


Aznar suplanta a Fraga 
O FRAGUISMO TOCOU FONDO 

Foto Fernando de Paz 

A Prestige cebouse 
tamén no fraguismo no-gobemo do PP. 

-aproveitou a desfeita para coiittolar a sucesión de F 
desde Madrid. A loita polo poder e a falta de liderado fará 

ible a gobemabilidade do país, no que agora quedan ó descu 
as trampas e as miserias do fraguismo. Elaboramos un dossier e démosll 

a palabra a oposición para que se defina sobre a ~sidade dunha altemati 



A C O 

Máis do mesmo: chapapote, cemento e converxencia 
XAVIER VENCE 

contundente tra
llazo do Prestige 
na conciencia 
colectiva dos 
galegos levantou 

unha espectacular resposta popular 
que intimida aos que levan anos 
ocupando o poder sen solucións 
para os problemas nos que o país se 
xoga o seu futuro. A evidencia das 
múltiples carencias, da manipula
ción brutal dos medios de adoutri
namento de masas e da ruptura da 
arañeira da submisión produciu tal 
pánico no corpo dos profesionais do 
poder que, en a penas 20 días de 
xaneiro, se viron obrigados a esceni
ficar a presentación dun "Plan 
Galicia". Un plan que supostamente 
implica mobilizar un volume de 
recursos que multiplica por cincuen
ta os investimentos do orzamento 
autonómico para un ano. Coa pre
sentación deste "Plan" prométese
nos, ¡unha vez máis!, que Galiza vai 
despegar definitivamente, que 
Galiza vai converxer con España e 
con Europa. 

Quero mostrar neste artigo que o 
discurso da converxencia está moi 
gastado, que resulta tan pouco crible 
agora coma no pasado. E é que se 
trata do mesmo tipo de medidas que 
xa marcaron o noso fracaso nos últi
mos 15 anos, mesmo no caso en que 
déramos crédito a moitas das medi
das que se anuncian sen prazo nin 
orzamento. Finalmente pretendo 
esbozar o que eu considero que 
deberían ser medidas de alcance 
para reorientar a evolución da nosa 
economía. Pero antes de entrar no 
núcleo do problema parécenme 
oportunos algúns comentarios 
sobre o "método" de elaboración, 
que cuestionan a credibilidade do 
Plan e o "estilo" de gobernar. 
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¿UN PLAN OU 
UN PROGRAMA 
ELECTORAL? 

O primeiro que 
cabe dicir é que 
resulta rechaman-
te ver como un 

Goberno que pretende ser tomado en 
serio se atreve a elaborar un Plan de 
actuacións da envergadura que se lle 
outorga a este en a penas vinte días de 
xaneiro ... Non cabe dúbida que esta 
celeridade deixa en moi mal lugar a 
todos os equipos de Orza e das 
demais consellerías que se gastan 
meses e meses preparando as liñas de 
actuación dos MCA e do PEDEGA 
para que logo cheguen catro directo
res xerais e pinten un "Plan Galicia" 
en quince días. Se Orza ten un mínimo 
de orgullo profesional debería dimitir 
irrevocablemente!. Tal foi a celeridade 
que á principal área urbana do país 
non lle incorporaron as súas propos
tas porque ao sometela a informe do 
Consello Económico e Social e darlle 
curso formal, con rexistro de saída e 
esas "intriquinencias", chegou cando 
xa os Reis Magos pecharan o paquete. 

O segundo comentario que cóm
pre facer deriva do desconcerto típico 
dun economista que cre que para 
poder investir é necesario dispoñer 
dos recursos ou saber de onde poden 
vir. O Presidente do Goberno e o seu 
Ministro de Economía xuraron que 
para financiar os 12.500 millóns de 
euros do Plan Galicia non se precisaba 
nin aumentar o déficit nin facer modi
ficacións do crédito. Pois ben, ou 
unha parte do Plan Galicia (aquela 
que non estaba xa comprometida) é 
un mero exerClCIO virtual do 
Presidente do Goberno para demos
trarnos que se se pon ocórrenselle 
cousas, ou ben temos uns pésimos 
xestores que dispoñían dunha fabulo
sa cantidade de recursos e non sabían 
que facer con ela. Se era tan fácil dis
poñer deses recursos non se entende 

moi ben por qué tantas reivindica
cións do noso país estaban, e seguen a 
estar, sen atender. Claro está que este 
é un comentario malévolo e infunda
do porque se un aparta un chisquiño a 
escuma comproba que están a incluír 
obras xa planeadas ou en execución 
(7.260 millóns de euros) e que as 
maiores estimacións de gasto novo 
son para a vindeira década (AVE do 
Cantábrico, autovías do interior, Porto 
exterior, etc.) . Sendo así enténdese que 
non teñen porque afectar a ningún 
orzamento presente nin ao do ano 
vindeiro nin tampouco aos orzamen
tos do goberno que suceda a Aznar 
nin do que suceda a Fraga. E de aquí 
aló malo será que non acontezan cou
sas novas, que aos galegos non se lle 
ocorran prioridades máis urxentes e 
que La Voz de Galicia non se aburra de 
ocupar dúas páxinas do xornal recor
dándolle as promesas a quen xa non 
está no sitio para cumprilas. 

Neste "Plan", podemos distinguir 
tres grandes grupos de actuacións: a) 
as que xa foran prometidas no pasado, 
xa están aprobadas e mesmo en exe
cución parcial; b) as que foran moitas 
veces demandadas, prometidas reite
radas veces e nunca chegaran a execu
tarse; e c) as que nunca se lle ocorrera 
a ninguén solicitar nin ofertar. pois 
ben, meter no Plan Galicia actual as 
primeiras é un falta de respecto aos 
cidadáns e pode ser cualificado en 
sentido propio como un fraude por 
ofrecer o que xa está executado ou 
tiña que estar. No que se refire ás 
segunqas deben ser benvidas sempre 
e cando representen compromisos 
serios, é dicir, cuantificados, traslada
dos ao plan orzamentario e concreta
dos os prazos de execución; se non é 
así podemos pensar que se trata da 
enésima vez que se vende o mesmo 
oso. A terceira categoría está chamada 



a incorporarse aos manuais de planifi
cación como exemplo de despropósi
tos e antoloxía dos dispara tes dos 
gobernantes megalómanos e autorita
rios. Que a estas alturas apareza unha 
mente omnisciente que da noite para a 
mañá descobre obras imprescindibles 
que a ninguén se lle pasaran pola 
cabeza é motivo de preocupación ou 
polo menos de desconfianza. 

¿Por que, en cambio, demandas 
importantes e reiteradas que respon
den a necesidades contrastadas e de 
efectos claramente positivos son com
pletamente ignoradas neste Plan? 

Ese é o caso, por falar de infraes
truturas, de actuacións como a prolon
gación do FC en Vigo directo cara a 
Porriño e Portugal; ou a remodelación 
da mortífera autovía Vigo-Porriño; ou 
retomar o plan da autoestrada de 
peaxe Santiago-LalÍn-Ourense e con-

vertela en autovía libre de peaxe; ou a 
unión da Costa da Morte con 
Santiago; ou conectar Lavacolla coa 
rede do " AVE" para que toda Galiza 
puidese contar de verdade cun servi
cio aéreo internacional. 

Non falemos doutros tipos de 
actuacións que poderían ser de maior 
alcance estratéxico: plan plurianual de 
financiamento e fortalecemento da 
feble infraestructura de I+D e tecnoló
xica nos diferentes eidos (mariño, 
industrial, agrario, etc) . ¿Para cando 
un orzamento digno para encher de 
equipos e de técnicos os centros tecno
lóxicos que hoxe son pouco máis que 
preciosas obras de arquitectura? 

En fin ... moito teñen que aprender 
os gobernos europeos, Bruxelas e 
todos os teóricos do planeamento que 
seguen emperrados en que a elabora
ción dun plan a medio e longo prazo 
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debe ser o resultado dun coidadoso 
traballo de estudio de necesidades, 
dunha mínima prospectiva, dunha 
consulta e negociación coas institu
cións e axentes implicados ou afecta
dos, dunha xerarquización e prioriza
ción das medidas, unha clara cuantifi
cación dos custos de cada actuación e 
das correspondentes vías de financia
mento, etc. Pois ben, Aznar vén de 
demostrar que todo iso é filfa e o 
único que carreta é ineficiencia e dila
pido. Tal é a revolución metodolóxica 
do Plan Galicia que está chamado a 
ser estudiado en todas as 
Universidades do mundo como o 
modelo de planeamento económico 
para o século XXI; eu propoño cha
marlle o modelo FRESSCO 
(Fantástico, Rápido, Efémero, Sinxelo 
e Sen Compromiso Orzamentario). 

Claro está que con eses preceden
tes o que hai que preguntarse é se se 
trata dun plan de goberno ou dun 
programa electoral. A súa inconcre
ción en termos orzamentarios ou de 
prazos de execución aproxima moitas 
das actuacións máis a promesas elec
torais que a plans de actuación dun 
goberno en exercicio. Coa particulari
dade de que unha boa parte das actua
cións novas non son nin para esta 
lexislatura nin para a seguinte. 

Por outra parte, non menos cho
cante resulta a dimensión xeográfica 
do Plan. Supostamente, este é un Plan 
que nace para contrarrestar os efectos 
do Prestige, pero cando un examina a 
xeografía do impacto do Prestige e a 
compara coa xeografía das actuacións 
en infraestructuras prometidas por 
Aznar non pode máis que sentir unha 
profunda perplexidade: case parecen 
dous conxuntos disxuntos. Case todas 
as actuacións se localizan na Galiza 
oriental e son relativamente insignifi
cantes e inconcretas as que teñen 
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como destino a Costa da Morte e a 
faixa atlántica en xeral. Non fai falla 
ser un allo para preguntarse se isto 
non terá algo que ver co mapa electo
ral de Galiza ou, máis aínda, se terá 
iso algo que ver co mapa dos conflic
tos internos do pp na actualidade 
post-cuíña. ¿Trátase dun plan para 
Galiza ou un plan para controlar Lugo 
e Ourense? Ou formulado doutro 
xeito ¿é un plan para Galiza ou é o 
prezo (virtual) para someter os rebel
des do pp galaico? 

Cabe outra hipótese máis moral e 
algo máis surrealista: trátase dun xus
ticeiro esforzo de equilibramento do 
nivel de chapapote en Galiza: a costa 
cobrea o Prestige, Aznar o interior. 

Entre as escasas medidas trazadas 
para a franxa costeira está a creación 
de solo para "parques ou polígonos 
empresariais" e unha cativa elevación 
dos teitos das subvencións para os 
investimentos. A cantidade de polígo
nos baleiros polo país adiante e o fra
caso da política de incentivos mesmo 
en zonas máis industriais e urbanas, 
como foi o caso de Ferrol nos oitenta e 
noventa, deberan servir para darse 
conta que iso non vai aportar grande 
cousa a esas áreas. E iso xa o denun
ciaron os empresarios da Costa da 
Morte, que saben que o solo non é o 
impedimento. Mellor sería, sen ir 
máis lonxe, que se garantise un fluído 
eléctrico normal para as empresas (e 
fogares) que evitase os contínuos apa
góns e caídas de tensión de Electra do 
Xallas (Fenosa), que hoxe por hoxe 
disuade a calquera empresa de 
implantarse nesa zona. 

E a converxencia, ¿como vai afec
tar o Plan a converxencia? É difícil 
avaliar o impacto dun Plan que é 
hoxe por hoxe máis virtual que real. 
Pero vaian algunhas reflexións sobre 
o tema. 
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Gráfico 1. PIB per capita por CCAA. 2001 (media 
española=100) 
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Gráfico 2. Crecemento do PIB das CJ:;AA 1995-2001. En pts constantes 
de 1995 
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A INACESA 
CONVERXENCIA 
¿CON QUEN? 

Converxencia é a 
palabra talismán 
do discurso eco-
nómico oficial dos 

últimos anos. Segundo eles, deberia
mos ter aprendido que levamos anos 
converxendo en renda, converxendo 
en emprego, converxendo en I+D, con
verxendo en benestar, converxendo en 
educación. .. Moitas veces nin tan 
sequera nos din con quen converxe
mos, case nunca se nos presentan 
honestamente os datos que suposta
mente soportan tales afirmacións e, 
desde logo, nunca nos din con quen 
non converxemos ou se a nosa conver
xencia é máis lenta que a da maioría. 
Pero dá iguaL.. converxer está ben, é o 
eterno reclamo para os pobres, serve 
para tranquilizar os gobernados e para 
lexitimar os que gobernan. O problema 
é que máis tarde ou máis cedo a xente 
descobre o truco e xa non cre nada. 

Cando irrompe a crise do Prestige 
descubrimos que estamos nus en case 
todo e que, a pesar diso, seica segui
mos converxendo e mesmo imos acele
rar a nosa converxencia gracias a unha 
epifanía cargada dun fantástico paque
te de ocorrencias. Co Plan Galicia, con 
este si que si... agora imos entrar de 
verdade polo camiño da converxencia. 

O certo é que nin había converxen
cia antes nin a vai haber agora. Non nos 
acercamos aos territorios avanzados de 
Europa nin do Estado na última década 
nin o imos facer coas medidas anuncia
das, mesmo no caso, inverosímil, de 
que se cumprisen todas as promesas. 
No mellor dos casos, sería unha nova 
rolda da mesma medicina que vén fra
casando nos últimos lustros. 

Algúns levamos tempo avisando 
que os datos son testáns e que conver
xer en propaganda non é converxer 
economicamente. Os datos do INE para 
o período 1995-2001 botan por terra o 
discurso oficial. Un número monográfi
co sobre converxencia rexional en 
España e en Europa da revista Papeles 
de Economía Española, publicada pola 
Fundación da Confederación das 
Caixas Aforro, mostra o mesmo. Para 
rematala, o recentemente publicado 
Informe da Comisión Europea sobre a cohe
sión económica e social tamén corrobora 
que Galiza segue situada no nivel do 
64,7 por cento da media comunitaria e, 
ademais, é a que menos medra no quin
quenio 1995-2000. 

Efectivamente, dito de xeito sintéti
co pero claro, Galiza é hoxe un dos 
espacios periféricos da UE, non só en 
termos xeográficos senón sobre todo en 
termos económicos. O nivel do PIB per 
capita está situado a penas nun 64,7 por 
cento do nivel medio da UE segundo os 
dados de Eurostat para o ano 2000. Ese 
grande gap a respecto da media corres
póndese co feito de ocupar unha das 
posicións de cola no ranking das rexións 
europeas e co feito de que a súa distan
cia a respecto das áreas máis desenvol
vidas de Europa é sinxelamente abis
mal. En efecto, o seu nivel a penas 
alcanza un tercio do nivel das rexións 
máis desenvolvidas da UE como poden 
ser Hamburgo, lle de France, Rexión de 
Bruxelas, Rexión londiniense, etc. 



Mesmo dentro do Estado Español, 
Galiza ocupa hoxe unha mediocre ter
ceira posición pola cola en PIB per capi
ta, superando tan só a Estremadura e 
Andalucía e a unha enorme distancia 
das CCAA de Madrid, Navarra, País 
Vasco ou Cataluña. Segundo os últimos 
dados do INE, no ano 2001 o PIB per 
capita de Galiza a penas alcanza o 78,5 
por cento da media española e está a 56 
puntos porcentuais da Comunidade de 
Madrid. 

O problema non se reduce ao feito, 
en si mesmo grave, desa enorme dis
tancia estática no que se refire ao nivel 
de desenvolvemento, que dalgún xeito 
reflicten estes índices. Ademais, a evo
lución dos últimos anos -as dúas últi
mas décadas para ser máis precisos
evidencia unha tendencia marcada
mente diverxente, de xeito que as nosas 
distancias coas rexións ricas de España 
e de Europa ou ben aumentan ou ben 
se manteñen pero en moi poucos casos 
se reducen. Nos seis anos que abarcan a 
última fase expansiva do ciclo econó
mico (1995-2001) Galiza creceu a unha 
taxa media anual do 2,26 por cento 
fronte ao 3,3 por cento de Madrid, 
Andalucía, C. Valenciana ou Murcia, de 
xeito que o seu PIB per capita pasou de 
representar o 80,8 por cento da media 
española en 1995 a un 78,5 por cento no 
ano 2001 (INE, 2002). Desde o ano 1997 
creáronse no conxunto do Estado 
Español ao redor de dous millóns de 
empregos, que en Galiza a penas repre
sentan o 3,6 por cento do aumento 
total. Se a comparación a facemos para 

o período 1989-2001, vemos que entre
mentres o Estado Español aumentou en 
2,2 millóns o volume de ocupados, nós 
perdemos ao redor de 65.000. 
Quedamos a anos luz de CCAA como 
Cataluña ou Madrid (que crearon 
medio millón de empregos cada unha) 
ou a Comunidade Valenciana, o País 
Vasco, Andalucía e tantas outras. 
Ningunha -nin Asturias- tivo un com
portamento tan negativo como Galiza. 
Unha manifestación ben visble dese 
deterioro económico plásmase na 
regresión demográfica que os datos 
recentemente publicados do Censo-
2001 confirman: a perda neta de 35.000 
habitantes na última década contrastan 
co aumento de case dous millóns no 
conxunto español. 

DESBOTAR 
AS FALSAS 
SOLUCiÓNS 

É xustamente esa 
tendencia a que
dar atrasada en 
relación ás áreas 

máis dinámicas o que debe constituír 
o maior motivo de preocupación e o 
que reclama con urxencia a adopción 
de medidas que permitan inverter esa 
tendencia ou cando menos freala de 
xeito real. Pero as solucións non son 
máis doses de cemento e chapapote, 
como na última década, que se tradu
ciron nun fracaso sen paliativos, 
senón outro tipo de accións que 
sexan, por un lado, máis cualitativas 
e, por outro, máis estratéxicas. 

A política de administrar rutinei
ramente os recursos limitándose a 
esparexelos entre a miríade de intere-
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ses cativos ou a facer obras de dubi
dosa rendibilidade social é o que 
impediu abordar nos últimos anos os 
problemas estratéxicos do país, que 
son a condición para a viabilidade 
productiva da nosa economía. Facer 
isto implica investir con visión de 
futuro, crear as condicións para que 
emerxan as empresas que hoxe non 
existen, para que innoven as empre
sas que hoxe aínda non o fan, para 
que os nosos labregos e os nosos 
mariñeiros podan traballar coa con
fianza de que as grandes ameazas 
están baixo control. Cómpre investir 
na investigación que permite mello
rar os productos e facer fronte aos ris
cos hoxe incontrolados, investir en 
tecnoloxía para protexer o medio, que 
é o principal recurso productivo 
dunha boa parte da nosa sociedade. 
En definitiva, iso implica investir en 
anticipar solucións que hoxe só uns 
poucos piden. Gobernar non é só con
tentar. A misión do gobernante é ir un 
chisco por diante dos intereses inme
diatos revelados polos individuos e 
anticipar un pouco as solucións de 
futuro que crean as condicións para o 
progreso colectivo. 

Crear unha economía moderna en 
Europa no século XXI require priori
zar a capacidade innovadora (non 
pensando só nas altas tecnoloxías 
senón en todos os sectores: Zara é un 
exemplo), crear condicións para unha 
boa calidade da producción e, en 
especial, da seguridade sanitaria e 
ecolóxica dos productos. E iso non o 
fai só o mercado senón que precisa 
unha Administración anticipadora e 
eficaz na regulación, no asesoramento 
e no control dos elementos críticos e 
chaves da nosa actividade producti
va. O Plan Galicia destina a innova
ción, caso de cumprirse, 8 millóns de 
euros: o 0,06 por cento do total! 
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A CONTRAT ~ M Ó N 
MPO 

G R Á F c o 

Demócratas de conveniencia 
odo o relacionado 
co Prestige e as 
súas moi diferen
tes consecuen
cias, incluídas as 

políticas, encheu xa milleiros de páxi
nas na prensa e de horas na radio e na 
televisión. Todo parece estar dito, 
aínda que sexa moito menos o feito. 
Por iso non vou entrar aquí nas 
dimensións económicas, ecolóxicas, 
xurídicas, sanitarias ou sociais do 
asunto, por outra parte ben tratadas 
nesta mesma revista por quen saben 
desas cuestións moito máis ca min. 
Porén, hai un aspecto no que coido 
convén insistir porque, unido a outros 
episodios acontecidos nos últimos 
dous anos, está a poñer de manifesto 
unha grave doenza da nosa democra
cia que, de non remediarse a tempo, 
pode devolvemos a épocas e conflic
tos que se crían superados para sem
pre. Refírome ás persistentes actitudes 
da dereita gobernante, en Galicia e en 
España, respecto dos fundamentos 
mesmos do actual sistema político. 

Esa dereita pretende presentarse 
como a mellor defensora e a intérpre
te infalible da democracia e da 
Constitución, así como doutros valo
res que a maioría da cidadanía consi
dera en principio da máxima priorida
de: os dereitos fundamentais, o pro
greso, o gobernar o servicio dos "inte
reses xerais", a eficacia, a boa admi
nistración, etc., etc. Concedámoslle o 
beneficio da dúbida e non lle aplique
mos de entrada aquelo de dime do que 
alardeas e direiche do que careces, malia 
ser esta unha excelente receita para a 
política en xeral. E antes de emitir 
xuízo, contrastemos as súas infausta
das proclamas cos seus actos. Pero 
antes convén lembrarmos qué é exac
tamente iso da democracia, non sexa 
que, con tanta Constitución converti-
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da en martelo de herexes, nos queiran 
meter gato por lebre. 

Como todo o mundo sabe, ou 
debería saber, a democracia non con
siste só en que se celebren cando 
correspondan eleccións libres, se com
puten sen fraude os resultados e 
goberne quen obteña a maioría ou 
unha combinación de minorías que 
sumen maioría. Este é, certamente, un 
dos alicerces maiores de calquera 
democracia, pero non é o único, e se 
me apuran nin sequera o principal. A 
democracia é ante todo liberdade para 
pensar, para expresarse, para actuar e 
para decidir. Liberdade de cada indi
viduo, de cada grupo e de todos xun
tos. E isto, amén das eleccións, impli
ca un conxunto de limitacións, garan
tías e contrapesos que impiden que o 
poder lexitimamente formado sexa 
tamén lexitimamente exercido, non 
sexa abusivo, non atente contra os 
dereitos fundamentais nin contra a 
liberdade de cada quen nin invada ou 
afogue as competencias doutras insti
tucións do sistema. A democracia é 
tamén un sistema con capacidade de 
autocorrixirse, e por iso é consubstan
cial con ela a crítica e o control do 
poder por parte doutros actores 
sociais e políticos, e nomeadamente 
por parte duns medios de comunica
ción autenticamente plurais e da opo
sición parlamentaria, pois só deste 
xeito é posible unha opinión pública 
ben formada que á parte do poder ó 
mal gobernante nas seguintes elec
cións ou incluso antes. A democracia 
é, last but not least, tolerancia, respecto 
para as minorías e para os discrepan
tes que se manteñan dentro deses 
mesmos límites, honestidade na xes
tión dos recursos públicos, convence
mento de que un pode estar equivoca
do e disposición a recoñecelo e a asu
mir as correspondentes responsabili-

dades se o erro ou a infracción fican 
demostrados. A existencia dunha ver
dadeira democracia esixe que se cum
pran todas estas condicións simulta
neamente, e non só unha ou algunhas. 
E ser demócrata significa asumilas 
todas sinceramente e practicalas. 

De seguro que moitos cidadáns 
deste país me alcumarán de utópico 
ou inxenuo por dicir tales cousas, afei
tos como están a vivir o que viven. Eu 
pídolles na miña defensa que usen 
tamén nisto ese recurso, tan manido 
cando convén, de compararnos cos 
"países do noso entorno". Verán que, 
malia as eivas que todos amosan, 
naqueles países cunha conciencia 
democrática asentada dende hai 
moito tempo eses valores e regras 
básicas son indiscutibles e se cum
pren. Tanto que moitas das cousas que 
están a suceder en España serían neles 
simplemente inconcibibles. Mais nesa 
ollada panorámica tamén poden ato
par exemplos aleccionadores en nega
tivo, tal como Italia, que demostran 
que o gañado sempre se pode perder, 
que nas sociedades hai intereses, ideas 
e persoas capaces de deturpalo todo 
ata o punto de colocar a un presunto 
delincuente na presidencia do gober
no, eso si pola forza da maioría, o que 
resulta aínda moito máis grave. 

En España non se chegou a eses 
extremos pero varios indicios apuntan 
a que se está empezando a camiñar 
nesa dirección. O seu sistema político 
actual ten, como todo o mundo sabe 
se ben algúns o esquecen ás veces, 
dúas características maiores: a demo
cracia representativa e a descentrali
zación autonómica. ¿Como as están 
tratando os nosos patriotas constitu
cionais de centro dereita? No que atin
xe á democracia a súa actuación 
dende o afundimento do Prestige foi a 
seguinte. 



APRETADOS ENTRE 
O PRESTIGE 
E A DEMOCRACIA 

Logo de adoptar 
unha decisión 
errónea que vén 
provocando o 

maior desastre ecolóxico coñecido por 
toda a fachada atlántica europea, nin 
o presidente do goberno, nin o presi
dente da Xunta nin o ministro respon
sable desa decisión acudiron cando 
debían para facer visible que os gober
nos estaban cos goberna dos cando 
estes máis o necesitan. Con isto 
demostraron arrogancia, desinterese 
polos problemas da xente e covardía, 
tres virtudes moi democráticas. Por se 
isto fose pouco deron mostras sobra
das dunha imprevisión e dunha 
incompetencia maiúsculas na organi
zación dos recursos materiais e huma
nos que unha administración pública 
moderna debe aplicar nestes casos. 
Como sucedáneo, aproveitando o seu 
control sobre os medios de comunica
ción públicos e boa parte dos priva
dos, aplicaron a desinformación siste
mática bombardeando a xente con 
medias verdades ou falsidades entei
ras. Con isto, e cunhas subvencións 
que Fraga e Aznar presentaron como 
mostra da súa xenerosidade persoal 
(co que demostraron a súa mentalida
de de sátrapas predemocráticos), pen
saban capear o temporal. 

Afeitos a que gran parte do pobo 
galego lles vote e cale, non esperaban 

a rápida e vizosa reaCClOn social e 
política que se produciu. E aquí foi 
cando máis demostraron a súa pecu
liar concepción da democracia. Non 
só non asumiron as súas obvias res
ponsabilidades políticas mediante a 
remoción inmediata dos responsables 
directos (ministro de Fomento, dele
gado do Goberno en Galicia), senón 
que culparon de "deslealdade" á opo
sición por ser leal á sociedade cum
prindo coa súa obriga constitucional, 
usaron a maioría absoluta para blo
quear, en Madrid e en Santiago, cal
quera investigación que puidese levar 
a unha rendición de contas e para 
colmo lanzaron o seu inquisidor 
maior, o fiscal xeral do Estado, contra 
a plataforma Nunca Máis so pretexto 
da denuncia dun pseudosindicato 
ultradereitista, denuncia que nunca 
debeu ser admitida a trámite por estar 
baseada en acusacións evidentemente 
falsas. E como fin de festa, o xefe 
Aznar, sempre alérxico ó contacto 
coas multitudes non aleccionadas, 
fuxindo sempre de que alguén poida 
manchar a súa imparable metástase 
de soberbia, volveu a Galicia ben blin
dado por innúmeros gardas da porra 
para insultar urbi et orbi a intelixencia 
de propios e alleos cun Plan Galicia 
cheo de grandes promesas, algunhas 
tan inviables como o AVE cantábrico 
ou tan inútiles como a autovía 
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Chantada-Monforte, pero totalmente 
oco de novos compromisos firmes. 
Nesta operación contou ademais coa 
inestimable colaboración do "socialis
ta" Paco Vázquez, que fixo así un 
novo servicio de gran calado ó seu 
partido e ó seu país. Deus os cría e eles 
se xuntan. 

Pero aínda había máis. O 26 de 
xaneiro, unha semana antes de redac
tarse este artigo, o mesmo Aznar, esta 
vez sen a compañía de Paco Vázquez 
pero coa de Fraga no seu novo e triste 
papel de edecán renqueante do seu 
antigo fámulo, arengaba os reunidos 
na convención municipal do Partido 
Popular en Santiago chamando profe
sionales del resentimiento que ladran su 
rencor por las esquinas a quen ousan 
contestar ás accións do seu poder. 

A esta coherente sucesión de mos
tras de autoritarismo cada vez máis 
impúdico cómpre engadir nestes días 
a súa vontade de meter a España 
nunha guerra rexeitada pola abruma
dora maioría dos cidadáns sen contar 
sequera coa aprobación das Cortes, o 
que constitúe unha flagrante viola
ción da letra da Constitución, algo 
que, por certo, a "desleal" oposición 
aínda non denunciou debidamente 
perante o órgano competente: o 
Tribunal Constitucional. En todo 
caso, está claro que, en lamentable 
simetría coas bandeiras de conve
niencia que abren o camiño dos 
desastres ecolóxicos, aquí estamos a 
padecer o poder duns demócratas de 
conveniencia, isto é, de falsos demó
cratas que nin entenden nin queren 
entender, nin practican nin queren 
practicar os verdadeiros fundamentos 
da democracia e só salientan pola súa 
incompetencia, a súa petulancia xa 
abafante e o mal uso instrumental da 
letra da Constitución para uns fins 
exclusivamente partidistas. 
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ÓPERA 
TRAXICÓMICA NO 
AUTONOMISMO 

¿E que dicir do 
segundo piar do 
sistema, da des-
cen tralización 

autonómica? Aznar e os seus corifeos 
-que nisto non militan todos no Partido 
Popular- identifican arreo toda democra
cia posible coa letra da actual 
Constitución, especialmente no que atin
xe ó Título VIII, e repiten ad nauseam fala
cias como que temos a maior descentra
lización coñecida no mundo, que esta
mos nun Estado federal agás no nome, e 
que calquera paso alén equivale a empe
zar a caer polo precipicio da desintegra
ción do Estado español. Convertido así o 
sistema autonómico na última trincheira 
do nacionalismo español fronte ós seus 
competidores internos, estes espantallos 
son as armas ideolóxicas que lles permi
ten alcumar expresamente de malos 
demócratas ós que están a prol dun ver
dadeiro federalismo, e relacionar máis 
ou menos subliminalmente a tódolos 
nacionalismos subestatais co terrorismo 
e a anti-España. 

Sen embargo, estes aparentes adaís 
do Estado das Autonomías procuran 
socavar os seus fundamentos reais e sim
bólicos sempre que teñen ocasión, e oca
sións non lles faltan, porque eles mesmos 
se encargan de crealas. Utilizando as 
posibilidades legais que ten a propia 
Constitución desactivan, mediante leis 
orgánicas, boa parte das potencialidades 
de autogoberno nos principais ámbitos 
competenciais transferidos, como 
demostra a recente lexislación en materia 
de ensino universitario e non universita
rio. A negativa a que as Comunidades 
Autónomas poidan ter voz nos foros 
onde se deciden asuntos vitais para as 
súas economías (cousa que é obrigada en 
Alemaña ou Bélxica) ou o esquecemento 
da reforma do Senado (que figuraba no 
programa electoral do propio Partido 
Popular) son outras mostras da mesma 
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vontade de retroceder todo o que permi
ta a situación política no camiño descen
tralizador, nomeadamente en relación 
coas chamadas nacionalidades. E como 
toda acción política é máis eficiente se 
está "xustificada" ideoloxicamente, 
organizan unha campaña de despresti
xio (e nunca mellor dito) dos argumen
tos contrarias. De aí que se deixen ceibes 
ós tertulianos, periódicos e intelectuais 
de cámara (e se son conversos como Jan 
Juaristi, mellor polo seu proverbial furor) 
para que saian á caza das lexitimidades 
que convén esnaquizar, de modo que a 
maioría da sociedade fique convencida 
das bondades desta involución. Claro 
que ás veces a algún axente se lle vai a 
man. Tal acaba de acontecer nada menos 
que co Presidente do Tribunal 
Constitucional quen, doente de inconti
nencia verbal e un chisco mentecato, fixo 
as súas necesidades sobre a propia 
Constitución. Este espectáculo do raposo 
gardando as galiñas ergueu o telón da 
farsa e mostrou para quen quixese ver en 
qué consiste o autonomismo desta tropa. 

Pero a mellor obriña deste novo 
xénero traxicómico estreouse en Galicia 
co gallo do asunto do Prestige, quizais 
para agasallar o pobo cun pouco de ledi
cia en momentos de tanta tribulación. 
No primeiro acto, o gobemo elixido polo 
pobo galego a través dos seus represen
tantes foi enviado, como fan os señores 
cos criados cando non queren que se 
decaten do que falan, a mercar a prensa 
mentres un mando subalterno do poder 
central -que por certo ten un ominoso 
parecido físico con José Antonio Primo 
de Rivera- lucía esplendoroso a súa 
fachenda de enterrador de cinco estrelas. 
Primeira mostra da consideración que lle 
merecen as autonomías ó goberno 
amigo. 

No segundo acto, o Parlamento de 
Galicia empeza a comportarse como si 
estivesemos nunha democracia normal. 

Aproba por unanimidade, e polo tanto 
co sorprendente apoio do Partido 
Popular, a creación dunha comisión de 
investigación para esclarecer as causas e 
responsabilidades da peor catástrofe 
sufrida nunca polo país. A cousa conti
núa polos vieiros da normalidade cando 
se establece unha lista de autoridades e 
persoas involucradas dun ou doutro 
xeito nos feitos. Pero, na mellor tradición 
dramática, o acto remata cun golpe de 
efecto. O gobemo central, nun alarde 
autonomista, prohibe as comparecencias 
máis importantes, as dos seus funciona
rios ou cargos políticos, so pretexto de 
que o Parlamento Galego non ten xuris
dicción sobre o asunto porque este está 
dentro dun ámbito competencial non 
transferido. O couce do Gobemo á auto
nomía, á democracia e ó pobo de Galicia 
é tan brutal e anticonstitucional que 
mesmo deixa malparado o seu propio 
partido perante a opinión pública, algo 
que tivo que recoñecer o propio Fraga, 
nada dado a recoñecementos deste tipo. 

O terceiro acto ten lugar no interior 
do propio Partido Popular. Non abonda 
con domar e castrar a autonomía galega 
no plano institucional. Tamén hai que 
limpar a casa por dentro para que nin
guén volva a ter a ocorrencia de tomar 
iniciativas inconvenientes (por exemplo, 
permitir a comisión de investigación) 
sen contar antes coa expresa aprobación 
do xefe central, do único xefe. Por iso, 
aprovéitase o momento de febleza e des
concerto de Fraga e os seus para facer 
tabula rasa de calquera proclividade no 
PPG a desenvolver unha política relati
vamente autónoma en Galicia. E como 
ademais a cabeza dese sector é malqueri
do en Génova, a defenestración de 
Cuíña, o xefe da confederación dos gran
des padriños da boina, significa matar 
dous paxaros cun só tiro. E ademais a 
operación de destrucción política do del
fín faise por persoa interposta, persoa 



que non é outra que Fraga, quen fica así 
atado e ben atado á vontade soberana e 
implacable de Aznar. Para colmo de 
males, o amago de contraofensiva dos 
cuiñistas, que ameazan con erguer tóda
las mantas, impide a Fraga cumprir 
totalmente o programa deseñado en 
Madrid. Palmou, a alternativa, é vetado 
polos rebeldes baixo ameaza de descu
brir publicamente as súas vergonzas e 
fica tamén tocado. E así, o presidente da 
Xunta atópase agora nun exercicio de 
funambulísmo político que lle chega no 
peor momento posible da súa longa tra
xectoria vital. O partido poderá estar 
agora mellor controlado dende Madrid 
pero ó prezo de ser moito máis feble e 
coas bandeirías internas máis enfronta
das, o que pon en perigo, por primeira 
vez en moito tempo, a súa hexemonía 
política en Galicia. Pero esta será outra 
historia. 

De momento aquí nos ocupamos só 
da relación entre os que hoxe gobernan 
España e o sistema político. Cremos que 
os feitos sinalados, que son só algúns dos 
que se poderían sinalar no mesmo senti
do, levan á conclusión de que estamos 
perante un rexurdimento, non episódico, 
dun neocentralismo vocacionalmente 
autoritario, pilotado por demócratas de 
conveniencia e autonomistas de conve
niencia. As cousas están chegando a un 
punto en que non se sabe qué vai ser 
peor, se a ruína ecolóxica e económica do 
chapapote de hidrocarburos que nos 
contarninará moito tempo ou a ruína 
moral e política do chapapote ético desta 
dereita que ameaza con deturpar irrever
siblemente a conciencia cívica da cidada
nía, de seu non moi vizosa nestes lares, 
se os electores non o remedian a tempo 
dándolle unha oportuna cura de oposi
ción que provoque a substitución dos 
seus actuais líderes por outros máis en 
sintonía cos valores democráticos. se é 
que existen eses líderes. 

~ 
AUDITORIO DE GALICIA 

~ Real 
Filharmonía 
de Galicia 

PROGRAMA DE ABONO 
FEBREIRO 

Día 6 - 21 :00 h - REAL FILHARMONíA DE GALICIA 
Hansjorg Schellenberger, director e oboe 
Haydn, Dorati, Brahms 

Dí~ 13 - 21 :OO~ - REAL FILHARMONíA DE GALICIA 
Sa vador Mas, I rector 
Saojne Meyer, c arinete 
Rodeiro, Mozart, Mendelssohn 

Día 20 - 21:00 h - REAL FILHARMONíA DE GALICIA 
Antqni Ros Marbà, director 
Beethoven (Sintonía nQ 6 e nQ 5) 

Día 27 - 21:00 h - GABRIELI CONSORT 
Paul MacCreesh, director 
T. L. de Victoria fAARZO 
Día 13 - 21 :00 h - ORQUESTA SINFONICA DE GALICIA 
Josep' Pons, director 
Messiaen 

Día 20 - 2] iOO h - REAL FILHARMONíA DE GALICIA 
Manuel Valdivi~so, direçtor 
Ut~ Lem(:1er,. -Jllli~ Morales, tenor - Paco Vas, tenor - Benno Schollum, barítono -
A berto Feno, baiXO 
Hindemith, Krenek, Weill 

Día 27 - 21 :00 h - EVA MEl, soprano 
Arnold Bosman piano 
Schumann, Brahms, Strauss, Verdi, Rossini 

ABRIL 
Día 3 - 21 :00 h - REAL FILHARMONíA DE GALICIA 
Orfeón Terra A Nosa 
Jean-JacÇlu~s KantÇ>row, director 
Tilman Kircher, viola 
Roussel, Vaugnan Williams, Procofief 

Día 10 - 21 :00 h - REAL FILHARMONíA DE GALICIA 
Maximino Zumçlave, prjncipal direc,tor invitado 
M. Antonia Rodrl9v.ez, traula en Sol 
Halffter, Marco, Falla 

Dí~ ~4 - 21 :00 h - REAL FILHARMONíA DE GALICIA 
O eon Terrq A Nosa 
A berto Zedda director 

9i;~~riego - C. Díaz c~~~~:i:~u F~~~í~::l~~s 
,MARZO 

Día 1 - 12:00 h - REAL FILHARMONIA DE GALICIA 
Maximino Zumalave, principal director invitadO 

CONCERTOS DIDÁCTICOS 
FEBREIRO 

Día 7 - 10:00 h e 12:0~lh - ORQUESTRA DE CÁMARA QUODI 
As catro estacións, Vivalai 

Día 14 - 10:00 h e. 12;00 h.- ORQUESTRA DE CÁMARA QUODI 
O Carnaval dos anlmOlS, Saint Saens 

Días .24 e 27 - 10:00 h Il 1 ~:OO h. - REAL. FI~HARMONíA DE GALICIA 
MaXiminO Zumarave, pnnclpar director invitado· 

MARZO 
Díc¡ 12 - 10:00 h e 12:00 h - PALLAMALLADA 
O teito musicar na cultura popular galega 

Día 14 - 10:00 h e 12:00 h - GRUPO ABUÑA 
Jazz 
Días .2~ e 28 - 10:00 h Il 1 ~:OO h. - REAL. FI~HARMONíA DE GALICIA 
MaXiminO Zumalave, pnnclpar director invitado· 

ABRIL 
Día 4 - 10:00 ,h el 12:.00 ~ - SI VIS ME CANERE 
O canto a traves aa l1lstona 

EXPOSICiÓNS 
Figuraci~nes (2.6 febr~irq - 27 abril) 
ProdUCCion: Cala Madnd 

Baixo o mecenato de: 
CONCELLO DE SANTIAGO / CONSELLERiA DE CULTURA, COMUNICACiÓN SOCIAL E TURIS
MO/ FINSA / FUNDACiÓN CAIXA GALICIA / UNIVERSIDADE DE SANTIAGO / TELEVÉS 
RUAFER, SA / CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO 



A CO ~ TRATEMPO 
ó N Ó G R c A F o 

Ourense: o poder dos da boina 
ÁLVARO C. RUBIO 

ixen o que qui
xen", dicía pletó
rico o presidente 
do PP ourensán, 
José Luís Baltar, ó 

remate do Congreso provincial cele
brado o pasado 27 de abril. Nin un só 
voto en contra entre os 950 compromi
sarios. Era o último banzo cara ó 
poder absoluto dentro do partido des
pois de varios anos de loita pola fago
citación de Centristas de Galicia. 

No Congreso anterior, creou varias 
secretarías executivas que foron ocu
padas por funcionarios e alcaldes do 
clan Baltar. Á fronte de todas elas 
puxo ó seu fillo maior, José Manuel 
Baltar. Os cambios presentáronse 
como unha renovación do partido na 
provincia para así calmar os ánimos 
na rúa Génova e evitar una defenes
tración dentro da organización como 
dous anos antes lle ocorrera a 
Cacharro. 

Para culminar esa estructura abso
lutista, Baltar pai aproveitou o último 
congreso para desfacerse do incómo
do secretario provincial do partido, 
Elier Ojea, creándolle un posto novo 
na organización, o de coordinador 
provincial, sen a penas funcións e en 
dependencia coa Secretaria 
Provincial. A penas catro meses antes, 
Baltar fora expresamente a Santiago a 
pedir o cesamento de Ojea como dele
gado da Consellería de Política 
Territorial, o que lle facilitaría a purga 
planeada para o Congreso. Pero 
encontrouse cun non de Cuíña e ade
mais xustificado: 20 anos no partido e 
case doce ocupando a Secretaría 
Provincial. 

O segundo cargo de responsabili
dade no partido outorgoullo á alcal
desa de Cartelle, Carmen Leite, elixi
da "sobre todo, porque non é ambicio
sa", como recoñecía Baltar despois do 
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Congreso. Ambiciosos debían ser 
Inmaculada Rodríguez, Celso 
Delgado e Tomás Pérez Vidal, ós que 
non integrou na executiva local a 
pesar de que son membros da executi
va rexional. 

Algúns dirixentes do PP ourensán, 
desmarcados en silencio da corrente 
baltarista, cren que, tarde ou cedo, o 
partido na provincia será rexido por 
Alberto Núñez, actualmente membro 
das executivas provincial e galega. 
Están convencidos de que Baltar 
abandonará pacificamente a presiden
cia cando non vexa outra saída máis 
digna. Un mal resultado nas munici
pais poría en evidencia a máquina dos 
votos e empuxaría esa renovación que 
Madrid leva pedindo a gritos desde 
hai dous anos. 

FIRME 
RESISTENCIA Á 
RENOVACIÓN 

Desde a perda da 
presidencia da 
Xunta en 1987, o 
PP reconstruíuse 

sobre os piares das catro baronías pro
vinciais. Romay, Cuíña, Cacharro, 
Victorino Núñez e, máis tarde, Baltar, 
nomeaban e impoñíanIle a Fraga conse
lleiros e retirábanos cando querían. A 
Xunta e mesmo outras institucións, 
como a CRTVG, reflectían a división 
feudal que levara a Fraga á presidencia. 

Unha década despois, a dirección 
nacional do Partido Popular está deci
dida a limitar ó máximo o poder das 
baronías, especialmente as que lidera
ban Cacharro Pardo e José Luís Baltar. 
O primeiro é obrigado a abandonar a 
presidencia do partido en Lugo pero 
José Luís Baltar esquiva a manobra 
renovadora e despréndese do seu 
cargo de senador antes de que lle 
pidan que deixe a presidencia do par
tido en Ourense. 

Para Madrid non foi suficiente 
pero estaba demasiado cerca a cita das 

Autonómicas do 21-0 de 2001 como 
para crear un cisma nunha provincia 
que recolectaba moitos votos. 
Ademais, Baltar era o presidente da 
Deputación na única provincia onde o 
PP conservaba a alcaldía da capital. 
Non obstante, desde Génova enviá
ronlle unha mensaxe de desaproba
ción da peculiar forma de facer políti
ca baixo as siglas do PP. Ourense foi a 
única cidade galega á que Aznar non 
acudiu nos mitins das Autonómicas. 

Mentres, na sede de Génova vían 
como unha e outra cacicada engrosa
ban o dossier de prensa do PP nesa 
provincia: centos de contratos a dedo, 
participación da Deputación en pelo
tazos e affaires urbanísticos, accións 
continuas de zapa ó alcalde da cidade, 
colocación do seu fillo como delegado 
da Consellería de Agricultura con 
intento de homenaxe multitudinaria 
logo frustrada desde Madrid, compra 
do CD. Ourense polo presidente do 
PP ourensán para deixalo con débedas 
de seis millóns de euros, xestión do 
fillo no Club Ourense Baloncesto cun 
resultado de débedas por valor de 4,2 
millóns de euros ... , un rosario de polí
ticas contrarias á imaxe que o PP 
nacional pretendía ofrecer ós seus 
electores. 

Para a dirección do partido en 
Santiago e Madrid, o territorio ouren
sán resultaba inexpugnable así que o 
mellor era asedialo ata a súa rendi
ción. A substitución de Cuíña por 
Palmou na secretaría xeral do PPdeG 
reduciu a marxe de manobra do vice
rrei Baltar máis aló do seu feudo . 
Contra o seu criterio, o PPdeG colo
cou a Inmaculada Rodríguez como 
cabeza de lista por Ourense e incluíu a 
Castor Gago a pesar dos vetos explíci
tos do presidente provincial do parti
do. Nesta ocasión. Fraga impúxose 
non tanto por minguar o poder do 



vicerrei Baltar canto por cumprir coas 
directrices de Madrid. 

Baltar non estaba disposto a per
der esa batalla. Se lle gañara a partida 
ós de Madrid, non ía permitir que o 
advenedizo Palmou se saíra coa súa. 
Así que empezou a mover os fíos para 
conseguir que lle deixasen facer a lista 
autonómica. Fraga citouno a unha 
comida en Santiago á que tamén asis
tiu o ex inspector de Policía e agora 
secretario xeral do PPdeG, Jesús 
Palmou. O ex inspector de Policía 
levaba tres dossiers debaixo do brazo. 
O de menor grosor estaba dedicada a 
un agora ex parlamentario galego de 
breve mandato, amigo de José Manuel 
Baltar, o fillo do presidente. Os outros 
dous narraban aventuras e desventu
ras da familia Baltar. E todos chegaron 
a un acordo: non máis guerras sucias. 
Baltar volveu a Ourense botando de 
menos o seu amigo Pepe Cuíña. 

Desde entón, o presidente do PP 
ourensán buscou aliados contra 
Palmou aínda que, fóra de Ourense, 
encontrou pouca axuda. Máis tarde 
volvería tropezar con el cando quixo 
que o seu fillo José Manuel o nomea
sen conselleiro e Palmou encargouse 
de propugnar a negativa por se o 
patrón cedía. Era o segundo revés 
porque Baltar tampouco foi capaz de 
colocar a Miguel Santalices de vice
presidente do Parlamento e Fraga 
optou por Inmaculada Rodríguez, a 
cabeza de lista ourensá repudiada por 
Baltar. O dirixente provincial resistía
se a asumir que a cota territorial no 
Executivo xa non existía. Santiago e 
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Madrid consumaban así a súa estrate
xia de cerco ó único feudo que se 
resistía. José Luís Baltar aumentaba o 
seu poder en Ourense co control das 
institucións e de organizaclOns 
empresariais pero perdía fol máis aló 
dos límites provinciais. 

Sen embargo, Baltar conseguiu 
demorar outra débeda pendente con 
Santiago e Madrid: a creación da 
Xunta Local do PP ourensán. O diri
xente ourensán controla a organiza
ción do partido na capital a través de 
cinco xuntas de distrito presididas 
por militantes do seu clan. A súa 
negativa a crear a Xunta Local está no 
medo -xustificado- a que os urbanitas 
consigan colocar o alcalde Manuel 
Cabezas como presidente e tírenlle 
por terra o poder absoluto que ten 
sobre unha militancia tan silenciosa 
como cómplice. 

OS PIARES DO PODER: 
MINIFUNDISMO 
POLíTICO E SERVILISMO 

Fraga é presiden
te da Xunta gra
cias a Baltar. É o 
que venden os 

baltaristas. Tomás Pérez Vidal, entón 
presidente do PP, entregoulle a presi
dencia da Deputación ós Centristas 
de Galicia -os populares obtiveran 
máis votos- que pasou a ocupar Baltar 
co apoio do fundador de CdG, 
Victorino Núñez. Fraga consegue a 
súa primeira maioría absoluta gracias 
ó apoio dos deputados de Centristas. 
Logo Baltar encargouse da integra
ción pacífica de Centristas e dos seus 
votos no PP, un proceso difícil polas 
feridas históricas pero cun final feliz. 

Para a direc

ción do parti

do en 

Santiago e 
Madrid, o 

territorio 

ourensán 

resultaba 
inexpugnable, 

así que o 

mellor era 

asedialo ata a 
súa rendi

ción. A subs

titución de 

Cuíña por 

Palmou na 

Secretraría 

Xeral do 

PPdeG redu

ciu a marxe 

de manobra 
do vicerrei 

Baltar máis 

aló do seu 

feudo. Fraga 
impúxose por 

cumprir coas 

directrices de 
Madrid 

Culminada a operación, Baltar elimi
nou a Victorino Núñez e, pouco 
tempo despois, a Tomás Pérez Vidal, 
os dous homes que o levaran o cume 
do poder provincial. 

A presidencia da Deputación e do 
partido permitíronlle crear unha 
estructura política á súa medida, 
absolutamente personalista e con alta 
capacidade de retroalimentación en 
cotas de poder. A súa política cliente
lar e de favoritismos proporcionoulle 
cimento suficiente para consolidar a 
corrente baltarista e ter un control 
férreo do partido e das institucións 
máis importantes da provincia. 

De 92 concellos, o PP goberna en 
75, o que converte á provincia de 
Ourense na de máis poder territorial 
da formación popular. Sen embargo, 
as alcaldías dos concellos de máis de 
10.000 habitantes -Carballiño, Xinzo, 
O Barco- están en mans do PSOE sen 
que exista un liderado popular que lle 
dea esperanzas de recuperación. En 
Verín e Ribadavia, ás outras dúas vilas 
importantes e cabeceiras de comarca
os alcaldes do PP quedaron en mino
ría pola disidencia de concelleiros 
populares. No primeiro destes muni
cipios xa se coce unha candidatura 
independente. 

Nese contexto, o futuro de José 
Luís Baltar depende dos resultados 
das próximas eleccións municipais. 
Baltar vale o seu peso en votos pero 
un esvarón na cita electoral facilitara
lle o asalto final desde Madrid ó único 
reducto do caciquismo. Ten ó seu 
favor un minifundismo municipal que 
lle facilita a asignación de deputados 
por partidos xudiciais e un campo 
electoral nunha provincia cun tercio 
da súa poboación maior de 65 anos. 

Nese contexto, Baltar entregarase 
a fondo para demostrar que é o rei do 
voto en Galicia. E eso a pesar de exer-
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cer o poder co máis puro estilo caci
quil. "Os caciques resolveron proble
mas", "O cacique era unha persoa que 
axudaba ós veciños aínda que social
mente hoxe estea mal visto", ... Estas 
son as mensaxes da corrente baltarista 
para xustificar as continuas e contro
vertidas actuacións do seu líder. De 
nada vale que o Tribunal Superior de 
Xustiza anule as oposicións nas que 
aprobaron dous fillos de alcalde e o 
fillo do presidente da Deputación de 
Lugo, Francisco Cacharro. 

Detrás do telón, a maioría dos car
gos electos e militantes con certo peso 
na organización popular seguen espe
rando o cambio. Un deles responde 
laconicamente, cando se lle pregunta 
onde están as voces de condena: "Por 
respecto a Fraga, e máis agora, non 
podemos ser irresponsables e desleais 
co partido, que sería o prexudicado". 

Escudados no nobre ideal de non 
desgustar a Fraga, alimentan co seu 
silencio as cacicadas que ano tras ano 
mingúan a imaxe do PP ourensán. Esa 
complicidade esténdese a algúns diri
xentes socialistas, despistados na xun
gla na que se converteu o PSOE ouren
sán. Os deputados socialistas votaron 
a favor no acordo que permitiu no ano 
2000 a transferencia de 3 millóns de 
euros ó Club Ourense Baloncesto para 
poder ascender á ACB. En 2001 des
cendeu. Esquecéronse os deputados 
da oposición que a xestión de José 
Manuel Baltar, o fillo, no club derivou 
nunha débeda de 4,2 millóns de euros, 
algo menos que os 6 millóns de déficit 
xerados polo seu pai, José Luís, no 
CD. Ourense durante o tempo que foi 
o seu presidente e dono. Ámbolos 
dous clubes reciben cada ano da 
Deputación 600.000 euros de diñeiro 
público. 

Cando a oposición fai pública lis
tas de familiares de cargos e de diri-
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o agora ex-conselleiro 

era para Baltar como 

unha autoestrada sen 

peaxe para ter acceso 

ós salóns do poder re

xional. E baltar era 

para Cuíña un gran re

cadador de votos e, 

polo tanto, un aval 

nada desprezable para 

a súa aspiración como 

sucesor de Fraga 

xentes do PP colocados a dedo na 
Administración, a oposición cre que 
desgasta o presidente do PP pero en 
realidade serve para que medre a 
admiración dos seus seguidores e a 
bolsa de votos nunha provincia onde 
7.000 mozos e mozas sosteñen un dos 
negocios máis lucrativos en Ourense: 
as academias de oposicións. 

As subvencións a asociacións cul
turais e federacións deportivas, sen 
máis control que o que poidan facer 
funcionarios servís -o ex interventor 
colocou a tres fillos-, permítelle ter a 
antesala do seu despacho como unha 
consulta da Seguridade Social e reci
bir medallas de ouro de entidades que 
lle deben a súa supervivencia. 

Os poderes fácticos empresariais 
non só están controlados senón que 
en ocasións exercen un servilismo 
incompatible coa situación dunha 
provincia que ocupa os últimos luga
res nas clasificacións nacionais de 
renda e de benestar: "Vou demostrar 
que Ourense non ocupa o posto 49", 
dixo Baltar a principios de 2001. Ata 
hoxe. Os cargos electos durmiñan 
nos seus escanos, votan en contra 
das propostas a favor da provincia 
feitas pola oposición e deixan que un 
senador de Cáceres combata as 
emendas orzamentarias do BNG 
demandando infraestructuras para a 
provincia. 

A SORPRENDENTE 
CRISE 
DE CUíÑA 

A destitución de 
Cuíña foi unha 
sorpresa para el. 
O agora ex conse

lleiro era para Baltar como unha auto
estrada sen peaxe para ter acceso ós 
salóns do poder rexional. E Baltar era 
para Pepe Cuíña un gran recadador 
de votos e, polo tanto, un aval nada 
desprezable para a súa aspiración 
como sucesor de Fraga. 

A contundencia e celeridade do 
cesamento do caudillo do Deza esper
tou as esperanzas dalgúns militantes 
do PP ourensán que esperaban desde 
había tempo unha reacción definitiva 
para que culminase a operación de 
desaloxo dos da boina. Un fax desde 
Génova, axustado ós estatutos do par
tido, bastaba para destituír o presi
dente provincial do partido e nomear 
unha xestora. 

Este foi o primeiro temor de Baltar. 
Esgrimir os 120.000 votos na provincia 
era unha arma demasiado curta. Así 
que Baltar aproveitou a debilidade do 
PP nacional e autonómico pola súa 
exitosa xestión no caso do Prestige 
para utilizar o seu máis fiel servidor, o 
seu fillo, como bomba intelixente con
tra un Fraga a punto de desvanecerse, 

Necesitaba deputados pero non 
había problema. María José Caldelas 
fora a única que se atrevera a dicir que 
José Luís Baltar era o mellor sucesor 
de Fraga. Ademais, gozaba dunha 
especial amizade co fillo do presiden
te. Miguel Santalices sabía que José 
Luís Baltar era o único que podía con
seguirlle unha praza de conselleiro, 
aínda que os dous últimos intentos 
fracasaran. Roberto Castro converteu
se no deputado decano de Ourense 
como premio á súa fidelidade mentres 
que Maximino Rodríguez carece de 
ambicións políticas. 

Eran os mesmos deputados que 
meses atrás enviaran outra mensaxe a 
Fraga. Cando a deputada ourensá 
Inmaculada Rodríguez iniciaba o que 
sería a súa primeira intervención no 
Parlamento, os cinco do clan Baltar 
abandonaron ostensiblemente o 
hemiciclo encabezados polo fillo do 
presidente. 

Pero o ataque de Baltar ó corazón 
do Goberno galego non foi só un acto 
de defensa e exhibición de armamen-



to. Non só cesaran ó sucesor de Fraga 
e amigo de José Luís Baltar senón ó 
conselleiro de Política Territorial, o 
home do que depende a aprobación 
definitiva do PXOU de Ourense. E é 
que o presidente da Deputación 
ourensá esta apurando os últimos 
meses unha frenética axenda de 
asuntos urbanísticos desde o ente 
provincial. 

Despois de conseguir que o 
Concello recualifícase unha finca de 
case 200.000 metros cadrados propie
dade da Deputación, vendeuse por 
nove millóns de euros un grupo inmo
biliario vinculado a Isaac Vila, ex 
alcalde de Xinzo condenado porque a 
súa empresa vendeulle productos á 
Deputación. A oposición impugnou 
xudicialmente a venda duns terreos 
públicos que xeraran uns ingresos de 
180 millóns de euros coa venda de 
1.200 vivendas e locais comerciais. A 
pesar da polémica da operación, 
Baltar preferiu o desgaste e, como 
sempre, fixo o que quixo. 

Pero apareceu en xogo El Corte 
Inglés e os intereses especulativos vol
veron facer tremer as estructuras pro
vinciais do PP. A ampliación do colin
dante Complexo Hospitalario de 
Ourense chocou co deseño urbanístico 
que Concello e Deputación terían pre
visto para a finca da Deputación: 
Hipercor, un hotel, máis vivendas ... 
SERGAS e Deputación cruzáronse 
acusacións e desmentidos. Unha cha
mada á orde desde Santiago e un 
encontro tripartito nesa capital 
-Deputación, Concello, promotores
cerraron o conflicto con vía libre ó 
equipamento sanitario. 

A esas dúas grandes operacións 
hai que sumar a compra pola 
Deputación duns terreos ó Ministerio 
de Defensa en O Cumial por 250.000 
euros porque, segundo Baltar, "era 
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unha boa inversión". Ninguén enten
deu tan sabia decisión porque non se 
coñecía o contido do novo PXOU. A 
carreira urbanística do rexedor pro
vincial deu un novo paso hai unhas 
semanas cando se difundiu publica
mente que o Instituto Ourensán de 
Desenvolvemento -organismo autó
nomo dependente da Deputación
recibira instruccións de Baltar para 
atender e facilitar os intereses do 
grupo inmobiliaro de Madrid que 
puxera os seus ollos nunha finca pri
vada do municipio localizada no 
municipio limítrofe de San Cibrao. 
Rexido por Elisa Nogueira, de indis
cutible fidelidade á familia Baltar, está 
redactando o novo PXOU polo que 
non tería inconveniente en facilitar os 
intereses inmobiliarios recualificando 
terreos e facilitando a construcción 
dun centro de compras e de ocio. 
Cando transcendeu publicamente a 
operación, o xerente do Instituto deu 
un prezo por metro cadrado moi 
superior ó que a empresa ofrecera, o 
que convertía á Deputación en, Ó 

menos, un intermediario neste asunto 
inmobiliario. 

Por eso, cando Baltar acode a 
Santiago coa bandeira branca, non só 
lle pide o cesamento do traidor 
Palmou senón que lle recorda que 
tamén hai un grupo de concelleiros 
que poden deixar en minoría ó alcalde 
Cabezas se non se garante un plan de 
urbanismo "axustado ás necesidades 
de Ourense", como diría un bo caci
que. E é que o dirixente popular non 

José Luís 
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só perde un amigo político senón o 
seu negociador e aliado nesas escara
muzas urbanísticas, unha vertente 
descoñecida do líder ourensán que 
agora se queda sen a garantía da súa 
bendición administrativa. 

O cesamento do conselleiro fixo 
cambalear a política clientelar de José 
Luís Baltar no mercado das obras 
mUnIcIpais. "Míster Convenios", 
como lle chama a oposición, era a 
principal fonte de financiamento 
dunha Deputación lastrada pola débe
da e os gastos de persoal. As transfe
rencias financeiras desde a Xunta, 
especialmente desde a Consellería de 
Política Territorial e de Medio 
Ambiente, converteron a Deputación 
de Ourense na que máis ingresos ten 
por habitante aínda que o posto na 
clasificación non llo debe á recadación 
tributaria. Só a través do último con
venio, Cuíña transferiulle á 
Deputación 2,6 millóns de euros que 
Baltar rendibilizará politicamente 
mediante o reparto ós seus depaupe
rados alcaldes. 

Así as cousas, o cesamento do que 
se consideraba sucesor de Fraga con
verte a José Luís Baltar no gran perde
dor dentro do escenario político gale
go. Nin galeguismo nin amizade. 
Foron os efectos colaterais e o temor a 
un asalto ó seu feudo os que motiva
ron esa avanzada perigosa pero nece
saria para a supervivencia. ¿E os 
demais dirixentes do partido? En 
silencio e á expectativa, baixo o sín
drome do escravo: si permanente ó 
seu amo e desconfianza fronte a todos 
por se alguén pretende obter favores 
do vicerrei a cambio dun "chivatazo" 
e resultan condenados ó desterro eter
no. Só lles queda mirar a Génova e 
esperar a Alberto Núñez para poñer 
punto final a unha historia na que 
todos coñecen o final. 
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A 

Nunca máis porque somos quen 
XOSÉ MANUEL SABUCEDO 

día de hoxe xa é 
un tópico dicir 
que a catástrofe 
do Prestige con
vulsionou este 

País. E se esta afirmación se converteu 
en un lugar común é debido a que nas 
representacións sociais xeradas arre
dor deste desastre non só están pre
sentes as dimensións ecolóxicas e eco
nómicas, senón tamén as psicosociais 
e as políticas. Efectivamente, o caso do 
Prestige provocou, como non ocorría 
desde había moito tempo, un profun
do debate en amplas capas da poboa
ción sobre a actuación do Goberno, os 
medios de comunicación, o papel da 
cidadanía e os movementos sociais, o 
significado da democracia, etc. A pre
gunta que habería que formularse 
neste momento é: ¿Por que a catástro
fe do Prestige deu lugar a todo eso? 
¿por que non foi considerado como un 
accidente máis, entre os moitos que 
poden ocorrer nunha sociedade de 
risco como é esta na que vivimos? 

Na miña opinión, as amplas conse
cuencias derivadas deste suceso 
débense, en gran medida, a dous fac
tores. En primeiro lugar, á falta de 
liderado, ós erros, ós intentos de 
manipulación e a insensibilidade 
amosada pola Administración auto
nómica e central. En segundo lugar, á 
existencia de redes sociais capaces de 
sintonizar coas preocupacións, cren
zas e expectativas da cidadanía e de 
desafiar o discurso xerado desde o 
poder. O que quero dicir con esto é 
que un mesmo acontecemento, do 
tipo e da gravidade que sexa, pode 
provocar respostas diferentes en 
momentos ou lugares distintos. Eso é 
debido a que a forma en que se define 
e interpreta ese mesmo feito pode 
cambiar. A convulsión social e política 
á que deu lugar o afundimento do 
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Prestige ocorre agora porque é neste 
momento no que existen uns axentes e 
condicións sociais que posibilitan 
unha nova maneira de situarse ante o 
poder. O silencio ou a asunción acríti
ca das explicacións oficiais non son xa 
as únicas respostas posibles. 

Non é preciso asumir o credo 
construccionista en toda a extensión 
para defender que a realidade pode 
ser interpretada de maneiras moi 
distintas. Esto non significa formular 
unha especie de solipsismo que nega 
a existencia dunha entidade externa 
e independente ós individuos; pero o 
que si cabe asumir é que as defini
cións da mesma son un producto 
eminente social. Szazs dicía que "no 
reino animal a norma é comer ou ser 
comido; no reino humano definir ou 
ser definido". Pero pensando nese 
reino humano, quizabes habería que 
modificar esa sentencia no sentido 
de defender que o que ten a capaci
dade de impoñer a súa definición da 
realidade come psicolóxica e politica
mente ó outro. É por esa razón pola 
que se producen importantes conflic
tos á hora de definir e interpretar os 
diferentes acontecementos. Porque 
eso vai determinar, nada máis nin 
nada menos, ó tipo de resposta que 
se emite. 

O ocorrido arredor da catástrofe 
do Prestige ilustra de modo moi claro 
como, ante o intento gobernamental 
de impoñer un marco interpretativo 
que reducía o impacto do desastre e 
realizaba atribucións de responsabili
dade externas, foise construíndo unha 
versión alternativa que cuestionaba 
directamente as actuacións da 
Administración. Aínda que de forma 
necesariamente breve, faremos refe
rencia a algúns dos procesos psicoso
ciais e políticos que se activaron 
durante ese período. 

TRATAMENTO 
INFORMATIVO E 
CREDIBIUDADE POLÍTICA 

É ben coñecido 
que en situacións 
de crise é preciso 
contar cunha 

fonte informativa inmediata, conti
nuada, veraz, clara e precisa. Esto 
garantirá que, de ser preciso, a cidada
nía adopte tódalas medidas preventi
vas e de acción que lle sexan suxeridas 
para minorar os efectos destes aconte
cementos extraordinarios. Ó mesmo 
tempo, a existencia dun emisor desas 
características proporciona unha certa 
seguridade psicolóxica que resulta 
absolutamente necesaria ante estas 
situacións de alta incerteza e tensión. 

Pero en lugar de seguir esas nor
mas que aparecen recollidas en calque
ra protocolo de actuación en crise, o 
Goberno preferiu aplicarse con afán 
aquela máxima de que as palabras son 
armas. O obxectivo era tratar de impo
ñer expresións lingiiísticas que non 
tivesen connotacións cognitivas ou 
emocionais negativas. Por eso, duran
te un longo tempo non se utilizou e 
incluso se chegou a censurar en 
medios de comunicación próximos o 
termo de marea negra; e as fugas de 
fuel do barco eran descritas como hi/i
llas de plasti/ina. Xunto ó uso destes ter
mos tamén se intentou, nos primeiros 
momentos, negar a gravidade da 
catástrofe. 

Esas estratexia da Administración 
poderían funcionar de non ser porque 
a súa versión dos feitos foi contestada 
por outra que viña avalada pola 
comunidade científica nacional e inter
nacional. Para a cidadanía esa é unha 
voz que goza de respecto e credibilida
de debido á competencia que se lle 
supón nos seus ámbitos de actuación e 
á súa independencia respecto de inte
reses partidistas. O Goberno, por 
tanto, enfrontábase a un colectivo ó 
que non podía deslexitimar atribuín-



dolle avesas intencións ou falta de 
coñecementos no tema que estaban 
tratando. 

Algúns medios de comunicación 
fixeron nese momento un auténtico 
servicio a favor da causa dunha infor
mación transparente e dunha cidada
nía formada e con criterio. Elaboraron 
táboas comparativas entre as previ
sións realizadas polos responsables do 
Goberno español e institucións cientí
ficas francesas e portuguesas e con
trastáronas cos datos do que ía oco
rrendo. Eso provocou que a xestión 
informativa da crise por parte da 
Administración pasase a ocupar un 
lugar prioritario na axenda pública. O 
que querían coñecer os cidadáns era 
se os nosos responsables políticos nos 
estaban dicindo ou non a verdade. 
Eses medios que, desde o principio, 
adoptaron unha posición máis próxi
ma ós intereses e preocupacións da 
cidadanía foron confirmando que as 
fontes fiables eran as científicas e non 
as políticas. 

Nese sentido, é claro que o 
Goberno non cumpriu coas normas 
máis elementais establecidas nos pro
tocolos de actuación nese tipo de cir
cunstancias. Pero o problema xa non 
só radicaba en que as autoridades non 
tivesen sido capaces de asumir ese 
papel, senón que unha parte impor
tante da cidadanía empezaba a acusar 
o Goberno de levar a cabo unha políti-
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ca de manipulación informativa. Esto 
ten unhas implicacións moi importan
tes, tanto desde o punto de vista do 
cidadán como desde a lóxica do fun
cionamento do sistema democrático. 

Polo que respecta ó primeiro 
punto, cabe mencionar que, así como 
ante os erros e incluso a ineficacia 
pode haber unha certa indulxencia, 
especialmente se os responsables 
admiten os seus fallos e se prestan 
inmediatamente a emendalos, ante o 
dano, a burla ou o menosprezo inten
cionado prodúcese sempre unha esi
xencia inmediata de reparación e de 
condena. En relación ó segundo aspec
to, debe recordarse que a confianza 
política constitúe un dos piares funda
mentais da cultura cívica e do sistema 
democrático. Pero a confianza non é 
algo que xurda de modo espontáneo. 
Antes ó contrario, é un sentimento que 
se vai construíndo nas relacións entre 
administradores e administrados e 
que lles permite a aqueles actuar en 
nome destes últimos. Tendo en conta 
todo esto, é evidente a necesidade que 
teñen tódolos actores políticos, pero 
especialmente aqueles que desempe
ñan postos de responsabilidade, de 
contribuír ó fortalecemento deste tipo 
de sentimentos. En caso contrario, 
pódese producir unha crise importan
te. ¿Como sería posible que funcionase 
un sistema democrático se unha parte 
importante da poboación recea dos 

A forma en 

que se define 

e interpreta o 

afundimento 
do Prestige 

pOde cambiar. 
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social e políti

ca á que deu 
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o poder. O 

silencio ou a 

asunción 
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explicacións 
oficiais non 

son xa as úni

cas respostas 

posibles 

responsables políticos? E postos a 
facer preguntas, a seguinte é obvia: 
¿Como se pode confiar nuns políticos 
que de forma intencionada, utilizando 
o poder do que dispoñen e sendo ple
namente conscientes das consecuen
cias dos seus actos, proporcionan 
información falsa e incompleta? 

A política informativa do Goberno 
tratando de negar as dimensións da 
catástrofe foi, pois, dunha enorme 
irresponsabilidade. Desprezaron unha 
magnífica oportunidade para demos
trar que a democracia é, fundamental
mente, formas e estilos. E cando na 
xestión se cometen equivocacións, hai 
que recoñecelas e desculparse; e se os 
erros son graves, dimítese. Se se tivera 
actuado desa maneira teríase dado un 
exemplo magnífico que serviría para 
reforzar os valores democráticos. Pero 
en lugar deso, e nun van intento por 
negar o evidente, non lles importou 
poñer en xogo elementos que resultan 
claves para o óptimo funcionamento 
do noso sistema político. 

DA PERCEPCiÓN DA O Goberno estaba 
INXUSTIZA Á totalmente des-
AUTOESTIMA COLECTIVA bordado, sen 

capacidade de 
reacción. Non só fracasara no seu 
intento de ocultar o auténtico alcance 
da catástrofe, senón que tampouco 
contaba cos medios precisos para 
facerlle fronte. A partir de aí fóronse 
xerando novos elementos que contri
buíron ó desenvolvemento do esque
ma de inxustiza percibida. 

A actuación dos axentes próximos 
ó Goberno elaborara unha interpreta
ción dos feitos nos que a mala fortuna, 
a política irresponsable dalgunhas 
compañías marítimas e a neglixencia e 
rebeldía do capitán do buque daban 
conta de tódolos males acontecidos. 
Dentro desa construcción dos feitos, o 
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Goberno aparecía representado de 
maneira dilixente xa que, como se 
encargaron de destacar algúns medios, 
en moi pouco tempo aprobaron unha 
serie de axudas económicas para os 
afectados. 

Fronte a esta maneira de analizar a 
situación foise abrindo paso un marco 
interpretativo diferente, a través de 
diferentes redes sociais, grupos e 
algún medio de comunicación. Nel 
destacábase que as responsabilidades 
tamén abranguían o Goberno: falta de 
protocolos de actuación, escaseza de 
recursos, lentitude na resposta, mani
pulación informativa etc. Xunto a 
todos eses aspectos incorporouse 
outro que ten un enorme valor simbó
lico: a ausencia durante as primeiras 
semanas da crise dos principais res
ponsables políticos do goberno cen
tral. Eso só podía interpretarse no sen
tido de que a catástrofe ecolóxica, eco
nómica e social que estaba sufrindo 
Galicia lles resultaba totalmente indi
ferente, pois non eran capaces de alte
rar nin mínimo as súas axendas para 
informarse in situ do que ocorría e 
amosar a súa solidariedade e apoio ós 
afectados. Ese tipo de actuacións pro
vocou que durante eses días moitas 
persoas se fixesen esta pregunta: 
¿actuaría igualo Goberno se ese desas
tre ocorrera no País Vasco, Cataluña 
ou outras comunidades do Estado? 
Con esa interrogante, abríase un pro
ceso de comparación entre o trato que 
estaba recibindo Galicia e o que recibi
ron outras zonas de España. Unha vez 
que se activa ese proceso inmediata
mente resultan accesibles á memoria 
colectiva outras situacións de agravio 
comparativo: AVE, autoestradas, des
envolvemento económico, etc. Desta 
maneira, a través da comparación 
social, o marco de inxustiza foi cobran
do forza. 
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A xestión informativa 

da crise por parte da 

Administración pasou 

a ocupar un lugar prio

ritario na axenda pú

blica. O que querían 

coñecer os cidadáns 

era se os nosos res

ponsables políticos 

nos estaban dicindo a 

verdade 

o marco da inxustiza ten dúas 
compoñentes: a cognitiva e a emocio
nal. A cognitiva incorpora todas 
aquelas crenzas ás que xa nos referi
mos sobre como o Goberno xestio
nou a crise e como tratou historica
mente a Galicia. O outro gran ele
mento é o emocional. As emocións, ó 
contrario do que se pensa popular
mente, distan de ser elementos irra
cionais . Ó contrario, xorden como 
resposta a diferentes avaliacións cog
nitivas do entorno. Neste momento, 
as emocións que se activaron nun 
sector importante da poboación gale
ga foron as de ira e indignación. A ira 
posibilita a mobilización de enerxía 
para a superación dun obstáculo. É 
por esta razón pola que a resignación 
deixou paso a acción. 

Pero a catástrofe non foi defini
da, neste caso, como un problema 
limitado única e exclusivamente a 
uns cantos lugares da xeografía gale
ga ou a uns sectores sociais ou eco
nómicos moi determinados. A exten
sión das zonas e dos grupos afecta
dos, pero tamén a existencia dun 
cada vez maior sentimento de iden
tificación con Galicia, posibilitou 
construír un marco de identidade 
máis inclusivo. Unha gran parte da 
cidadanía galega asumiu o problema 

como propio, creándose desta forma 
un forte vínculo entre eles. O que 
estaba en xogo era o futuro de todos, 
o futuro do País. 

Ante esa situación e dada a falta 
de resposta por parte da 
Administración, só cabía unha alter
nativa eficaz: que a propia cidadanía 
asumira o protagonismo. Era preciso 
actuar para intentar reducir en todo 
o que fose posible as consecuencias 
do vertido. Pero, ademais, a propia 
acción resultaba necesaria para evi
tar os estados psicolóxicos de des
amparo e incontralabilidade que 
poden aparecer neste tipo de suce
sos. Ante o que esta ocorrendo, non 
se podía estar de brazos cruzados 
esperando unha resposta do 
Goberno que non chegaría a tempo, 
nin tampouco baixar a cabeza e 
lamentarse pola fatalidade sufrida. 
Esas respostas son pouco adaptati
vas e contribuirían a reforzar aque
les sentimentos de resignación que 
durante unha época caracterizaron 
boa parte deste País. 

Afortunadamente, a cidadanía 
non optou pola pasividade. E a súa 
reacción, tanto na loita contra o cha
papote como na rúa, foi un fiel refle
xo dos cambios que durante os últi
mos anos se produciran na psicolo-



xía colectiva deste pobo. Pero, ó 
mesmo tempo, ese comportamento 
serviu de modelo para miles de gale
gos que descubriron que tiñan a 
capacidade necesaria de solucionar 
por si mesmos os problemas e de esi
xir, que non suplicar, solucións. 

Sen dúbida, unha das imaxes con 
maior impacto deste período foi a 
dos mariñeiros loitando a brazo par
tido contra o chapapote e ideando 
todo tipo de procedementos para 
evitar que entrase nas rías. Esta era 
unha nova icona nun País que 
durante demasiado tempo interiori
zara aqueloutra imaxe do emigrante 
abandonando entre saloucos, a duras 
penas contido, a súa familia e a súa 
terra . Efectivamente, estamos ante 
unha nova actitude, ante unha dis
posición psicolóxica distinta ante a 
adversidade. Desenvolveuse un locus 

de control interno, o que significa que 
a cidadanía vai asumir a súa respon
sabilidade na solución dos proble
mas. Ademais, os resultados que se 
obteñen tanto na loita contra o verti
do como na reivindicación política, 
posibilita que se constrúa outro 
marco interpretativo da situación 
que resulta fundamental: o da efica
cia. Efectivamente, a cidadanía si 
tiña antes exemplos claros e rotun
dos de que a través da acción poden 
modificarse situacións negativas. 
Nada é inmutable, senón que 
SOMOS QUEN de cambiar as cou
sas . Esta crenza é básica para incre
mentar a autoestima e lograr unha 
identidade social positiva. 

O tempo daranos a auténtica 
dimensión dos cambios psicosociais 
e políticos provocados pola catástro
fe do Prestige. Pero, a día de hoxe, 
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COLECCIÓN PETO 

todo parece indicar que xa nada vol
verá a ser igual que antes. Os pobos, 
ó igual que as persoas, sofren cam
bios importantes coas adversidades. 
Ante elas, coñécese o mellor e o peor 
de cada unha das partes que interve
ñen. Neste caso, o Goberno actual 
amosou a súa peor cara: manipula
ción informativa, lentitude na res
posta, falta de sensibilidade e unha 
agresividade brutal ante calquera 
crítica. Polo contrario, a cidadanía 
foi consciente de que tomando un 
papel activo poden superar as adver
sidades, que teñen poder para deci
dir sobre o seu futuro. Que o nunca 
máis non é unha súplica, é unha esi
xencia. E que o NUNCA MÁIS será 
unha realidade unicamente na medi
da en que a cidadanía SEXA QUEN 
de defender con coraxe cívico os seus 
dereitos individuais e colectivos. 

CONSELLO 
DA CULTURA 
GALEGA 

- Xavier Bóveda . Belezas locais, bohemia e aventura emigrante. 
Colectánea de textos inéditos 

ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA 

- Nos lindeiros da galeguidade. Estudio antropolóxico do val de Fornela 
SECCiÓN DE ANTROPOLoxíA CULTURAL 
AUTORES: X. M. González Reboredo (coord.), L. Costa Vázquez-Mariño e C. 
González Pérez 
- Actas Galicia-Finlandia: modos de pensar. A cultura, o mundo, a 
comunicación 
SECCiÓN DE COMUNICACiÓN 
- Dialectoloxía e léxico 
SECCiÓN DE LINGUA 
Rosario Álvarez, Francisco Dubert García, Xulio Sousa Fernández (editores) 
Coedición co I LG. 
- O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume I. 
Politica lingUística: análise e perspectivas 
SECCiÓN DE LINGUA 
Henrique Monteagudo e Xan M. Bouzada (coordinadores) 
Cidadanía-Rede de Aplicacións Sociais 
- O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume II. 
Educación 
SECCiÓN DE LINGUA 
Henrique Monteagudo e Xan M. Bouzada (coordinadores) 
Xan M. Bouzada Fernández, Agustín Fernandez Paz, Anxo M. Lorenzo Suárez 

AUTORES: Luis Martul, Carmen Luna e María Golán 
ARQUIVO DA EMIGRACiÓN GALEGA / SECCiÓN DE CULTURA GALEGA NO EXTERIOR 

COLECCIÓN INFORMES 
- A aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos 
CENTRO DE DOCUMENTACiÓN SOCIOLlNGOíSTICA DE GALICIA 
- Observatorio do audiovisual galego. Informe e catálogo 1999-2000 
SECCiÓN DE COMUNICACiÓN 
- Xornalismo en Internet. Actitudes profesionais e condicións 
laborais dos periodistas en liña 
SECCiÓN DE COMUNICACiÓN 

EXPOSICIÓNS 
- Exposición Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos 
29 DE XANEIRO - 28 DE FEBREIRO 
LUGO 
- Exposición I Centenario Escola Rexional Galega de Declamación 
14 DE FEBREIRO - 7 DE MARZO 
A CORUÑA 

XORNADAS 
- Xornadas conmemorativas I Centenario Escola Rexional Galega de 
Declamación 
14 E 15 DE FEBREIRO 
A CORUÑA 
- Xornadas Fotodixitais 
27 E 28 DE FEBREIRO 
PONTEVEDRA 

SEMINARIOS 
- Seminario Científico internacional Efectos económicos, sociais e 
ambientais da marea negra do Prestige 
7 E 8 DE MARZO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 



A c O N TRA T E M P O 
MON Ó G R A F c o 

A pOlítica facémola nós 
ANTÓN LOSADA 

asados dous meses 
dende o comezo 
do Pesadelo 
Pestrige, o único 
dato certo é que 

seguimos ser albiscar o final do chapa
pote. Temos tódolos detalles dos múlti
ples e fastosos plans de reactivación e 
relanzamento total de Galicia. 
Celebrados e aplaudidos como fitos rus
tóricos contra o atraso crónico deste país 
polos mesmos que o 12 de novembro 
afirmaban que Galicia xa é a envexa da 
OCDE en progreso e benestar. Coma se 
en vez de un país con xente fose un pro
ducto de marqueting, un deterxente, 
unha lavadora ou unha superproduc
ción de Hollywood, a frase máxica é 
"Galicia más que nunca". Temos tódolos 
detalles das investigacións fiscais e xuí
zos políticos sumarísimos ós que se está 
sometendo á Plataforma Nunca Máis, ós 
discrepantes ou á oposición. Pero do 
barco e do fuel que segue a verter, das 
consecuencias económicas, políticas e 
sociais do desastre, con pouca informa
ción contamos, só cunha longa samba de 
rumores e "díxome, díxome". Sabemos 
algo porque nos empeñamos en saber 
que o barco segue afundido onde lle 
tombaron os ventos, que o chapapote 
segue chegando ás nosas costas aínda 
indefensas con cada marea e que esa 
enxeñosa coartada de que era o fuel vello 
desprendido das penas xa caducou, ou 
que na tradicionalmente ben avenida 
Familia Popular hai que andarse con 
ollo. Sabemos porque nos empeñamos e 
saber e algún medio independente nolo 
conta, que tras do empaquetado publici
taria, os famosos "planos Galicia" son 
unha recualificación de partidas orza
mentarias comprometidas hai tempo. 

Temos tódolos detalles dos ángulos 
máis accesorio e irrelevantes. Pero unha 
desinformación altamente contaxiosa 
sobre todo canto verdadeiramente pode 
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ter algún tipo de importancia tanto nos 
feitos da traxedia, coma no futuro do 
país. Aínda así, este rustórico esforzo 
inxente de manipulación ó que estamos 
sendo condenados os galegos tenta tapar 
cousas que antes ou despois emerxerán á 
superficie. 

A PODREMIA DO 
INVENCIBLE 
PODER POPULAR 

Se algo puxo de 
relevo o Pestrige é 
grao de podremia 
que tiña experi

mentado o aparentemente invencible 
Poder Popular. Adormecidos baixo un 
apagón informativo que xa vai para doce 
anos, poucos galegos podían anticipar 
que a froita tan aparentemente sa da 
cuarta maioría absoluta estivese tan 
podre. Non son poucos os que afirman 
que nestes días asistimos en Galicia ó fra
caso do Estado ou da Política. Este tipo 
de afirmación nin é certa, nin axuda. Só 
lle é útil ó Poder Popular e á súa estrate
xia irresponsable de repartir chapapote 
para todos e engadir a acusación de 
"político" a todo canto lle desgusta ou 
contra todo quen discrepe. Nestas horas 
tristes e chapapoteadas, nas indefensas 
costas galegas, asistimos ó nacemento 
dun novo e lamentable tipo de estado. 
Agora sabemos que efectivamente o PP 
ten un modelo propio: o "Estado 
Estorbo". Non sabemos exactamente 
qué fixeron ben as autoridades. Pero hai 
algo que podemos afirmar con contun
dencia, que practicaron á perfección: 
estorbar. 

Este acabado de inventar "Estado 
Estorbo" fixo todo canto puido e máis 
por impedir a marea branca de mariñei
ros, cidadáns e voluntarios dispostos a 
tomar a responsabilidade que os nosos 
gobernantes tantos esforzos levan feito 
por evitar. Dende prorubirlles achegarse 
ás praias, a acusalos de dificultar e pór en 
perigo o impecable dispositivo oficial 
con tanta gana de facer algo, que non 

fora dar roldas de prensa para informar
nos de que o vento no mar sopra ás veces 
moi forte e ás veces cambia de dirección 
sen avisar. 

a "Estado Estorbo" pon en funciona
mento cunha eficiencia demoledora os 
inmensos medios dos cales dispón para 
obstaculizar e manipular o traballo dos 
informadores e medios de comunica
cións. Mentres o chapapote se filtraba 
nas cociñas, aínda se empeñaban -e 
empeñan- en facemos crer que era un 
decorado inventado por algunha televi
sión ou algunha cadea de radio para 
incrementar a audiencia e desgastar o 
Gobemo. Repasen as hemerotecas, por 
cada minuto que o PP dedicou a respon
der polas consecuencias económicas ou 
sociais desta crise, dedicou dez a tratar 
de taponar as consecuencias electorais. 

a único que fixo rápido este "Estado 
Estorbo" que acabamos de descubrir foi 
mobilizar todo o seu arsenal económico 
e subvencionador para aquietar e calar 
os mariñeiros e os afectados. Tanta présa 
se deu, e tanto e tantas veces nolo recor
da, que mesmo parece que fora culpa 
nosa tanto gasto. Ese foi seguro o único 
acerto do PP nesta crise, pero tamén o 
seu maior erro. Dende o primeiro día da 
crise, polos andares do Congreso de 
Madrid deputados e voceiros Populares 
diagnosticaron que eles non ían repetir o 
erro dos Socialistas cando o Mar Egeo: 
esa década que levan agardando os afec
tados para cobrar. "Por cartos non vai 
ser" era o slogan acuñado para a ocasión. 
Pensaron que só era cuestión de cartos. 
Esqueceron que era un problema políti
co. Esqueceron a Política. 

O "SAUDABLE" 
CAMIÑO 
Á OPOSICiÓN 

se o PP quere saír 
con ben desto, afo
rrarse un longo e 
desagradable vía 

crucis ata ó seu "saudable paso á oposi
ción" -como di en privado algún 



Conselleiro- non lle vai quedar outra que 
recuperar a política que tanto despreza. 
Xusto o contrario do que leva facendo 
estes últimos catro anos, cando en vez de 
afrontar o problema da sucesión de 
Manuel Fraga trala segunda maioría 
absoluta, preferiron deixalo todo como 
estaba. Aplicar un sistema ineficiente de 
reparto de cotas de poder que serve para 
gastar os orzamentos, pero non para 
gobernar; menos en tempos de emerxen
cia. O único camiño para o pp é aguantar 
como poda ata as Municipais, afrontar a 
súa crise interna e convocar eleccións á 
volta do verán, a época que manexan 
como probable algúns dos estrategos 
que dende Xénova e Compostela tratan 
de atopar a ruta de saída Popular. Só a 
hixiene das urnas pode limparlle o cha
papote político no que se afoga lenta
mente. Unha conclusión que ninguén 
afirma no Pp, pero que tampouco nin
guén discute. 

Sabiamos que non tiñamos gobemo 
dende as pasadas eleccións. Sabiamos 
que a incerteza sucesoria de Fraga tiña 
enmarañado o Partido Popular nesa 
delicada composición de equilibrios de 
poder interno e de rebote tiña bloqueada 
á Xunta. Agora, por culpa do Prestige, 
sabemos que a crise que ten inerme á 
Administración autonómica é máis 
grave e ten raíces máis profundas. Agora 
sabemos que a Xunta tampouco ten 
Presidente. se algo deixou claro todo o 
sucedido é que Manuel Fraga xa non 
exerce como tal. 

O abrupto despido de Cuíña foi só é 
outro paso na tola carreira a ningures 
que ten emprendido o PP por pura iner
cia. Dicir que esta expulsión do paraíso 
das infraestructuras se debe a que por fin 
Madrid e Fraga se decidiron a "facer lim
peza" ten que ser unha broma. A non ser 
que alguén se crea que non saben cómo 
se gañaron as eleccións e todo o facía 
Pepe Cuíña pola súa conta. A non ser 
que alguén se crea que a factura dos 8500 
chuvasqueiros e as 3000 pas que desve
lou a SER, puido canto non puideron os 
máis de seis mil millóns de facturacións 
anuais do holding de empresas familia
res. Dicir que é o resultado dun suposto 
conflicto entre "galeguistas" e españolis
tas, entre boinas e barretes, é ata inmoral. 
Primeiro porque se inventa unha liña 
galeguista que nin existe nin se lle espe
ra entre os dirixentes Populares. 
Segundo, porque nestes doce anos, non 
se lles recorda ós Populares Galegos 
outra cousa que non sexa seguir fielmen
te os dictados de Madrid. Cuíña, Baltar e 
Cacharro usan a coartada do galeguismo 
popular, para defender o seu absoluto 
control sobre a "Caixa do Cartos" desa 
máquina de recadar que é o PPdeG. Do 
outro lado, Génova usa o discurso da 
limpeza para tomar o control desa 
mesma "Caixa dos Cartos" que sempre 
ambicionou, pero nunca se atreveu. O PP 
funcionou en Galicia dende hai vinte 
anos sobre un pacto simple pero efectivo: 
Madrid collia os cartos e os votos e cala
ba, e os baróns galegos mandaban como 
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mellor lles parecía. Un pacto inestable 
que Madrid sempre quixo rachar. Aquí 
comezou a maioría absoluta do PP. Aquí 
está comezando o final desa maioría 
absoluta. 

Non se pode falar con xustiza dunha 
liña "galeguista" entres os dirixentes 
Populares. Pero si é exacto falar dun voto 
marcadamente galeguista nas bases elec
torais Populares. Tres de cada dez votan
tes do PP consideran que Galicia é unha 
nación, catro de cada dez se definen 
como máis galegos ca españois ou exclu
sivamente galegos (Datos Barómetros 
Galegos USe, 1999-2002). Votantes en 
clave de pais que honestamente pensa
ban que a máquina que era o PP e o lide
rado e o peso político de Fraga eran a 
mellor opción para asegurar a defensa 
dos intereses dun pais pequeno e lateral 
como é Galicia A día de hoxe é máis que 
factible e posible supoñer que ese electo
rado está "no mercado", buscando outra 
opción con máis garantías para a defen
sa dos intereses do pais. Ese voto é a 
chave da maioría absoluta dos 
Populares. 

A ALTERNATIVA 
POLíTICA 
EMERXENTE 

A crise do Pestrige 
non foi o fracaso 
da política e dos 
políticos. Foi o fra

caso da política Popular e dos políticos 
Populares. É unha verdadeira inmorali
dade meter no mesmo saco os políticos 
do Gobemo e os da oposición. Con tódo
los seus erros e defectos, se algo eviden
ciaron os Socialistas e os Nacionalistas é 
a existencia doutro xeito de gobernar e 
de afrontar os problemas. Tócalles a eles. 
O tempo que queda para esas inevitables 
eleccións anticipadas é exactamente o 
mesmo tempo que lles resta a ambos 
para que acaben de perfilar algúns deta
lles críticos que lles fallan para que a 
maioría social galega decida que a alter
nancia é indispensable nunha democra-
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cia e hai que abrir as fiestras e deixar que 
entre aire fresco dunha vez. 

Porque o Pestrige tamén trouxo con
secuencias para o PSOE e para o BNG. 
No caso de PP provocou afundimentos, 
como o do Mito Fraga ou o delicado 
equilibrio interno do partido. No caso da 
oposición, fixo emerxer cuestións que 
ningún dos dous debe demorar se real
mente aspiran a conformar unha alterna
tiva de gobemo que os galegos visuali
cen como crible. A primeira é mais obvia, 
atopar un xeito de relacionarse entre 
ambos máis estable e menos tumultuoso, 
uns hábitos de relación e cooperación 
que demostren o grao de confianza que 
os galegos podemos depositar na súa 
capacidade de liderar a saída a unha 
situación tan crítica. Mentres se mante
ñan os niveis de desconfianza tan evi
dentes como os de agora ente nacionalis
tas e socialistas, dificilmente haberá cam
bio. Quizais sexa neste asunto onde se 
teñen producido avances máis rápidos e 
fiables. Nin o clima de xestos públicos de 
acercamento entre líderes e voceiros de 
ámbaslas dúas forzas, nin a tranquilida
de con que ambos afrontan a reválida 
das Municipais onde cogobernan, eran 
impensables hai dous meses. Este pro
blema é común para PSOE e BNG. Pero 
tamén teñen outras preocupacións máis 
particulares. 

o DILEMA DO PSDG, 
O RETO DO BNG, 
E NÓS MESMOS 

No caso dos socia-
listas, se aspiran a 
recortar o espacio 
que o PP lles arre

batou no centro e no galeguismo mode
rado, a pregunta que teñen que respon
der con claridade diante do electorado é 
qué partido se presenta exactamente coa 
aspiración de gobernar este país, se ese 
PSOE centralista e furibundamente anti
nacionalista de Paco Vázquez, ou o 
PSOE galeguista e autonomista de Pérez 
Touriño. Mentres o alcalde da Coruña 
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siga dispondo da autonomia que lle con
fire unha dirección estatal que prefire os 
votos que lles dá nas Municipais a posi
bilitar unha consolidación máis rápida 
do liderado de Touriño, os socialistas 
dificilmente poderán acceder ós votantes 
que vai deixando tras de si a crise dos 
Populares. Tampouco é cuestión menor 
para os socialistas galegos definir con 
claridade ás súas relacións coa dirección 
estatal do partido en Gobelas, cál o seu 
peso exacto e cáles son os límites da súa 
autonomia diante das estratexias globais 
e as prioridades do PSOE no seu asalto á 
Moncloa. 

O nacionalismo galego afronta 
tamén o seu reto particular. Nunca antes 
se viu tan clara a necesidade de que no 
BNG decidan se están dispostos a rachar 
co medo escénico que lles leva impedido 
medrar dende que nas Autonómicas do 
97 se converteron na segunda forza polí
tica deste país. O BNG ten que escoller se 
prefire quedarse como está e seguir 
sendo unha forza relevante e con peso na 
política do país, pero que nunca poderá 
ser opción primeira de gobemo. OU se 
está disposto a sumir os profundos cam
bios de discurso, organización, liderado 
e estratexia que lles esixe aspirar a ser 
forza de gobemo. 

So activando ese proceso de renova
ción pendente dende a noite das elec
cións do 2001, o nacionalismo galego 
estará en disposición de ir buscar ese 
voto galeguista do que os Populares tan 
ben souberon apropiarse e administrar ó 
longo destes anos. Sen ese voto gale
guista, o cambio non é factible nun país 
onde, pese a todo, o PP seguirá sendo a 
forza máis votada e, antes ou despois, 
saberá recompoñer e volver a poñer en 
funcionamento esa poderosa maquina
ria que lle permitiu gobernar Galicia tres 
décadas. 

O PP dános por perdidos. Resulta 
evidente que todo canto fai é para os 

seus votantes de fóra. Lanzarse en barre
na contra Nunca Máis ou apuntarse os 
titulares duns investimentos que sabe 
que non son tales pode que lles funcione 
para remobilizar os seus votantes non 
galegos. Pero aquí non semella que lles 
axude precisamente a recuperar o crédi
to e ese respecto social perdido. 

Ese cruzamento inestable entre 
inmisericordia e piedade que demostra 
Fraga por Xosé Cuíña, o home que lle 
puxo en bandexa catro victorias por 
maioría absoluta sabendo perfectamen
te cómo e por qué llas poñía, certifica a 
fase terminal na que entrou irremedia
blemente a carreira política de Fraga. 
Unha decadencia que non pode aco
char nin a maior máquina de propa
ganda. Este Gobemo aínda máis gris, 
triste e irrelevante que sae trala remo
delación, só proba unha vez máis que 
Galicia é un buque á deriva e desgober
nado, que só agarda a encallar nunhas 
eleccións anticipadas 

Entre tódalas cousas importantes 
que a crise do PP nos deixa, ningunha é 
tan reconfortante e tranquilizadora 
como o comprobar que hai case nada 
Galicia era o "país dos caladiños", o 
país que prefería seguir aquel consello 
que sempre daba Franco: "Haga como 
yo y no se meta en política". Cando xa 
moitos dabamos por imposible calque
ra opción de cambio, vai resultar que ós 
caladiños xa non lles queda máis reme
dio que parapetarse no Gobemo, nos 
coches oficias e tras da policía. Confiar 
nos poderes curativos do tempo e os 
orzamentos públicos a ver se poden 
comprar as mesmas lealdades que 
antes saían gratis. A política volveu ás 
rúas e corredoiras deste país. Nas elec
cións Municipais temos a primeira 
oportunidade de falar nas institucións 
para que volva ó Goberno. Agora 
depende de nós que non volva mar
char, Nunca Máis. 



ANTÓN LOURO - FRANCISCO GARCíA 
A alternativa -necesaria 

A oposición política fíxolle fronte á crise do Prestige censurando a Fraga e o seu 

goberno nunha moción parlamentaria, primeiro, e provocando as contradic

cións do pp nunha comisión de investigación que Aznar se encargou de dina

mitar. Tanto o BNG como o PSdeG-PSOE souberon recoller a mensaxe dunha 

sociedade en rebeldía contra a mala xestión política dos gobernos de Madrid 

e Santiago. Coincidiron na plataforma do Nunca Máis e respectaron a súa auto

nomía e pluralismo. Pero son eles os que agora terán que darlle unha alternativa política a 

esa rebelión. Os seus respectivos secretarios de organización, Francisco García (nacionalis

ta) e Antón Louro (socialista) aceptaron debater sobre esa alternativa para TEMPOS. 
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- Francisco García Suárez: 
Algúns dos síntomas da 
situación política que están 
cristalizando agora, tralo 
accidente do Prestige, xa 
estaban presentes na política galega. Antes, cando se 
quería caricaturizar a situación política de Galicia, alu
díase a unha sociedade reaccionaria, conservadora, 
onde o pp arrasaba. Sen embargo, esa nación así carica
turizada xa contaba con gobernos nacionalistas ou en 
alianza co PSOE nas principais cidades, e tiña unha 
grande capacidade de contestación, expresada na última 
folga xeral. Nese sentido, o tópico da Galicia conserva
dora e submisa cae por terra. 
- Antón Louro: O goberno Fraga caracterizouse por crear 
realidades virtuais, mesmo en contra do que tódolos 
datos socioeconómicos constataban. En Galicia, despois 
de 13 anos de goberno Fraga, seguimos estando nos últi
mos postos do ranking de rexións europeas en termos 
de desenvolvemento socioeconómico e cultural. A cali
dade democrática do país, coutada por factores como a 
forza das redes clientelares, está por debaixo da media. 
Fraga foi quen, durante moito tempo, de crear cortinas 
de fume, de bloquear a sociedade civil galega. Desde 
que se constitúe o último goberno Fraga, o PSdeG 
denunciou en varias ocasións que o Goberno estaba 
ausente, distraído noutras cuestións, como a loita suce
soria ou as vindeiras eleccións municipais. O presidente 
Fraga, cando constituíu este Goberno, incluso chegou a 
nomear algúns conselleiros e conselleiras para promo
veIos de cara ás eleccións mumcIpais. 
Lamentablemente, cando o 13 de novembro o Prestige 
se accidenta a poucas millas de Fisterra, ponse de mani
festo esta ausencia dos gobernos de Galicia e de España, 
que tamén está en batalla sucesoria. 
- EG.S.: Todo o mundo admite agora a influencia que 
vai ter a situación creada a raíz da catástrofe do Prestige 
naqueles obxectivos que o PP tiña, como a reconquista 
das alcaldías das principais cidades. Mesmo xa se reco
ñece a posibilidade de perda dalgunhas das 
Deputacións provinciais. Trala crise aberta no propio 
PP, as consecuencias tamén se fixeron notar na análise 
que se viña facendo do suposto" galleguismo" do parti
do popular, do mito de Fraga e do goberno amigo, da 
influencia de Galicia na política estatal a través do PP. 
- A.L.: Non houbo ministros nin vicepresidentes do 
Goberno que quixeran coller o toro polos cornos porque 
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estaban máis ocupados cons
truíndo as súas imaxes de 
cara a sucesión do propio 
presidente Aznar. Ante a 
ausencia dos Gobernos esta

tal e autonómico, o accidente deriva nunha auténtica 
catástrofe. En Galicia houbo varios accidentes, pero non 
hai precedentes de que un accidente non se xestionase ó 
longo de 6 días. Tódolos incidentes anteriores tiveron un 
carácter máis inmediato. O do Mar Egeo, por exemplo, 
produciuse nun par de horas, polo que a intervención 
dos poderes públicos quedou moi limitada. Neste caso, 
os Gobernos de Galicia e de España intentaron minorar 
o problema, mesmamente negalo, converténdose nos 
responsables políticos desta auténtica catástrofe. Esta 
responsabilidade política non só é solicitada polas for
zas políticas senón pola cidadanía que se está a manifes
tar na rúa. 
- EG.S. : A nós preocúpanos traballar agora nunha 
dobre dirección. Por unha parte, que esta marea política 
permita materializar as condicións necesarias para avan
zar nunha transformación económica e social de Galicia. 
En segundo lugar, en ningún caso podemos analizar o 
sucedido como un problema exclusivamente galego, 
senón do Estado, que ten que ter unha resposta. Esa res
posta, que se representou no pasado mes de xaneiro na 
Coruña, cun carácter moi propagandístico-electoral, ten 
que concretarse en medidas reais con dotación orzamen
taria, que nos permita non só paliar os danos senón 
xerar un plan de dinamización económica. Nese sentido 
eu creo que, desde o punto de vista político e sociolóxi
co, hai momentos que poderiamos definir como cruciais. 
Pola resposta social, pola resposta política que está 
habendo, para Galicia este é un deses momentos trans
cendentais. 
- A.L. : Os galegos estamos indignados co goberno de 
Galicia e de España, e masivamente pedimos responsa
bilidades políticas, que o Parlamento funcione, que as 
comisións de investigación poidan indagar e aclarar a 
situación, e que os responsables políticos asuman a súa 
responsabilidade. Fraga Iribarne non ten a confianza 
dos galegos e sábeo. O presidente da Xunta non podía 
pensar hai uns meses que puidera chegar a ter a valora
ción política que ten hoxe por hoxe en Galicia. 
- EG.S.: Este accidente, a respecto doutros, amosa unha 
novidade fundamental, os erros da actuación goberna
mental, que é o que provoca a indignación cidadán. 



Tamén influíu o feito de que 
este fora o último dun cúmu
lo de accidentes sucesivos 
nun espacio de tempo relati
vamente corto. Malia os pre
cedentes, o Estado non tivo un mínimo protocolo de 
actuación, unha mínima dotación de recursos. Non só se 
cuestionou a actuación dos gobernantes como tales, 
senón tamén o papel de Galicia con respecto ó Estado. 
Nese aspecto paréceme que a reacción da cidadanía está 
amosando circunstancias novas con respecto a outras 
ocasións. No Mar Exeo todo o mundo reclamaba as 
indemnizacións, pero non había aínda este substrato tan 
potente que agora podemos analizar, mesmo en sectores 
nada sospeitosos de ser ideoloxicamente próximos ó 
nacionalismo. Cremos que calquera forza política en 
Galicia de cara o futuro vai estar condicionada por esta 
reacción. De nada vai valer xa falar de Goberno amigo, 
dos nosos amigos de Madrid. Os cidadáns van deman
dar nos Presupostos do Estado de cada ano un compor
tamento con Galicia acorde a uns parámetros e obxecti
vos. Hoxe en día, se esta situación por parte do PP se 
quixera ignorar, en programas como o presuposto ó 
AVE, por exemplo, levarían a unha mobilización sen 
dúbida moi potente. A xente xa non comunga con esas 
rodas de muíño. 
- A.L.: Diante da catástrofe do Prestige ponse de mani
festo a ausencia dos poderes públicos, de protocolos de 
intervención, de medios, de capacidade de coordinación 
e de xestión. Pero esto non debe liberar baixo ningún 
concepto ós primeiros responsables, o goberno de 
Galicia e o seu presidente, Fraga, por moitas competen
cias que poida ter o Estado neste asunto. Quen se ten 
que poñer ó fronte desta manobra é o seu presidente. É 
inexplicable que en plena catástrofe o presidente se mar
che de caza. En Galicia, estamos ante unha crise de 
Goberno, diante dunha crise do partido que goberna. 
- F.G.S.: Nós coincidimos no diagnóstico respecto da 
descomposición do actual goberno, mais cómpre enga
dir a este respecto o peso desta mobilización realmente 
espectacular dos cidadáns. A mobilización e a influencia 
política que está exercendo ten permitido que este 
Goberno autista non puidera pasar páxina, tal como pre
tendía. 
- A.L.: Ante esta situación de crise, hai que apelar a que 
no Parlamento de Galicia, a través dun proceso electoral 
previo, xurdan un presidente e un goberno novo con 
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confianzas novas. Creo que 
Fraga debe reflexionar, facer 
uso da responsabilidade da 
que el presume ás veces, do 
seu sentido de Estado, e pro

ceder á convocatoria de eleccións coa máxima celerida
de, unha convocatoria que nós situamos na mesma data 
que as próximas eleccións municipais. 
- F.G.S.: No BNG entendemos que é preceptiva a esi
xencia da responsabilidades políticas, a dimisión do 
propio presidente e a articulación dun goberno que pui
dera responder ás necesidades que ten o noso país, e 
mesmo estamos preparados para calquera escenario 
político, porque a situación actual pode ser absoluta
mente imprevisible. Sen embargo, non nos parece o máis 
atinado admitir un proceso electoral autonómico no 
mesmo marco que as eleccións municipais e autonómi
cas noutras rexións do Estado. Nós sempre defendemos 
un calendario electoral que non apareza contaminado 
con outros procesos electorais. Aínda que concordamos 
na situación de descomposición na que está o PP, enten
demos que o preceptivo sería, en primeiro lugar, a dimi
sión do propio presidente da Xunta e, a partir de aí, 
abrir a posibilidade de que no propio Parlamento galego 
se puidera reconducir a situación, mesmo nun horizonte 
electoral que non fora expresamente o de maio. 
Preocúpanos que os cidadáns poidan percibir un exceso 
de argumentación electoral ou electoralista. 
- A.L.: Adiantar as eleccións non é unha problema de 
electoralismo, un querer aproveitarse da situación, 
senón un exercicio de responsabilidade. Emilio Pérez 
Touriño, no debate da moción de censura, adiantou 
estou posición como a saída a unha situación política de 
crise profunda. Na situación actual, é imposible saír do 
atolladero no que estamos, máis aínda cando o Goberno 
inicia unha ofensiva propagandística con plans reitera
dos un e outro día, que non deixan de ser unha colección 
de promesas que xa tiñan feito con anterioridade Fraga 
e os seus conselleiros, Aznar e os seus ministros. 
- F.G.S.: Hoxe en día temos que ter en conta unha cir
cunstancia nova, o forte cuestionamento, por parte dos 
cidadáns, da manipulación informativa. A min non me 
cabe a menor dúbida de que a sociedade galega vai esi
xir o cumprimento destas promesas con soporte e parti
da orzamentaria e que, de non ser así, esas propostas 
van ter un efecto búmerang para o PP. Lembremos aque
la imaxe do presidente Fraga cando nos primeiros días 
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da catástrofe foi ós lugares 
afectados arguíndo que el ía 
con cartos. Esta actitude, que 
noutras ocasións funcionou 
como analxésico, desta vez 
provocou unha indignación aínda maior da cidadanía. 
- A.L.: Eu creo que os partidos políticos de oposición, e 
particularmente desde o PSdeG-PSOE, temos que ser 
prudentes, cautos e colaboradores cos poderes públicos, 
tanto co goberno da Xunta como co de España. Nós qui
xemos ofrecer a nosa colaboración, pero non quixeron 
atender as nosas propostas e iniciativas. 
- EG.S.: Calquera xesto nese sentido era interpretado 
como unha afrenta, como a axuda que quixo prestar a 
Generalitat... 
- A.L.: Na segunda semana do accidente, os presiden
tes socialistas das comunidades autónomas onde o par
tido socialista está gobernando pedíronlle unha entre
vista ó presidente Fraga para ofrecer os seus medios. 
Joan Clos púxose a disposición da Xunta de Galicia para 
ofertar todos os seus corpos de protección. Non foron 
atendidos. 
- EG.S.: Nós cremos que o noso papel -tanto a nivel 
político institucional como a nivel daquelas plataformas 
cidadáns que están traballando hoxe no seo da socieda
de- é esixirlle ós gobernos central e galego este compro
miso inescusable con Galicia, materializable en aspectos 
concretos. En canto á esixencia de responsabilidades, 
creo que o PP o está poñendo cada vez peor. O presi
dente da comisión de investigación e agora conselleiro 
de Medio Ambiente, non só non expresou unha posición 
autocrítica senón que incluso dixo que estaba orgulloso 
de como o PP afrontara a situación. Eles mesmos se 
empeñan en negar a realidade, e cando un político actúa 
así, élle moi difícil despois recuperar a súa credibilida
de. A min paréceme que non vai ser posible tratar este 
caso con con promesas ou propaganda ... 
- A.L.: O país non está para perder tempo. Necesitamos 
poñemos á tarefa, facéndoo coa mellor vontade de bus
car espacios e puntos de encontro no conxunto das for
zas políticas sociais e económicas. Temos que desblo
quear esta situación, e esta situación desbloquéase cre
ando en Galicia unha nova alternativa. Hoxe hai en 
Galicia proxectos políticos capaces de sacamos do 
marasmo no que estamos metidos. Propostas políticas 
que están contrastadas, e que están funcionando ben 
noutras nacionalidades ou rexións de España, mesmo de 
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Europa. Son proxectos políti
cos de alternancia natural 
fronte a un goberno liberal 
conservador que se afoga. 

EG.S. : A resposta da 
Plataforma Nunca Máis abrangue a tódolos sectores ide
olóxicos, económicos e sociais afectados. Nese sentido, a 
expresión política dese movemento creo que debe enten
derse nunha política alternativa á asumida polo PP. O 
principal activo deste movemento cidadá é o ser capaz 
de provocar unha dinamización, unha mobilización 
duns sectores que estaban nunha actitude máis pasiva e 
escéptica. E, ó mesmo tempo, con esa dinamización 
botar por terra as manobras que desde o poder se podí
an intentar executar para camuflar a realidade. 
- A.L.: O papel de Nunca Máis é determinante, dina
mizador pero complementario das forzas políticas. 
Correspóndelle ás forzas políticas que hoxe teñen 
representación no Parlamento de Galicia elaborar a 
alternativa política. Os socialistas vimos de presentar 
un plan de dinamización e reactivación económica, 
social, medioambiental e de prevención de accidentes 
marítimos para os próximos cinco anos. Foi feito en 
Galicia, coa colaboración de expertos das tres universi
dades e dos distintos institutos de investigación. Neste 
documento, o PSdeG-PSOE, que aspira a gobernar 
España a partir do próximo ano, adquire un compro
miso firme con Galicia para inverter neste país unha 
cifra por encima dos 7.000 millóns de euros, máis dun 
billón de pesetas. 
- EG.S.: Desde o BNG imos traballar para que as pro
postas que os gobernos autonómicos e españois deron a 
coñecer en xaneiro, contrastadas coas nosas demandas, 
non se queden simplemente en propaganda e pasen a 
significar compromisos reais con asignación orzamenta
ria . As catástrofes que anteriormente se produciron nas 
costas galegas sen dúbida tamén traen consecuencias. 
Aínda gobernando o PSOE, se analizamos o seu papel 
nos accidentes que se produciron naquelas ocasións, 
nunca se chegaron a considerar propostas de alcance en 
canto a poñer en marcha operativos que evitaran suce
sos como o do Prestige. 
- A.L.: A raíz deses accidentes anteriores, o Goberno do 
PSOE traballou en Plans de Salvamento Marítimo que 
contemplaban operativos na costa de Galicia. Cando o 
PP chegou ó poder no ano 96 esnaquizou eses plans, non 
propuxo plans alternativos e o único que fixo foi priva-



tizar e reducir a inversión en 
salvamento marítimo xusto á 
metade. No caso do Mar 
Egeo, o goberno socialista 
recibiu tódolos parabéns da 
UE e foi felicita do por quen presidía a Xunta naquel 
momento, Fraga Iribarne. 
- EG.S.: Hai unha sensación moi estendida na socieda
de galega de que o comportamento do Goberno central, 
independentemente de quen estivera ó fronte, non sería 
o mesmo se o accidente ocorrera noutro sitio, en 
Cataluña, por exemplo, ou Andalucía. 
- A.L.: O nacionalismo sempre lle bota a culpa ó exte
rior de todo o que nós sucede. ¿Nós temos capacidade 
ou non temos capacidade? Exerzámola. O que pasa é 
que contamos, hoxe por hoxe, cun presidente que non 
exerce as capacidades que lle deu ó pobo de Galicia, que 
derivan do ordenamento xurídico-político vixente. 
- EG.S.: É inconcibible imaxinar a un Pujol, a un 
Ibarretxe ou a un Chaves, por poñer tres presidentes 
autonómicos, reproducindo o comportamento de Fraga 
nesta crise. O certo é que este non é un problema exclu
sivamente de ámbito galego. É unha cuestión de Estado 
grave, e o Estado ten que entender que o fortalecemento 
dunha cohesión e dunha vertebración, chamémoslle 
estatal, non se fai con grandes bandeiras na praza de 
Colón, senón atendendo ós problemas reais que teñen os 
seus cidadáns. Neste caso o Estado, malia ter sufrido en 
anteriores ocasións outros accidentes, non achegou as 
medidas oportunas. 
- A.L.: Nós defendemos un proxecto político de base 
socialdemócrata de compromiso co país. É un proxecto 
político que quere estar en España e en Europa, que 
quere que Galicia teña un perfecto encaixe no mapa de 
España. Hai quen non quere España, que pensa que 
España é unha cousa mala per se, e hai quen cre que 
España é un espacio uniforme. Creo que os socialistas 
nese sentido temos unha idea clara e meridiana, de con
vivencia da realidade plural e diversa dos pobos de 
Galicia, compartida con todos, que será boa para 
Galicia. En todo caso aquí hai unha tarefa importante 
por diante, unha tarefa que probablemente teña que ser 
compartida por máis dunha forza política das que ope
ran no campo do progreso en Galicia. Nesa dirección 
están traballando os socialistas de Galicia. 
- EG.S.: Tamén os nacionalistas aspiramos a que esta 
situación política se derive na posibilidade de plasmar 
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na Xunta un goberno do 
BNG. Creo que se o naciona
lismo galego actúa do xeito 
en que o está a facer no 
ámbito institucional e social, 

ten neste momento moitas posibilidades de plasmar esa 
alternativa. De non haber unha posición maioritaria 
suficiente para ese goberno en solitario, teremos a res
ponsabilidade de establecer acordos que permitan dar 
unha alternativa á política do PP. Eu tamén estou con
vencido de que se vai dar esa alternancia, de que se está 
acabando un ciclo político. A gran incógnita agora é 
coñecer se esa alternancia vai estar nucleada arredor do 
nacionalismo ou do PSdeG. 
- A.L.: Os cidadáns da Santiago, da Coruña, de Ferrol, 
de Vigo, de Pontevedra, teñen gobernos municipais que 
veñen gobernando a plena satisfacción á hora de defen
der os seus intereses. Fai tres anos e medio en Galicia 
houbo unhas eleccións municipais e os cidadáns votaron 
o cambio. O PSdeG interpretou a vontade dos cidadáns 
e plasmouna nos gobernos municipais, gobernos que 
non lle gustaron á dereita en Galicia e que se viron ero
sionados e cuestionados en máis dunha ocasión desde 
distintas instancias do PP. 
- EG.S.: O resultado das anteriores eleccións munici
pais marcaron o declive do PP. A experiencia política 
que significou o feito de que o nacionalismo galego 
pasara a ter por primeira vez responsabilidades políticas 
en concellos tan importantes como Vigo, Pontevedra e 
Ferrol, foi sumamente positiva. No caso do Prestige, o 
talante das institucións nas que o BNG estaba ó fronte 
foi ben diferente ó dos gobernos galego e central. 
- A.L.: Hai que recoñecer que os gobernos de colabora
ción inicialmente tiveron que afrontar certas dificulta
des, derivadas da convivencia de dúas culturas políticas 
distintas, a nacionalista e a socialista. Poñer en move
mento eso leva un tempo. A día de hoxe, tódalas cidades 
de Galicia que están gobernadas por gobernos de pro
greso aprobaron en tempo os presupostos municipais, e 
foron executándoos, eu diría que ben, no exercicio orza
mentario. E cando un aproba ese documento, aproba 
máis do 70 por cento da política municipal. En función 
do que decidan os cidadáns o 25 de maio, gobernaremos 
con proxectos nitidamente socialistas ou interpretare
mos da mellor maneira o que os cidadáns queiran. Se 
queren que nos entendamos con outras forzas políticas, 
o PSdeG será sempre cómplice coa gobernabilidade e 
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coa resolución dos proble
mas dos veciños e das veci
ñas dos distintos concellos 
de Galicia. 
- F.G.S.: Nas eleccións de 
maio, en Galicia estarán as miradas postas en ver o 
alcance do desgaste do pp e do castigo electoral. O pp xa 
está a renunciar de partida ós obxectivos que anterior
mente se marcaban de reconquista das alcaldías das 
grandes cidades. Nós presentámoslle unha proposta á 
sociedade que tamén aspira a ser hexemónica. En todo 
caso, con posterioridade ós resultados electorais, actua
remos en consecuencia, como temos feito xa nos últimos 
procesos electorais, tendo claro que para nós o adversa
rio é o PP. Conseguimos botar abaixo o estereotipo de 
que o nacionalismo é unha forza política especializada 
na oposición e na mobilización social, pero carente de 
capacidade para o goberno. A experiencia destes anos 
nos gobernos municipais de cidades tan relevantes como 
Pontevedra, Vigo, Ferrol, así o demostrou. 
- A.L.: Ademais da experiencia conxunta na política 
municipal, PSdeG e BNG veñen mantendo outras cola
boracións, unhas veces explícitas e outras implícitas, o 
que se ve no Parlamento de Galicia. 
- F.G.S.: Acabas de referirte ó contexto político que esta
mos vivindo en canto ó diálogo na busca de posicións 
que non favorezan ó PP ou que lle permitan ós cidadáns 
ter claro que hai unha alternativa ó PP. O comportamen
to na última moción de censura foi ben diferente ó sosti
do no anterior episodio parlamentario na moción que, 
con motivo da crise das vacas tolas, o BNG presentou. Ó 
fío da comisión de investigación do Prestige, e noutras 
ocasións, houbo unha interlocución entre ámbalas dúas 
forzas políticas ó respecto de intentar ter uns denomina
dores comúns en certas actuacións, aínda que mantendo, 
tanto PSOE como BNG, os seus criterios. 
- A.L.: O PSdeG-PSOE sempre fixo do diálogo un ins
trumento fundamental da súa maneira de traballar en 
política. Asistimos no último ano en Galicia a un espec
táculo en forma de diálogo protagonizado polo presi
dente Fraga, un episodio que respondía máis que a unha 
campaña de propaganda persoal, de tratar arreglar o 
propio talante e as maneiras ás que nos tiña habituados, 
que a un auténtico diálogo. No Parlamento de Galicia, o 
espacio para o debate e o entendemento entre as forzas 
políticas, asistiamos a unha situación que non se aproxi
maba ó que nós entendiamos por diálogo. 
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F.G.S.: A nós paréce
nos, independentemente do 
contexto político, que é 
necesario que nas institu
cións galegas haxa un clima 

de normalidade democrática, un clima que debe levar a 
unha posibilidade de interlocución, que Goberno e for
zas de oposición poidan manter co obxecto de discutir 
aspectos de interese para o país e propostas de solu
cións. Ese foi o ánimo co que nós aceptamos o convite 
lanzado polo presidente da Xunta no inicio desta lexis
latura. Ese é o clima que habitualmente vemos manter 
no ámbito estatal entre o líder da oposición e o propio 
presidente do Goberno. A nós parécenos que en Galicia 
era necesario abrir esa posibilidade de interlocución 
democrática. 
- A.L.: Se un analiza ese diálogo non é difícil concluír 
que respondía máis a estratexia do PP de vestir unha 
escenografía construída polo presidente Fraga. Non 
derivaba de formulacións serias nin de vontades políti
cas nesa dirección. Non se abriu diálogo en ningún dos 
temas centrais, como o aparato clientelar. 
- F.G.S.: Neste momento, a situación política na que 
nos encontramos está a anos luz do que era o contexto 
político ó que nos estamos a referir neste momento, non 
porque nós renunciemos a ter interlocución e debate 
con tódalas formacións políticas senón porque parece 
evidente que o PP non vai estar con esa predisposición. 
En todo caso, o BNG defende a recuperación dun clima 
de normalidade democrática no Parlamento galego e 
considera que esta circunstancia non é ningún obstácu
lo para que poidamos manter unha oposición firme e 
constructiva como demostramos no conflicto do 
Prestige. 
- A.L.: Nós propomos sempre, en tódolos ámbitos, e no 
Parlamento galego tamén, o diálogo como un instru
mento de traballo político. O sorprendente é que pareza 
que no Parlamento de Galicia descubrimos o diálogo 
agora cando Fraga empezou a falar del. Leva trece anos 
gobernando, nunca falou de dialogar con ninguén, e 
resulta que de repente chega a Galicia unha onda, unha 
marea de diálogo que o presidente Fraga pretende diri
xir segundo lle convén. Lamentablemente, a cidadanía é 
moito máis aguda que todo esto e percibiu a propagan
da de Fraga Iribarne para resolver algunhas cousas que 
tiña sen resolver. O diálogo político non é un descubri
mento de Fraga. 



A 

o valor cívico da pOlítica 
Ma XOSÉ QUEIZÁN 

movemento de 
masas ao que 
asistimos nos 
últimos tempos 
neste país, fíxo

me lembrar unha manifestación en 
Vigo, a finais dos anos 70. Foran vio
ladas tres nenas, de catro, seis e oito 
anos, por dous albaneis que estaban 
traballando no exterior do Concello, 
por onde as raparigas xogaban. As 
nenas, dúas delas irmás, eran de 
familia pobre, vivían na rúa de 
Santiago, nun barrio marxinal, próxi
mo ao Concello. As feministas da 
AGM convocamos unha manifesta
ción. Naquel momento estabamos 
moi poucas en activo e a nosa convo
catoria foi cativa. Cando, o día e hora 
da manifestación saímos, cunha sin
xela pancarta, ao lugar da convocato
ria, levabamos o temor de non encon
trar a ninguén. Cal sería a nosa sor
presa cando vimos unha masa de 
xente disposta a protestar contra os 
terribles feitos . Non puidemos dirixir 
a marcha. Quedamos absorbidas pola 
xente que deambulou por onde 
quixo, berrando indignada, ata que a 
forza pública interveu e deu acabado 
con aquel brote popular. Sería van 
apropiarnos o éxito daquela manifes
tación. Tiveramos a idea, non escati
mamos esforzos, pero o resultado 
superara enormemente o que se 
podía prever. Foi a indignación ante 
os feitos o que fixo saír á rúa ás fami
lias viguesas. Pois ben, estes días 
lembrei esta anécdota nas masivas 
manifestacións de Santiago, de Vigo, 
de toda Galiza, motivadas polos 
terribles sucesos do Prestige. 

A mañá que saín para Santiago 
baixo unha chuvia torrencial, un 
tempo de xustiza que coincidía coa 
rabia que nos mobilizaba, temín que 
moita xente optara por quedar abri-

gada na casa. Nesta época hedonista 
non é fácil que as persoas se arris
quen a pasar un mal día e a coller 
unha molladura. Unicamente o fút
bol é quen de conseguilo. Cismando 
na ausencia de compromiso social na 
actualidade, cando saín de Vigo non 
as levaba todas comigo, por iso, ao 
mergullarme con milleiros de perso
as pola rúas de Santiago parecíame 
estar soñando. Por suposto, non 
encontrei aos grupos feministas coas 
que pensaba marchar. Naquela marea 
humana, mesturada, resultaba moi 
difícil ir en grupo, iso sen contar que 
a maioría das persoas ían a título per
soal. Viñera xente de todas as partes 
de Galiza, de todas as clases sociais, 
de diferentes ideoloxías e criterios, 
pero camiñaban unidas pola mesma 
repulsa. Comprobamos que cando a 
xente toma a rúa, os gregarismos 
dilúense, as capelas esborrállanse, as 
diferencias anúlanse, e unha simpatía 
humanitaria domina a situación. As 
persoas miran aos ollos das persoas 
descoñecidas que camiñan ao seu 
lado e establecen lazos de complici
dade; gritan palabras de protesta ao 
unísono e neses momentos compren
den o que é a solidariedade. Así foi 
en Santiago, así foi en Vigo e no resto 
de Galiza. O pobo en liberdade, o 
pobo en acción, o pobo lembrándolle 
o seu poder aos gobernantes. 

Tamén foi así na cadea humana na 
que o alumnado, chegado de todas as 
partes da xeografía galega, abarcou, 
collido da man, quilómetros de 
praias e de costa afectada polo fuel, 
nun acto fermosísimo. Esa cadea 
humana de adolescentes fronte á 
Costa da Morte, significando a vida, 
o futuro do país, fronte á morte e ao 
atraso, permanecerá como un dos 
acontecementos máis emocionantes 
da historia de Galiza. A lembranza 

dese día e do seu ardor xuvenil e 
rebelde será unha fortuna que leva
rán na memoria para toda a vida, así 
como a emoción sentida, sen excluír a 
estética, do profesorado acompañan
te. Cómpre felicitar ás persoas que 
tiveron tan magnífica idea e ás res
ponsables da perfecta organización. 

Así mesmo, non se poderá esque
cer a mobilización de artistas plásti
cos, musicais, de teatro, etcétera. A 
culminación da súa contribución foi 
o Concerto Expansivo que se cele
brou en todas as cidades e pobos de 
Galiza a mesma hora, o día 1 de 
Febreiro. 138 concertos de folk, rock e 
músicas diversas ao ritmo de Nunca 
Máis. A isto hai que sumarlle o fun
damental labor da xente de letras, 
dos intelectuais, como lles chamaba 
Sartre aos escritores integrados 
nunha acción, para lembrarlle aos 
políticos os principios que orientan 
esa acción. A política é a acción unida 
ao discurso, e en momentos clave da 
historia, coma este, é cando a intelec
tualidade resulta máis necesaria, 
cando a súa función é determinante. 
A voz de tantas poetas, en múltiples 
recitais, "crebando as liras" sobre as 
cabezas do poder, analizando os fei
tos, denunciando as causas da desfei
ta, reivindicando un futuro mellor 
para o país, ten un enorme valor. 

LENTO 
ESPERTAR 
DO INMOBILlSMO 

Estamos vivindo 
un momento his-
tórico importan-
tísimo. Para que 

esta irrupción cívica se producira foi 
necesaria unha catástrofe. A socieda
de galega levaba décadas de inmobi
lismo, votando maioritariamente á 
dereita. Diversos aspectos motivába
no. Por un lado, este é un pobo mini
fundista, individualista, de pequenos 
propietarios; un pobo dominado pola 
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mentalidade caciquil e con escasa 
conciencia cívica. Por outro, o 
Goberno cavernícola implantado 
desde a transición democrática non 
contribuíu a que adquirira esa con
ciencia nin a educalo en cidadanía e 
liberdade para poder mellorar o esca
so nivel moral legado pola longa dic
tadura. Pola contra, este Goberno 
fixo todo o posible para mantelo na 
ignorancia e para que non desenvol
vera a iniciativa ou a autoestima. 
Intentou anular os sinais de identida
de galegos, deixar morrer a lingua e 
acrecentar a dependencia do goberno 
central. Fraga nunca foi un verdadei
ro presidente de Galiza e a Xunta de 
Galiza nunca existiu verdadeiramen
te coma tal. 

Rematada a dictadura, tanto o 
PNV como CIU levaron a cabo unha 
escalada autonomista en Euscadi e 
Cataluña e, por diferentes métodos, 
conseguiron o recoñecemento das 
súas respectivas nacións e abundan
tes concesións do goberno do Estado. 
Galiza, pola contra, non seguiu o 
camiño das súas irmás como naciona
lidades históricas e segue a ser a irmá 
pobre. Os orzamentos son máis bai
xos e os adiantos non chegan. Nin 
Ave, nin actualización dos aeropor
tos, nada. Tampouco medra o seu 
prestixio e a súa intervención estatal. 
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Mentres os vascos pretenden conse
guir a súa soberanía política e os 
cataláns afirman que queren intervir 
no Goberno de España, Galiza non 
conta para nada. O nacionalismo 
catalán continúa coa súa teima de 
ampliar en lugar de reducir, aplican
do á política a coherencia do merca
do. Sen ceder un chisco da súa iden
tidade, non dubidan en compartir 
tarefas co Goberno español, como xa 
fixeran no pasado. Artur Mas, o suce
sor de Pujol, propuxo unha reforma 
do Estatuto que supere o marco 
actual, e a cambio CIU estaría dispos
to a entrar no Executivo central. E 
isto, segundo as propias palabras, 
nace da irrenunciable determinación 
de lograr unha Cataluña sen límites, 
que non renuncia a nada. Galiza, 
comparada con Cataluña, e non diga
mos con Euscadi, perde competen
cias políticas. Esta situación é, en 
gran parte, debida ao comportamen
to antinacionalista do PP galego e ás 
convicclOns centralistas do 
Presidente Fraga, que renegou do 
papel que lle correspondía e non rei
vindicou o nacionalismo desde a 
dereita, como fixeron PNV e CIU. 

Fraga debeu estar ao lado de 
Pujol, con quen podería compartir, 
ademais da experiencia e o peso polí
tico, un papel preponderante ante o 
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Goberno do Estado. Fraga, ao asumir 
a presidencia da Xunta, debeu esque
cer o seu pasado en Madrid e as súas 
antigas conviccións, para cumprir a 
súa función como Presidente da 
nación galega, que, precisamente por 
ser tal, tiña un presidente. Estaba 
obrigado a ser politicamente cohe
rente. E non o fixo. En realidade, a 
Xunta de Galiza nunca tivo verdadei
ra entidade política. Isto quedou en 
evidencia coa traxedia do Prestige. 
Cando nos momentos cruciais, ante 
un Goberno galego inexistente, o 
Goberno central quixo tomar o 
mando, a súa actuación demostrou 
un profundo descoñecemento do 
país, non só no relativo ao mar e a 
navegación, senón das forzas sociais 
ou da existencia de científicos e espe
cialistas, na universidade ou nos cen
tros de investigacións pesqueiros, 
que deberon ser consultados para 
evitar tantos erros cometidos. Pero, 
¿que sabían de nós? ¡Científicos en 
Galiza!, ¿quen o ía dicir? i A gran 
riqueza pesqueira das rías galegas 
paradigma a nivel mundial!, ¿quen o 
ía pensar? Para España, Galiza é 
unha rexión atrasada, habitada por 
xente mansa e amable que lles dá de 
comer moi ben. Ademais de ignoran
cia, demostraron despotismo. 
Quedou patente que Galiza non exis
te en España porque ten un Goberno 
títere do de Madrid. E esta submisión 
gobernamental non só ten reflexo en 
España, senón tamén no comporta
mento conformista do propio pobo 
galego. A palabra pobo, outrora doce 
nos nosos labios, volvérase aceda nas 
últimas décadas. Mellor era non pro
nunciala para non arriscarse a roer 
votos reaccionarios. O acceso ao 
sufraxio demostrou o inmobilismo da 
sociedade galega. Foi dolorosa a 
decepción. O pobo ao que lle dera-



mos a "fror do noso esforzo" puxo a 
un ministro de Franco como dirixen
te sempiterno do país. Tivemos que 
soportar unha situación indigna. 

Pero nesta ocasión, cando unha 
marea velenosa e unha marea de des
prestixio invade o país, ante a ausen
cia de Goberno e ante a insensatez 
política, o pobo tomou as rendas, 
saíu a polo chapapote nos propios 
barcos, utilizando as mans e medios 
artesanais, aguzando a imaxinación 
para artellar aparellos ou barreiras 
para reter a marea. Homes e mulleres 
demostraron decisión, fortaleza e 
capacidade de organizaclOn. 
Difundidas as imaxes desta fazaña, 
asombraron o mundo. Tamén a nós 
nos encheron de orgullo. E logo, co 
mesmo ímpeto que lle daban a cara 
ao chapapote, déronlla aos políticos. 
Aquela mansedume galega deu en 
agresividade e os políticos non se 
atreveron a pisar esta terra. Nestes 
momentos vemos a sociedade mobili
zada, sen medo, actuando libremen
te, pedindo a dimisión dos gobernan
tes e parécenos fantástico. Aquí está o 
pobo unido, aínda que non nos atre
vamos a dicir aquilo de "xamais será 
vencido" porque, como unha negra 
sombra rosaliana, rolda o temor a 
que se deixe vencer unha vez máis. 

o MOMENTO 
DA EXPRESiÓN 
POlÍTICA 

¿Ten isto valor 
político? Sen 
dúbida. Algo así 
non se esquece 

tan facilmente. Nos últimos meses 
correron moitas lágrimas pola "des
gracia traidora" que asolou Galiza, 
pero tamén tivemos a compensación, 
a alegría de ver a reacción popular, a 
protesta masiva nas rúas. Creo que 
ten un gran valor. Na Galiza produ
ciuse un forte espertar da conciencia 
cívica, libre, antidogmática. Cando se 

grita Nunca Máis, seguramente que
remos dicir moitas cousas. É un slo
gan aberto. Nunca máis unha marea 
negra, sería o inmediato, pero outros 
moitos propósitos acoden ás nosas 
mentes: nunca máis gobernos incom
petentes, desleixados, deshonestos . 
Que non nos enganen nunca máis. 
Sentimos que non só nos emporcaran 
o mar, senón tamén a dignidade. A 
sociedade non se manifesta unica
mente pola preocupación económi
ca, senón porque se sente ofendida, 
relegada, enganada. Tamén incom
prendida. A dor sentida ao ver as 
nosas costas, as nosas illas, ¡tanta 
beleza!, derramada non era, como 
puidemos comprobar, compartida, 
nin sequera comprendida, polos polí
ticos que debían actuar en conse
cuencia. 

Non é fácil que a sociedade gale
ga esqueza que tomou as rendas, que 
renegue da súa autonomía e decisión 
para tomar o seu destino coas pro
pias mans. Tampouco esquecerá a 
solidariedade que recibiu da mocida
de, non só galega, senón do resto dos 
pobos de España e do mundo. 
Recibiron exemplos abondos para 
comprender que non hai liberdade 
individual sen a liberdade colectiva. 

Agora ben, temos dúas formas de 
expresión política: a que deriva das 
eleccións, e a dos movementos 
espontáneos populares que xorden 
como chafarices en determinados 
momentos. Son escasos os momentos 
históricos nos que existe coincidencia 
entre o voto e a acción. Aos partidos 
da oposición correspóndelles nestes 
momentos saber encamiñar esa 
acción popular coas correspondentes 
accións políticas, converter o empuxe 
impulsivo nunha coherencia racio
nal, nunha necesidade política. A 
sociedade nunca estivo tan receptiva. 
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Ignacio Basallo 
17 xaneiro - 23 marzo 2003 
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Eija-Liisa Aht ila, Candice Breitz, Vari Caramés, Rochelle Costi, Patricia 
Dopico, Ânge la Ferreira, Alberto García-Alix, Pierre Huyghe, Runa Islam, 
Sarah Jones, Rita Magalhães, Duane Michals, Vik Muniz, Elena del Rivero, 
David Rosenfe ld, Thomas Ruff, Erik Schmidt, Barbara Ueber, Eulà lia 

Val ldosera 
28 xaneiro - 6 abril 2003 

Imaxinando espacios, recreando realidades 
Colección Fundación ARCO 

Monica Bonvicini, Alexander Apostai, Pedro Cabrita Reis, José Dávila, Bil l 
Henson, Candida Hofer, Guillermo Ku itca, Luisa Lambri, Jorge Macchi, Jean
Luc Moulêne, Zwelethu Mthetwa, Gary Perkins, Miguel Rio Branco, Anri 
Sala, BOlent Sangar, Gregor Schneider, Allan Sekula, Wolfgang Ti llmans, 
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