necias de
Carod Rovira.

Acebes é unha garantía pa-
ra ZP, un deses tipos que, sen
se decataren, traballan para o
inimigo. Neste aspecto só po-
de equiparárselle Trillo, a
quen me alegrou ver o outro
día no aquelarre das familias
nacional-católicas contra as
familias homosexuais. Estes
dous políticos, acompañados
por Aznar e Botella, por Rou-
co Varela e Jiménez Losantos,
son a viva imaxe do
deslizamento do Partido
Popular cara a posicións radi-
cais, arcaicas, esaxeradamente
catastrofistas, moi afastadas
do arelado centro reformista.
Como a sociedade española é
tendencialmente moderada,
tolerante e pouco amiga do
conflito continuado, esta liña
hoxe hexemónica no PP
confirma día a día, manifesta-
ción a manifestación, agoiro a
agoiro, e tamén elección a
elección, a consolidación do
arriscado socialismo zetapé.

E Raxoi? Dáme un pouco
de pena a súa situación, pois te-
ño a Mariano por persoa
honesta e cabal, desde logo non
merecedora dese deslucido pa-
pel de líder provisorio, de solu-
ción interina que o seu partido
lle está a impoñer. Cando
Raxoi se dea conta de que está
vencellando fatalmente o seu
futuro político ao duns
extremistas ruidosos pero
carentes de porvir e sentido co-
mún, será demasiado tarde.
Chegará daquela a hora dos Pi-
qué, dos Gallardón e, sobre to-
do, será o momento de Rato.
Entón Raxoi lamentará a súa
inacción, o seu deixarse levar
polos toliños que como Acebes,
proclaman proclaman as súas
vitorias espectaculares nunhas
novas eleccións perdidas.♦

Cincuenta anos de Pedro Páramo
co Merlín ao fondo

Canda o Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro,
este ano celébrase tamén o cincuenta aniversa-
rio da publicación da mítica novela de Juan Rul-

fo, Pedro Páramo. Malia non estar escrita na no-
sa lingua, Pedro Páramo ben podería ser, segun-
do o autor, unha obra mestra da nosa literatura. 

Juan Rulfo e, á esquerda, Álvaro Cunqueiro.
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O pasado 11 de xuño inaugurá-
base o programa das XVII Xor-
nadas do Humor, organizadas
polo Museo de Humor de Fene,
coa exposición Curuxas 2005,
na que se presenta unha selec-
ción das obras presentadas  por
debuxantes de máis de corenta
países que optaban a estes pre-
mios. Desta vez, o galardón ga-
lego que goza de maior prestixio
entre os creadores gráficos de
todo o mundo recaeu na obra do
grego Michael Kountouris, un
chiste no que autor coloca a Don
Quixote pintando nos muíños de
vento “go home” para criticar a
invasión cultural.

Na mostra tamén se recollen
os debuxos dos finalistas, unha
nómina heteroxénea composta
polo ucraíno Sergei Cheremisin,
os turcos Ali Sur e Muhittin Köro-
glu, Óscar Simanca, de Cuba, o
británico Ross Thomson e o ita-
liano Alessandro Gatto. Todos
eles foron destacados polo xura-
do entre os máis de 250 traballos
presentados, na súa maioría
cunha temática que fai unha
chiscadela á actualidade interna-

cional. De feito, coa celebración
do cuarto centenario do Quixote
en pleno desenvolvemento, va-
rias foron as obras que escolle-
ron ao enxeñoso fidalgo como
protagonista.

O debuxante Armando Salas
recibiu o Curuxa de Honra. O re-
ferido aos Medios de Comunica-
ción premiou a iniciativa do Cole-
xio de Arquitectos, Proxecto Te-
rra, no que se aborda a proble-
mática urbanística, e no que Mi-
guelanxo Prado realizou o cómic
A mansión dos Pampín. A histo-
rieta do coruñés estase a conver-
ter nos últimos meses no cómic
máis premiado do ano, cun currí-
culo no que figuran galardóns
destacados tanto galegos como
procedentes do resto do Estado.

O fallo da Curuxa de Barro,
que destaca as prácticas que o
xurado quixera ver desterradas,
está aprazado. A organización
do premio entendeu que “a con-
xuntura non é boa por estar en
plena campaña electoral”.

A mostra poderá visitarse no
Museo do Humor durante todo o
verán.♦
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Cunqueiro e
familia
Diciamos o outro día o seguinte: A litera-
tura de Cunqueiro non é literatura fantásti-
ca, Cunqueiro non é un escritor realista,
non é humorista, non escribe novelas;
Cunqueiro non ten nada que ver coa Mate-
ria de Bretaña e a literatura artúrica e tam-
poco ten moito que ver co realismo máxi-
co. Cunqueiro é, dalgún xeito, un escritor
comprometido coas súas ideas e moi cohe-
rente; Cunqueiro está directamente rela-
cionado coa tradición oral e cos modos na-
rrativos orais; Cunqueiro é un escritor
enormemente moderno; os seus parentes
literarios son os que practican o marabillo-
so cotián; o que conta, en Cunqueiro, é a
memoria, o soño e a imaxinación, ademais
da melancolía e unha certa nostalxia do
Paraíso Perdido ou da Idade de Ouro.

Tratamos nese artigo de mostrar que
Cunqueiro non practica a literatura fantás-
tica. Seguiremos argumentando para ver
que hai das outras nosas afirmacións. To-
dorov afirma que a literatura fantástica es-
tá en contacto, por un lado, coa literatura
do estraño, polo extremo contrario, coa li-
teratura do marabilloso. Se a de Cunquei-
ro non é a do centro, se cadra sexa algun-
ha das outras dúas. Probemos a definilas. 

A literatura do estraño non deixa de ser
unha literatura realista, no senso xenético
que xa explicitamos. Nada do que se narra
é, en si, fantástico. E porén, aseméllase ao
fantástico e limita con el, porque produce a
mesma sensación de estrañeza irredutible
da que falaba Caillois. É unha literatura dos
límites. Moitos relatos de Poe son, verda-

deiramente, deste tipo e non fantásticos.
Pensemos na Caída da Casa Usher. Non é
precisa ningunha explicación sobrenatural
ou irracional para que o conto funcione. A
caída da casa pode ser por razóns naturais,
a aparente resurreción da irmá pode ser un
enterro prematuro, o ambiente gótico póde-
se deber á enfermidade dos irmáns, etc. E
no Corazón delator, se cadra todo é causa-
do por unha obsesión. En Le Horla, de
Maupassant, a explicación pode ser a tole-
mia. Despois de ler Der Sandmann (O ho-
me de area, se cadra deberiamos traducilo
por Pedro Chosco) de Hoffmann, a sensa-
ción que nos queda é de absoluta estrañeza,
de irrealidade, de malestar. Un escritor
sempre do estraño é o gringo vello, Ambro-
se Bierce. Pero nós temos un representante
xenial. Se lemos a Dieste, Dos arquivos do
trasno, empezamos polo relato desacou-
gante Sobre da morte de Bieito, (Bieito vai
vivo ou morto no cadaleito, móvese ou non,
teño que actuar ou non?) ou seguimos por A
luz en silencio, comprendemos sen máis ex-
plicacións o que é a literatura do estraño. E
non fai falta lembrar que Freud lle dedicou
un estudo a este tema para dicir que a pura
literatura de horror é literatura do estraño.
Outra cousa (fantástico) é a literatura de te-
rror. Pois ben, xa que o estraño recolle si-
tuacións ambivalentes, angustiosas, desa-
cougantes, terribles, non pode estar máis
lonxe de Cunqueiro, quen apaciblemente
fai que os dous mundos (o real e o marabi-

lloso) coexistan sen límites e sen distor-
sións, como se a vida fose un espectáculo.
Cando Cunqueiro narra sobre ananos ou lo-
bishomes, faino de xeito que lles dá carta de
natureza e pasaporte para circular por aquí
como se nada. O que conta Cunqueiro é o
contrario do estraño, está no outro extremo:
o sobrenatural faise natural. Debemos con-
siderar polo tanto que a de Cunqueiro é li-
teratura do marabilloso?

Pois se cadra tampouco. Se tomamos
como exempolo do marabilloso O señor
dos aneis observamos inmediatamente as
diferenzas. O de Tolkien é marabilloso pu-
ro, sucede nun mundo alternativo, ine-
xistente, nun tempo moi afastado, nun lu-
gar moi lonxano, cando os animais falaban,
talvez (e as árbores andaban). En principio
é o contrario do realismo. Merlín e familia
sucede neste mundo, ou noutro sospeitosa-
mente similar, só que encadra nel todos os
fenómenos do mito e todos os temas do
fantástico e do marabilloso. Mais o mundo,
cos seus traballos e os seus días, as súas
paisaxes, os seus nomes, a súa historia, as
necesidades corporais (mesmo as máis ín-
timas), as súas obrigas, as súas comidas e
as súas roupas, é este. Diriamos que o de
Tolkien é o marabilloso puro e o de Cun-
queiro é o marabilloso cotián (ou, para al-
gúns, o real marabilloso. Acepto esta defi-
nición). Porén, entre Cunqueiro e Tolkien
hai moito máis en común. Xa o veremos.

É logo realismo máxico avant la

lettre? Un mundo que semella este, pero
que se cadra non o é, ou si. Unha narrativa
parente da fantástica. Pero o realismo má-
xico é primeiro realismo e segundo asume
o fantástico. Non se pode negar unha rela-
ción con Cunqueiro, mais o do mestre é
outra cousa: Nin é realismo, nin é fantásti-
co, aínda que participe dos dous. No rea-
lismo (no senso en que vulgarmente se uti-
liza a palabra) preténdese reflectir o mun-
do real. Pero hai que advertir que o texto
literario non mantén unha relación de re-
ferencia co mundo, como fai a linguaxe
cotiá. Só é representativo de si mesmo.
Non pode ser verdadeiro ou falso, real ou
irreal, senón só coherente consigo mesmo,
ou non.  Pretender que Cunqueiro é realis-
ta porque nos seus textos hai realismo de
coherencia é baleirar a palabra realismo de
todo contido. Naturalmente, en Cunqueiro
hai ese realismo. E en Tolkien. E en Kaf-
ka. E no superrealimo. E nos contos de fa-
das. E en Zane Grey. O difícil é dicir onde
non o hai. Se un texto é fantástico ou ma-
rabilloso, ten por forza que ser moi realis-
ta, xa que se non é inverosímil. Pero non
está aí a cuestión. A cuestión é que tanto
en Cunqueiro como no realismo máxico
hai unidade entre realismo e fantasía. O
misterioso e o máxico forman parte da vi-
da cotiá. Pero no primeiro caso a narración
é realista e introduce algúns elementos do
fantástico (Rulfo, García Márquez), en
cambio Cunqueiro é un escritor do mara-
billoso que introduce elementos da reali-
dade. Xusto o contrario. Cando nos falan
de realismo, pensamos en Carver, en Cra-
ne, en Dickens, en Eça, en Zola, en Gorki,
en Clarín, na Comedia Humana, no natu-
ralismo, en Blanco-Amor, en Bieito Igle-
sias, no costumismo das primeiras novelas
de De Toro ou dalgúns relatos de Rivas.
Cunqueiro non é un escritor realista.

Seguiremos outro día.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE
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Kountouris
MAR BARROS

Un Quixote pintando nos muíños valeulle ao grego Michael Kountouris para facerse, co premio Curuxa grá-
fica 2005, un galardón que outorga anualmente o Museo do Humor de Fene. Unha selección das máis de
250 obras presentadas poderán contemplarse no concello baixo o título Curuxas 2005 durante todo o verán.

O grego Michael Kountouris, cun chiste no que
sitúa a Don Quixote pintando nos muíños de
vento “go home”, para criticar a invasión
cultural, fíxose coa Curuxa de Ouro. A Curuxa
aos Medios de Comunicación recaeu na iniciativa
do Colexio de Arquitectos de Galicia polo
Proxecto Terra, que aborda a problemática
urbanística e no que Miguelanxo Prado realizou o
cómic A mansión dos Pampín. 
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Esperemos que non nos leve
tantas follas como a Lev Tolstoi
dar conta do significado destes
dous apelidos. A primeira persoa
de nome Paz que se nos vén á me-
moria é o pedagogo ourensán Jo-
sé Paz, que tanto teima pola unión
da nosa lingua coa portuguesa, da
que nunca se debeu separar.

Para o nome de Paz, aínda que
nos onomásticos españois e algún
galego o fan derivar do Pax-pacis
latino, nós entendemos que é máis
acaído entre nós, entendelo como
procedente do xenitivo de Pala-
cius; ou seña, a palabra evoluiría
desde un Palaci>paaç e pasaríase
ao noso Paz de hoxe, facendo re-
ferencia ao pazo ou casa señorial.

Calquera persoa dependente dun-
ha “casa grande” sería referido co-
mo “do pazo”, e así se nomearía:
Antón Paaz ou Rodrigo Paz, aos
que hoxe lles diriamos Antón ou
Rodrigo do Pazo. 

Mais complicado será enten-
der como unha palabra tan béli-
ca, pode pasar a ser unha deno-
minación persoal.

A primeira suxestión que nos
trae o nome de Guerra é dunha
adega do noso entrañábel Bierzo,
onde se elabora un magnífico vi-
ño mencía. Seica ese era o nome
do seu primeiro dono.

Un Diccionario de apellidos
españoles que manexamos apun-
ta: “El vocablo “guerra”en su

aplicación onomástica responde
a la idea de “combativo”,”fuer-
te”, “valiente”, “fiero”, etc..con-
ceptos mui acordes con la tradi-
ción onomástica germana” 

E continua cos tópicos de
“aplicado a individuos particular-
mente animosos o revoltosos, que
hubieran estado en alguna gue-
rra, o que hablaban de sus expe-
riencias bélicas, ( compárese la
expresión “contar batallitas”)”.

En fin, este é o pobre nivel e
simplismo, ao noso entender, en
que se atopa este tipo de estudos
por parte dos “sabidos “ españois.

A nosa teoría sobre a orixe des-
te nome xurdiunos nas nosas andai-
nas polos países do norte da Europa.

Nun hotel, xa non sei se era
en Tallín ou en Riga, tiñamos a
televisión acesa e viamos un fil-
me que trataba da época medie-
val e onde constantemente ou-
viamos, entre outras que non en-
tendiamos, a palabra “gherra”
(así , con “h “ aspirada, ao estilo
da gheada galega do interior).

Ao primeiro pensamos: “Es-
taránse referindo á guerra…”,
claro que en alemán sería
“krieg”, e a “war” inglesa ficaba
lonxe dese son. Por fin puidemos
adiviñar que, polo contexto da
história, estábanse a referir a un
xermánico Herr, ou señor feudal
que, centralizaba o relato. Viñe-
ron á nosa mente as verbas do

Ultreia compostelán: Herr San-
tiago! que berraban os peregri-
nos teutóns cando vían as torres
de Compostela desde o Monte
do Gozo.

Non sería esaxerado pensar
que a palabra Herr, traída polos
suevos na súa chegada a Galiza,
sería substituída polos equiva-
lentes latinos de Señor e Don, fi-
cando recluída e agachada nun
segundo lugar como chamadeiro
de persoas, e así os apelidos,
Guerra e Guerreiro non terían
nada a ver con antigas fazañas
bélicas e farían, máis ben, re-
ferencia ao señor feudal e aos
seus dependentes.

Valerá?♦
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“A cultura, sob todas as formas
de arte, de amor e de pensamen-
to, através dos séculos, capacitou
o homem a ser menos escraviza-
do” dizia o escritor André Mal-
raux (1901-1976), em quem o
General Charles de Gaulle depo-
sitou a sua inteira confiança para
inventar a política cultural fran-
cesa. O Ministério dos Assuntos
Culturais foi criado em 1959 com
a missão de tornar acessíveis as
obras capitais da humanidade,
começando pelas próprias, ao
maior número de cidadãos possí-
vel; assegurar a mais ampla pro-
cura do património cultural e fa-
vorecer a criação de obras de ar-
te e do espírito que o enriqueçam.
A aposta de Malraux por tornar
“amados” os génios da humani-
dade, e não só “conhecidos” já
que o conhecimento é coisa da
educação e da Universidade, le-
vou ao imperativo da criação cul-
tural de excelência afastada do
didatismo e o amadorismo prati-
cados pelas associações popula-
res. Mas o principal ponto de
ruptura da sua política cultural
foi o total apoio às vanguardas
fronte às correntes académicas.

A fraqueza dos orçamentos e
o difícil contexto político que
desemboca no Maio de 1968 de-
sestabiliza a forte aliança travada
entre o ministério e os criadores.

Por outra parte a gestão era ex-
cessivamente centralizada e tam-
bém não se prestara suficiente
atenção às industrias culturais
nem à emergente cultura de mas-
sa. Mas a década de Malraux
continua a ser o ponto de in-
flexão na formulação duma polí-
tica pública da cultura na França.
Depois dum período de adorme-
cimento cultural da direita, a
chegada de François Miterrand à
presidência da república em
1981 vem a significar a consoli-
dação duma sinergia entre a cul-
tura e a economia que beneficia
todas as políticas sectoriais. A
duplicação do orçamento de cul-
tura foi a primeira medida dessa
revolução cultural francesa, en-
comendada a Jack Lang, que no
decreto fundador do novo Minis-
tério de Cultura estabelece a
missão de “permitir que todos os
franceses cultivem sua capacida-
de de inventar e criar, de exami-
nar livremente seus talentos e re-
ceber a formação artística de sua
escolha; preservar o património
cultural nacional, regional ou
dos diversos grupos sociais para
o aproveitamento comum de to-
da a colectividade; favorecer a
criação das obras de arte e do es-
pírito e proporcionar-lhes a mais
ampla procura; contribuir para a
irradiação da cultura e da arte

francesas no livre diálogo das
culturas do mundo”.

O campo de acção cultural de
Malraux foi ampliado e a di-
mensão económica e industrial
da cultura é inserida na política
de estado de tal modo que o re-
torno da direita em 1993 prosse-
gue os passos de Jack Lang na
capacitação de todo o público
para a cultura e no aumento da
acção cultural no exterior. O Dia
Europeu da Música é uma
criação da política cultural de
Jack Lang, quem também trans-
formou e coordenou o sistema de
educação musical com somente

dois autênticos conservatórios
superiores de música e dança em
toda a França, Paris e Lyon. Ho-
je a educação artística e cultural
na França é apresentada como
uma causa nacional por cima das
ideologias e parece que já todos
compreenderam que um desen-
volvimento económico sustentá-
vel só é possível com uma forte
cultura própria que gere criação
de excelência e vanguarda. Isso é
a excepção cultural.

A política cultural pública na
Galiza é exactamente a contrária.
Aqui os governos sabem que a
cultura é um eficaz instrumento
de propaganda do poder, mas só
a cultura do contentamento, auto-
satisfação, agradecimento, bem
parecida, que se comporte e vá
jantar, em perfeita fila indiana,
com a autoridade, cacique, pre-
boste ou quem reparta as fatias
de subsídio. O humor acedo de El
Perich (1940-1995) dizia que “a
escravatura não foi abolida, foi
transformada em salário” mas no
caso dos artistas galegos não se
passa dum indigente subsídio e a
condição de se submeter servil-
mente. Impedir que os artistas
possam viver com o seu trabalho
faz que alguns deles se ofereçam
como escravos ao poder por um
prato de lentilhas. Essa foi a tác-
tica empregada pelo inominável

Conselheiro da in-Cultura gale-
ga, e que tem promessa de conti-
nuar se governar Fraga.

Aos compositores galegos,
além da escravatura, a política
cultural pública rouba-lhes direc-
tamente os poucos rendimentos
que o seu trabalho dá, como já
tenho denunciado aquí. Mas sur-
preende que um  concelheiro do
BNG em Oleiros, coopere nessa
farsa que alicia o Opus Dei contra
da criação, induzindo a sociedade
a privarem do sustento os autores.
Agora pretende que sejam os mú-
sicos que actuam nas festas quem
repartam o seu salário com os
compositores. “A Deus rogando e
com o Opus dando” dizia a acer-
ba ironia de El Perich, que noutro
quadrinho acrescentava “a carida-
de é a única virtude que precisa
da injustiça”.

O pior inimigo da cultura é o
subsídio público quando ele en-
cobre uma censura criativa por
mor do estado de necessidade
em que se mantém os artistas.
Algum dia teremos um Presiden-
te inteligente que busque um
Malraux galego para inventar a
política cultural da Junta, e lhe
diga: “A arte é a única esperança
diante do nada, a única ex-
pressão possível da dignidade e
da liberdade”.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo
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Guerra e Paz, dous apelidos galegos
CÉSAR VARELA

André Malraux.



Nº 1.181 ● Do 23 ao 29 de xuño de 2005 ● Ano XXVIIIA xeración
da eficacia
FRANCISCO CARBALLO

En Francia están a debater
a diferente relación coa
sociedade da xeración no

poder e da xeración a aspirar
ao poder. Galiza, sempre moi
europea, está nun escrutinuo
de infarto con tres candidatu-
ras: a da xeración do
franquismo, a dos progres de
maio do 68 e a dos novos.

Un artículo de Bautista
Álvarez (en Terra e Tempo, nº
133) aclara o devandito: “Polí-
tica de esquerdas ou política
sinistra? Non deixa de ser un
mito –máis que pretencioso,
irreverente– conceder inciden-
cia revolucionaria no plano
económico e social ao
movemento universitario fran-
cés. Un episodio que o delirio
pequeno-burgués quere
introducir na historia como
mérito dun movemento
estudiantil que tomou a
guerreira, non o fusil do Che
Guevara”. Bautista atribúelle a
Revolución Francesa de 1789
á burguesía e pensa que a
revolución social inda está en
curso. En Francia houbo
forzas proletarias, campesiñas
e burguesas; a burguesía apro-
veitouse da vitoria que ela soa
nunca tería conseguido. A bur-
guesía só pretendía un cambio
de mans e de mercadorías.

No noso caso. Fixeron a
“transición”, redactaron a
constitución do 78 os vellos e
os azuis do franquismo e os
da xeración do 68. No poder
están azuis e progres. Uns e
outros acerbamente criticados
pola sociedade. Mentres,
acceden aos scráns novos “hi-
peractivos, hiperinformados,
hiperinseridos” na cerna
social de novos horizontes. A
sociedade tampoco se fía de-
les. Son tan sensatos; son tan
eficaces; son tan esixentes......

Pasou a “transición”. Os
neoconservadores que
negociaron o franquismo, son
madeiros sen freba; os progres
son unha frustración, porque a
socialdemocracia está a
demostrar en todo intre que só
repite a economía dos
“neocons”. De que se visten os
amábeis progres? De
liberdades individuais para de-
fender. Do cambio económico,
que? Nada de nada.

Poderá compensar a xera-
ción da eficacia os programas
destes “libertarios progres”?
A sociedade non está a ser
xenerosa con esta nova xera-
ción: insuficientes votos e in-
suficiente confianza. Mais,
adiante, vós os novos. A vosa
misión é a necesaria: modifi-
car a situación de Galiza, da
subordinación á coordinación;
do clientelismo á
competencia leal; da
desigualdade crecente á igual-
dade posíbel. Cambio galego
do sistema produtivo como
altermundialización desta a
terra, o mar e a intelixencia.
Se o 27 de xuño confirma o
status novus deste 19, imos a
unha navegación por mares
de luz. ♦

Sabemos que Eustaquio Giannini
Bentallol, a finais do século
XVIII, é quen intervén na remo-
delación da Torre de Hércules.
Maxín do que saíu esa estrutura
exterior que identifica a cidade da
Coruña; tan usada e celebrada por
uns e por outros, en logotipos,
carteis, postais e fotos. Pero pou-
co máis sabemos de Giannini nes-
te país polo que flúe o río da des-
memoria. Se acaso poucos datos
trabucados e confusos referidos á
súa procedencia, obras e nada do
paradeiro final. Pola contra, este
mesmo personaxe é ben coñecido
en Buenos Aires, Paraguay e Uru-
guay, onde a presenza galega é
significativa. Laurio H. Destéfa-
ni, militar e membro da Acade-
mia da Historia Arxentina, casado
cunha sadense, moi de cando en
vez visitante da Coruña, é o autor
de varios libros nos que se aden-
tra e desvela a personalidade dun
dos máis egrexios enxeñeiros mi-
litares da Ilustración: “Un inge-
niero portuario en el proceso de
Mayo” ou “Santa Fe después de
Mayo. 1810-1811 y la primera
carta de Santa Fe independien-
te”. As pesquisas de Destéfani se-
guen na actualidade. 

Giannini, nace en Badajoz un
20 de setembro de 1750, fillo dun
xenovés, tenente desprazado do
Rexemento de Infantaría de Mi-
lán, ao servizo de Felipe V; súa nai
era cartaxenera. Selectamente for-
mado na carreira militar e na Real
Academia de Matemáticas de Bar-
celona, con sabresaínte en mate-
rias e debuxo. Enxeñeiro militar
da Armada, especializado en cus-
tións hidráulicas, peiraos, portos,
canles, diques e fondeadeiros.
Destinado a Ferrol no ano 1782,
onde presta servizos como alférez
de navío, encargándoselle o pro-
xecto das garitas de vixía e baluar-
tes de defensa do tramo de beira-
mar que vai dende Ferrol até Fiste-
rra. Tamén serve na cidade da Co-
ruña, sendo nomeado no 1792 ca-
pitán de fragata e axudante na Co-
mandancia de Correos. Nestes
anos intervén -baixo o control da

Academia da  Historia, seguido de
perto polos ilustrados caballeritos
coruñeses e pola sabencia de Xosé
Cornide Saavedra- na reconstru-
ción do singular Faro de Hércules,
obra do estado romano, atribuída
ao lusitano, aeminiense (Coim-
bra), Caio Servio Lupo, símbolo
da cidade, de Galiza, da antigüida-
de, do océano, da romanidade...
naqueles anos da Ilustración a pi-
ques do esmoreamento. No 1803
Giannini é ascendido a capitán de
navio, enxeñeiro hidráulico. E un
ano despois pola súa brillante car-
ta de servizos é destinado a Apos-
tadero, en Montevideo. Seu irmán
Xosé será entón o encargado de re-
matar aspectos mecánicos do farol
do faro herculino, coa curiosa e
hispánica anécdota que incluso ar-
galla pillarías para confundir a ad-
ministración militar e reclamar un-
ha antigüidade que sumaba os
anos de servizo do seu irmán. Na-
mentres Eustaquio Giannini inter-
vén en correccións no Puerto Ma-

dero de Buenos Aires, proxecta
unha grande obra de enxeñaría nos
peiraos de Riachuelo e un plano da
mesma cidade, igualmente deline-
ador de San Fernando. 

Interveu tamén Giannini en
misións bélicas fronte aos ingle-
ses na mesma Buenos Aires. No
1806, o vicerrei encomendoulle a
defensa do ponte de Gálvez. No-
ve meses gobernador interino do
Paraguay, proxectando obras no
porto de Asunción. En Santa Fe
sorpréndeo a Revolución de Ma-
yo, e aínda sendo funcionario es-
pañol vencéllase ao novo réxime.
O mesmo Belgrano, pese ás des-
confianzas, require do seu saber
para realizar o planeamento de
Santa Fe. Como dato curioso sa-
bemos que con lealdade, ás ordes
de Giannini, traballa o delineante
galego Francisco Menalla Díaz,
compañeiro até os derradeiros dí-
as e persoeiro nas sombras do es-
quecemento. Naqueles anos, e
con 61 de idade, enfermo do pei-

to pide voltar a España. Pero nese
retorno é collido como  prisionei-
ro en Montevideo polos patriotas
arxentinos, e levado a Buenos Ai-
res, onde se dá o seu pasamento
no Cuartel da Renchería, un 10 de
decembro do 1814. 

Detrás dos datos referidos hai
moito máis, unha intensa e longa
historia, case de guión cinemato-
gráfico, con encontros e desen-
contros en proxectos planimétri-
cos co mesmo Belgrano, dúbidas,
aventuras, desventuras... Outras
cuestións de estratexia militar cos
próceres da indepencia arxentina,
batallón de galegos por medio...
saudades, amores incertos... 

O noso tempo e o futuro -gra-
zas ao historiador Laurio H. Des-
téfani- recupera a figura dun
egrexio representante da Ilustra-
ción. Giannini, na Coruña, miran-
do aos horizontes, deixou para
sempre a actual silueta da Torre
de Hércules, un símbolo de moi-
tas máis e inacabadas cousas.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

A Torre de Hércules e as sombras de Giannini

F. SENÉN

O sangue dos Cortiña
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

RELATOS HISTÓRICOS - A NOSA TERRA

As terras do Ribeiro acolleron unha epopea, mais tamén unha guerra
tan cruel como descoñecida. A rápida e áxil invasión de Galiza polo
exército napoleónico transformouse, pouco a pouco, nunha irredenta
guerra de guerrillas contra o invasor da terra. O sangue dos Cortiña é un
relato privilexiado daqueles anos de ocupación francesa e tamén da míti-
ca da solidariedade e da grandeza dunha loita de liberación.



BetanzosBetanzos
■ MÚSICA

MÚSICA NA PEDRA
Este domingo 26 ás 20,30 h.
na Praza da Constitución,
participa neste ciclo o guita-
rrista ferrolán e representan-
te máis destacado do blues
en Galiza Vítor Aneiros.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN CHAVES
A súa mostra Obra recente
permanecerá na galería Bo-
rrón 4 até o mércores 29.

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
O Antigo Comedor do
ilustre edificio acolle, até
o verán, unha mostra de
fotografías.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O ciclo Fóra de serie pre-
senta, este xoves 23 ás
20,30 h. e o venres 17 ás 20
h, a fita Ha nacido una es-
trella (1954), de George
Cukor; o luns 27 e martes

28 ás 20,30 h. poderemos
ollar American Splendor
(2003), de Shari Springer
Berman e Robert Pulcini;
e o mércores 29 e xoves 30
proxéctase Triple Agente
(2003), de Eric Rohmer. O
ciclo Cinema francés 1945-
1960 chega o sábado 25 ás
18 h. coas películas La Vi-
lla Santo Sospir (1952), de
Jean Cocteau, e La batai-
lle du rail (1945), de Réne
Clément. Dentro do ciclo
Rellumes 2005, adicado ao
cinema asturiano, o mesmo
sábado 25 ás 20,30 h. pre-
séntase L´aire les castañes
(2000) e Divina Lluz
(2004), de Ramón Lluis
Bande. Máis información
en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

MARCEL BREUER
A Fundación Barrié acolle,
desde o 5 de xullo e até o
16 de outubro, unha retros-
pectiva completa sobre o
deseñador e arquitecto hún-
garo, considerado un dos
máis influentes do século
XX, na que se tratan da
mesma maneira e axeitada-
mente os distintos campos
creativos do mestre e autor
de obras tan emblemáticas
como o Whitney Museum of
American Art de New York,
a famosa cadeira de brazos
de tubo de aceiro Wassily
ou o Tallo Bahaus.

O LADO DA SOMBRA
A Fundación Luís Seoane
realiza esta exposición so-
bre o devenir da cultura non
institucional na Galiza du-
rante o periodo 1971-89. In-
cide sobre tres grandes cam-
pos da cultura popular con-
temporánea, como son a
edición de revistas e libros,
a edición de discos e a cine-
matografía, prestando, ta-
mén, atención a outras em-
presas colectivas de carácter
cultural. A mostra inaugúra-
se o martes 28 ás 20 h. cun-

ha intervención creadora de
Emilio Cao e Ánxel Huete,
e a celebración dunha Festa
Gráfica coa edición dun
fanzine instantáneo. Até o
18 de setembro na sala da
fundación. Ademais, duran-
te a 1ª quincena de xullo, re-
alizanse encontros e confe-
rencias con Pedro G. Ro-
mero, Isabel Escudero,
Agustín García Calvo...

MUNDOS DIXITAIS
Podemos ollar esta mostra no
Centro On até o 27 de xullo.

PINCELADAS
DE REALIDADE
Amalia Avia, María Mo-
reno e Isabel Quintanilla,

tres destacadas artistas do
realismo contemporáneo
español, presentan a súa
obra no Museo de Belas Ar-
tes até o mes de setembro.

GALEGUIDADE
UNIVERSAL
A Fundación Luís Seoane
acolle esta magnífica mos-
tra sobre a relación entre o
propio Seoane e Lorenzo
Varela. 

ISAAC DÍAZ PARDO
Na Fundación Caixa Gali-
cia exhíbese a obra pictóri-
ca deste importante inte-
lectual, artista e empresa-
rio, fundador de Sargade-
los, pertencentes a colec-
ción da entidade.

MACÍAS
A galería Coarte (Paio Gó-
mez 18) presenta unha
mostra dos seus óleos.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñecido
concurso internacional de
fotografía sobre a natureza,
na súa edición correspon-

dente ao ano 2005, poderan-
se contemplar no Aquarium
Finisterrae até o 17 de xullo.

■ MÚSICA

PAT METHENY
Este venres 24 no Coli-
seum a partir das 22 h pre-
sentará o seu novo traballo
The way up.

NORDIC CLUB
A sesión do venres 24 co-
rrerá a cargo do DJ Flash-
back que abordará a músi-
ca máis petarda dos anos
70-80. O sábado 25, neste
mesmo local, celebran unha
festa de presentación do
festival Contempopránea
a partir das 3 e até o peche.

DELUXE
Xoel López pecha a tempa-
da de concertos do Playa
Club o vindeiro xoves 30 ás
22 h, coa presentación en
directo do seu terceiro dis-
co Los jóvenes mueren an-
tes de tiempo. Ademais to-
cará Avant Garde. Entra-
da á venda por un prezo
único de 8 euros en Nonis,

Portobello ou na billeteira.

■ TEATRO

EL APARTAMENTO
O coruñes Manuel Burque
mételle man ao mítico
guión de Hollywood para
convertelo nunha orixinal e
divertida obra dramática.
Este venres 24 ás 21 h. no
Forum Metropolitano. En-
tradas a 9 euros en televen-
da Caixa Galicia e na pro-
pia billeteira do Forum.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

Desde o xoves 23 de xuño,
Galiza non para. Fogueiras,
queimadas, sardiñadas, xo-
guetas a agochar os arados,
curtas noites na praia que
se fan moi longas, verbenas

en torreiros de terra suada
pola calor. Moita xolda e
danza para festexar un san-
to que debeu ter nacido
moito antes ca Igrexa que o
esculpiu en pau.♦

San Xoán bailónSan Xoán bailón
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
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Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

O II Festival de Músicas Itine-
rantes, organizado pola aso-
ciación sociocultural Os Pataju-
llos, celébrase o vindeiro venres
2 e sábado 3 nos montes de
Chan d´Arquiña, en MOAÑA. A
festa comeza o vindeiro venres
1 co pop rock dos vilagarciáns
Cornelius, gañadores do con-
curso de maquetas organizado
polo festival; a caipirinha funk e
ritmos bailábeis dos madrileños
Alcohol Jazz; a fusión de rock,

rap, funk e ragga con letras en
español, inglés e francés dos ve-
nezolanos Soma Raza; e a mes-
tizaxe cultural total dos Dhira
Sound Sistem, formación con
músicos de procedencia tan dis-
par como Suecia ou a India. O
sábado poderemos escoitar o
rock pop con ritmos contunden-
tes dos madrileños Sonotones;
o guateke punk dos Peterse-
llers; o reggae do angolano
afincado en Galiza Alberto

Mvundi; e o ska mestizo dos
bascos Betagarri. O programa
complétase cun percorrido polo
espazo protexido dos Montes do
Morrazo, para o que se conta
coa colaboración do colectivo
ecoloxista Luita Verde. Todas as
actividades e os concertos son
de balde, dispondo a organiza-
ción de postos de venda de ca-
misetas e prezos populares nas
consumicións. Máis informa-
ción en www.festichan.com.♦

FestichánFestichán
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☞ PRIMER. Dous enxe-
ñeiros descobren unha

máquina que reduce o peso das
cousas pero que ten caracterís-
ticas inesperadas e paradoxais.
A súa tentativa de tirar partido
económico co aparello volve-
rase contra eles. Intriga tram-
posa que administra os datos a
pingas e desenfocados.

☞ NO SOS VOS, SOYYO.
Comedia arxentina inteli-

xente, coproducida por Filmano-
va (a empresa de Antón Reixa).
Historia dun home abandonado
pola súa muller e todo o que lle
sucede a partir de aí. Para pasar
hora e media agradábel.

☞ CÓDIGO 46. Un home
investiga unha trama de

tráfico de documentos de acceso
ás cidades, onde so entran per-
soas sen mácula, mais namórase
da traficante. Esta queda emba-
razada del e despois descóbrese
que comparten código xenético,
algo que está prohibido.

☞ OMAGH. Película so-
bre un atentado dun gru-

po escindido do IRA en Irlanda
do Norte despois do alto o fo-
go. A perspectiva das vítimas
non impide centrarse nos erros
policiais e nos equilibrios ne-
cesarios para non rachar o pro-
ceso de paz. Dura, mais intere-
sante.

☞ A VINGANZA DOS
SITH. A república está

en guerra, o chanceler Palpati-
ne, cada vez máis malévolo,
ten poderes do Senado, os jedi
loitan contra o lado escuro da
forza e a senadora Padmé está
embarazada de Anakin Sky-
walker, quen pensa que o nin-
gunean os jedi. Por fin remata
a saga das galaxias.

☞ NO MEU PAÍS (IN
MY COUNTRY). Un

xornalista americano negro e
unha poetisa surafricana se-
guen por todo o país os proce-
sos da Comisión da Verdade e
da Reconciliación, na que saen
a relucir todos os crimes do
apartheid, polos que toda a Su-
dáfrica branca ten manchadas
as mans e a conciencia.

☞ UN CANGURO SU-
PERDURO. Trama de-

masiado adulta para os nenos e
tópica para os grandes. Polo
demais, a propaganda é tan ex-
plícita que George Bush debe-
ría figurar nos créditos.

☞ O REINO DOS CE-
OS. Tras coñecer ao seu

pai, o fillo dun cabaleiro vai a
Xerusalén a herdar as súas pro-
piedades. Alí atopa un rei que
loita contra fanáticos cristiáns
que tratan de forzar unha gue-
rra cos musulmáns, que son
maioría. Drama épico politica-
mente correcto.

☞ SÁHARA. Unha médi-
ca da OMS investiga en

Malí unha epidemia descoñeci-
da e un cazatesouros anda á pro-
cura dun barco cargado de ouro.
Os dous coincidirán ao enfron-
tarse a un ditador e os seus inte-
reses. Para coller no videoclub.

☞ O GRAN GOLPE. Un
ladrón e a súa cómplice

retíranse despois de roubar va-
rios diamantes, pero un policía

localízaos na illa na que están
porque vai chegar un barco coa
maior pedra do mundo e cre
que van roubala. Vaia paquete!

☞ ALGO MÁIS QUE
UN XEFE (IN GOOD

COMPANY). O cambio de do-
nos dunha revista implica a de-
gradación do xefe de publicida-
de, substituído por un rapaz ao
que lle dobra a idade e que vén
con novas ideas. Comedia faci-
lona sobre a nova economía.

☞ A INTÉRPRETE. Un-
ha intérprete da ONU es-

coita unha conversa que anun-
cia un atentado no plenario de
Nacións Unidas contra un líder
africano xenocida, mais, cando
o conta, a policía dubida dela.
Intriga maniquea.

☞ ALFIE. Un solteiro
golfo e canalla gusta de

conquistar mulleres como di-
versión e non quere compro-
meterse. Aproveita o feito de
ser novo, pero a todo o mundo
se lle pasa o momento. Come-
dia con moralina.♦

CarCarteleirateleira

O I Festival Interna-
cional de Jazz de VIGO
continúa na Casa das Ar-
tes coa mostra fotográfica
de Carmen Llusá e Ja-
vier Nombella. Este xo-
ves 23 ás 00 h. no pub
Quomo e con entrada de
balde celébrase o ciclo
Jazz na Noite, onde conti-
nuará o vindeiro xoves
30, e do que tamén pode-
remos gozar no Manteca
Jazz Club os venres 24 e 1
de xullo e sábados 25 e 2.
O C.C. Caixanova acolle,
o vindeiro venres 1 de xu-
llo ás 22 h, o concerto do
Baldo Martínez Gran
Ensemble presentando o
Proxecto Miño, con Va-
lentín Clastrier como
convidado (o prezo da en-
trada abala dos 9 aos 12
euros); o domingo 3 á
mesma hora teremos ao
trío Stanley Clark, Bella
Flek e Jean Luc Ponty. A
Praza da Estrela acolle os
concertos gratuítos de
Agustí Fernández Quar-
tet, coa homenaxe a Or-
net Coleman Lonely Wo-
man, este venres 24 ás 00
h; do Alberto Conde
Trío, este sábado 25; o
vindeiro venres 1 o do

Quintás, Charlín e
Ángel Rey Trío; e o sába-
do 2 o do Ramón Cardo
Big Band presentando
Per L´altra banda. O luns
27 ás 20 h. celébrase no
salón de actos do MAR-
CO a conferencia Novas
tendencias: por qué se
acollen tantas músicas
baixo a etiqueta “jazz”?,
cun só de violoncello ao
cargo de Vicente Cour-
tois ás 21 h; o martes 28
haberá unha mesa redon-
da sobre O aspecto creati-
vo do jazz: jazz galego?,
jazz español?, jazz euro-
peo?, e Carlos Barreto

vai dar un só de contrabai-
xo. No Auditorio Munici-
pal ás 21 h. e por 3 euros
actúa, o venres 24, Nils
Wogran con Root 70; o
sábado 25 o Gianluigi
Trovesi Octet; o domin-
go 26 Carlos Barreto con
Locomotiv e François
Corneloup como convi-
dado; e o vindeiro sábado
2 Joachim Kühn presen-
ta Poison Trío. Do venres
24 ao domingo 26 haberá
tamén nas zonas do centro
un pasarrúas a cargo dos
Kokodrillos; e do venres
1 ao domingo 3 teremos á
Spirits Jazz Band.♦

Imaxina SonsImaxina Sons

Baldo Martínez.                                   JAVIER NOMBELA

Vítor
Aneiros

toca este
domingo en
BETANZOS.

A partir do
martes 28
poderemos
contemplar
na
Fundación
L. Seoane
da CORUÑA
a mostra
O lado
da sombra.

Pat Metheny
está o
vernes 24
na CORUÑA
e o sábado
25 no PORTO.



FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO CARRO
Podemos ollar as súas es-
culturas na galería Sarga-
delos até o 3 de xullo.

LUÍS JAIME
O Ateneo Ferrolán adica
unha homenaxe a este pin-
tor local coa organización
dunha mostra antolóxica,
que podemos visitar no
C.C. Torrente Ballester.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

BARCOS DE XEO
Fotografías de Lucien Gi-
rardin-Dagort que se exhi-
ben no Museo Provincial.
Crónica dos pescadores do
bacallau na illas de Saint-Pie-
rre e Miquelon (chegou a ha-
ber 150 barcos), que xerou
unha gran relación comercial
e humana, na que os mariñei-
ros galegos teñen un protago-
nismo especial. A dureza das
condicións de traballos dos
mariñeiros que faenaban nos
bous e nas parellas cercadas
polos xeo en contraste coa ca-
lidez das relacións humanas. 

ILUMINA
Até finais de xullo pode-
mos ollar na sala da Depu-
tación Provincial a mostra
Colección de lucernas.

FALANDO DA ESTAMPA
Podemos ollar esta colec-
ción de obra gráfica inter-
nacional, até este venres 24
de xuño, na sede da Funda-
ción Caixa Galicia.

ROSTROS
O retrato no umbral do sé-
culo XXI é o fío condutor

desta mostra, que podemos
visitar na sala da Deputa-
ción Provincial, na que se
presentan fotografías, es-
culturas, pinturas ou vídeos
de 35 artistas contemporá-
neos da talla de Cindy
Sherman, Thomas Ruff,
Vik Múniz ou Thomas
Shütte, entre outros.

■ MÚSICA

CLAVICÉMBALO
A mítica sala acolle este
venres 24 un concerto de
folk ao cargo da banda
Cantatí; o vindeiro xoves
30 gozaremos do pop rock
dos cataláns Nut.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

EIXO ATLÁNTICO
Podemos ollar as obras par-
ticipantes na VI Bienal de
Pintura até o sábado 25 na
Casa da Cultura.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

SULA REPANI
Os seus óleos exhíbense, até
este sábado 25 de xuño, no
Obradoiro de Tamallancos.

PRÓLOGO
Manuel Penín amosa o seu
traballo no C.C. da Deputa-
ción. No mesmo lugar pode
contemplarse a mostra O pin-
tor da liña de Emilio Prieto.

HUECO VIRTUAL
Esculturas de Luis Borrajo
até o 30 de xuño nos exte-
riores do Campus.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

BELAS ARTES
A galería Sargadelos acolle,
até o xoves 30, unha mostra
colectiva do traballo do
alumnado de Belas Artes.

SOBRE PAPEL
Os Debuxos do Museo de
Bellas Artes de Sevilla ex-

híbense, até o xoves 30, na
Fundación Caixa Galicia,
Café Moderno.

O CARRO E O HOME
O cine de Antonio Román
e Xoaquín Lorenzo é o ob-
xecto desta mostra, que po-
demos visitar no Pazo da
Cultura até o 30 de xuño.

KIKO DA SILVA
Podemos ollar unha mos-
tra de cadros e debuxos
deste coñecido criador de
banda deseñada, de luns a
sábado desde as 19 h. na
sala Raimundo Patinho da
A.C. A Revira, na rúa Ar-
cebispo Malvar 33.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

DAVID ROLLAND
Mostra a súa obra fotográfi-
ca, baixo o título Espazo
dual, no café Liceum até o
8 de xullo.

■ MÚSICA

LIORNA
A banda marinense de folk
presenta o seu segundo tra-
ballo titulado Ruído bran-
co, no que conflúen o seu
estilo ecléctico e sinfónico
e as esencias tradicionais
con acenos pop e brillos
clásicos, no bar Liceum es-
te venres 24 ás 23 h. O vin-
deiro venres 1 de xullo es-
coitaremos, no mesmo lu-
gar, ao novo cantautor ga-
lego Emilio Rúa, acompa-
ñado unicamente da súa
guitarra, a harmónica e a
súa doce e potente voz.
Máis información en
www.barliceum.com.

RibadeoRibadeo
■ MÚSICA

INERTE
Poderemos gozar do mellor
funk rock desta banda riba-
dense este sábado 25 ás 22
h. no Auditorio Municipal.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

SAÚL OTERO
O pintor cambadés ten unha
mostra, Teimas, na galería
Artefacto (Avda. da Coruña
80) até o 30 de xuño.

LOS CAPRICHOS
DE GOYA DE DALÍ
Podemos admirar esta mos-
tra no Museo do Gravado
en Artes.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

OUTRO IDIOMA
É POSIBLE
O libro de Teresa Moure,
premio R. Piñeiro 04, será
presentado este xoves 23
ás 20 h. no Casino por Ví-
tor F. Freixanes, Luís Dí-
az, Dolores Vilavedra,
Mª Xosé Agra e a propia
autora.

■ CINEMA

A BOUT DE SOUFFLE
Este drama (1959) de Jean-
Luc Godard, protagonizado
por Jean-Paul Belmondo,
Jean Seberg, Daniel Boulan-
ger, Jean-Pierre Melville,
Henri-Jacques Huet, Van
Doude e Claude Mansard
será proxectado, até este do-
mingo 26, na sala Yago ás
18 e 20,15 h. Nesta mesma
sala, e tamén até o domingo
26 ás 22,30, poderemos
contemplar o drama do mes-
mo director Éloge de l’a-
mour (2001), protagonizado
por Bruno Putzulu, Cecile
Camp, Jean Davy, Françoise
Verny, Audrey Klebaner, Jé-
rémie Lippmann, Claude
Baigniéres, Rémo Forlani e
Mark Hunter.

■ DANZA

EN PÉ DE PEDRA
A X edición do Festival In-
ternacional de Danza para
Paseantes conta coa actua-
ción, desde este venres 24
ao domingo 26, de artistas
da talla de Cesc Gelabert e
María Muñoz, Mudances
e Àngels Margarit, Hisa-
ko Horikawa, Juschka
Weigel, Verka Ondrasiko-
va, Natalia Medina, Blan-
ca Arrieta, ou Javier Fer-
nández Martín, que se
complementa con cursos de
danza. Máis información en
www.teatrogalan.com.

■ EXPOSICIÓNS 

COSTA OESTE
A Fundación Granell conti-
núa celebrando a conmemo-
ración do seu X aniversario
cunha mostra deste colecti-
vo canadiano de artistas su-
rrealistas, que poderemos
ollar até o 3 de agosto.

IMAXES MENTAIS
O CGAC presenta, desde
este xoves 23, unha retros-
pectiva do artista vigués
Din Matamoro, na que
podemos atopar pinturas
de gran formato, debuxos,
fotografías e un vídeo,
nunha mistura de técnicas
e materiais que axudarán a
comprender a súa traxec-
toria.

YAYO QUESADA
“Como nun espellismo, o
caos aparente de figuras hu-
manas, vilas, paisaxes...
arredor dos que os nosos
ollos vense obrigados a
continuar trazando ese uni-
verso de tons azuis, verde e
terra en que toda certeza se-
mella confundirse” (P. Ló-
pez Salgado). Na galería
José Lorenzo até este do-
mingo 26 de xuño.

BJØRN MELHUS
O CGAC continúa ache-
gando a videocreación ao
público coa proxección, até
o 10 de xullo, da película
Auto Center Drive, traballo
deste artista alemán sobre a
construción e destrución do
ego na cultura occidental.
Do mesmo autor tamén po-
deremos ollar no mesmo lu-
gar a obra No Sunshine.

FRANCOIS MECHAIN
A igrexa da Universidade
acolle a súa exposición fo-
tográfica, Exercicios das
cousas.

MANUEL VILARIÑO
O pintor presenta La hora
de la estrella até o 30 de
xuño na galería Trinta.

XULIO VERNE
Podemos ollar a mostra
Viaxes estraordinarias na

galería Auriol Arte.
TEMPOS DE VELA
Podemos ollar esta mostra
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.

FERNANDO SEAGE
Demasiados enemigos sen
rostro titula este xove pin-
tor compostelán a súa mos-
tra, que podemos contem-
plar na galería DF (Rúa de
San Pedro 11) até este ven-
res 24 de xuño. Unha mira-
da crítica e descreida do
mundo do retrato.

ARTE E COMPROMISO
SOCIAL DA CULTURA
GALEGA
Chega a Galiza esta mostra
concebida como un ciclo de
sete exposicions na galería
Sargadelos de Barcelona
durante 3 anos e que pode
ser coñecida na galería Sar-
gadelos. Revisada e aumen-
tada, consta de 60 paneis
organizados en sete grupos:
1) Percorrido polas vangar-
das e os medios creados po-
lo galeguismo até o 18 de
xullo do 36, 2) L. Huici, F.
Miguel, C. Fdez Mazas e A.
Cebreiro, 3) Arturo Souto e
Manuel Colmeiro, 4) Luís
Seoane e Carlos Maside, 5)
Pesqueira, Torres e Laxei-
ro, 6) E. F. Granell Maruxa
Mallo, e Urbano Lugrís e,
7) Artes e Letras: escultores
como Eiroa ou Composte-
la; literatos como M. Anto-
nio, Cunqueiro, Castelao...
músicos como Bal y Gayk e
Mtnez Torner ou cinemató-
grafos ou fotógrafos como
Carlos Velo e Xosé Suárez.

DE MAR A MAR
Mostra bibliográfico-docu-
mental sobre a vida e obra de
Lorenzo Varela, a quen se
lle adica este ano o Día das
Letras, na galería Sargadelos.

3’
O CGAC presenta esta
mostra de traballos de 10
videoartistas que teñen en
común a súa duración má-
xima de 3 minutos.

UN MUNDO
DE FORMAS E CORES
O Colexio de Fonseca aco-
lle esta mostra organizada
polo Museo de Historia Na-
tural Luís Iglesias da USC,
na que podemos ollar a co-
lección malacolóxica Rolán.

GRANELL E
OS SURREALISTAS
A segunda planta da Fun-
dación Granell acolle esta
mostra até novembro.

■ MÚSICA

JET LAG
Esta banda chega á sala Ca-
pitol o sábado 25 ás 22 h,
para presentar en Galiza o
seu novo traballo Jet Lag.
Entrada anticipada á venda
por 10 euros en Gong, Tipo
e café Quintana de Santia-
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Para celebrar os 15 anos de traba-
llo estrea o novo espectáculo 15
anos de Tolemaxias, escolma dos
xogos que máis éxito tiveron, xun-
to con outros novos, para disfrute
de toda a familia. Hora e media de
ilusión da que poderemos disfrutar
o sábado 25 en VILALBA; o luns 27
en BARREIROS; e o venres 1 de xu-
llo en NARÓN.♦

Mago Mago TTetoeto

A Concellaría de Cultura de SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA promove
estas xornadas de irmanamento
coa cidade de Santiago de Cuba,
nas que se vai poder gozar de di-
ferentes expresións artísticas. O
vindeiro mércores 29 ás 20 h.
inaugúrase, na Fundación Gra-
nell, unha mostra de gravados
con obras de diversos artistas ga-
legos e cubanos; ás 21 h. celébra-
se na terraza desta fundación un-

ha Noite Santiaguera, con dan-
za, música, poesía, malabares e
comida típica. O xoves 30 ás 22
no teatro Principal o grupo La
guerrilla del Gólem presenta El
último amor del Guenyl, mono-
drama baseado no texto homóni-
mo de Marquerite Yourcenar,
dirixido e adaptado por Marcial
Lorenzo Escuredo e interpreta-
do pola actriz Claudia Inés Es-
cobar López; ás 00 h. gozare-

mos, na Casa das Crechas, do
concerto de William Vivanco, o
cantautor máis importante da no-
va canción cubana. O venres 1 ás
21 h. no Auditorio de Galicia van
compartir actuación o Cuarteto
de Saxofóns de Santiago de Cu-
ba e o cuarteto galego Caramu-
xo; e ás 00 h. na Medusa escoita-
remos a Rubén Lester, cantautor
santiaguero representativo das
xeracións máis novas.♦

Cultura Santiaguera na GalizaCultura Santiaguera na Galiza

O grupo
folk Cantatí

está no
Clavicémbalo

de LUGO
este venres

24.

A Fundación Luís Seoane da CORUÑA e a galería Sargadelos
de SANTIAGO adícanlle senllas mostras a Lorenzo Varela, a
quen podemos ver caricaturizado por Seoane.

Liorna, o
grupo folk
de Marín
dá un
concerto de
presentación
do seu
segundo
disco no
Liceum do
PORRIÑO
este
venres 24.



go; en Portobello na Coru-
ña; e Elepé en Vigo; ou por
12 na billeteira.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto, baixo a
dirección de Enrique Gar-
cía Asensio, este xoves 23
ás 21 h. no Auditorio de
Galicia, no que interpretará
obras de M. Rodeiro, J.
Vara e R. Groba.

■ TEATRO

TRÁFICO
Podemos ollar aos Patatín
Patatán este venres 24 ás
23 h. na sala Nasa. No mes-
mo lugar estréase, o vindei-
ro xoves 29 e xoves 30 ás
22 h, Mutantes Metálicos,
enfermizo cabaret ambu-
lante de Klaus e Simón.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN BUCIÑOS
Paisaxes titula a súa mostra
de pintura, na galería Tris-
quel & Medulio. O pintor
ourensán bebe nas mesmas
fontes que os grandes paisa-
xistas galegos, sendo gran
coñecedor de algún deles,
aínda que refuga da reprodu-
ción mimética dos esquemas
habituais. Até o 2 de xullo. 

VVigoigo
■ ACTOS

NOITE DE SAN XOÁN
A A.V.C. Casco Vello con-
voca, para este xoves 23 ás
22,30 h. na Praza da Cons-
titución, unha Xuntanza de
Meigas, para dirixirse en
pasarrúas co grupo de gai-
teiros Meigallos de Lava-
dores até a Praza do Ber-
bés, con celebración ás
23,30 h dun Aquelarre de
Meigas e Cabróns, e ás 24
h prenderlle lume á foguei-
ra e darse un baño purifica-

dor. A A.C. Revolta escolle
a praia da Fonte, en Alca-
bre, para festexar desde ás
22 h. a noite máis longa do
ano con música en directo e
foliada, queimada, comida

e bebida.
CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría
temos, este xoves 23 ás 20
h, a presentación dun novo
número da revista Enclave,
na que participan Ana Mi-
randa, Camilo Nogueira,
Manuel Bragado, Antonio
Oca e Pedro Gómez-Vala-
dés; o martes 28 á mesma
hora a escritora Estrella
Estrada participará no
Clube de Lectura Alecrín
nunha charla coloquio arre-
dor do seu libro El doctor
sin letra.

CAMPIONATO
DE FÚTBOL-7
A A.C. Revolta organiza,
para o sábado 25 desde ás

10 h. no campo de Frago-
selo en Coruxo, este en-
contro no que haberá se-
sión vermú e churrascada
para os asistentes, con am-
bientación popular ao car-
go do Kinky Reagge
Club. A final do campio-
nato celebrarase ás 20,30
h, para despois dirixirse ao
local social Revolta (Real
32, baixo), onde haberá
unha gala de entrega de

premios.
■ CINEMA

DESIGNERS ON DESIGN
Desde o mércores 29 pro-
xéctase, no Salón de Actos
do MARCO, de martes a
sábado e en sesións de 11 a
14 h. e de 17 a 21 h, e os
domingos de 11 a 14 h.
con pases de media hora,
este vídeo documental di-
rixido pola artista Yvette

Chaparro.
FORZAS DESARMADAS
No C.S. A Cova dos Ratos
proxéctase, este venres 24
ás 20,30 h, o documental
sobre o movemento antimi-
litarista realizado polo pro-
grama da 2, Linea 900; o
martes 28 preséntase a fita
de Naomi Kleim, A Toma
(2004); e o venres 1 de xu-
llo Mate y Arcilla (2003),
de Ak Kraak/Alivio.

■ EXPOSICIÓNS

ACCIDENTES E
PREVENCIÓN
Até o luns 27 o C.S. Caixa-
nova acolle esta colección
de carteis españois do s. XX.

ESTRAÑAMENTE
FAMILIARES
Na planta baixa do MAR-
CO podemos contemplar a
mostra Deseño e vida co-
tiá. Producida polo Walker
Arte Center de Mineapo-
lis, a mostra reúne a 31 ar-
tistas e deseñadores que
aportan máis de corenta
obras entre proxectos ar-
quitectónicos, obxectos de
uso cotián, mobiliario do-
méstico e urbano, prendas
de vestir e obras de deseño
gráfico, entre outras áreas
de investigación e crea-
ción que, en ocasións, pro-
vocan pezas híbridas de
distintos campos. Até o 25
de setembro.

ABELARDO
BUSTAMANTE
As súas pinturas poden
contemplarse na sala de ar-

III PREMIO FESTA DA PALABRA
A asociación Feministas Independentes
Galegas pretende mostrar con este cer-
tame os avances das mulleres nos as-
pectos sociolóxicos, económicos e cul-
turais, así como a súa contribución á
sociedade galega do século XX. Nesta
edición poden participar investigadoras
e investigadores de todo o Estado, con
traballos escritos en lingua galega, sen
límite de extensión, que terán como te-
ma obrigatorio As traballadoras do
Grupo de Empresas Álvarez de Vigo,
desde os seus comezos até o seu peche,
valorándose o rigor científico, as fontes
primarias, o material gráfico e o mate-
rial de apoio documental achegado. Os
traballos entregaranse debidamente en-
cadernados e baixo un lema nun sobre
co texto Concellaría da Muller, Premio
da Palabra Investigación, no exterior,
e con outro sobre pecho no interior co
lema do traballo e os dados persoais,
antes do 24 de setembro, no Rexistro
Xeral do Concello de Vigo (Praza do
Rei s/n, 36201). O premio, único e in-
divisíbel, consistirá en 4.200 euros e a
publicación do traballo gañador.

A COMUNICACIÓN NO SEU TEMPO
Encontro organizado polo Consello da
Cultura Galega e coordinado por Xosé
López, Rosa Aneiros e Marcos S. Pérez
Pena, que se celebrará o xoves 30 de xu-
ño e vernes 1 de xullo en SANTIAGO. O
Consello ten azos para, con este encon-
tro, seguir a poñer piares na historia do
noso xornalismo. O obxecto de estudo
céntrase no intercambio de opinións e li-
ñas de traballo sobre a investigación de
comunicación e un diálogo fluído con ou-
tros investigadores que avanzaron consi-
derabelmente neste proceso. As persoas
interesadas poderán inscribirse no correo
electrónico comunicacion@conselloda-
cultura.org ou no telf. 981 957 227 de for-
ma gratuíta. O encontro está validado con
un crédito de libre configuración polas
facultades de comunicación das tres uni-

versidades galegas. O xoves 30 ás 10,15
Miguel de Aguilera Moyano falará sobre
Os mitos da comunicación e da cultura:
o establecemento dos marcos teóricos
para o estudo da comunicación; ás
11,30, Jaume Guillamet e J.L. Gómez
Mompart falarán sobre Apontamentos
metodolóxicos; ás 16,30, Manuel Parés
Maicas e Manuel Pinto farano sobre De-
safios da investigación en comunicación
e cultura; e ás 18,15, Armand Balsebre
(radio), Manuel Palacio (tv), Javier Díaz
Noci (internet) e Miquel Rodrigo Asina
(papel) farano sobre Os soportes ao lon-
go do tempo e a súa investigación. O
venres 1 ás 10, Xusto G. Beramendi, Víc-
tor F. Freixanes e Marcos Valcárcel fala-
rán sobre as Iniciativas para recuperar a
historia da comunicación en Galicia; ás
11,30, Núria Simelio, Amparo Moreno e
Timoteo Álvarez farano sobre Perspecti-
vas para a comunicación e a cultura no
seu tempo; ás 12,45, Antonio Checa e
Rosa Aneiros farano sobre Propostas pa-
ra avanzar na investigación en cultura e
comunicación; ás 16,30, Josep M. Figue-
res, Javier Fernández Sebastián, Alberto
Pena e Mª Cruz Seoane falarán sobre Os
avances na recuperación da memoria co-
municativa desde diferentes ámbitos de
estudo. Fortalezas e debilidades. O pro-
grama poderase ampliar cun seminario
práctico para o alumnado durante o 4 e 5
de xullo, do que se informará oportuna-
mente.

PREMIO ÁLVARO CUNQUEIRO
PARA TEXTOS TEATRAIS
Convocado polo Instituto Galego das
Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), a
XIV edición está dotada con 6.025 euros
asi como a publicación e a posibilidade
de representación da obra. Os textos pre-
sentados deben ser inéditos, en galego
(conforme á normativa vixente) e non re-
presentados nin premiados noutros con-
cursos. A temática é libre e non hai limi-
tación de extensión, se ben quedan ex-
cluídas as obras de teatro breve. Os tex-

tos presentaranse por quintuplicado en
DIN A-4, mecanografados a duplo espa-
zo por unha só cara, numerados, gram-
pados ou encadernados, baixo título e le-
ma inscritos na portada e acompañados
dun sobre pecho que, no exterior, leve o
mesmo lema e, no interior, o nome e ape-
lidos do autor, nacionalidade, NIF, NIE
ou nº de pasaporte, enderezo e nº de telf.
En substitución dos datos anteriores po-
derase presentar baixo pseudónimo e,
neste caso, no sobre pecho deberá figu-
rar, como mínimo, o NIF, NIE ou nº de
pasaporte. Os orixinais deberán enviarse
a Premio Álvaro Cunqueiro para Textos
Teatrais. IGAEM. Apdo. 150, 15771,
Santiago de Compostela, ou nos rexistos
das delegaciós provinciais da Consella-
ría de Cultura. O prazo de admisión re-
mata 60 días hábiles despois de seren pu-
blicadas as bases no DOG. Os orixinais
non premiados poderán ser retirados das
oficinas do IGAEM nun prazo de 30 dí-
as naturais contados a partir do seguinte
ao da decisión do xurado.

PREMIO INTERNACIONAL
JOVELLANOS
Ediciones Nobel promove este certame
de ensaio ao que poden presentarse auto-
res de calquera país do mundo, con tra-
ballos de tema libre, aínda que se consi-
deran de especial interese aquelas mate-
rias ou cuestións relativas á problemática
da sociedade actual, en calquera dos seus
aspectos, dunha extensión máxima de
300 folios escritos a duplo espazo por
unha cara. Os orixinais, mecanografados
sobre papel ou en soporte informático,
deberán estar acompañados dun breve
extracto do seu contido, cunha extensión
non superior a dous folios, axuntándose
esas dúas follas en castelán, no caso de
estar redactados noutra lingua, e remiti-
ranse, en caso de desexalo, nun sobre pe-
cho e baixo plica, por correo certificado,
ou entregados directamente na sede da
editorial, sita na r/ Ventura Rodríguez 4,
1º - 33004 de Oviedo, antes do 15 de no-

vembro. O premio está dotado con
18.000 euros, e a publicación do ensaio
gañador. Máis información en www.edi-
cionesnobel.com.

CURSO DE INTERNET
O Centro Veciñal e Cultural de Vala-
dares en Vigo organiza este curso, gra-
tuíto, dunha duración de 45 horas des-
tinado a labregos ou familiares, que se
vai impartir do 1 de xullo ao 12 de
agosto, os luns, mércores e venres de
19,30 a 22 h. Ademais este centro ve-
ciñal tamén promove cursos de Músi-
ca e movemento para crianzas de 3 a
7 anos, e de Técnica Vocal para adul-
tos. Para matricularse pódense consul-
tar os horarios ou calquera outra infor-
mación na Secretaría do C.V.C. de Va-
ladares en horario de oficina ou cha-
mando  ao telf. 986 467 053.

XIII CERTAME
MANUEL LUEIRO REY
O Concello do Grobe, xunto con Sotelo
Blanco Edicións, promoven este premio
de novela curta para honrar a memoria
desta figura, así como fomentar a pro-
moción da literatura galega e os seus au-
tores. Poderá participar calquera persoa,
sen distinción de idade ou nacionalida-
de, que presente os seus textos en lingua
galega, conforme á normativa vixente.
Os traballos, que deberán ser orixinais e
inéditos, terán unha extensión mínima
de sesenta páxinas e máxima de 120, ta-
maño DIN A4, de mil oitocentas matri-
ces cada páxina, aproximadamente. Do
texto enviaranse 5 copias baixo lema,
antes do 15 de agosto de 2005, a XII
Premio Manuel Lueiro Rey Concello do
Grobe, Praza do Corgo s/n, 36980 O
Grobe (Pontevedra), coas que se axun-
tará un sobre pecho no que figuren, fóra,
o lema e título. e que conteña o nome
completo, enderezo e teléfono do autor,
así como o título do libro. Máis infor-
mación en certamelueiro@culturaogro-
ve.com.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTES E
VOLUNTARIADO

Convócanse 36 prazas para a resi-
dencia de educadores en prácticas
en centros de atención a menores
dependentes desta consellaría para
o curso escolar 2005-06. Os solici-
tantes deberán ser nacionais de
calquera país membro da Unión

Europea, con residencia en Galiza,
non ter cumpridos os 26 anos, es-
tar cursando estudos universitarios
ou de formación profesional de
grao superior ou ter finalizados es-
tes estudos. Toda a información re-
ferida á solicitude e aos prazos de
presentación aparece recollida na
páxina electrónica da xunta de Ga-
licia ou no DOG de martes 14 de
xuño de 2005.♦

D.O.G.D.O.G.

29
euros

volume

A NOSA TERRA

Infórmese chamando ao telf. 986 433 830 ou subscripcions@anosaterra.com

ESPAZOS NATURAIS DE GALIZA

Pontevedra A Coruña Lugo Ourense

O X Festival
Internacional
de Danza
para
Paseantes
(En Pé de
Pedra)
celébrase
esta fin de
semana en
SANTIAGO.



te Alpide até final de xuño.
GENARO
LÓPEZ VILLAMIL
Até o 9 de xullo podemos
gozar coas súas obras, e as
de Eugenio Lucas Veláz-
quez, na galería Art Next.

12-1
Esta colectiva de gravado
pode visitarse até o xoves
30 en La Galería.

JORGE PERIANES
A galería Ad Hoc expón,
até o 2 de xullo, pinturas,
esculturas e videoproxec-
cións deste artista e máis de
Nano 4814.

SYLVIE BUSSIÈRES &
JOAN FONTCUBERTA
A galería Bacelos (Progre-
so 3) mostra as súas obras
até o 30 de xullo.

THE ROLLING STONES
Colección de Jordi Tardá
conmemorativa dos 40
anos do grupo que podemos
ver na Casa das Artes até o
martes 28 de xuño.

PINTURA DE NENAS
Na Casa da Xuventude po-
demos ollar os traballos re-
alizados polas rapazas do
clube Beiramar.

COLECTIVA
DE GRAVADOS
Podemos ollar esta mostra
até o sábado 25 de xuño en
The Tube Gallery.

DIÁLOGOS
Na galería Chroma perma-
necerá, até este venres 24
de xuño, esta colectiva de
Edmundo Paz, Jesús Ri-
sueño e Fernando Yáñez.

DIÁSPORA
O MARCO alberga a mostra
10 Artistas galegos no exilio
latinoamericano (1930-
1970), coa que se pretende
aportar novas claves de lec-
tura da historia da arte gale-
ga do s.XX, amosando da-
dos que permitan reconstruír

unha historiografía alternati-
va ao discurso oficial acadé-
mico. Até o 11 de setembro
poderemos contemplar 72
obras, entre pinturas, debu-
xos, fotografías e esculturas,
ademais de proxeccións e bi-
bliografía diversa de 10 ar-
tistas claves como Ángel
Botello, Castelao, Manuel
Colmeiro, Eugenio Gra-
nell, Maruxa Mallo, Luís
Seoane, Arturo Souto, Xo-
sé Suárez e Carlos Velo.

CARLOS RIAL
Ten unha mostra dos seus
traballos na galería Vgo,
onde permanecerá até o 30
de xuño.

VER E TOCAR
A sala I do C.S. Caixanova
acolle esta mostra itineran-
te do Museo Tiflológico or-
ganizada pola ONCE.

CARLOS
RODRÍGUEZ-MÉNDEZ
Até este domingo 19 de xu-
ño poderemos contemplar
as creacións deste artista no
Espazo Anexo do MARCO.
Esculturas de turba, fotos
de obras, espazos abando-
nados... nos que aparece a
súa figura ou de si mesmo
co corpo deformado.

■ MÚSICA

SLIM JIM PHANTOM
TRIO
O que foi o corazón rítmico
dos Stray Cats, Slin Jim (Ja-
mes McDonnell) é un dos
rockeiros americanos máis
influintes das últimas déca-
das. A súa maneira de tocar
a batería, sinxela, contun-
dente, pero espectacular, fi-
xeron del un dos máis afa-
mados instrumentistas. Pre-
séntase, por primeira vez no
Estado, con este trío clásico
do rock co que repasará un-
ha boa presada de pezas de
Stray Cats, composicións
propias e clásicos intempo-
rais. Este sábado 25 a partir
das 22,30 na nova sala La
fábrica de chocolate (Roxe-
lio Abalde - zona de Chu-
rruca). Ademais tamén to-
cará Mr. Whiz. Entradas á
venda por 15 euros en Ele-
pé, Gong, Honky Tonk e
Casa de Arriba.

RAGA & TALA
O centro social autoxestio-
nado A Cova dos Ratos (Ro-
mil 3, baixo) organiza, para
o sábado 25 ás 22,30 h, este
concerto a cargo dos músi-
cos indios Vikas Triputhe e
Sukhdev Mishra cunha en-
trada de 3 euros. Máis infor-
mación en www.sindomi-
nio.net/caleidoskopio.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

EL CALAMBRÓN
Podemos ollar a magnífica

obra do pintor mexicano
Justo Ilhuicamina, até o 17
de xullo, na galería Arcana.

GRAVADO CAIXANOVA
Até o 5 de xullo, a galería
Rivas Briones acolle as

obras premiadas e men-
cións nesta recoñecida Bie-
nal Internacional.

PorPortoto
■ MÚSICA

PAT METHENY GROUP
Este sábado 25 no Coliseu a
partir das 21,30 h. Entradas
entre 15 e 40 euros.

LisboaLisboa
■ CINEMA

HAI QUE BOTALOS
Despois de proxectarse en
máis de 300 lugares, estas 24
curtametraxes chegan o sába-
do 25 á Escola Superior de te-
atro e cinema de Amadora.
M á i s  i n f o r m a c i ó n  e n
www.haiquebotalos.com e nos
telf. 981 554 248, 630 753 448,
678 034 593, 652 026 748.♦

CLUB DE ADICTOS A DEEP PURPLE
www.cadp-hushmagazine.com

Páxina electrónica do club de fans oficial
de Deep Purple no Estado español. Os
que gustaban do hard rock ou os que ve-
ñen de descubrilo poden atopar informa-
ción sobre esta banda, novidades sobre as
actividades do club, álbum de fotos, un
foro, unha tenda de camisetas, etc.♦

AA RedeRede
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■ Busco piso no Casco Vello (ou
arredores) de Vigo para alugar a
partir de setembro. Amoblado ou se-
miamoblado e con 1-2 dormitorios.
Telf. 687 315 234 ou 699 103 510.

■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.

■ Precisam-se Mestres Especialis-
tas em Educação Infantil e Técni-
cos Superiores em Educação Intan-
til (ou titulações equivalentes) para
criar cooperativa de ensino em Vigo.
Interessados/as enviar curriculum vi-
tae a caixapostal@terra.es, ou a es-
colaemgalego@yahoo.com.br

■ Alúgase casa na ría de Muros-Noia,
nos meses de xullo, agosto, setembro
ou quincenas. Interesados chamar aos
telf. 986 208 626 ou 615 864 477.

■ Véndese finca de 1.030 m2 en Va-
güín-Mogor (Marín) con boas vistas á
ría, enriba da praia de Mogor. Tamén
se aluga casa antiga con finca en
Aguete, o mes de xullo, por 600 euros.
Máis información no telf. 608 086 107.

■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona de
Conxo en Santiago. Telf. 687 581 137.

■ Vendo gaita de pau santo en si B
con roqueta, fol de cabuxo, funda de
terciopelo de cor granate e farrapos
en azul ceo. Vivo na Laracha, por se
alguén quere vela. Prezo 400 euros.
Telf. 653 618 955.

■ Bibliófilos: vendo orixinal asinado por
Celso Emilio Ferreiro de Cantigas de es-
carnio e madecir, publicado en Caracas
no 1968 baixo seudónimo de Arístides Sil-
veira. Telf. 635 869 108 pola mañá.

■ Vendo colección completa de Bi-
blioteca Galega, de La Voz de Galicia,
composta por 120 libros e totalmente

nova por 120 euros. Tlf. 653 618 955.

■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experto/a en Sexoloxía
e Educación Sexual, en toda Galiza.
Máis información nos telf. 654 489
082 / 629 867 824.

■ Urxe vender, por problemas, precioso
e orixinal apartamento en Mondariz
Balneario, 60 m2, 2 dormitorios, baño,
salón-cociña, calefacción, chans e teitos
forrados de madeira, abufardado, du-
plas e grandes xanelas, vistas ao ceo
desde toda a casa e desde as camas,
decorado estilo montaña, rústico e a es-
trear, con garaxe e trasteiro. Merece ser
visto. Prezo 22.000.000 de pta. Informa-
ción nos telf. 679 697 055 / 986 226 026.

■ Alúgase piso amoblado con cale-
fefacción na zona da Rúa de San Pe-
dro en Santiago. Perguntar por Vitoria
nos telf. 981 589 539 ou 646 693 025.

■ Estancias lingüísticas para crian-
zas desde os 13 anos, adolescentes
e adultos en Inglaterra e Gales. Máis
información en pazsilva2000@ya-
hoo.es ou chamando ao 986 415 666/
986 639 172.

■ Búscase propietario agarimoso pa-
ra cadeliños de raza pequena. Intere-
sados contactar no 986 415 666/ 986
639 172 ou en pazsilva2000@yahoo.es.

■ Busco casa con finca perto de Pon-
tevedra para todo o ano en aluguer ci-
dade. Prezo razoábel. Telf. 986 767 187.

■ Quixera manter correspondencia
con muller progresista galega, de
35 a 40 anos. Chámome Antón Ro-
bledo Pérez e o enderezo é Centro
Penitenciario de Villabona. Finca Ta-
bladiello Alto 33271, Llanera-Gijón.

■ Véndese dúplex de 90 m. en Ber-
tamiráns (perto de Santiago) con 3
cuartos, cociña amoblada, sala, 2 ba-

ños, xardín e piscina. Exterior. Menos
de 80.000 euros. Telf. 605 548 848.

■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofréce-
se para traballar como conserxe de co-
munidade, na construción como peón,
ou para traballar como peón en serraría.
Preguntar por Alberto no 616 870 908.

■ Técnico con experiencia en pro-
dución gandeira e leiteira busca
emprego en explotacións agropecua-
rias en toda Galiza. Teléfono de con-
tacto 686 513 125.

■ A actualidade do deporte da bi-
llarda na Galiza e no mundo está
no Varal Dixital: www.ovaral.blogs-
pot.com. Achégate á LNB e coñece
os outros galácticos e galácticas,
ponte en contacto con nós se que-
res que organicemos un torneo on-
de ti vives: ovaral@hotmail.com.

■ Vendo piso en Vigo, na urbaniza-
ción As Palmeiras, con 100 m2 de
garaxe e trasteiro por 34.000.000 pta.
Interesados chamar ao 639 134 041.

■ Xa tes un novo medio de comuni-
cación ao teu alcance na rede gale-
ga: www.xente.mundo-r.com/arrouta-
da. Entra e entérate do que pasa en
Galiza. Contacta con nós en arrouta-
dainforma@mundo-r.com.

■ Alúgase apartamento en Viveiro
(en xullo e agosto) con dous cuartos,
baño, salón, cociña, ampla terraza, lu-
minoso. A 50 m. da praia, do paseo
marítimo e do parque. Telf. 982 562
498 polas noites.

■ Solicítase perruqueira na Coruña
para atender perruquería. Chamar ao
981 122 112.

■ Véndese piso de 120 m2 en Vivei-
ro. Tres cuartos, dous baños, salón,
cociña, terraza, luminoso. A 50 m. da
praia, do paseo marítimo e do parque.
Telf. 982 562 498 polas noites.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Porta principal do colexio público Vidal Portela en Pontevedra. Por esta indigna entrada pasan a
diario centos de nenos e nenas. Virán tempos nos que alguén tomará conta do agravio?

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

O novo grupo vigués,
que fusiona os instru-
mentos acústicos e ele-
mentos electrónicos co
hip hop, toca o sábado 25
na sala Vademecum de
VIGO, onde estará acom-
pañado por Bflecha DJ

set e Jahbitat; o xoves
30 poderemos escoitalo
na sala Capitol de SAN-
TIAGO; e o venres 1 de
xullo estará no bar Patos
de NIGRÁN. Máis infor-
mación en www.armadi-
llosoul.com.♦

ArmadilloArmadillo

A galería
Arcana de
VILAGARCÍA
acolle unha
mostra
do artista
mexicano
Justo
Ilhuicamina.
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Do 23 ao 29
de xuño
de 2005 Que os xornalistas de

fóra visiten Galiza é,
de por si, positivo.

Grazas ao Prestige e a Nunca
Máis descubriron o mar, a
pesca e os mariñeiros. Grazas
a estas eleccións descubriron

un españolismo duro que se
expresa nun galego pechado.
Descubriron que este é un
país emigrante, eles que es-
tán obsesionados co contra-
rio, a inmigración. Descubri-
ron que o mapa de partidos

non é idéntico ao deles. E
agora xogan a descubrir
quen é máis moderado/radi-
cal: se Beiras ou Quintana.
Como dicían os de Les Lut-
hiers: xa nos descubriron,
por fin nos descubriron!♦
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Sísifo
FRAN ALONSO

Os resultados das
eleccións son
decepcionantes.

E aínda que puidese ser
reprochable que as ca-
rencias da oposición im-
posibilitaron atopar un
discurso determinante
para o cambio, a estas
alturas da nosa historia
recente é innegable que
a masiva validación
electoral dunha dereita
cultural, moral e progra-
maticamente esgotada
reaviva os estigmas dun
pasado de caudillismo e
a súa actualidade nesta
Galicia, aparentemente
moderna, do século
XXI, denotando unha
alarmante falta de madu-
rez social. Non en van,
en contra do que viña
sendo habitual, os maio-
res índices de partici-
pación déronse esta vez
nas provincias de Lugo e
Ourense, berces de cau-
dillos. O desgaste da de-
reita é mínimo e, de fei-
to, o PSOE só lle arreba-
tou catro deputados ao
PP, pois os outros catro
proceden dun BNG que
fracasa nun momento en
que durante a campaña,
con todo, o seu novo lí-
der se mostrou capaz de
afianzar, a pasos de xi-
gante, a súa solidez para
levar as rendas da orga-
nización. 

Ese BNG que tropeza
e perde catro deputados
somatiza tamén dous im-
portantes problemas: o
fracaso do goberno de
coalición en Vigo (factor
electoralmente emprega-
do polo PP) e a ausencia
na campaña de dous im-
portantes líderes históri-
cos: Xosé Manuel Beiras
e Camilo Nogueira. 

O único que podería
paliar a descarga vital
que esta decepción nos
produce sería que o PP
pasase definitivamente á
oposición, sen recuperar
a maioría absoluta a tra-
vés do voto emigrante (a
modificación do regula-
mento do censo dos “re-
sidentes” ausentes debe-
ría ser a última gran ba-
talla da sociedade civil
neste proceso). E aínda
que o BNG se atopa en
difíciles condicións para
negociar, o feito de que
o nacionalismo asumise
áreas como Asuntos So-
ciais, Medio Ambiente e
Cultura..., amais de ob-
ter a vicepresidencia,
non deixaría de ser un
feito histórico que lle
outorgaría grandes posi-
bilidades para dotarse
dunha dimensión insti-
tucional, proxectando ao
seu líder e facendo che-
gar a súa mensaxe á ci-
dadanía. Dese xeito, a
pedra de Sísifo non rola-
ría sobre nós.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Preside Legais, o Colectivo de
Lesbianas, Gais, Bisexuais e
Transexuais de Vigo, non ten
frío fóra do armario e considera
que o matrimonio homosexual é
unha forma de que todo o mun-
do teña os mesmos dereitos.
Chámase Francisco Piñeiro.

Nunca houbo tan poucos ma-
trimonios nin tanto barullo po-
los casoiros.

A verdade é que non se en-
tende. Os gais somos unha reali-
dade visíbel desde hai décadas.
Supoño que a Igrexa ataca o ma-
trimonio gai para gañar poder,
pero recorre a métodos sen senti-
do. A sociedade mudou e a fami-
lia tamén. Hoxe hai familias de
pais e nais solteiras, familias con
pais separados, familias de aco-
llida... Neste contexto aparece-
mos os homosexuais e outro tipo
de familia máis. E se só reclama-
mos que tamén formamos fami-
lias, queda claro que a protesta
non é contra o matrimonio gai, é
contra os gais.

Eu, persoalmente, estou
contra o matrimonio, tanto me
ten o tipo.

Queremos o matrimonio para
igualarnos en dereitos co resto
da sociedade, para que non haxa
diferenzas porque en democracia
os dereitos teñen que ser iguais
para todos. Particularmente, se a
miña parella quere casar, non
vou deixala por iso, pero prefiro
outra regulación como é a pare-
lla de feito. A cuestión é que ca-
da quen teña dereito a optar por
unha fórmula ou outra, como os
heterosexuais.

Hai listas de caídos por Es-
paña nas Igrexas e listas de éxi-
to musicais. O que de momen-
to non vai haber son listas de
gais do PP.

A pesar da manifestación que
montaron en Madrid, non todos
os do PP son retrógrados. Hai
xente que incluso sae do armario,
como un concelleiro de Ourense
que di que, cando saia a lei, vai
casar. Tamén hai deputados, co-
mo Celia Villalobos, que votaron
a prol da lei de matrimonios gais.

Non resulta un pouco peri-

goso o outing (sacar do armario
aos que queren conservar a súa
homosexualidade no anonima-
to)? Non pode enfrontar aos
gais con parte da sociedade?

Penso que non se vai practi-
car o outing. Eu son contrario.
Outing é cando te chamaban ma-
ricón na escola e o que pode su-
frir un rapaz de pequeno non llo

desexo a ninguén. Non me gusta
sacar a ninguén do armario á for-
za, outra cousa son algunhas in-
sinuacións que se fixeron.

Como un partido como o
PP pode cometer o erro de or-
ganizar unha manifestación
contra o matrimonio gai? Hai
outros problemas que, até para
eles, son máis importantes.

Están de costas á realidade,
quizais pasou que perderon as
eleccións e queren amarrar os vo-
tos dalgúns grupos, pero son gru-
pos da ultradereita, cos que conec-
ta ben a Igrexa porque está contra
de nós. Mais todos temos amigos,
veciños ou parentes homosexuais
e penso que un do PP tampouco
pode renunciar a esa amizade, ve-
ciñanza ou parentesco.

Que me di do lobby gai?
Non existe nada diso. Tam-

pouco facemos tanta presión;
proba diso é que continuamos
discriminados. Os gais somos un
colectivo minoritario, pero so-
mos millóns e agora os políticos
fíxanse máis en nós e nas elec-
cións veñen a pedirnos o voto.
Tamén é certo que como colecti-
vo estamos no punto de mira dal-
gunhas empresas porque até ago-
ra non tiñamos cargas familiares
e iso dábanos maior capacidade
adquisitiva, pero nada máis.

Pásase moito frío fóra do
armario?

Non o paso nada mal. Fóra
do armario hai máis luz, dentro
síntese claustrofobia.

E a nivel laboral non ten
problemas?

Son o meu xefe; teño un res-
taurante e se algún cliente non
lle gusta que sexa gai, que non
veña. O negocio funciona sen
problemas e cando as cousas van
ben, parece que para algunha
xente que sexas gai non repre-
senta tanto problema.♦

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira

Relatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer a
liberdade. Para devolvela con flores. E se puidera ser, daquelas
que había no xardín dos Boedo. Na casa leda do pai e a nai de

Pucho Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, alhelís brancos,
begonias e margaridas sempre na conta dos que defenderon a
liberdade coa cultura e o ferro.

A NOSA TERRA

PRÓLOGO DE MANUEL RIVAS

Francisco Piñeiro
‘A manifestación de Madrid era contra os homosexuais’

PACO VILABARROS


