CONTido
01. Introdución
02. Entrevistas

p. 3

P. 10

rubén Gómez Cebey
Alba Tomé Sueiro
Marta Lois González
Miguel Anxo Bastos Boubeta
Manuel Barreiro
Carlos Calvo Varela
Enrique Barrera Beitia
Luca Chao Pérez
Olalla Rodil Fernández
Martiño Noriega Sánchez
Este monográfico foi autoeditado polo equipo de A Xanela e é o resultado dun traballo que
comezamos a idear en novembro de 2020. Por cuestións de deseño as referencias bibliográficas
que nel aparecen atópanse numeradas ao final do dossier.

03. unha reflexión final

P. 52

O

12 de xullo de 2020, nunha convocatoria electoral ó
Parlamento Galego marcada pola crise pandémica
da Covid-19, o Partido Popular de Galicia conseguía

unha nova maioría absoluta (42 dos 75 escanos, o 47,96% do
total de votos emitidos). Con esta vitoria, Alberto Núñez Feijóo
reafirmaba o seu liderado partidista e acadaba os apoios suficientes na sede do autogoberno galego para ser o presidente da
Comunidade Autónoma. A oposición quedaría conformada polos outros dous grandes partidos galegos: o Bloque Nacionalista Galego, liderado por Ana Pontón (19 escanos e o 23,79% do
total de votos emitidos), e o Partido Socialista de Galicia, liderado por Gonzalo Caballero (14 escanos e o 19,39% do total de
votos emitidos). Cabe salientar como a candidatura de Galicia
en Común- Podemos-Esquerda Unida-Anova-Mareas, espazo
1 segunda forza nos anteriores comipolítico que se alzara como
cios con 14 deputados, non conseguiu acadar representación

Introdución

parlamentaria, obtendo un 3,94% do total de votos emitidos.

É que o 2020 foi un ano máis nesa larga lista do dominio electoral do PP en Galicia. Os populares galegos, a diferencia
do sucedido noutros niveis de goberno (como o municipal) e
rompendo coas inercias do voto das dúas últimas eleccións
xerais (gráfica 1) conseguiron a súa cuarta maioría absoluta
consecutiva. Dende 1989, e coa excepción de 2005, onde
se conformou o bipartito entre PSdG e BNG, a secuencia
do dominio electoral do PP resulta evidente (gráficas 2 e 3).
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Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

Son moitas as chaves que se esbozan para ex-

maior parte das lexislaturas posteriores. En perío-

plicar a hexemonía política do Partido Popular

dos temporais tan breves resulta inevitable optar

en Galicia: abstención significativa do electorado

por explicacións monocausais ou por respostas

“naturalmente progresista”, carácter conservador

que se dedican a enumerar unha serie de causas

do pobo galego, redes clientelares e medios de

sen conexión interna, isto é, que aparecen en

comunicación que favorecen ao PP, fragment-

xustaposición como unha lista da compra.

ación das candidaturas de esquerda, incapacidade da oposición, alienación do pobo galego con
respecto aos seus intereses materiais e de clase,
estruturas e ideosistemas coloniais, pasividade
con respecto á política institucional...
A maioría destas causas son enunciadas durante
os procesos electorais, un pouco antes e un pouco despois das derrotas das candidaturas de es4

querdas, caendo no esquecemento durante a

Por iso dende a Xanela quixemos
elaborar un dossier que recolla as
respostas de distintas voces da sociedade civil e dos partidos políticos a dúas preguntas: ¿Por que
gaña o Partido Popular en Galicia?
¿É Galicia de dereitas?
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O primeiro ánimo á hora de seleccionar os interro-

Se dicimos que non, teremos que explicar por

a priori como os que considerabamos máis

nós non consideramos que esa condición po-

gantes é o de recoñecer a hexemonía política do

que non se expresa tal cousa no eido electoral.

oportunos: profesoras e estudantes da universi-

rosa, que dalgunha forma tamén atinxe a quen

PPdG como un obxecto de discusión, e polo tanto

As metáforas, o recurso da sinécdoque, os tropos,

dade, xornalistas, dirixentes políticas... A maioría

se quere afastar dela, sexa un impedimento

de politización. Neste senso tivemos claro dende

as expresións, consignas e palabras que empre-

destes responden a unha declarada condición

para pensar cabalmente. Pola nosa parte só

o comezo a necesidade de visibilizar unha canti-

gamos case nunca son inocentes por máis que

anfibia, a cabalo entre a academia ou o profe-

cabe agradecer a súa colaboración neste dosi-

dade considerable de respostas procedentes de

poidamos formulalas espontaneamente. Durante

sional e a organización política, e polo tanto pro-

er e ter en moi alta estima o tempo dedicado

distintos espazos políticos e membros da socie-

o dosier asistiremos ó traslado ás respostas desta

ceden como figuras que interveñen no mundo e

ás respostas por parte de Rubén Gómez, Alba

dade civil, co gallo de facernos cargo do fenóme-

tensión interna existente entre ambas preguntas.

que non se sitúan en exterioridade con respecto

Tomé, Miguel Anxo Bastos, Marta Lois, Ma-

no da hexemonía do Partido Popular en Galicia.

O formato escollido para plasmar o noso obxec-

a este. Contra o que se pode escribir noutras

nuel Barreiro, Carlos Calvo, Olalla Rodil, En-

O segundo elemento é o da deliberación, a par-

tivo e as nosas intencións anteriormente mencio-

liñas editoriais sobre os intelectuais militantes,

rique Barrera, Luca Chao e Martiño Noriega.

tir dos termos asumidos na segunda pregunta

nadas é o dun dosier que, entre esta introdución

(“Galicia de dereitas”), sobre o suposto carácter

e a súa clausura, recolla as mesmas preguntas

nacional de Galicia, o cal sería asumido como un

na mesma orde para cada unha das entrevista-

referente negativo polas forzas transformadoras,

das. Como xa indicamos, recollemos respostas

e de xeito positivo polos conservadores. Ambas

de líderes e membras de distintas forzas políticas

preguntas, aínda que formuladas e respondidas

(PSdG, BNG, Podemos e Anova). Entrou na nosa

por separado, gardan un vínculo indirecto entre si:

intención inicial recoller a resposta dalgunha di-

non poden contestarse soas. Non se pode expli-

rixente ou integrante do Partido Popular, pero de-

car o dominio electoral sen considerar a cultura,

bido á negativa a colaborar dalgunha e a pobreza

tampouco se pode entender a sociedade sen con-

e falta de compromiso nas respostas por parte

siderar a política, o mesmo con respecto á nación

doutras, finalmente non foron posibles as respos-

e o Estado. Facémonos a pregunta de se Galicia

tas dalgunha figura que forme parte do obxecto de

é de dereitas (no sociolóxico, no cultural...) porque

discusión en cuestión. Quen sabe, a risco de se-

gaña o Partido Popular, e preguntámonos por que

mellar un pouco pretensiosos e de advertir sobre

gaña o Partido Popular dando por suposto que a

unha maldade dos nosos adversarios, se este feito

maioría das respostas negarán a maior de que

aparentemente insignificante é sintomático de que

Galicia é de dereitas.

o que menos lle gusta a un actor hexemónico é

Se afirmamos que Galicia é de dereitas, reafir-

que entendamos por que é hexemónico. Bromas

mando a idea de que esta é un ente pasivo e un

aparte, estaríamos encantadas de ter contado con

patrimonio do conservadorismo, resultan doadas

alguén do Partido Popular.

de entender as vitorias electorais do PPdG.

Os
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perfís

procurados

foron

establecidos
7

entrevistas

¿A QUEN ENTREVISTAMOS?

Miguel Anxo Bastos Boubeta
(Vigo, 1967). Licenciado en Ciencias Económicas pola Universidade de

Rubén Gómez Cebey
(Santiago de Compostela, 1996). Graduado en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade de Santiago (USC). Actualmente traballa ligado ao

Santiago de Compostela, e en Ciencias Políticas e Sociales pola Universidade Nacional de Educación a Distancia. Doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela.

ámbito da asesoría en políticas públicas. Vén de publicar o artigo Votando al
Partido Popular de Galicia: análisis de los componentes del voto a la formación
en las elecciones autonómicas (1993-2016) na Revista de Investigaciones

Manuel martínez barreiro

Políticas y Sociológicas da USC.

(Caracas, 1961). Coordinador de edición. Licenciado en Historia. Membro do padroado do xornal dixital Praza. Colaborador da revista Tempos
Novos. Autor de A novísima dereita e nós. O bienio gris toupa, Ames: 2.0

Alba Tomé Sueiro

Editora, 2011.Coeditor con Daniel Salgado de Entrementres. Ensaios

(Santiago de Compostela, 1996). Comunicadora audiovisual especializada en

para unha nova cultura política, Santiago de Compostela: Corsarias,

Xornalismo. Pasou por RTVE, Europa Press, Diario Público e Revista Luzes,

2014.

entre outros medios. Actualmente é responsable de comunicación de Galicia
en Común no Congreso dos Deputados. Mantén un compromiso activista e

Carlos Calvo Varela

feminista en O Soño de Lilith.

(Ordes, 1988). Ex-preso político, foi membro do conselho de redaçom
do Novas da Galiza e colaborador em meios como Sermos Galiza / Nós

Marta Lois González

Diario, Praza Pública, Luzes, O Salto Galiza ou o Jornal Mapa.

(Vigo, 1969), Doutora en Ciencia Política e profesora da Facultade de Ciencias
Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela. Centra o seu
campo de investigación nos estudos de xénero, políticas públicas de igualdade

Enrique Barrera Beitia

e a representación política, formando parte do grupo de investigación Rede

(Zaragoza, 1955). Profesor de Xeografía e Historia, en 1983 casou

Armela, que aborda a situación dos dereitos, a igualdade e o Estado social

en Ferrol, e ten unha filla que traballa en Berlín. Militante comunista

no contexto da crise económica actual. Dende 2015 é concelleira do grupo

entre 1973 e 2003, afiliouse ao PS de PSdG para apoiar a campaña

municipal Compostela Aberta, ocupando o posto de Concelleira Delegada de

autonómica de Emilio Pérez Touriño en 2005. Escribiu varios libros de

Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo ata 2019.

historia, e é secretario da asociación Memoria Histórica Democrática.

Luca Chao Pérez
(Lugo, 1988). Licenciada en Ciencias Políticas pola USC e Mestrado Oficial en Migracións Internacionais pola UDC. Investigadora e docente en
ciencias sociais, realizou diversas estadías en universidades de prestixio
como o COLMEX e a UNAM en México ou o EHESS en París. Foi deputada autonómica na lexislatura 2016- 2019 por En Marea. Actualmente
está desenvolvendo a súa tese doutoral sobre a participación política do
exilio republicano e participa en diversos proxectos de investigación sobre
a emigración española recente.

Olalla Rodil Fernández
(Ribeira de Piquín, 1989). Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo no Campus de Pontevedra, presentando, como proxecto de fin de licenciatura, a investigación Publicidade
institucional e política lingüística en Galiza. Mestrado en Estudos Internacionais pola Universidade de Santiago de Compostela. Xornalista.
Redactora en excedencia do xornal Nós Diario. Activista no movemento
feminista galego, membro da Executiva e do Consello Nacional do BNG,
deputada por Lugo desde a pasada lexislatura. Exerce a responsabilidade de vicevoceira parlamentaria.

Martiño Noriega Sánchez
(A Coruña, 1975) Médico, activista e político galego. É un dos
liderados máis coñecidos da última década, na que foi alcalde
de Teo (2007- 2015) e de Santiago de Compostela (2015-2019).
Militante do Bloque Nacionalista Galego entre 1994 e 2012, pasou
a formar parte de Anova-Irmandade Nacionalista e foi a cabeza
visíbel de Compostela Aberta, exercendo como un dos referentes
mellor valorados das alcaldías do cambio.
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?

Por que gana
o Partido Popular
en Galicia

Acción Democrática Española (ADE), Unión Nacion-

o grupo preferido polo conxunto dos españois e po-

xeira. O desastre electoral propiciou que os vellos

al Española (UNE) e Reforma Democrática (RD).

los galegos, tamén nas municipais e xerais de 1979.

dirixentes, reaccionarios e aínda vinculados ao ré-

A súa inclusión no proxecto popular foi posible por

Entón, que aconteceu para que AP acadara o

xime anterior, abandonaran o partido. AP inicia unha

unha sorte de lealdades persoais.

primeiro lugar nas eleccións autonómicas de 1981?

reconfiguración dos seus cadros directivos que non

Porén, fronte á aparente estabilidade propiciada

O cambio de rumbo do partido iniciouse durante a

só resulta nun relevo xeracional, senón que posi-

pola afinidade entre os líderes, escondíase unha

redacción da Constitución Española. Neste proceso

bilita un cambio de estratexia.

desigual implantación no territorio, vinculada ás pro-

puxéronse de manifesto as profundas contradicións

No interior da organización comeza todo un proceso

vincias e unha profunda pluralidade ideolóxica.

ideolóxicas que existían no seo da organización. A

de renovación e “galeguización”. Dende 1979 e ata

Nieves Lagares sintetiza en catro os factores que re-

postura de Manuel Fraga con respecto ao debate

1981, ano no que se celebraron as primeiras elec-

sultan decisivos na traxectoria do partido en Galicia

das nacionalidades e ao Título VIII provocou unha

cións autonómicas en Galicia, o partido vive unha

ara responder esta cuestión é necesario re-

durante os seus primeiros anos de vida1:

profunda fractura interna que se saldou coa saída

auténtica transformación que se traslada cara o ex-

montarse ao nacemento do Partido Popular

- A existencia dunha dimensión orixinaria centro-

dalgúns dos máximos dirixentes da organización:

terior a través dun novo discurso. O partido poucos

en Galicia ou, mellor dito, do Partido Popu-

periferia, propiciada polo nacemento de AP en Ma-

Federico Silva Muñoz (ADE) e Gonzalo Fernández

anos antes contrario á descentralización, crea un

lar de Galicia. Pode que neste pequeno matiz se at-

drid. Posibilita que o desenvolvemento organizativo

de la Mora (UNE). Foi a primeira quebra entre os

relato galeguista, adaptado ao feito diferencial. Un

ope parte da solución a esta pregunta. A diferenza

en terras galegas sexa próximo ao da fundación ex-

que rexeitaban calquera concesión no ámbito dos

conxunto de ideas que os votantes galegos acollen

non é menor.

terna.

nacionalismos e os que apostaban por unha postura

con gusto.

Remontémonos, logo, a mediados da década dos

- A imposibilidade de ocupar un espazo centrista, de-

máis moderada.

anos setenta. España estaba a punto de estrear a

bido á presencia da UCD.

súa nova etapa democrática e os diversos actores

- A orixe de cadros e notables, pola expansión do

implicados no proceso buscaban un paraugas baixo

partido mediante a unión de elites políticas dos dis-

o que poder concorrer ás inminentes eleccións in-

tintos territorios.

augurais. Alianza Popular (AP) acababa de crearse

- O carácter multiorganizativo da primeira coalición,

en Madrid como a gran aposta de sete líderes es-

posto que cada organización da alianza terá os seus

treitamente vinculados ao réxime anterior. Eran os

propios líderes e órganos de dirección.

chamados “sete magníficos” que apostaban pola

Con este esquema, os populares chegan ás primei-

reforma. Dende ese centro na capital a alianza foise

ras eleccións xerais. Celebradas en 1977, deixaron

desenvolvendo. Pouco a pouco, e grazas a unha

ao partido en España nunha mala situación. Eran

Con este proceso de retirada xa estaban sentadas

serie de acordos entre organizacións e redes pre-

moitos os que consideraban que AP estaba chama-

as bases dunha nova dirección. En calquera caso,

democráticas moi dispares, estendeuse por todo o

da a liderar a nova etapa democrática. Sen embar-

foron os resultados das eleccións xerais de 1979,

territorio.

go, os resultados deixaron ao partido moi lonxe dese

que deixaron ao partido ó bordo da desaparición,

No caso galego este proceso tivo tres protagonistas:

obxectivo. A Unión de Centro Democrático (UCD) foi

os que finalmente consolidaron o inicio dunha nova

Rubén Gómez
Cebey

P
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A formación popular foi a
que mellor entendeu as peculiaridades e demandas
que os galegos esperaban
das novas institucións autonómicas.
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Probablemente, a formación popular foi a que mel-

Para un politólogo ás veces exercente, como o que

Desde o punto de vista do comportamento electoral, podemos distinguir catro factores que nos axudan a en-

lor entendeu as peculiaridades e demandas que

escribe, non pode ser esquecido o papel de Barreiro

tender cales son os compoñentes do voto ao PPdeG3:

os galegos esperaban das novas institucións au-

Rivas en todo este proceso. Como asesor da for-

1) A simpatía: Medida en termos de identificación partidista, é un dos factores máis estables e con maior peso

tonómicas. Así o demostran os resultados das elec-

mación, primeiro, e como vicepresidente, despois, foi

na explicación de voto á formación popular de Galicia. Segundo aumenta o sentimento de proximidade polo

cións ao Parlamento de Galicia de 1981. AP foi a

o gran impulsor do que el chama a metanoia política

partido, maiores son as probabilidades de votalo.

forza política máis votada. Superou en escanos á

de AP, “un cambio de cara, de alma e de mente”2. Foi

2) Os cleavages políticos:

UCD, o partido que dominara ata ese momento o

o gran impulsor deste nacionalismo sui generis, que

- Ideolóxico. Observámolo mediante a súa operacionalización como escala de autolocalización esquerda/ dere-

sistema político galego. A Cámara resultante foi a

se reforzou desde a propia Xunta de Galicia.

ita. Os populares recollen aos votantes que se sitúan en posicións de dereitas. Definirse de dereitas aumenta

máis de dereitas da historia: AP con 26 deputados e

Xa pasaron anos dende ese histórico momento no

as probabilidades de votar ao PPdeG.

UCD con 24, sumaron 50 dos 71 asentos en xogo.

que o río máis longo e caudaloso do mundo sufría

- Identitario, operacionalizado como:

Evidentemente, o desgaste sufrido polos centris-

un inesperado cambio de curso. A capacidade de

a. Escala de autolocalización máximo nacionalismo/ mínimo nacionalismo. Identificarse en posición de máximo

tas debido á acción de goberno e ao accidentado

adaptación de AP á realidade autonómica e ao feito

nacionalismo exerce un efecto negativo sobre as probabilidades de votar ao PPdeG.

proceso de redacción do Estatuto, tivo que reflec-

diferencial son feitos necesarios que explican, en

b. Escala de localización subxectiva máximo nacionalismo/ mínimo nacionalismo do PPdeG. Fronte ao anterior,

tirse nestes resultados, pero só a revolución de AP

gran medida, as vitorias dos populares en Galicia.

percibir ao partido en posicións próximas ao máximo nacionalismo exerce un efecto positivo sobre as proba-

explica a súa vitoria. A primeira de toda España.

En calquera caso, despois de máis de corenta anos,

bilidades de votar aos populares. É probable que neste, a priori, paradoxo se esconda a propia concepción

José Quiroga, segundo presidente da Xunta preau-

once eleccións, unha moción de censura e mesmo

galeguista do partido.

tonómica e candidato a esas eleccións, declarara

unha suspensión electoral, consolidáronse toda

3) Valoración da Xunta de Galicia: Este é outro dos factores máis estables na explicación do voto ao PPdeG.

pouco antes da xornada de votación que a perda

unha serie de tendencias que nos axudan a entender

Segundo se incrementa a valoración positiva da labor do Goberno galego, aumentan as posibilidades de votar

da maioría do seu partido era tan improbable como

o asombroso de oito maiorías absolutas.

ao partido. É fundamental entender que despois de tantos anos na Xunta de Galicia, os electores perciben

que o curso do río Amazonas cambiara. Aínda hoxe,

diluídos os límites entre a executiva e o partido.

somos moitos os que mitificamos, con razón, os in-

4) Os líderes: Ao longo das últimas décadas o partido desfrutou de fortes liderados, desde Fernández Albor ata

sólitos resultados acadados por Alianza Popular de

Núñez Feijóo, pasando por Manuel Fraga. A valoración positiva dos líderes do partido é o último dos factores

Galicia.

que xoga un papel clave na explicación de voto ao PPdeG.

A capacidade de adaptación
de AP á realidade autonómica e ao feito diferencial son
feitos necesarios que explican, en gran medida, as
vitorias dos populares en
Galicia.
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Sen dúbida, estamos ante un voto baseado pro-

sólida e sobre a que só foi necesario realizar peque-

fundamente nas emocións. Polo tanto, mentres o

nas “reformas” para adaptala aos novos tempos.

PPdeG saiba entender o sentir dos galegos no ám-

Entón, por que gaña o Partido Popular de Galicia?

bito autonómico, será capaz de gañar as eleccións.

Desde o punto de vista do comportamento electoral,

Os sólidos alicerces postos a finais da dé-

porque é o que mellor entendeu e entende as pe-

cada dos

culiaridades de Galicia e dos galegos no nivel au-

setenta e os primeiros oitenta po-

los fundadores do partido seguen presentes.
Son a base dunha construción que se vén amosando

tonómico.
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alba TOMÉ

SUEIRO

D

esde hai 12 anos que o PP goberna Galicia Alberto Núñez Feijóo e todo o seu
equipo conseguiron levantar e instaurar

unha brutal maquinaria de propaganda política. O
conxunto de mecanismos que propiciaron as vitorias do barón galego son os mesmos desde 2009
e iso ocorre porque lle funcionaron, lembremos que
o seu equipo de campaña non cambiou e que xa
por entón ocultaba as siglas do partido, aínda que
no Goberno central houbese á vez un galego e un
popular. A marca que vende en Galicia non é o PP,
é Feijóo. Todo xira ao redor da súa figura, é a estrela. Ao principio non estaba tan clara a vitoria do
PP nas eleccións autonómicas do 2020 da primeira
convocatoria, o 12 de abril, que tiveron que verse

a prensa, e volvendo convocar eleccións seguin-

xa máis de 1000 venres en loita. Se temos en conta

temos outros cantos: É moderación unha lei de

do a Urkullu, buscando unha baixa participación

todo iso, e sumado a que o diario máis lido é La

saúde galega que prevé multas por non vacinarse

cando o seu equipo pensou que era o mellor mo-

Voz de Galicia, o medio que máis cartos recibe da

cando a xustiza xa apuntou que ten un dubidoso

mento, e outra vez máis, non se equivocaron.

Xunta de Galicia -a última partida máis de 700.000

encaixe xurídico e que pode atentar contra dereitos

Galeguizaron a campaña e explotaron o perfil

euros-, o espazo para a crítica, que xa de seu

como a liberdade individual? É moderación unha

que máis vende de Feijóo: moderación e xestión.

o político é remiso a ela, queda reducido á nada.

sanidade pública eventual, gretada polas políticas

Un piar básico e que se evidenciou coa pandemia
e na precampaña é o lucro incesante que exerce
o PP sobre os medios de comunicación públicos:
comparecencias continuas interrompendo a programación do momento, rótulos e titulares favorables
ao seu partido e que discriminaban ao Goberno
central e apoiaban a confrontación na que baseou
a súa estratexia electoral… A TVG é a segunda
canle autonómica máis vista do Estado e demostrouse o poder e control que o PP de Galicia exerce
nela, sen ir máis lonxe, varias veces no último ano.

A marca que vende en Galicia non é o PP, é Feijóo.
Todo xira ao redor da súa
figura, é a estrela.

canceladas pola covid-19. Os estudos demoscópi-

Galeguizaron a campaña e
explotaron o perfil que máis
vende de Feijóo:
moderación e xestión.

noutras entidades en lugar de reforzar os servizos
que pagamos os galegos? É moderación a elaboración de políticas lingüísticas que discriminan o
noso idioma, e, polo tanto, a nosa cultura?

É común escoitar na prensa, principalmente na estatal, que Feijóo é ala moderada do Partido Popular
e esa é outra proba máis que toda esta manipulación
lle funcionou ao cultivar a imaxe de bo xestor que
di as cousas de “maneira directa” e que solidificou
aínda máis coa Covid, un presidente que foxe da
crispación política madrileña. Feijóo marcou distancia
cando a el mesmo lle interesou, como con Cayetana
Álvarez de Toledo, que por suposto, puxo distancia
ás súas polémicas declaracións, mais apoiou publicamente a Díaz Ayuso. Tamén a Rajoy e ás cargas
policiais do 1-O desmarcándose das declaracións

cos apuntaron a unha perda da maioría absoluta,

Por exemplo, durante a etapa electoral, censuráronse

de Pablo Casado, recuperando o lugar que Feijóo

que coincidiu co peche do paridoiro de Verín, un

unhas mensaxes de Ana Pontón e a Xunta Electoral

perdera durante uns meses. Na moción de censura

movemento social síntoma da farta da privatización

deulle a razón e insistiu en que se respectase a plu-

a Pedro Sánchez, Casado deu un bo discurso no

e o abandono á sanidade galega. Non pintaba

ralidade informativa. Outro caso ocorreu cando no

Congreso dos Deputados e marxinou e censurou

nada ben e os populares o sabían e Feijóo puido

mítico programa Luar, as compañeiras das reguei-

a Vox,

cancelar as eleccións, forxar ao seu antollo unha

fas foron ameazadas con eliminar a sección polos

ou polo menos a que insistía en conquistar Feijóo,

campaña electoral servíndose dun dos principios

seus comentarios de crítica a esta manipulación

como a parte moderada do PP. Feijóo nunca foi mod-

básicos que sustentan unha democracia, que é

e o seu apoio a Defende A Galega, que suman

erado, ademais do exemplo dos medios públicos,
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de privatización e que descarga listas de espera

arrebatando a posición que lle pertencía,
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MARTA LOIS
GONZÁLEZ

A

spectos multicausais. Entre os asuntos
máis relevantes estarían por unha banda, a
vinculación que o PP é quen de facer entre

os seus intereses e os dos galegos, e por outro lado,
na utilización instrumental da propia Xunta como
caixa de resonancia propagandística e de comunicación política, ambos actores son practicamente

o que lle permite mobilizar moitos votantes e gozar

no que as provincias do interior de Galiza, electoral-

de máis militantes que os seus competidores, e o

mente máis conservadoras, están sobrerepresenta-

papel do hiper-liderado de Feijóo, quen se vende a
si mesmo como un bo xestor, independentemente
das contradicións entre esta imaxe e a realidade,
axudado pola maquinaria propagandística dos medios de comunicación.

Entre os asuntos máis
relevantes estarían a utilización instrumental da
propia Xunta como caixa
de resonancia propagandística e de comunicación
política, ambos actores
son practicamente inseparables.

Miguel
Anxo

Bastos Boubeta

O

PP galego gana por varios motivos. O
primeiro é que sempre tivo liderados
fortes e ben apreciados por boa parte

da poboación. De feito só tivo dous nos seus trinta

das no Parlamento, o que os beneficia, ademais, da
existencia dunha barreira electoral do 5% que
disuade a outras posibles forzas conservadoras de
presentarse.

Manuel
Barreiro
Rozados

baixo o exercicio de control do PP dende a Xunta.

Respecto aos seus competidores pola esquerda,

autonomía que gobernaron nese lapson de tempo,

No plano ideolóxico, é quen de ocupar un espazo

as crises e a competición de partidos, tantos os na-

excepto catro anos. En segundo lugar conta cunha

O

de centro, non porque lle corresponda nas súas

cionalistas, como o PSOE e os sucesivos proxectos

excelente organización de partido. O PP foi quen de

de maior volume –e uso continuado– de recursos

políticas, que son conservadoras, como por exem-

como AGE ou En Marea, agora xa desmantelados,

integrar a todas as forzas do centro á dereita nunha

de poder institucional. Por iso, é inequivocamente

plo coas de xénero, pero si na competición elec-

tamén explican a vitoria do PP.

soa organización até o punto de que as novas forzas

recoñecido como partido de goberno. O PPdeG

toral, o que lle permite situarse nunha posición

emerxentes, Ciudadanos e Vox, non foron quen de

defende a súa posición como goberno de Gali-

privilexiada. Ademais, o PP non ten competidores

implantarse. É un partido cun deseño pensado para

cia. Para vencelo, a oposición precisa dun acordo

no espazo dereito, anulados pola construción rex-

afrontar eleccións con base provincial e local, que

de partidos que compiten con el pero tamén entre

ionalista e galeguista de trazo conservador do PP.

son as circunscricións do noso sistema electoral (ex-

si para maximizar os seus apoios entre os par-

A utilización do galeguismo resulta un elemento

cepto as europeas). Cada líder provincial domina o

tidarios do cambio político. Esa competencia prox-

cohesionador e de identificación. Tamén a desta-

seu territorio e está apoiado por liderados locais moi

ecta a idea da súa «desunión» e resta credibi-

car o cleavaxe urbano-rural, o PP ten un forte ar-

fortes. Conta tamén cunha ben engraxada maquinaria

lidade á oferta dun goberno de coalición. Reducida

raigo, especialmente nos espazos non urbanos,

electoral. O terceiro elemento é un sistema electoral

a política a unha mera competición entre líderes,

inseparables. O déficit democrático galego tamén
xoga o seu papel, cuns medios de comunicación faltos de liberdade e pluralismo, en especial a TVG,

20

anos de historia, Manuel Fraga e Alberto Núñez
Feijóo. Mantiveron o partido unido e sen grandes
disensións e son percibidos como bos xestores da

s analistas militares subliñan que é máis
doado defender unha posición que asaltala. En política, tamén. Desde o inicio

da Autonomía o PPdeG é o partido que dispuxo
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Feijóo ten aínda máis doado gañar por mor da

Ano 1981, primeiras eleiçons autonómicas galegas

fraqueza dos liderados no PSdeG e a ausencia en

Carlos Calvo

Galicia de referentes das outras dereitas–Vox, Ciudadanos. O único contrapunto a Feijóo é, arestora,
Ana Pontón que, na campaña do 12X, agrandou o

Varela

seu perfil presidencialista e validouse como voceira
da oposición. O PPdeG é ademais un poderoso par-

da história. Ganha a candidatura da Alianza Popular encabeçada por Xerardo Fernández Albor, mas
todo o mundo atribui a vitória ao entom líder estatal,
Manuel Fraga. Só umhas semanas depois, o jovem
jornalista Manuel Rivas publicava um artigo em La
Voz de Galicia apelando a esquerda nacionalista

tido de ocupación da sociedade civil, cunha grande

públicos patrimonializados polo PPdeG e contando

A

a estudar num exercício “sumamente didáctico” a

cional e mediático que social. Hai un sólido bloque

reimplantar a pena de morte”, senom à imagem do

coa colaboración dos medios privados amigos, en

electoral da esquerda e un terzo de votantes que,

galego orgulhoso de sê-lo, trabalhador stakhanovista

Galicia hai pouca marxe para a crítica e o disenso

sen comungar co ideario neocon ou neoliberal, elixe

e que remata triunfando (o outro grande eslogan da

fronte ao réxime conservador. Os medios tradicion-

a papeleta do PPdeG pola falta de engado das alter-

campanha, muito menos lembrado que o “Galego

ais invisten en consensos obrigados e inmobilismo.

nativas de cambio que se ofrecen. Se a nosa historia

coma ti”, foi o imperativo “Galicia ¡gana!”). Para Ri-

O labor da oposición erosiona moi levemente o do-

aínda a escriben os conservadores é debido basica-

vas umha análise unicamente em termos de domi-

minio conservador, xa que pivota nunha acción par-

mente a que a resposta da esquerda galega aínda

naçom já resultava incompleta:

lamentaria cada vez máis amortecida pola protección

non estivo á altura do desafío. “Mas se o movimento

“Hai anos Fraga foi ministro sen lexitimación

que brindan os medios a Feijóo e por estar pexada

obreiro e socialista deve recuperar o seu espírito, o

democrática. Agora triunfou nun marco de liberta-

pola falta dunha axenda clara de prioridades, unha

seu dinamismo e a sua iniciativa histórica, nós, como

des democráticas. E dicer: venceu e convenceu.

exigua potencia propositiva e unha feble capacidade

marxistas, devemos fazer o que com certeza Marx

Chapeau! Aqueles que non somos galegos coma

para activar a protesta social en devalo xa desde an-

teria feito: reconhecer a nova situaçom em que nos

tí, aqueles que creemos en que só un proxecto soli-

tes da pandemia. Para ser efectiva unha alternativa

encontramos; analisá-la de maneira realista e con-

dario, progresista e nacionalista emancipará Galicia,

a esquerda ten que identificar a súa axenda parla-

creta; analisar as razons, históricas ou de outro tipo,

debemos tirar unha serie de conclusións para con-

mentaria coa axenda cidadá, facer oposición en rede

que causárom os fracassos e os êxitos do movimento

struir o futuro e entonar menos laios. Decíao Gram-

conectando os diferentes conflitos e problemáticas

obreiro, e formular nom só o que gostaríamos de fazer,

sci: ser un pouquiño máis intelixentes que eles, tra-

sociais e idear programas de solucións practicables

senom o que se pode fazer. […] Nom podemos per-

bal ar moito máis e ter todo o convencimento.”4

Outra vantaxe, o PPdeG nunca acode só ás eleccións,

para operar tanto nas institucións coma na socie-

mitir-nos nom fazê-lo, agora que a crise já está aqui”.

Quarenta anos depois o PPdeG, sucessor de AP,

sempre comparece formando unha coalición de in-

dade civil co obxectivo de construír contrapoderes

Eric Hobsbawm, Estratégias para uma Esquerda

foi a força mais votada em absolutame nte todas

tereses e valores avalada–, por empresas e entidades

efectivos fronte ao dominio do PPdeG.

Racional.

as eleiçons autonómicas, sem que o tipo de análise

organización territorial e presenza dirixente no
tecido asociativo non doutrinario. Posúe asemade
unha ampla rede de organizacións de fidelidade
partidaria ou paragobernamental –influente e fortalecida polas políticas clientelares da Xunta– que
sustenta un activismo de baixa intensidade a prol
da pasividade política e a desmobilización social.
Esa sociedade civil de orde é unha podente factoría de adhesión ou obediencia ás súa políticas.

Desde o inicio da Autonomía o PPdeG é o partido que dispuxo de maior
volume –e uso continuado– de recursos de poder
institucional.
Por iso, é inequivocamente
recoñecido como partido
de goberno.
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financeiras, asociacións civís ou de credo, grupos
de presión e, de xeito moi destacado, pola maioría
dos medios de comunicación galegos. Cos medios

rnold Toynbee dicía que a historia é o

vitória de Fraga levando mui em conta que “non se

equilibrio entre o desafío e a resposta. En

votou maioritariamente ao Fraga ministro de Franco,

Galicia, o dominio da dereita é máis institu-

nen ao Fraga belicist a, nen ao Fraga que quixera

23

proposto por Rivas, umha análise em termos estra-

ras isto nom passava!”6. O líder de AP, que no seu

em chave de país e recluíndo-se os seus principais

partidos estatais, tem umha forte implantaçom local,

tégicos e de hegemonia –que vaia mais lá dumha su-

primero congresso galego já exibira admiraçom po-

dirigentes em alcaldias importantes –de caráter

umha militância muitas vezes de perfil mui popu-

posta situaçom de “dominaçom sem hegemonia”, tal

las Irmandades da Fala7, iniciava a estratégia de

quase cantonal– e ministé r ios em Madrid que pon-

lar no rural e mesmo ainda sustentada num capi-

que a analisada por Ranajit Guha para a Índia coloni-

liderar um auto-governo que a UCD –e mais o PS-

teavam completamente a política autonómica. Com

tal político herdado da época republicana. Apoiado

al–, chegasse a ocupar um lugar central nos debates

deG– nom tomava a sério e que, polas razons exata-

toda a lucidez Pérez Touriño, responsável dum dos

na fortaleza do partido a nível estatal, foi capaz de

estratégicos da esquerda soberanista. Precisamente

mente inversas, o nacionalismo tampouco. E depois

poucos momentos de fogonaço do PSdeG, descre-

cooptar quadros mui importantes do PSG de Bei-

porque as explicaçons espontâneas da hegemonia

disto, os sucessivos governos do PSOE em Madrid

via assim a hegemonia fraguiana e o fora de jogo

ras (o ex-presidente González Laxe, o ex-secretário

do PPdeG mais habituais entre a militância política

reforçariam esse quadro que permitia aos populares

total do seu partido, numha análise que continua

geral Rodríguez Pardo, Ceferino Díaz… mesmo

costumam ser aquelas que destacam a capacidade

construir a sua hegemonia tensionando no eixo Gali-

vigente umha década depois:

Touriño e Abel Caballero foram alunos brilhantes

de coaçom do mesmo (caciquismo, poder económi-

za vs Estado. A disponibilidade do património central

“Se Galicia é unha especie de taboleiro, chega

do líder nacionalista) e mesmo da cultura como

co, controlo mediático, carretagem de votos, et cé-

do galeguismo histórico, que o grupo de Galaxia nom

Fraga e crava no centro do taboleiro, no centro de

Celso Emilio Ferreiro, Isaac Díaz Pardo ou o próp-

tera…), centrarei-me aqui, intentando complementar

soubo ou nom puido capitalizar politicamente e que o

Galicia, a bandeira dun partido moderado, central

rio Ramón Piñeiro. Ainda, em tempos mais recentes,

dous trabalhos anteriores5, na sua capacidade de

nacionalismo marxista nom desputava; assim como

e galeguista. Pacta cos sectores culturais, fai unha

apresentou à Xunta um antigo quadro importante do

construçom de consenso e consentimento em con-

a ingente rede de favores que durante os anos do

alianza cos sectores e personalidades da cultura

nacionalismo como é Xoaquín Fernández Leiceaga.

traste com as carências dos seus adversários.

franquismo foi tecendo com agentes importantes do

galega e fai un discurso de autoidentificación en

Todo um fluxo que era dispersado dentro do PSOE

galeguismo cultural, fôrom os materiais com os que

clave de país e, ao tempo, un discurso de aposta

sem chegar a calhar nada parecido ao PSC dentro

Fraga construiu o PPdeG como Partido da Autonomia.

europeísta, de descentralización política, de impul-

do mesmo, mas que mostra umha capacidade de

so ao autogoberno e, dende o primero día, recu-

atraçom de quadros políticos e inteletuais do na-

pera a lingua galega e non a abandona en ningún

cionalismo que, na direçom contrária, praticamente

acto público. Quen o diría do personaxe Fraga! É

foi inédita. A opçom da esquerda nacionalista foi das

dunha intelixe ncia política extraordinaria.”8

que mais sofreu nos primeiros anos do processo au-

Por se fosse pouco, o principal construtor discur-

tonómico, toda vez que vinha dum processo de acu-

sivo do mundo progressista estatal, o periódico El

mulaçom de forças cara a umha rutura democrática

País, destacou-se durante o processo autonómico

e a conseguinte apertura dum processo constituínte

galego por umha forte hostilidade e umha atitude

em chave federal ou confederal que aginha se mos-

A hegemonia nom tem quem
a despute
Sendo a AP de Fraga a força que mais luitou por limitar o alcance do auto-governo nas nacionalidades
históricas, na Galiza soubo ser o partido que mais
e melhor capitalizou a Autonomia. As condiçons de
possibilidade dumha apropriaço total do autonomismo e umha estratégia populista proporcionou-lhas

Se a nosa historia aínda a
escriben os conservadores
é debido basicamente a
que a resposta da esquerda galega aínda non estivo
á altura do desafío.

a franca hostilidade da UCD ao Estatuto, dando o
primeiro golpe de efeito Fraga quando abandona

O caso do PSOE, o que rematou sendo o outro grande

praticamente de boicote ao governo de Fernández

trou inviável pola falta de força mas que foi mui difícil

umha das ponências do Estatuto exclamando –de

partido estatal, é o dumha rápida evoluçom que pas-

Laxe, quando numha linguagem tirando a colonial

de assumir a nível interno , coesionando as bases

maneira cuidadosamente teatralizada perante os

sou de estar com Francisco Vázquez liderando as

intitulava como “Maquiaveliños” umha editorial em

com uns discursos hiperideológicos que, à sua vez,

jornalistas para que pudessem recolher todo– que

mobilizaçons contra o Estatuto da Aldraje a atuar

que condenava o seu investimento como presidente

os deixavam sem margem de maniobra tática. A tra-

tal aldraje só de dava “porque na Galiza nom temos

como se se autoexcluisse da loita polo governo da

da Xunta9. Contudo, o PSdeG mantém de maneira

gédia da esquerda nacionalista foi topar com umha

umha ETA”, e que “se na Galiza houver metralhado

Xunta, sem ser capaz de construir um projeto próprio

vicária a força que supom ser um dos grandes

direita estatal que manejou o conceito de revoluçom
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passiva com mestria, botando-se a umha carreira

cita-se o “quando Risco era alguém” de Castelao10.

Camilo Nogueira explicava com toda clari-

María Lois12, que na prática os seus postulados eram

trepidante pola legitimaçom galeguista em que se ap-

Para além da legitimidade e “verdade histórica”

dade a sua estratégia de vocaçom hegemónica:

assumidos de maneira tácita mas pragmática polo

ropriou de todo o imaginário e simbologia disponível,

de todos esses posicionamentos da esquerda na-

“Sobre o fundamento do carácter obxectivo nacional

nacionalismo maioritário. Ainda, mesmo se poderia

entre outras razons, pola nom continuidade do Par-

cionalista, hoje –com a inegáve l vantagem do

de Galicia, as posicións políticas do PSG-EG pre-

postular que, sobretudo no nível local, cada vez que

tido Galeguista de pré-guerra. Sem saber respostar

tempo– cabe analisar aquilo em termos estratégi-

tenden, en cambio, superar a tradición esencialista

se produziam vitórias ou se construiam movimentos

a essa estratégia de cooptaçom e transformismo, e

cos e parece inegável que a direita estatal acabou

do galeguismo coa busca da hexemonía do nacion-

fortes havia detrás um grupo de gente a aplicar –

no meio dum forte repregue identitário nom exento

levando o BN-PG ao um terreno de jogo que mais

alismo democrático; recoñecendo como lexítima a

mesmo sem teorizá-las– estratégias de tipo mais

de grandes convulsons internas, a opçom escolhida

lhe interessava a ela: aquele em que ela própria

maioría actual dos partidos estatais, pero sen dala

“nacional-populares” do que vanguardistas. A re-

polo BN-PG foi a de resistir com unhas e dentes, o

ficava como defensora do galeguismo popular.

en absoluto por irreversible. Situando o proceso de

fundaçom do espaço nacionalista em 1982 com a

qual rematou levando a situaçons que, vistas com

Ainda, longos períodos nessas posiçons podem ir

construcción nacional de Galicia como un horizonte

criaçom do BNG, e a simbiose entre o aparelho da

a perspetivas de hoje, parecem um cruel paradoxo.

decantando na militância umha sorte de ethos com

necesario para os intereses e aspiracións do noso

UPG e o liderado carismático de Xosé Manuel Bei-

Assim, por exemplo, enquanto o presidente pré- au-

certos aspetos mui negativos de cara a umha estra-

pobo, no que a hexemonía das posicións políticas

ras, abriu umha linha de fuga àquela situaçom de

tonómico Antonio Fernández Rosón acorda designar

tégia de tipo hegemónica. À eficácia populista de

e de concepción da sociedade e do autogoberno

impasse do BN-PG, mas com a eiva de ser um novo

oficialmente o 25 de Julho como “Día Nacional de

Fraga, que abrangia praticamente todos os aspe-

dos nacionalistas democráticos, e principalmente

projeto mais tácito do que explítico, e estabelecendo

Galicia” talvez o maior reconhecimento nacional at-

tos da cultura popular mas também da alta cultura

da esquerda nacionalista, se faga realidade a través

umha relaçom com as bases mais militantes que re-

ingido legalme nte polo país, o BN-PG reage à de-

galeguista, a resposta foi um forte repregue identi-

da aceptación expresa da nosa sociedade. É este

corda bastante às do filme de Emir Kusturica Under-

fensiva, denunciando a manobra para ocultar o “Dia

tário e elitista no “autêntico nacionalismo”, dominado

un camiño difícil. Máis é o único practicable.”11

ground. Ramón Máiz descreveu a nova estratégia

da Pátria Galega” e mesmo organizando-se a nível

por isso que Spinoza chamava as “paixons tristes”

Porém, a estratégia camilista também tinha um

como capaz de “defender un frente amplio populista,

local para combatê-lo. Ou o facto de que na mani-

e altamente incapacitador para políticas inclusi-

ponto fraco precisamente onde melhor se desen-

mas al á de la dicotomía izquierda - derecha” e que

festaçom do 4 de Natal de 1979 contra o Estatuto do

vas que dem o salto da resistência à hegemonia.

volvia o fraguismo: demasiada fé nessa “força in-

reconhecia “el valor estratégico de la autonomía para

trínseca da verdade” que Spinoza recusava radi-

la defensa de los intereses económicos gal egos”13,

calmente, sinalando melhor do que ninguém os

um modelo com o que cresceu continuamente até o

limites da razom. Neste sentido Nogueira sempre

sorpasso ao PSdeG-PSOE, mas que toca teito em

acreditou na possibilidade de que os melhores ar-

2001 começando um retrocesso que se via compen-

Aldraje, a maior mobilizaço m da história segundo a

governo durante a Ditadura. O mesmo no translado

Entre a estratégia contra-hegemónica e o repregue identitário

dos restos de Castelao em 1984, na designaçom

Quem plantejou aginha em termos gramscianos a

gumentos e a racionalidade pudessem vencer o

sado pola contínua conquista de importantes quotas

despetiva de “Parlamentinho” ou nos próprios de-

nova situaçom foi a Esquerda Galega: partindo do

“populismo” que tantas vezes denunciou em Fraga

de poder institucional, de maneira que nom produziu

bates parlamentários, como no de 1990, em que

princípio de realidade que exigia Hobsbawm e con-

(e mesmo no PSG), como se a verdade pudesse

grandes crises até chegar à derrota do bipartito em

um Fraga quasi-federalista se permitia contestar ao

statando a falta de apoio eleitoral à opçom da rutura,

por si soa conjurar o “engano”. Contudo, as suc-

2009, abrindo umha longa etapa de repregue que

próprio Beiras que “o que eu nom aceito facilmente é

assumiu radicalmente que estavam já numha fase

essivas derrotas orgánicas desta estratégia para

deixou o BNG à margem, e à defensiva, durante

que se fale com desprezo nem de Vicente Risco nem

de “guerra de posiçons” para a que nom cabiam atal-

liderar o conjunto do nacionalismo de esquerdas,

o ciclo progressista que arrancou no Procés e o

de Ramón Piñeiro”, depois de que o líder do BNG

hos. Umha década depois da primeira vitória de AP,

nom podem fazer esquecer, como sinala a politóloga

15-M. Por sua parte, o PPdeG “bávaro” de Fraga,

imprensa do momento, os únicos ausentes, por autoexclusom, foram quem sempre luitaram polo auto-
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que pilotou a construçom da institucionalidade au-

“conseguidor” ou simple axente electoral. A capilari-

liortas.

declaracións grandilocuentes, e estas son condicións

tonómica e defendia passos federalizantes em Ma-

dade do PP na sociedade galega explica en parte o

3) A escasa actividade parlamentaria. O regulamen-

suficientes para conferir unha imaxe moderada no

drid, foi substituído pola nova direita neoliberal de

seu éxito, obtendo unha hexemonía no bloque con-

to do parlamento galego limita as intervencións da

actual panorama español; falo de imaxe, porque

Feijóo, que à vez que sabe gerir a hegemonia herda-

servador do 72%, moito maior que no resto do esta-

oposición, e convérteo probablemente no máis opa-

desde a miña opinión persoal, considero que foi moi

da desmantela o que de construçom tivo a fraguiana.

do (49%). As alternativas que xurdiron con vocación

co para a opinión pública e no máis restritivo para

agresivo nas súas políticas privatizadoras e que a súa

A nível de estratégia discursiva, porém, parece-se

de competir no seu electorado (UPyD, Cidadáns e

a oposición. Nunha democracia, o poder lexislativo

xestión de goberno é discutible, pero recoñezo que

cada vez mais ao populismo fraguiano, mostrando-

Vox) obtiveron en Galicia resultados moi por baixo

non só controla ao executivo, senón que dá visibili-

deu estes pasos de maneira moi discreta. Non lem-

se mesmo como antagonista ao trumpismo de Díaz

da súa media estatal, e só Ciudadanos foi capaz de

dade á oposición; en Galicia, a súa segunda función

bro quen dixo que a maioría dos galegos non serían

Ayuso.

obter dous escanos nas eleccións de abril de 2019.

é inexistente.

capaces de dicir algo que fixese ben Feijóo, pero

2) Abafador control dos medios informativos. A

Fagamos unha comparación. Desde marzo de 2020,

tampouco nada que fixese mal. É unha opinión moi

Xunta de Galicia conta cos medios necesarios para

no Congreso dos Deputados houbo moitos plenos

interesante, porque no contexto destas eleccións au-

proxectar as súas mensaxes, xa que a superviven-

e xuntanzas de comisións, e todas as súas sesións

tonómicas galegas, que un candidato moi coñecido

cia da maior parte dos medios informativos gale-

foron retransmitidas polas cadeas televisivas. Neste

navegue por baixo do radar das arengas e da mala

gos depende das subvencións autonómicas, e na

mesmo período, o parlamento galego permaneceu

educación, sumaba moito máis que o que restaba.

miña opinión, a RTVG presenta grandes carencias

pechado durante meses, e se non me equivoco, só

en obxectividade informativa. Non só non quixo re-

celebrou unha sesión pouco antes das eleccións,

A

transmitir os escasos debates parlamentarios pre-

que non foi retransmitida pola TVG.

topo seis razóns, a maior parte delas, de

vios ás eleccións, senón que habería que analizar

4) Habilidade para ocultar as debilidades propias, e

carácter estrutural. Son as seguintes:

como utiliza de maneira maniquea a semántica

saber ler as dos seus rivais, o que é clave para pla-

para tratar as informacións políticas, porque se un

near a estratexia electoral correcta. Alberto Núñez

1) Forte implantación organizativa, que non debe

galego escoita unha e outra vez, por poñer só un

Feijóo fixo o mesmo que Emmanuel Macron en

confundirse co tópico tan usado pola esquerda de

exemplo, que os políticos do PP “debaten propos-

Francia, substituír o eixo esquerda-dereita polo eixo

rede caciquil ou clientelar, que na miña opinión xa

tas e tómanse uns días de descanso”, mentres

moderados-radicais, ou dito doutra maneira, loitou

non existe. Non sei ata que punto é necesario para

que os políticos da oposición “discuten e vanse

para ocupar o espazo entre Vox por unha banda, e

un galego de a pé ter a man un “home bo” que o

de vacacións”, acabarácalando a manipulación.

o dúo Podemos/BNG pola outra. Se desenvolvese a

axude a resolver os seus pequenos problemas, pero

Así as cousas, é fácil que unha parte significativa

típica batalla entre esquerda e dereita, ou ben per-

en calquera caso, para estas funcións é case máis

dos galegos (seguramente o 70%) cheguen á con-

dería, ou gañaría pola mínima.

É fácil que unha parte significativa dos galegos (seguramente o 70%) cheguen á
conclusión de que en Galicia hai dous partidos serios
con vocación de goberno,
o PS de PSdeG e o PP,
mentres que o resto (BNG,
Mareas, etc) se comportan
de maneira irresponsable,
e só serven para montar
liortas.

útil estar ben relacionado coas deputacións provin-

clusión de que en Galicia hai dous partidos serios

Pero acertar na estratexia electoral é unha cuestión,

Sen dúbida, foi un gran acerto táctico ocultar as siglas

ciais que coa Xunta, e neste sentido, tres das catro

con vocación de goberno, o PSdeG e o PP, men-

e outra moi distinta é ser capaz de executala, porque

do PP, reducir ao máximo a presenza en Galicia de

están presididas polo PsdeG-PSOE. Con todo, non

tres que o resto (BNG, Mareas, etc) se comportan

todo relato gañador ten que ser crible. Alberto Núñez

Pablo Casado, e vetar á entón voceira no Congreso,

podemos denominar cacique a quen actúa como

de maneira irresponsable, e só serven para montar

Feijóo é un político que non di exabruptos nin fai

Cayetana Álvarez de Toledo.

Enrique

Barrera Beitia
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Desta maneira, evitouse mobilizar a moitos votantes

atopan demasiado satisfeitos na súa zona de confort.

Xunta dentro de catro anos, esforzaríanse en votar

ao socio de coalición, e esa imaxe foi recuperada

socialistas sen que se sentiran culpables de cometer

Manter unha retórica antiespañolista e o dereito de

os orzamentos xerais para mellorar as relacións.

nestas eleccións autonómicas, coincidindo cun

unha infidelidade, e é que o PP galego sabe que a

autodeterminación, garante a cohesión ideolóxica,

Con todo, preferiron seguir dentro da trincheira ali-

goberno de coalición central que atravesaba as súas

diferenza das eleccións xerais e municipais, os so-

pero limita a ruptura do teito electoral. Afortunada-

mentando o relato da Galiza asoballada polo espa-

horas máis difíciles. O de Feijóo era un discurso su-

cialistas galegos non teñen un relato gañador nas

mente para eles, moitos votantes da esquerda non

ñolismo.

til que viña máis ou menos a dicir “xa sei que vost-

eleccións autonómicas. O seu discurso de “agora

socialdemócrata, consideran que a “irrenunciable de-

Sobre A Marea, en 2016, Podemos, Esquerda Uni-

ede vota aos socialistas, pero nestas eleccións au-

temos un goberno amigo en Madrid, que axudará

fensa á soberanía de Galicia”, é sinxelamente unha

da, Anova e outras formacións menores, construíron

tonómicas, ou me vota a min, que xa ven que non

a Galicia se ten na Xunta un interlocutor afín”, é o

pose estética, pero o feito é que os nacionalistas te-

un exitoso espazo político, pero os seus líderes

teño nada que ver cos que dirixen o PP en España,

crible e discutible que pode ser calquera discurso

ñen moi pouca cintura para negociar en Madrid, e

comportáronse como nenos pequenos, incapaces

ou vota a un socialista que se chega a presidir a Xun-

político, pero desde logo non presenta credenciais

seguen a equivocada práctica do todo ou nada. Nes-

de resolver as súas diferenzas fóra da vía discipli-

ta, será un refén dos radicais. Lembre o que pasou

galeguistas, algo que (a súa maneira) si ten o PP

tas eleccións foi un porto onde se refuxiaron os des-

naria, e usaron a prensa co efecto devastador que

co goberno bipartito entre 2005 e 2009. Agora serían

desde que incorporou aos principais activos de

encantados das Mareas, pero segue sendo unha or-

todos coñecemos. Ególatras e sectarios, obraron o

o BNG, Podemos, Esquerda Unida, Anova, e moitos

Coalición Galega en Lugo e Ourense, dando orixe á

ganización especializada en tarefas de oposición, e

milagre de pasar en catro anos de 272.000 votos a

outros partidos esixindo formar parte do desgoberno,

famosa coalición entre “boinas e birretes”.

ao mesmo tempo medorenta do inevitable desgaste

55.000, e perder todo un grupo parlamentario de 14

porque sería imposible gobernar”.

5) Debilidades da esquerda. As xa explicadas do PS-

de asumir tarefas de goberno a gran escala.

escanos. Na etapa fundacional de Podemos houbo

A mensaxe sen dúbida tivo éxito. Se 658.000 gale-

unha avalancha de persoas que se inscribiron nos

gos votaron en novembro de 2019 á dereita, en xuño

denominados círculos; non había que pagar cotas

de 2020 eran 665.000, mentres que dos 773.000

e prometíase unha democracia directa baseada na

que votaran á esquerda, só repetiron 620.000. Onde

utilización de plataformas dixitais de votación. Na

foron a parar eses 153.000 votos? Non teño datos

práctica, os círculos

demoscópicos, pero non me estrañaría que mais

non funcionaron e polo tanto non se xerou un per-

de 50.000 votantes socialistas, moitos deles pro-

soal de cadros medios, imprescindibles para o bo

cedentes de Ciudadanos, optasen agora por Fei-

deG-PSOE só cabería engadir, que historicamente
se organizou como unha federación de agrupacións
e provincias, con especial rivalidade entre A Coruña
e Vigo; é dicir, todos os seus respectivos secretarios
xerais (salvo Emilio Pérez Touriño) tiveron dificultades para exercer o seu liderado na totalidade do

Alberto Núñez Feijóo fixo o
mesmo que Emmanuel Macron en Francia, substituír o
eixo esquerda-dereita polo
eixo moderados-radicais.

territorio. Nos últimos once anos sucedéronse o ourensán Pachi Vázquez (2009-2013), o lucense José

É verdade que sempre evitaron co seu voto que o

funcionamento de calquera organización política. Os

jóo. O resto, sinxelamente, non quixeron votar unha

Ramón Gómez Besteiro (2013-2016), a coruñesa Pi-

PP accedese ás alcaldías, e neste sentido nunca

inscritos, na súa gran maioría cunha formación ide-

coalición que non lles convencía.

lar Cancela como presidenta da xestora provisional

tiveron problemas en votar a un socialista na inves-

olóxica moi feble, se desencantáronse rapidamente.

(2016-2017) e o pontevedrés Gonzalo Caballero

tidura, pero ata aí chegan. Mentres o BNG manteña

6) Desconfianza, cando non medo entre os galegos

desde 2017. A inestabilidade no liderado socialista,

un discurso antisocialista, provocará o rexeitamento

aos gobernos de coalición. Aínda que pode presen-

contrasta co PP, que nos últimos 30 anos só tivo

de boa parte dos respectivos votantes a calquera

tar un razoable balance de xestión, Emilio Pérez

dous líderes: Manuel Fraga Iribarne, e Alberto Núñez

tipo de pacto ou coalición a nivel autonómico. Agora

Touriño deixou a política coa imaxe de presidir non

Feijóo.

deron o sorpasso ao PSOE, e se quixesen aumentar

un goberno bipartito entre socialistas e nacionalistas,

Respecto aos nacionalistas do BNG, entendo que se

as súas posibilidades de alcanzar a presidencia da

senón dous gobernos que se aplicaron en desgastar
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Luca Chao

Pérez

C

reo que hai moitas razóns que debemos
destacar. Primeiro: o PP de Galicia é un
partido que conta cunha amplísima im-

plantación territorial. En calquera concello do país, o
PP ten representantes, en cada barra de cada bar, o
PP ten altofalantes. Implantación territorial e social,
porque grazas ao coñecido modelo bicéfalo da boina

da non pode aspirar a gobernar se parece un mero

Hai unha visión moi reducionista de cal é a realidade

en moitas ocasións tanto no eido das loitas sociais

recambio e non aposta por un cambio real. Neste

política de Galiza. Nas últimas eleccións ao Parla-

como no campo institucional, tendo en conta que as

sentido o exemplo das últimas autonómicas foi abso-

mento galego, en 2020, o Partido Popular conseguiu

primeiras non sempre coinciden coas segundas, e

lutamente paradigmático. As opcións de esquerda,

un escano máis pero fíxoo perdendo 54.388 votos

cando o fan, sempre é cun certo retraso temporal

coa excepción do BNG presentaron candidatos moi

en relación a 2016. É evidente que a lei electoral e

no caso do institucional. Movementos como o Nun-

pouco coñecidos e pouco valorados polo electora-

a fórmula D’Hont lles favorece e que hai moitísimas

ca Máis ou o 15M son un bo exemplo pero tamén

do. Sexto: o mapa mediático é claramente adver-

persoas que teñen dereito a voto no noso país pero

a loita obreira de comezos da década dos 70, a

so para as opcións da esquerda. Todo isto ten un

que non o exercen. Esa elevadísima abstención fa-

pelexa agraria derivada do sistema de cota láctea,

efecto claro ademais en desmobilizar ao electorado

vorécelle á dereita e na última convocatoria electoral

o combate contra a reconversión industrial, a de-

de esquerdas que ve moi poucas opcións de cambio

foron 1.376.535 as galegas e galegos que quedaron

fensa de servizos públicos irrenunciables como a

e, polo tanto, de poder exercer un voto útil. Un dato,

na casa, o 51% do electorado, que non dista moito

sanidade ou o ensino, o movemento feminista, moi-

nas últimas eleccións a demoscopia sinalaba que

da abstención que houbo catro anos antes, en 2016.

tas loitas ecoloxistas en defensa do territorio ou as

seis de cada vez galegas e galegos querían un cam-

Nunha grande maioría esas persoas que deciden

diferentes mobilizacións contra a precarización das

bio, pero que sete de cada dez non o crían posible.

non votar correspóndense cun electorado de esquer-

condicións de traballo da maioría social, son varios

das, máis crítico.

exemplos de derrotas do PP que en moitas ocasións

e o birrete, o PP é quen de falar para todas as capas

transmutaron en derrotas institucionais anos de-

sociais. Segundo: o poder tende a perpetuarse, as
elites político-administrativas tamén. É moito máis
complexo “asaltar” as institucións que manterse nelas. Terceiro: o PP é quen de artellar todo o voto da
dereita. É unha opción única aglutinadora. Na es-

spois. A dereita ten gobernado durante décadas as

Olalla Rodil

Martiño

Fernández

Noriega Sánchez

É

Mais hai que ter en conta que o Partido Popu-

T

tos claros e faltan liderados coñecidos e

lar perdeu moito poder político nos últimos anos.

árbitro sempre comprado, a primeira resposta

construídos

país. Con proxecto propio, a

De feito, actualmente non goberna en ningunha

que se me ocorre é a de, como é posible que al-

submisión a Madrid, sexa real ou percibida penaliza

das sete principais cidades galegas e só gob-

gunha vez perda? Máis aló da brincadeira, o certo

moito. E verdadeiramente transformador. A esquer32

erna nunha das catro Deputacións provinciais.

é que a dereita perdeu nestas últimas décadas

querda, a división electoral ten resultados negativos
para a representación electoral. Cuarto: o sistema
electoral, especialmente a sobrerepresentación das
provincias do interior fai que para as forzas progresistas os escanos sexan máis custosos de alcanzar.
Quinto: na esquerda non somos quen de debuxar
unha alternativa clara e articulada. Faltan proxec-

no

evidente que o Partido Popular goberna
en Galiza e a explicación é que as galegas e galegos lle votan, obviamente.

endo en conta que a política institucional
do país se define nun campo de xogo,
onde as regras mudan de xeito perma-

nente a favor duns intereses establecidos e cun

institucións autonómicas agás durante 6 anos, mais
tamén a esquerda exerceu un importante poder institucional tanto nas deputacións coma no eido local,
acadando neste último campo importantes vitorias
co BNG (1999- 2003) e coas mareas municipalistas
(2015-2019) tanto no cuantitativo como no cualitativo da impugnación do status quo. Aínda así, toda
pregunta precisa dunha resposta. O PPdeG goberna este país xa que, independentemente de estratexias e dos exercicios de liderado, cando goberna,
non dubida nunca en ser garante de determinados
intereses, construíndo arredor dese late motiv a
súa hexemonía. Cales son eses intereses a risco
de esquecer moitos deles? Un sistema financeiro
33

que atopou no PP un apoio imprescindible para
acabar co modelo de caixas a costa do erario
público, grandes corporacións internacionais que
ofertan servizos directos na administración ou en
modelos privatizados de ensino, sanidade e coidados. Grandes multinacionais que están a obter importantes beneficios coa xestión dos nosos recursos
naturais (auga, vento, enerxía eléctrica, megaminaría, madeira) e tamén co tratamento de residuos
no modelo árido-lixo. Promotoras urbanísticas que
teñen esnaquizado un modelo de país sustentable,
empresas de tecnoloxía que ocupan territorios coma
se do Risk se tratara e tamén, un mediano e grande
empresariado propio, que antes de reivindicar as potencialidades do país, preferiron negar o mantra de
que Galiza é España para apostar por que España
sexa Galiza. Para blindar esa hexemonía na defensa duns determinados intereses a primeira regra do
club da dereita é non falar nunca deses intereses,
artellando no día a día unha estratexia ao servizo
dos mesmos. Para iso, todo vale, impulsando e agarimando unha rede clientelar que máis que rural xa é
urbana e chega tamén á administración autonómica,
un hábitat mediático público e privado sen apenas
fugas, onde a realidade é guionizada a favor de obra
e unha estratexia partidaria “catch all party” onde un
ornamento de identificación nacional nunca está de
máis mentres non confronte co importante, xa que se
iso acontece, de cedo impulsan un decreto do plurilingüismo ou andan a agarimar á extrema dereita.
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?

É GALICIA DE
DEREITAS?

Rubén Gómez
Cebey

O

dela, atopariámonos con importantes diverxencias.
Entón, por que defender o uso da definición espacial,
esquerda e dereita? A priori atopamos dúas razóns
que nos axudan a entender a súa importancia. Por
unha banda, porque estas dimensións son elementos básicos na articulación das preferencias dos elec-

s termos dereita e esquerda forman

tores; e, pola outra, porque a súa operacionalización

parte da linguaxe cotiá dos cidadáns

como escalas ideolóxicas convérteas en valiosos

do noso país. Porén, a pesar de ser

instrumentos para os investigadores. Non só porque

universalmente

coñecidos,

esconden

certos

os cidadáns se sitúan con relativa comodidade ne-

problemas que cómpre aclarar antes de realizar

las, senón porque nos permiten sumar, restar, com-

calquera análise que desexa aportar algo de luz.

parar, etc.14

O canon politolóxico acepta que o uso político destes

maior vantaxe para enfrontarnos á cuestión que nos

termos ten a súa orixe na Revolución francesa. Así,

trae ata aquí ou, polo menos, deixamos entrever

esquerda e dereita, nacían no século XVIII para

unha proposta metodolóxica para darlle resposta. Só

referirse ás posicións que as deputadas ocupaban

nos queda facer unha precisión máis, vamos a cir-

na Asamblea Nacional. Desde ese momento, os sig-

cunscribir a nosa análise ás eleccións autonómicas,

nificados vinculados a ambos conceptos mudaron

centrándonos especialmente nas últimas. Entón,

profundamente, propiciando un debate ao redor da

Galicia é de dereitas? Depende. Empregando datos

utilidade destas concepcións. A modo de síntese,

do estudo postelectoral realizado polo Centro de In-

podemos diferenciar entre os defensores de cat-

vestigaciones Sociológicas (CIS)15, observamos que

egorías ideolóxicas pechadas: comunista, liberal

o conxunto dos electores localízase de media no

ou conservador; e os que entenden as bondades

4,43, dentro da escala de autolocalización ide-

dunha definición espacial. Efectivamente, “ser de

olóxica esquerda/ dereita (1-10). Noutras palabras,

dereitas” significa pouco ou nada. É unha categoría

os galegos que votaron nas eleccións ao Parla-

mutable, que sofre o paso do tempo e que, depen-

mento de Galicia de 2020 sitúanse no lado esquerdo

dendo do lugar xeográfico no que nos atopemos,

da escala. Isto non debería ser algo sorprendente,

ten asociados uns atributos ou outros. Incluso, se

xa que desde as eleccións de 1993 vense producin-

preguntaramos a dous líderes políticos do mesmo

do un descenso, máis ou menos constante, do elec-

partido no mesmo momento sobre que é a dereita e

torado galego a posicións de esquerdas dentro desta

cales deben de ser as políticas públicas que emanen

escala16:

Aclarado este punto, partimos cunha
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táboa 2

táboa 1

Escala

de 1993

1997

2001

2005

2009

2012

2016

2020

autolocalización
ideolóxica (110)

Autolocalización ideolóxica media do conxunto dos votantes escala (110)
Autolocalización ideolóxica media dos votantes do PP escala (1-10)
Localización ideolóxica subxectiva do PPdeG polo conxunto dos votantes

5,29

5,29

5,43

4,95

4,92

4,98

4,88

4,43

escala (1-10)
Localización ideolóxica subxectiva do PPdeG polos votantes do partido

Fonte: elaboración propia a partir de datos do CIS.

escala (1-10)

4,43
6,71
7,83

7,47

Fonte: elaboración propia a partir de datos do CIS.

En calquera caso, cómpre ter en conta unha pequena “trampa” que pode pasar por alto para os que non estean
acostumados a traballar con este tipo de escalas (1-10). O seu centro non está no 5, senón no 5,5, para evitar que
o enquisado o empregue como subterfuxio para evitar amosar as súas tendencias. Sen embargo, isto non adoita

Evidentemente, estas cifras permítennos ter unha

Con estes diagramas podemos observar a

ser demasiado claro para o entrevistado, polo que debemos ter en conta que pode existir un leve desfase e unha

visión de conxunto, pero para extraer conclusións

posición espacial dos partidos que obtiveron rep-

falsa tendencia á esquerda motivado por el. Polo tanto, semella que Galicia atópase nunha posición media bastante

sería necesario realizar análises máis profundos.

resentación a través das dúas variables básicas

central, nin de dereitas nin de esquerdas.

Para pechar e a modo de curiosidade, imos pre-

para a articulación das preferencias en Galicia.

sentar unha serie de gráficos de dispersión nos que

Para

Xa metidos en materia, imos aproveitar para somerxernos algo máis no asunto. Neste sentido, unha das primeiras

empregamos: por unha banda, a escala ideolóxica

ter en conta que a maior tamaño dos pun-

cuestións que nos veñen á mente, á vista dos resultados, é onde localiza o conxunto dos electores de Galicia ao PP-

esquerda/ dereita (1-10), no eixo das abscisas; e,

tos maior é a agrupación de votantes que

deG, o partido máis votado nas autonómicas desde 1981. Pois nos comicios do 2020, nunha posición media de 7,83

pola outra, a escala identitaria mínimo nacionalismo/

se sitúan nese lugar concreto e viceversa.

dentro da escala de autolocalización ideolóxica esquerda/ dereita (1-10). Algo máis á dereita que os propios votantes

máximo nacionalismo (1-10), no eixo das ordenadas.

unha

mellor

interpretación,

cómpre

do partido que, a nivel descritivo, localízano nunha posición media de 7,47. E onde se autolocalizan os votantes da
formación popular? Nunha posición máis central de 6,71.
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gráfico 1
Autolocalización dos votantes do PPdeG nas elección ao Parlamento de Galicia de
2020.

gráfico 3
Autolocalización dos votantes do PSOE-PSdeG nas elección ao Parlamento de Galicia
de 2020.

gráfico 2
Autolocalización dos votantes do BNG nas elección ao Parlamento de Galicia de 2020.
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A través do primeiro gráfico vemos un dos grandes

panorama que obtíñamos para as de 2016. Final-

logros do Partido Popular de Galicia: captar a vo-

mente, vemos as posicións do electorado do PSdeG

tantes que ocupan todo o espazo da dereita, tanto

no gráfico 3. Observamos que esta formación com-

nacionalista como non nacionalista.

pite por un espazo que, agora, lidera o BNG.

A representación fala por si soa. Os que vimos ex-

En conclusión, Galicia non é unha Comunidade es-

aminando este tipo de gráficas para as eleccións

pecialmente escorada á dereita. Polo menos, iso

autonómicas percibimos un gran cambio na locali-

extraemos dunha análise rápida da escala de au-

zación dos votantes do BNG. Aínda que segue a ter

tolocalización ideolóxica para as últimas eleccións

unha presenza destacada no ámbito do nacional-

ao Parlamento galego.

ismo de esquerdas, a organización é capaz de obter

Se o PPdeG é o partido máis votado é debido a que

votos dun nacionalismo máis centrado. Este gráfico

son múltiples os factores que entran en xogo á hora

recorda ao das eleccións de 1997 e afástase do

de explicar o voto.
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alba TOMÉ

SUEIRO

R

en Galicia, Feijóo é un bo propagandista. Leva por
bandeira aquilo que queren os galegos, que é unha
boa xestión e moderación, aínda que en realidade
tampouco a poña en práctica nin sexa así, simplemente vendeuse como tal. En Galicia non se rela-

MARTA LOIS
GONZÁLEZ

N

otundamente non. Galicia non é dereitas, e

cionan os principais problemas do territorio á xestión

on diría que Galicia é de dereitas, debe-

tampouco me atrevo a pronunciar que Gali-

de Feijóo, como sanidade, idioma, reto demográfico,

cia é de Feijóo, como se adoita dicir pre-

emprego xuvenil ou industria. É común ver titulares

cisamente por ese desmarque do PP. Atreveríame a

con “Feijóo responsabiliza a…”. Mesmo Feijóo non

dicir que Galicia aposta polo voto cómodo, polo voto

é nin un gran comunicador, non fala ben galego,

cal. Se ben é certo que existe un apoio importante

de confianza que o PP soubo conquistar, un espazo

cambia ao castelán en diversas ocasións nas com-

ao PP en Galicia, tamén existe un perfil de voto ur-

que Feijóo custodia e que ata o momento ningún

parecencias e no debate das eleccións estaba moi

bano progresista, nas que ao PP lle costa moi obter

outro partido conseguiu usurparlle. Segundo o CIS,

nervioso e coa boca seca, afeito a ser só el diante

vitorias, que impide afirmar que Galicia é conserva-

o votante do PP ten 65 ou máis anos (46,6%), non

das cámaras e sen que ninguén lle rebatese. Feijóo

dora, de dereitas ou que non cambia.

ten estudos (49,8%) e vive en municipios de entre

esperta atención, é moi atractivo mediáticamente

200 e 10.000 habitantes (36,4%). Creo que tamén

falando e sempre interesa a súa valoración acerca

é importante sinalar a cantidade de afiliados do PP,

dun tema nacional, algo que non ocorre con

que dobra en cantidade ao resto de partidos da

outros líderes políticos en Galicia, e non é só porque

oposición. Nas últimas eleccións, a única alternativa

sexa presidente da Xunta, é porque é a esperanza

clara a vista dos votantes era o BNG de Ana Pontón,

do PP. Este é o último mandato de Feijóo e despois

por ser xa coñecida en Galicia e por levar no Parla-

do trompazo do PP nas eleccións catalás o barón

mento galego moitos anos. O raro sería que gañase

galego representa a gran oportunidade para liderar

a esquerda coa tremenda fragmentación política e

o partido a nivel nacional, demostrouno coa súa

os erros de comunicación que tiveron as mareas, ao

cuarta maioría absoluta consecutiva. É o salvavidas

final as discrepancias internas, todas esas diferen-

para Xénova e por iso Feijóo dita sentenza a pesar

zas conseguiron que os galegos non coñezan nin o

do que diga Casado. O presidente non acabará a

nome do partido nin do candidato. O presidente da

súa lexislatura e nas próximas eleccións xerais o

Xunta soubo moverse e predicar ben a moderación

PP non vai arriscar cun Casado que encadea varias

G

e o centralismo pechándolle a porta a Ciudadanos

mos ser máis minuciosos na análise dos
diferentes campos de xogo, atendendo

aos resultados electorais a outros niveis, como o lo-

Miguel
Anxo

Bastos Boubeta

parte da poboación ten orixes próximas no rural e
polo tanto dispón dalgún tipo de propiedade fundiaria. Isto vai mudando co tempo cos procesos de
urbanización do país. Tamén a estrutura demográfica cun gran peso de xente de idade avanzada e
relativamente moi poucos novos axuda, dado o
carácter conservador do voto dos maiores. Isto non
é previsible que medre e polo tanto podemos dicir
que Galiza está lixeiramente virada á dereita e vaino
seguir estando salvo mudanza radical.

Manuel
Barreiro
Rozados

O

informe postelectoral do CIS do 12X
achéganos algúns datos. A media dos
entrevistados, no posicionamento es-

querda vs. dereita, é de 4,4, o que corresponde a
unha esquerda moderada. A cartografía dos partidos

aliza non é distinta a outros pobos de

no eixo esquerda (valores entre 1 e 5) vs. dereita

base agraria europeos e tendeu historica-

(valores 6-10) confirma o PPdeG como un partido

mente a votar por forzas conservadoras,

de dereita forte: UP (2,3), BNG (2,8), PSdeG (4,1),

aínda que en ocasións non ten sido así. As enqui-

Ciudadanos (6,6), PP (7,8) e Vox (9,1). O CIS sinala

derrotas fronte a un Feijóo que só encadea vitorias

sas de valores mostran certo desvío á dereita pero

tamén o que, por contraste, sería o espazo electoral

cando, desesperado, lle pediu un pacto e tamén con

e que representa o que vai a necesitar un Estado

non moi significado. A estrutura demográfica e social

da esquerda: un 40,5 % de electores que, con total

Vox, sumado a este caos na esquerda. Iso gustou

postpandémico: xestión, máis xestión e experiencia.

parece favorecer esta deriva conservadora, pois boa

seguridade, nunca votarían ao PPdeG fronte a un
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11,9 % que, con total seguridade, o votarían sem-

En Galicia, a actitude conservadora –camuflada

num eleitorado com um perfil mui diferente ao do

PPdeG foi o partido vencedor: votou-lhe 35,2%

pre. Segundo o CIS, o 34 % dos entrevistados

como moderación– é dominante entre os electores

PP estatal, tanto no eixo social como no nacional.

deste setor face 22,1% que escolheu BNG. No que

identifícanse con posicións de esquerda forte e un

do PPdeG pero tamén ten un fondo arraigamento

Assim, se o PP espanhol obtém 23% de votantes

atinge à língua materna, a percentagem de pessoas

terzo destes sitúase na extrema esquerda. O 33 %

no progresismo que historicamente capitalizou nas

do centro, o PP galego sobe a 50%, e segundo os

que se criárom num lar galegofalante é praticamente

di ser de centro-esquerda; o 13,8 % recoñécense

urnas o PSdeG. Como complemento da hexemonía

últimos dados do CIS sobre a autoidentificaçom ide-

idêntica no PPdeG e no BNG (por volta de 60% de

como centro-dereita e o 9,4 % declárase de derei-

do PPdeG agroman os relatos sobre a virtuosa

ológica da populaçom galega numha escada numer-

votantes de cada partido). Quanto à classe social

tas, destes un 43,6 % sitúase na extrema dereita

moderación da realpolitik, o aggiornamento utilita-

ada de 1 a 10 indo de “esquerda” a “direita”, 42,7%

há menos dados, mas se usamos com cautela os

(4,1 %). Un de cada dez non saben ou non con-

rista ou a beizón das maiorías cautelosas. O con-

situaria-se na esquerda e centro-esquerda (1 a 4);

referidos ao capital cultural, resulta que PPdeG tem

testan. Defínense como conservadores, liberais ou

servadorismo galego destílase principalmente como

32,2% no centro (valores 5 e 6); e apenas 14,3% na

entre 65 e 48% de votantes sem estudos ou só com

democristiáns o 26,6 % e de centro-dereita, dereita

moderación e a moderación na esquerda axuda a

direita e centro-direita (valores de 7 a 10). Ainda, se

estudos primários: dito de outra maneira, mais da

forte e extrema dereita o 22,2 % dos consultados o

perpetuar á dereita no poder en Galicia.

o PP espanhol tem um eleitorado autodeclarado pre-

metade do seu eleitorado som as classes mais pop-

que amosa a falta de concordancia entre a autoi-

dominanteme nte nacionalista espanhol (por volta

ulares. Já nom é que estes dados nom apresentem

dentificación ideolóxica dos electores e os resulta-

de 33%, resultante da soma da percentagem que se

umha Galiza “de direitas”, senom que nem sequer

dos electorais: o PPdeG tivo o 47,96 % dos votos

identifica como “só espanhol” e “mais espanhol do

o eleitorado do PPdeG se situa especialme onte à

que da sua comunidade autónoma”), no PP galego

direita e no nacionalismo espanhol.

o 12X. É un comportamento clásico en Galicia: un
bo quiñón dos electores do PPdeG manifestan ter
posicións máis moderadas que as do partido. O
dominio electoral do PPdeG faise maioritario colo-

Carlos Calvo
Varela

o sentimento identitário inverte-se (67,2% predominantemente galego, se bem a tendência é desde
há anos de ir-se amoldando mais ao nacionalismo

Em primeiro lugar, a hegemonia do PPdeG parece
sustentar-se num eleitorado com um perfil mui
diferente ao do PP estatal,
tanto no eixo social como
no nacional.

«esquerda no seu forcexo por cambiar e a dereita

“

espanhol). Isto explica que Feijóo nom só recolhe/

cursivo para convocar o povo que desejas. Estás a

análise estratégico nom avança nada considerá-los

por conservar». En 2011, Rajoy logrou unha rotunda

construir o povo, nom a reflectir o povo.”

“errados”– nacionalistas galegos optárom por ele em

maioría absoluta abandeirando un paradoxal cambio

Stuart Hall17.

2016, à vez que é capaz de conservar praticamente

Mas por mui interessantes que resultem, este tipo

conservador. Ende mal, o que realmente se esvae-

Qualquer intento de objetivar politicamente umha

todo o voto do nacionalismo espanhol. Se bem no

de cartografias políticas sempre correm o risco de

ceu foi o forcexo (dunha boa parte) da esquerda en

sociedade acarreta dificuldades importantes mas,

discurso da esquerda nacionalista se dá muitas

serem essencializadas numha sorte de caráter eter-

favor do cambio. A tensión reaccionaria, inmobilista

mesmo assim, podem-se apresentar com todas as

vezes por segura a equaçom “nacionalista galego =

no do povo, atingindo o êxito político o partido que

ou conservadora da dereita non cesou en absoluto.

cautelas umha série de dados para ir cartografando

votante de esquerda nacionalista”, o certo é que nas

mais se pareza ao mesmo. O próprio PPdeG repite

Galicia é máis conservadora que de dereitas. Hai

o terreno atual de maneira provisória18. Em primeiro

eleiçons autonómicas de 2016, de entre as pessoas

constantemente o adágio do “somos o partido que

máis conservadores que os da dereita.

lugar, a hegemonia do PPdeG parece sustentar-se

que se autoconsideram nacionalistas galegas o

mais se parece à Galiza”, mas a estratégia política

nizando esa zona gris centrista (5-6 na escala do
CIS) que suma o 32,2 % dos electores. En 1995,
Vázquez Montalbán sinalaba o esvaecemento dalgúns imaxinarios fundamentais, entre outros, o da
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Os políticos sempre pensam que sabem o que o

configura um voto muito mais centrista do que os

povo sente. É umha falácia, porque nom existe

seus homólogos espanhóis, senom que mesmo um

tal cousa como ‘o povo’. É um dispositivo dis-

terço de votantes autoconsiderados –e a efeitos de
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do PPdeG pouco ou nada tem a ver com isto. No

dumha força política desse tipo que sobrevivesse à

Felmil Joibám fala nesse sentido do “recorrente mito

5.000 batzokis, negocios mil e miles de ikastolas. Aí

relato brevíssimo “Del rigor de la ciencia ”19, Borges

Ditadura e chegasse à morte de Franco portando a

da burguesia nacional galega”, que “regressa umha

está o poder real do PNV, que non se fai da noite

conta a história dum império onde os cartógrafos

sua legitimidade. Se em parte o legado do Partido

e outra vez, como umha forma contemporánea de

para a mañá. O BNG quere construír un partido coas

levantara m “un Mapa del Imperio, que tenía el

Galeguista podia representar isso, a sua herdança

sebastianismo”20. O argumento central da estraté-

ideas de Coalición Galega, renunciando a parte da

tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con

política foi conscientemente desativada na estratégia

gia centrista poderiamo-la resumir assim: 1) a gente

bagaxe política.”21

él”, de tal maneira que, o que realmente elaborar-

conhecida como piñeirismo para transformá- lo num-

vota de maneira mais utilitarista do que ideológica

Voltando à nossa cartografia política da Galiza,

am, nom fora senom um mapa completamente in-

ha sorte de substrato cultural comum a todas as for-

no PPdeG porque é o partido que detenta o poder e,

quanto outro tipo de indicadores sociais, de tipo mais

útil. O continho ilustra bem o que podemos chamar

ças galegas. Contudo, houvo alguns intentos nesse

portanto, é o único que pode proporcionar aos seus

qualitativo, o país costuma aparecer no segundo

de ilusom da semelhança popular, segundo a

sentido, como o Partido Popular Galego de Xaime

votantes algum tipo de prebenda; 2) as opçons na-

grupo das comunidades mais progressistas do Esta-

qual, em política, venceria quem mais se consiga

Il a Couto e Fernando García Agudín; os Centristas

cionalistas de esquerda nom oferecem nengum ben-

do, apenas por trás do País Basco e a Catalunha, em

parecer ao povo. Talvez, como os cartógrafos im-

de Galicia de Victorino Núñez e Xosé Luís Baltar;

efício, e portanto sustentam-se no sempre reduzido

todo tipo de indicadores, tais como a crítica à monar-

periais, pudêssemos elaborar o retrato estatístico

a Coalición Galega e a Converxencia Nacionalista

voluntarismo do eleitorado; 3) cumpre artelhar um

quia espanhola, à igreja, à extrema-direita, etc. No

mais exato da ideologia do eleitorado e apresentar

Galega abortada por Fraga na sua primeira legislat-

partido de poder próprio, que recolha esse voto “utili-

âmbito laboral, o sindicato maioritário no país é um

às eleiçons o programa e a pessoa que mais se

ura. Todos eles, em diferente medida, conseguírom

tarista”. O problema deste razoamento é que acaba

posicionado claramente à esquerda dos tradicionais,

ajustasse a ele, com um discurso que coincidisse

ser cooptados –ou dispersados– por um PPdeG que

resultando a inversom exata de Mark Hansel, a per-

como a CIG, e a província de Ponte Vedra continua

em cada um dos pontos com a opiniom maioritária

hegemonizo u completamente esse espaço que du-

sonagem de Umha estranha entrevista de Dickens,

destacar- se a nível estatal em nível de conflitividade

e, com toda certeza, poderiamos aventurar que

rante os primeiros anos da Autonomia permaneceu

quem “pese a nom ter lido A Riqueza das Naçons

obreira, objetivada em greves e mobilizaço ns. Movi-

nom se produziria nengumha vitória fulminante. E

aberto e em desputa.

conduzia-se igual que se o tivesse feito”: a opçom

mentos sociais tam importantes como o da insubmis-

do centro-direita galeguista, sem nengum tipo de su-

som ao serviço militar tivêrom aqui um dos principais

porte económico ou de poder político, nom oferece

focos agitativos e em número de objetores, e a cam-

ao seu eleitorado o “útil” mas o utilitarismo, rema-

panha massiva de desobediência civil no agro contra

tando por cair num voluntarismo de segundo grau.

a quota empresarial tivo umha dimensom inédita. E

Neste sentido expressava-se com toda claridade

poderiamos continuar assim com umha história dos

Ferrín quando lembrava ao quintanismo que os pro-

movimentos populares amiúde ignorada completa-

jetos nacionalistas de centro-direita nom triunfaram

mente nesses lugares de enunciaçom, mesmo da

isto é porque, embora existam importantes condicionamentos materiais que limitam o espaço do
possível, a identidade política nunca vem dada,
nunca preexiste a umha desputa política que lhe
dá sentido e na qual a relaçom de representaçom
jamais é um mero reflexo. Dito de outra maneira:

Dito de outra maneira: o
PPdeG nom é o partido que
mais se parece ao povo,
senom o partido que mais
construiu o povo.

o PPdeG nom é o partido que mais se parece ao
povo, senom o partido que mais construiu o povo.

A possibilidade de construir um projeto deste

só polo discurso, senom pola rede do poder que os

esquerda, que recriam o que Antom Santos chama

Dessa leitura um tanto essencialista brota, umha

tipo, capaz de fazer fronte ao PPdeG, é segura-

sustentava:

a “mística da submissom galega”22, e cuja descon-

e outra vez, a ideia dum projeto político galeguista

mente um dos sonhos mais repetidos da política

“Coalicion Galega tiña detrás a Caixa Rural, a Caixa

struçom é um dos contributos mais interessantes do

e democrático que despute o espaço do centro ou

galega, mesmo latejando secretamente dentro de

de Aforros de Ourense e a rede de cooperativistas

independentismo galego. Demonstraço m, ademais,

centro-direita; projeto que nasceu fanado, à difer-

muitas pessoas da esquerda nacionalista que ve-

de Coren. Esa é unha base social e real, semel ante

de até que ponto a realidade ou a mobilizaçom social

ença do caso basco ou catalám, pola ausência

riam com mui bons olhos um PNB ou CiU “galego”.

á que ten o PNV: Eroski, as cooperativas de Fagor,

nunca se traduze diretamente num sentido político,
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senom que é precisamente o sentido dessa contestaçom o que sempre está em desputa. E remato
com um exemplo pessoal: Quando um idoso vizinho
meu me contou com orgulho como na paróquia ja-

2011

2012

2015

2016

2018

2019

2020

Eleccións autonómicas

----

47.2

----

50.9

----

----

50.8

Eleccións xerais

53.8

----

46.7

----

50.2

48.9

46.4

Eleccións municipais

45.0

----

37.7

----

35.2

----

----

mais cederam às pressons da guarda civil para delatar um vizinho guerrilheiro a começos dos anos 1950,
e como em 1987 durante umha greve que coincidira
com um dia de tratorada sequestraram um diretivo
de Mafriesa/Propecsa na granja de Abegondo em
que trabalhava, apenas pudo contestar-me com um

O dato das autonómicas de 2020 parece contra-

veemente “e que terá que ver?” à minha torpe pre-

dicirse co exposto, pero hai que ter en conta que se

gunta de entom como era que ele sempre votava no

votou nun contexto excepcional (pandemia, estado

PP.

de alarma, obrigada limitación de actos electorais,
etc) que distorsionou a pauta de comportamento.

Enrique

Barrera Beitia

G

Por suposto, existe un inevitable nesgo ideolóxico
asociado á propia natureza humana, pero sendo
menor a carga dogmática en Galicia, hai unha maior
facilidade para cambiar de lealdades políticas na
nosa comunidade. Ademais, os conservadores galegos son máis moderados que os seus homólogos

Luca Chao

Pérez

N

esquerdas. Xunto con Barcelona, Madrid e Cádiz.
Pero sigamos, nas xerais do 15 a esquerda tivo novamente un resultado histórico da man de En Marea.
E mesmo nas autonómicas do 16, onde malia non
conseguir os resultados agardados, En Marea logrou

a miña opinión atopámonos ante un tópi-

o ansiado sorpasso ao PSOE. Outro dato, nas xerais

co recorrente, bastante carente de fun-

do 19 a esquerda sumou 139.000 votos máis que a

damento. Fronte a esa imaxe en branco

dereita. Mais non só iso, temos a honra de ser un dos

en negro do noso país coido que temos exemplos

poucos lugares nos que Vox non alcanzou repre-

alicia é aínda unha sociedade máis

españois. Por razóns obvias, aquí é moi difícil que

conservadora que a española, pero a

triunfen os sentimentos xenófobos contra os in-

dinámica demográfica está a aliñala grad-

migrantes, ou canto menos, este prexuízo ten un

importantes dunha Galicia ben diferente. Podería

sentación. Tampouco Ciudadanos. E se miramos a

ualmente coa tendencia estatal, máis progresista.

crecemento máis limitado. Tampouco é fácil que os

ir ao século XIX e lembrar que A Coruña estivo na

base social, o noso país foi punteiro en mobilizacións

Sempre segundo os meus cálculos, o bloque de

galegos crean que o castelán é un idioma persegui-

vangarda das vagas revolucionarias liberais. Por

como o Nunca Máis, contra a Lou ou en defensa da

centro esquerda xa supera en potencial electoral ao

do en Galicia, ou que aquí obrigamos a que se fale

suposto o pasado indica algo, e o noso non é tan

sanidade pública. Quero dicir, que tanto nos resulta-

centro-dereita (750.000 votantes fronte a 700.000).

o galego, porque é a lingua nai dos votantes popu-

negro como algúns se esforzan en vender. Pero

dos electorais, como nas mobilizacións sociais non

O cambio de tendencia apréciase observando as

lares do medio rural, e porque o propio Manuel Fraga

indo máis ao presente quero lembrar que as mar-

cabe dicir que as galegas e os galegos sexamos

porcentaxes de voto que o centro-dereita obtivo nas

Iribarne empezou a falala cando foi elixido presi-

eas municipais do 2015 tiveron un resultado históri-

especialmente conservadores. Simplemente as op-

once últimas eleccións autonómicas, xerais e mu-

dente da Xunta. Cito estes dous exemplos, porque

co no noso país, que foron outra vez vangarda no

cións electorais de esquerda moitas veces non foron

nicipais, desde 2011.

son falacias de certo éxito noutras comunidades.

Estado situándose á cabeza do municipalismo de

suficientemente atractivas.
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Olalla Rodil

Fernández

A

o fío do que comentaba anteriormente

é onde cada país decide en cada momento o seu

teño que negar a maior. Galiza, a socie-

percorrido histórico. Galiza ten que decidir se está ou

dade galega así en xeral, non é de derei-

non disposta a impugnar o estado das cousas onde

tas. Resulta curioso que esa identificación dunha

se asenta a hexemonía do PP e de facelo, decidir

sociedade coa dereita cando o PP goberna só se fai

con que ferramenta democrática. En intentos previos

con Galiza e non con outros territorios nos que acon-

antes relatados sobre todo no eido local, despois de

tece ou aconteceu durante o mesmo durante anos,

vitorias simbólicas, o PP e os intereses que este de-

por exemplo en Madrid ou Valencia. Galiza é un país

fende teñen exercido como unha máquina trituradora

moi diverso e plural, vangarda en moitas loitas e

dun cambio real. Vivimos nun presente perturbador

na defensa dos dereitos colectivos. Dende o femi-

coa pantasma do fascismo baixando do faiado da

nismo á defensa do territorio pasando polos dereitos

memoria, e compre responder a dúas preguntas.

lingüísticos, temos visto en moitas ocasións impor-

Resulta posible un cambio que non cuestione a orde

tantísimas mobilizacións en resposta ás políticas do

das cousas onde asenta a hexemonía o PP? En

PP na Xunta. Non, o pobo galego non é de dereitas.

caso de ser posible, sería ese un cambio real para o

Unha maioría absoluta electoral non converte todo

porvir do país?

un pobo en algo uniforme.

As preguntas non son inocentes e tampouco

Martiño

Noriega Sánchez

C

infravalora ao partido popular, aos poderes económicos do gran capital que este ampara e sobre de
todo, faise trampas ao solitario, se o que desexa é
un modelo alternativo. Se a día de hoxe estamos
a comprobar no estado as consecuencias da tran-

oido que gran parte da pregunta ficou xa

sición do réxime do 78, cómpre en Galiza non repetir

respondida mais eu son dos que pensa

erros, escoller as batallas cívicas a dar, tecer redes

que un país non é de dereitas ou de es-

cooperativas, acumular forzas e apostar pola ruptura

querdas. Na dialéctica e na disputa de hexemonías
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retóricas. Se alguén ten un si para calquera delas,

para reaxir como país no futuro.

unha reflexión
final

unha reflexión final

S

en un diálogo crítico que sexa quen de albergar perse ó conxunto de forzas transformadoras e racionalistas
da sociedade galega, que interrelacione o conxunto de explicacións integrando as perspectivas precisas
para unha discusión de tal calibre, será imposible indagar nas causas das sucesivas vitorias do PPdG.

Cómpre pois, cuestionar algunhas praxes discursivas moi asentadas e reformular algúns marcos culturais e políticos
que semellan case petrificados, pois só se pode aspirar a representar ao pobo se se consegue entendelo, indagando
nas súas expresións máis alá do comportamento electoral.
Esa tarefa resulta ardua, tortuosa e pesada, un camiño difícil que se resiste á autoreferencialidade dos partidos e a
preocupación polos espazos políticos xa existentes, xa dados. Atender ás organizacións e as súas inercias internas
é a tentación principal de quen dirixe un proxecto político, case unha intuición sobre aquilo que debe ser coidado,
pero quizais resulte igual de importante para abordar os horizontes da emancipación asumir que existen fenómenos
e obxectos políticos. Existen tendencias e movementos históricos de fondo que ordenan o sentido das cousas, en
moitas ocasións imperceptibles, que son considerados como obxectos de segundo rango sobre os que non paga
a pena abrir unha discusión. Pois non, é unha obriga por parte de tódolos actores que se organizan para mudar as
cousas nun sentido de xustiza social, sexan partidos, asociacións, sindicatos ou movementos sociais, preguntarse
por que gaña case sistematicamente o Partido Popular en Galicia. A autocrítica e os mecanismos de participación
democrática son ferramentas fundamentais para entender a política no seu contexto e na súa rede de relacións,
desbotando unha lectura moral que invita a entendela como a mera representación de intereses e sentires dados -e
non construídos- aos que só é preciso aludir para interpelar ao pobo. Do redor da cuestión de por que a maioría de
galegas escolle ao Partido Popular como o seu representante nas institucións autonómicas orbitan toda unha serie
de variables culturais e socioeconómicas sobre as que convén reflexionar -no seu plano teórico pero tamén na súa
realidade diaria- para ser quen de visualizar con perspectiva o escenario político galego.
Dende a nosa humilde posición, co traballo de estudantes que se apaixonan por determinados obxectos de estudo
precisamente porque aspiran a transformalos, queremos abrir o debate sobre a hexemonía do PPdG ó máximo de
actores posible, co fin de que estes edifiquen sobre piares máis sólidos unha etapa de cambios nun sentido progresista en Galicia. Esta é a nosa declaración de intencións e das miradas que queremos erguer, a contribución está
por ver. Só se entendermos ó adversario podemos abrir as xanelas dun tempo mellor.
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