
GALIZA SOFRE ASOLADA POR UNHA
das maiores catástrofes ecolóxicas mundiais pro-
vocadas por un petroleiro. Nesta altura pódese di-
cir que a situación fai precisa unha mobilización
masiva da cidadanía que diga un ¡ata aquí chegou!
á falta de seguridade das nosas costas e á carencia
de vontade política, recursos e capacidade de xes-
tión por parte das autoridades centrais e autonó-
micas. Está probado que neste desastre, que xa é
cíclico, ambos gobernos preocúpanse máis da res-
posta mediática que da adopción de medidas áxi-
les e eficaces para evitar ou en todo caso amino-
rar os custes económicos e sociais da catástrofe.

A manifestación que sindicatos e forzas da
oposición promoven para dentro de dez días, non
debería servir unicamente para denunciar a situa-
ción e impulsar as reivindicacións encamiñadas a
reclamar medidas que palíen as consecuencias da
catátrofe. É importante mirar tamén a longo prazo
e esixir medidas para que desastres coma este non
volten ocorrer. A primeira medida a reclamar é a

de que todos aqueles navíos en condicións de su-
bestandards que transporten mercadorías perigo-
sas, vexan grabado o seu transporte polas nosas
augas de maneira directa ou indirecta, de tal ma-
neira que o imposto sirva de medida disuasoria e
evite o paso pola Zona de Separación de Tráfico,
procurando solucións alternativas que non supo-
ñan unha ameaza para todo o país. É necesaria ta-
mén a criación dun grupo de profesionais indepen-
dentes, baixo control parlamentario, que evalúe os
medios de salvamento existentes en Galiza. En
terceiro lugar cabe pedir o establecemento dun
Centro de Coordenación Europea do Tráfico Marí-
timo, directamente vencellado ás comunidades
marítimas do litoral, con comunicación entre todos
os servícios marítimos da UE. E por último, a cre-
ación dun único servicio civil, con competencia en
todo o ámbito marítimo, dotado de medios e mate-
riais e humanos procedentes dos excedentes do
mar e un maior control público de todos os medios
de salvamento.♦
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Os galegos voltámonos a sentir
sós. Desatendidos na catástrofe.
Abandonados á hora de procurar
solucións. Esquecidos para dotar-
nos dos medios axeitados. Ningu-
neados polas directrices políticas
estatais e comunitarias. Impo-
tentes, sen un poder que nos de-
fenda. Non é un efecto da alma
galaica, senón a constación empí-
rica ante un feito que xornais tan
medidos como o Financial Times
calificaron como o “desastre eco-
lóxico máis grande da historia”.

Oficialmente enfrontouse es-
ta traxedia como se fose un sim-
ples accidente.Todos os esforzos
semellaban ir dirixidos a conser-
var a tranquilidade cidadá men-
tres deixaban traballar ao tempo.
Tanto é así que, para non rachar
a calma social, se furtaron as pa-
labras dos carraxudos veciños,
dos técnicos discrepantes e dos
políticos da oposición.

Proxectáronos unha película
do Prestige, que así se chama ese
maldito petroleiro das nosas des-
gracias, como se fose un deses
barcos pantasmas á deriva no
medio da néboa, abalado por Eo-
lo e dirixido por non se sabe que
forzas ou designios.

Pero non era un invento lite-
rario de Poe nin de London adap-
tado pola Metro nos anos cuaren-
ta. Era algo real que os veciños
da Costa da Morte non ollaban na
pantalla, senón que o enxerga-
ban, ameazador, desacougante,
desde as súas propias fiestras.

Sete días de pesadelo. Co
Prestige vertendo fuel-oil e par-
tíndose. Viaxando polo noso mar
como se fose un cabaliño de festa
que ía repartindo en abano, ne-
gros presaxios desde Muros á Co-
ruña. Oficialmente explicábase-
nos, cifra vai e cifra ben, a distan-
cia na que se atopaba das nosas
costas. ¿Quen manexaba o barco?
¿Quen marcaba o rumo? Até o
septimo día que aparecería o ca-
balo negro da Apocalipse. O bar-
co rachaba polo medio e afundía-

se a 225 kilómetros das Illas Cíes.
A nova mancha de fuel ten

unha fronte de 130 por 8 quilóme-
tros, ameazando as Rías Baixas.
¡Galiza irmanada na traxedia!

Sete días despois as barreiras
anticontaminación son poucas e
non funcionan. Sete días despois
non existen explicacións. Sete dí-
as despois non hai un pleno no
Parlamento galego. Sete días
despois o presidente Fraga aínda
non visita a zona. Sete días des-
pois  o Consello de Ministros non
aborda o tema... Sete días despois
aínda se afirma desde Madrid

que todo está controlado. Sete dí-
as despois dámonos conta de que
o único que se fixo foi deixar pa-
sar o tempo: non se fixo nada.
Sete días despois o único que nos
queda é, como se estivésemos na
Idade de Pedra, agardar que os
deuses nos sexan propicios. ¡Que
Eolo e Neptuno se apiaden de
nós!  O deus do vento soplando
para o outro lado, ou do mar cha-
pando o fuel nas profundidades.

Como escribe Fernando One-
ga “se a centésima parte do de-
sastre que causou en Galicia o
Prestige tivera sido provocado

nos EEUU por unha banda terro-
rista, xa teríamos organizada un-
ha alianza internacional con to-
dos os medios á súa disposición.
Como só foi unha bomba sen
ideoloxia, non pasa nada”. Equi-
vocase o colega, os petroleiros
subestandard teñen unha clara
ideoloxía neoliberal.

Un desastre cada dez anos

O do Prestige non é un accidente
froito da casualidade e de certas
circunstancias imprevisíbeis e in-
controlábeis, difúndese desde a

Administración. Non, a catástro-
fe do Prestige non fai máis que
cumprir a lei de probablidades.

Máis de 120 grandes buques
de carga pasan diariamente fron-
te as nosas costas. Moitos deles
son subestandard, barcos que
non reúnen as mínimas condi-
cións para navegar por mares co-
mo os dos EEUU, polo seu esta-
do e a preparación da tripulación.
Seguindo esa lei de probabilida-
des, é lóxico que cada 10 anos
haxa un destes accidentes. Pode-
mos comprobar como a secuen-
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O Goberno español a penas tomou medidas en trinta anos

Galiza desamparada ante unha

catástrofe cíclica
A. EIRÉ - H. VIXANDE - X. CARBALLA

A seguridade de Galiza depende da dirección do vento e de factores externos. O desastre ecolóxico do Prestige evi-
denciou que non existen nin os medios axeitados para loitar contra as mareas negras, nin unha lexislación que nos
defenda. Á fronte unhas Adminsitracións que se preocupan pola imaxe mediática e non por atallar os problemas.

O Prestige intres antes de afundirse definitivamente.                                                                                                                                                            XURX O  L O BAT O



cia se repite: Polycommander
(1970), Urquiola (1976), Mar
Exeo (1992), Prestige (2002). A
grande traxedia, sen remisión,
aparecerá cando o accidente sexa
dun barco quimiqueiro ou de
transporte nuclear que, en menor
medida e con maior seguridade
pasan tamén perto das nosas cos-
tas en número inferior a un cuar-
to dos petroleiros. En 1989 xa te-
mos a experiencía do Casón, un
misterio nunca resolto.

Falta de medios

Manuel Fraga afirmou que Galiza
aprendera destas anteriores catás-
trofes ao realizarse o separador pa-
ra o tráfico de buques e o control
de Fisterra. A realidade lévalle a
contraria. O separador mostrouse
como ineficaz e insuficiente. O
Prestige veu parar a tan só 3 millas
da costa galega e o petróleo che-
gou ás nosas costas desde máis alá
das 120 millas. Diversos técnicos
e partidos como o BNG, reclaman
medidas políticas máis eficaces.

Pero o que quedou en eviden-
cia é a total falta de medios axei-
tados para controlar calquera des-
tes accidentes na costa na que
máis se producen. Non existe un
remolcador con tensión constante
nas estachas para que non rachen.
O remolcador máis efectivo, o
Alonso de Chaves, foi trasladado a
Xixón. Cando se produce o acci-
dente hai que agardar por remol-
cadores carroñeiros que están
agardando a súa presa. As nego-
ciación cos armadores para deci-
dir se é remolque ou salvamento
son longas. Están moitos millóns
en xogo. Tampouco existen outros
medios para loitar contra a marea
negra. Os barcos apropiados tive-
ron que vir desde Francia e Ho-
landa, como sempre. Tardaron
cinco días en chegar. As compañí-
as afirman que non os avisaron
antes. Os outros medios, como as
barreiras, tiveron que mandalos
desde Zaragoza e cando chegaron
non existían nin os medios nin as
persoas capacitadas para coloca-
las, ademais de ser claramente in-
suficientes na súa extensión.

Como quedou tamén demos-
trado non existe un servicio de
salvamento axeitado. “Hai moita
xente que se dedica ao mesmo,

diversos organismos e un despre-
gue de medios que non valen pa-
ra nada”, afirma un mariño mer-
cante. Unha solución podería ser
unificalos todos nun único serví-
cio de guardacostas, aproveitando
a preparación e o paro de moitos
mariñeiros galegos e mercar bar-
cos, como en Suecia, que fosen
antipolución, sanitarios e de re-
moque. Afirman no sector que se-
ría moito máis efectivo e barato. 
“Nun caso destas dimensións non
se pode agardar a que facer, débe-
se dar unha resposta imediata por
orde dun só responsábel. Para que
isto sexa posíbel, é necesario un
servício público ben dotado e en-
trenado”, afirma un capitán da
mariña mercante que agora traba-
lla para a Administración e coñe-
ce as rivalidades por dentro.

As medidas tomadas

Os veciños da Costa da Morte de-
nuncian que moitos dos medios
que di o Goberno que trouxeron
para facerlle fronte á “desgracia”
non valen para nada. “Só serviron
para sacar as fotos e na televisión,
coma os soldados, que axiña mar-
charon”, comentan en Camelle.

A realidade é cruda e negra.
Todo o fuel-oil que se derramou
chegou á costa. Ademais, a curri-
caina do barco, mudando de ru-
mo, esparexeu a catástrofe como
se fose a pedrea dunha lotería
que repartía desgracía con efec-
tos dun devastador gordo.

A polémica está servida. Moi-
tos técnicos e coñecedores da Cos-
ta da Morte afirman que tería sido
millor achegar o barco á costa e
descargar alí o combustíbel, rode-
ando o barco dun compartimento
estanco como fan nos EEUU para
aspirar o fuel-oil que se derrame.
Todos apontan a que o lóxico era o
peirao de Petroliber na Coruña.
¿Por que non se tomou esta deci-
sión? ¿Por medo ás reaccións polí-
ticas ou porque os ténicos do mi-
nisterio de Fomento pensaron que
o barco non racharía?

Algúns técnicos consultados
por A Nosa Terra, entre os que se
atopan capitáns de remolcadores,
afirman que, nos tres días de bo-
nanza que pasou o barco “de pa-
seo” era factíbel trasladar a boa
parte do fuel-oil para os dous bar-
cos que ten a Armada española

dotados para repostar en alta mar.
Todos os consultados consi-

deran unha temeridade encender
os motores do barco, como lle
esixiron ao capitán. Afirman que
unha fenda central e o vaciado
deses tanques levaba irremisíbel-
mente a que fose pouco a pouco
rachando máis ata partirse en
dous por mor das vibracións do
motor e do vaciado progresivo
dos distintos tanques. Consideran
que era factíbel os tres primeiros
días remolcalo a porto sen que
derramase máis crudo que o da
primeira fenda.

Segundo diversos medios, a
primeira vía de auga foi nun tan-
que de consumo, o que explicaría
que durante un tempo a Adminis-
tración non fixese nada. Logo,
nos días seguintes, tentaron des-
facer como millor puderon o que
foi unha malísima decisión. Des-
de o Goberno central afirman que
foi “a millor e única posíbel”.

Ao fin, o Prestige afundiuse a
275 quilómetros das nosas costas.
O Goberno semella como se se sa-
case un peso de enrriba. Afírma
que o fuel-oil se solidificará a
4.000 metros de profundidade.
Moitos técnicos non son dese pa-
recer. Consideran que os tanques
do barco seguramente non atura-
ron a presión ata tan fondo e que o
petroleo virá máis tarde ou máis
cedo á cima. Os ecoloxistas afir-
man que afectará a toda a cadea
trófica por lustros. E todos, maior-
mente nas Rías Baixas, agardando
os favores de Eolo e Neptuno.

Para dar unha idea da dimen-
sión da catástrofe  chega con
comparar co Exxon Valdez que
arrasou a flora e fauna mariña en
1.300 quilómetros da costa de
Alaska. O seu derrame só foi de
40.000 toneladas e aínda hoxe,
trece anos despois, están limpan-
do. O do Prestige é o doble.

Mentres tanto, sete días e ou-
tras tantas noites, as autoridades
preocupadas de dar respostas me-
diáticas na vez de adoptar medi-
das  eficaces. De procurar chivos
expiatorios para atribuir culpabili-
dades externas, que existen, mes-
mo de Xibraltar, na vez de asumir
as súas propias responsabilidades.
Os galegos demandaban solu-
cións eficaces e unicamente lle
ofereceron promesas. A economía
non só se mide un números.♦
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Vén da páxina anterior

Mércores 13 de novembro.
O petroleiro Prestige lanza
unha mensaxe de socorro á
altura de Fisterra. Evacuan á
tripulación nun helicóptero
de salvamento marítimo. O
barco está escorado cunha
grande mancha negra de
fuel-oil ao seu carón. As au-
toridades pide tranquilidade.
O capitán do Prestige nego-
cia máis de catro horas cos
remolcadores o prezo. O mi-
nisterio de Fo-
mento comuni-
cara, ao fin, que
o barco está a
ser remolcado
lonxe da costa.
Na mañanciña
do xoves, can-
do os mariñei-
ros de Muxía se
levantan, teñen
o barco diante
das súas fies-
tras. A Xunta
opta por calar,
pero alí estaba
o petroleiro a 3 millas de te-
rra, e nos xornais, na primei-
ra páxina e nos informativos
da TV e nas radios que xa
desprazaban a enviados es-
peciais. A mancha xa ten no-
ve quilómetros, pero ata o
sábado 16, ao mediodía, ofi-
cialmente non pasa nada.

A consellería de Pesca
realiza a primeira declara-
ción o xoves. Fraga realiza a
súa primeira declaración o
venres afirmando que “a
costa está controlada”. Con-
sidera que o separador marí-
timo é unha garantía contra
as catástrofes e o único pro-
blema que existe é se algún
non cumpre as normas.

A postura oficial semella
ser a de non desatar a alar-
ma.  Os políticos guberna-
mentais non se achegan ao
lugar do suceso. Os da opo-
sición van pero non saen nos
medios. Tampouco aparecen
para nada as manifestacións
críticas dos veciños da Cos-
ta da Morte ¿Será tamén pa-
ra non alarmar? 

O sábado, o ministro de
Agricultura e Pesca, Arias
Cañete, participa nun mitin
do seu partido en Ciudad Re-
al. “Non hai catástrofe ecoló-
xica e non cremos que haxa
grandes problemas para os
bancos de peixes”, sentencia
cheo de razón a mil quilóme-
tros do desastre. A frase pasa-
rá seguramente á história co-
mo pasou aquela célebre de
Sancho Rof cando afirmou
que “o bichito se cae da me-
sa mátase”, falando da into-
xicación polo aceite de colza.
Pero o PP controla a moitas
máis empresas xornalísticas
que a UCD. O calificativo de
“marea negra” semella
prohibido nos medios.

A tranquilidade é a men-
saxe oficial cinco días segui-
dos. O Delegado do Gober-

no central na Galiza, Arse-
nio Fernández de Mesa, ten
todo controlado, á mañán e á
tarde, desde o seu despacho
de A Coruña. Ninguén pode
dicir outra cousa ollándoo
tan peiteado na TV. Só se
enfurruña caldo algún xor-
nalista se sae do guión e se-
menta dúbidas.

O sábado pola mañán, o
conselleiro López Veiga mó-
llase todo visitando por fin a

zona danada.
¿Só é un pro-
blema pesquei-
ro? Pero segue
a afirmar que
“non hai marea
negra, se o fose
tomaríamos to-
das as medi-
das”.

As “medi-
das” chegan de
fóra. De Zara-
goza as barrei-
ras para atallar
o petróleo.

Ademais de ser insuficientes
chegan elas soas. Nin bom-
bas traen para inchalas. Nin
hai xente para tendelas. A
Xunta non responde á cha-
mada dos ecoloxistas que
queren colaborar. Persoas de
Alemaña e Francia oferé-
cense para vir na axuda.
Chaman a este xornal para
saber a quen dirixirse.

De noite non se traballa
e a mancha esténdese por to-
da a costa. Entra onde quer e
chega ao pé da Torre de Hér-
cules en A Coruña. O pro-
blema semella ser o Acuario
e os seus bonitos peixes.

Aparece por vez primei-
ra unha alta autoridade esta-
tal no lugar da traxedia. Pe-
ro non tan alta que se molle
e encolla. É o subsecretario
de Fomento. Con el unha
compañía de Infantería de
Marina para sair na televi-
sión. O Delegado do Gober-
no segue no seu despacho de
A Coruña. Alí convoca aos
representantes das cofradías.
A bandeira española, dalle
moita prestancia e apoio,
sempre detrás súa. Nin unha
palabra en galego, os topó-
nimos en castelán e aos xor-
nalistas portugueses dille
que non os entende.

Arias Cañete, agora des-
de Madrid, anuncia “medi-
das superurxentes” remedan-
do a Enrique Iglesias. Unha
muller contesta desde Cor-
cubión: “se a última vez tar-
daron 16 anos en pagarme,
porqué os vou creer agora”. 

A costa galega aparece
chea de cepticismo e resig-
nación. A carraxe tápana as
manchas negras que non
deixan ver claro. 

Chega Mariano Rajoy
como mediopensionista.
Medio día e marcha a un mi-
tin a Sevilla. Aínda se agar-
da por Fraga...♦

A Administración

ausente

Infogra fía: PA C O  IG LESIAS

A tranquilidade

é a mensaxe

oficial

cinco días

seguidos. 
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“Estamos na ruína e o culpábel é
o petroleiro, pero ao capitán ti-
ñan que quitalo da ponte desde o
primeiro día”, di Ramón Char-
lín, pescador de Laxe. As pala-
bras de Ramón
sintetizan a in-
dignación de to-
da a costa galega
coa forma coa
que se xestionou
a crise do naufra-
xio do Prestige.

“Enganáron-
nos nos tres pri-
meiros días, dixé-
ronnos que non
pasaba nada, que
non había perigo,
que o barco esta-
ba lonxe, a 40
millas, pero todo
era falso”, ase-
gura outro ma-
riscador de Laxe
que prefire que-
dar no anonimato porque, di,
“aquí hai democracia, pero ta-
mén hai que aguantar a lingua se

non se quere que vaian a por un”.
Durante unha semana o Pres-

tige describiu unha espiral sen
rumbo que foi deitando fuel por
toda a costa galega. “Non pode

ser que o capitán
vacilase ás autori-
dades durante
tanto tempo, tiñan
que collelo polas
orellas e guindalo
do barco, como
fixeron na Breta-
ña co petroleiro
aquel. Pero aquí
non, aquí andaron
dicindo que non
pasaba nada e o
xoves pola mañá
érgome e vexo
que está en fronte
da casa, a dúas
millas e media”,
protesta Félix Vi-
lela, mariscador
de Muxía.

Xa o luns 18 Manuel Ramón
Vilela, de Muxía, era premonito-
rio: “Que teñan coidado en Vigo,

que como sigan así, vai chegar ata
alí. Estamos indignados coas au-
toridades. Isto só pasa aquí, no Pa-
ís Vasco seguro que non sucedía”.

Entre a poboación da Costa
da Morte non hai unanimidade
en torno a qué tiña que ter feito

a Administración nos primeiros
momentos da crise, pero todas
as voces coinciden na necesida-
de “de facer algo con criterio,
con autoridade e non deixar que
o barco fose de acá para alá”. 

“Para multarnos por catro

parvadas, para perseguirnos co-
mo se fósemos delincuentes, so-
bra xente: a Garda Civil do Mar,
a Xunta... pero a eles non lles
fan nada, poden facer o que
queiran”, protesta, mentres ama-
ña unhas redes, Ramón Charlín,
mariñeiro de Laxe.

Solucións

Cada quen ten unha solución
distinta, pero todos aportan as
súas ideas. Algúns, os menos,
pensan que había que levar o
barco a terra, como tratou de fa-
cer o capitán do buque sinistra-
do. Félix Baña, un vello mari-
ñeiro de Camelle, apúntase a es-
ta posibilidade. “Nos oitenta es-
tiven presente nunha traxedia
como esta. Foi á altura de Lis-
boa. Remolcáronnos a Setúbal e
alí descargamos media carga e o
resto deixámola en Lisboa e non
se deitou nin unha pinga de fuel,
así que agora podían facer o
mesmo”, asegura Félix.

Moitos non comparten as pro-
postas do vello mariñeiro, pero
denuncian a inoperancia das auto-
ridades mesmo en terra. “¿Por
que esperaron tanto se o barco le-
vaba unha semana aí?, ¿que fan
as autoridades?”, pregunta en Ca-
melle Xosé Manuel Baña. “Nada,
pasear”, contesta el mesmo. Para
Xosé Manuel e os seus veciños,
os labores de limpeza non están a
ter resultado. “Hai moito coche
da Xunta paseando de aquí para
alá, desde hai cinco horas hai un
camión estacionado aí ao lado pe-
ro aínda non recolleu nin un pipo
de fuel”, asegura.

Aínda que é unha idea que
cada vez convence máis, para
Xosé Manuel a proposta de Fé-
lix de traer o barco a terra non
ten moito sentido. “Unha cousa
é deitar 8.000 toneladas, que foi
o que se verteu, e outra a posibi-
lidade de verter 70.000, que son
as que contén o Prestige”, res-
ponde o mariñeiro.

Papel da Administración

En xeral, alí onde hai unha voz,
ofrécese unha solución. En Mu-
xía Xosé Ramón Vilela reclama
a presencia do Exército. “Agora
hai paz e non teñen nada que fa-
cer, así que o que teñen que facer
é vir a limpar isto”, asegura. Pe-
ro se Xosé Ramón estivese en
Camelle, se cadra non dicía o
mesmo. Alí, Xosé Manuel Baña
denuncia que “viñeron os do
Exército, puxéronse un traxe de
augas e baixaron á praia a que os
sacase a televisión, logo marcha-
ron sen facer nada”, denuncia.

O certo é que por toda a Cos-
ta da Morte circulan os vehícu-
los da Administración. Ata os to-

“Para vixiarnos a nós sobra xente, pero eles poden contaminar o que queiran” di Ra-
món Charlín, de Laxe.

Críticas na Costa da Morte ante o descontrol da crise

‘Estamos indignados coas autoridades,

isto no País Vasco non pasaba’

Xosé Ramón Vilela, de Muxía, é premonitorio: “Que teñan coida en Vigo, que a mancha chegará ata alá”.                                                                    Reportaxe Grá fica: H .V.

A Costa da Morte culpa á Administra-
ción de reaxir con moito atraso no nau-
fraxio do petroleiro Prestige e acusa ás
autoridades de enganar á poboación

dicindo que non existía perigo. Recla-
ma, ademais, máis apoio ao sector pes-
queiro ante esta crise e traballar máis
na recuperación dos recursos mariños.

‘Non pode ser

que o capitán

vacilase

ás autoridades

durante tanto tempo,

tiñan que collelo

polas orellas e

guindalo do barco’,

Félix Vilela, Muxía

‘Moléstame

que se preocupen máis

por limpar aves

que por arranxar

os problemas que nos

crea aos mariñeiros’,

Ramón Charlín, Laxe
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do-terreos dos servicios fores-
tais da Consellería de Medio
Ambiente foron mobilizados e
no seu interior
funcionarios dese
d e p a r t a m e n t o
peitean o territo-
rio, aínda que
non se sabe con
qué obxectivo.

“O que máis
me amola non é
que quede sen tra-
ballo, o que me
molesta é que se
preocupan máis
polas aves que
por nós”, protesta
Ramón Charlín,
de Laxe. “Esa
praia de aí enfron-
te está chea de
fuel, se vas alí ves
que non hai nin-
guén purificán-
doa, pero seguro
que hai xente limpando patos,
¡como se fosen máis importantes
que os mariñeiros!”, engade.

En Camariñas algunhas vo-
ces están satisfeitas co traballo
das brigadas de limpeza. “Algo
fixeron, limpar limpan”, asegura
Xoán Campaño, que se dedica
ao marisqueo do percebe a flote.
“O malo é que deixasen chegar a
marea negra ata aquí”, engade.

As barreiras contra a contami-
nación teñen unha eficacia moi li-
mitada, son útiles nos portos pero
non en grandes extensións, reco-
ñecen coa boca pecha nos servi-

cios de salvamento marítimo.
A pesar da escasa eficacia

das barreiras para conter a ma-
rea negra, en xe-
ral, na Costa da
Morte, tampou-
co están satisfei-
tos co uso que se
fixo delas. “Mira
en Muxía, tive-
ron que ser os da
vila quen as ins-
talasen”, denun-
cia un mariñeiro
de Laxe.

Na Costa da
Morte ollan cara
outras catástrofes
semellantes. A
última, este mes-
mo mes de se-
tembro, foi a do
cargueiro italiano
Jolly Rubino en
Sudáfrica  e a an-
terior, en xaneiro

de 2001, a do Jessica nas Illas
Galápagos, no Perú. Nos dous
casos as consecuencias foron
dramáticas, pero os habitantes da
Costa da Morte prefiren coller
como exemplos accidentes en la-
titudes máis próximas, nomea-
damente dentro de Europa. “Mi-
ra o Erika, entre Inglaterra e
Francia, alí non se deitou nin un-
ha soa pinga”, di Xosé Manuel
Baña, mariñeiro de Camelle.

Negro futuro

Sexa como for, albíscase un fu-

turo máis negro que o fuel dei-
tado no litoral de toda Galiza.
“¿E agora que?”, preguntase to-
da a Costa da Morte; pronto se
estenderá a mesma pregunta po-
lo resto do país. “Esas son cou-
sas que mandan Deus... e os fi-
lipinos”, di Xoán Campaño, de
Camariñas, en alusión á tripula-
ción do Prestige, maioritaria-
mente das Filipinas. Aínda que
a pesar da traxedia queda espa-
cio para o humor, a preocupa-
ción aparece nas facianas das
poboacións litorais.

As especulacións sobre cán-
do se recuperarán as especies
animais son variadas e case
sempre máis optimistas que as
que avanzan os técnicos, que
dan un mínimo de catro anos pa-
ra a recuperación total do litoral.
“Cinco ou seis meses mínimo
entre limpezas e cobrar algunhas
indemnizacións e logo outros
seis meses para que o marisco
sexa aceptado no mercado”, di
Félix Vilela, de Muxía.

“Os da sardiña e o polbo, eses
poden solucionar en dous ou tres
meses”, asegura Xosé Manuel
Pasantes, mariscador de Camari-
ñas, pero durante todo ese tempo
Xosé Manuel terá que quedar en
terra e vivir das dádivas da Ad-
ministración, con cantidades que
todos consideran cativas.

Vivir do mar

Na Costa da Morte o maris-
queo do percebe a flote é unha
actividade moi estendida. “Hai
quen vive do mar todo o ano e
quen vive todo o ano do traba-
llo que realiza durante unha
época. Neste grupo están os
que traballan no verán e os que
traballamos en inverno. Nós, os
percebeiros, traballamos moito
para o Nadal e agora quedamos
sen nada para o resto do ano”,
explica Xoán Campaño, de Ca-
mariñas, que engade que “os
políticos moito prometen; non
é que non os crea, pero sei que
do que prometen chega menos
e moito tempo despois do pro-
metido”.

O traballo de percebeiro é
arriscado de máis. “Dedicámo-
nos a isto porque non hai recur-
sos para todos”, di Xosé Manuel
Pasantes. “Se houbese outra
cousa sería mellor”, di Xosé
Manuel, que leva desde os quin-
ce anos como percebeiro. “Eu
manqueime nunha man hai tres
anos, outros mancáronse un pé e
houbo quen perdeu a vida”, lem-
bra Xoán Campaño.

O Goberno prometeu unha
indemnización de trinta euros
por día para todos os afectados.
Á marxe de que a promesa pro-
dúcese cando os damnificados
do Mar Exeo aínda non cobra-
ron as súas indemnizacións,
máis de dez anos despois da ca-
tástrofe, os trinta euros non son
de abondo, a xuízo dos mariñei-
ros. Para Ramón Charlín, de
Laxe, a solución é ben doada:
“Que lle dean eses cartos a Fra-
ga e a min que me dean o sala-
rio de Fraga”.

Zona catastrófica

Outro mariscador veciño de Laxe
considera que “había que decla-
rar a Costa da Morte como zona

catastrófica”. Pa-
ra el, hai unha
discriminación
fronte a outras
Comunidades au-
tónomas. “En An-
dalucía, cae un
chuvasco e anega
catro rúas e decla-
ran zona catastró-
fica”, denuncia.

Pero ade-
mais, as cantida-
des prometidas
polo Goberno
central non te-
ñen en conta a
perda de ingre-
sos que se producirá cando se
recuperen as capturas. “O per-
cebe máis ruín vendíase a 25
euros o quilo e a ver cánto pa-
gan unha vez que se recuperen
os bancos, se chega aos 25 eu-

ros o mellor per-
cebe, será moi-
to; porque aínda
que digan que
non ten nada,
sendo de aquí a
xente non o que-
rerá”, asegura o
mariscador.

“O problema
é que o que non
morreu está co
olor ese e non
hai quen o ven-
da”, explica Fé-
lix Vilela. Félix
vive en Muxía,
un concello que

de momento é un dos máis
afectados pola marea negra. Os
percebeiros tiñan na Punta da
Barca unha das mellores zonas
de Galiza e hoxe non queda na-
da a salvo.♦

Xoán Campaño e Xosé Manuel Pasantes, de Camariñas, viven do marisqueo a flote
do percebe.

“¿Que fan as autoridades?, pregunta Xosé Manuel Baña, de Camelle. “Pasear”, res-
posta el mesmo.

“O fuel mancha todo”, lembra este mariñeiro de Muxía.

‘Os políticos

moito prometen,

pero do que

prometen chega

menos e moito

tempo despois’,

Xoán Campaño,

Camariñas

“O xoves erguinme e estaba o barco fronte á miña casa”, di Félix Vilela, de Muxía.
Félix Baña, de Camelle, cre que había que “traer o barco a terra nos primeiros mo-
mentos”

‘Nos oitenta

estiven presente

nunha traxedia

como esta. Foi á

altura de Lisboa.

Remolcáronnos

a Setúbal e alí

descargamos media

carga’,

Félix Baña, Camelle
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Os medios de comunicación eu-
ropeos dedicaron extensas infor-
macións á catástrofe do Prestige
e recolleron os erros no salva-
mento e as protestas da poboa-
ción afectada.

Nun artigo titulado “Medo á
marea negra no Atlántico”, o ro-
tativo alemán Berliner Zeitung
recolle o mércores 20 a preocu-
pación dos pescadores da Costa
da Morte. “Aquí non hai máis fá-
brica que o mar”, lembra no xor-
nal Xosé Antonio Toxa, patrón
dunha confraría galega. 

Tamén a xestión da crise apa-
rece reflectida no diario berlinés.
“Unha decisión incorrecta e
desastrosa”, asegura a voz con-
sultada entre os conservacionis-
tas. “O mar vingarase –continúa
a dicir–; é como se arrancásemos
todas as árbores”.

“Agachar baixo as ondas a
derrapaxe da catástrofe”, ironiza
o británico The Guardian nun ti-
tular na súa edición do mércores
20 de novembro. Nun extenso

artigo, o rotativo londinense cri-
tica a falta de decisión das auto-
ridades durante a crise e chega a
falar de “deixación”. Dous días
antes, facíase eco da acusación
de España ao Reino Unido de
culpabilidade, ao tempo que da-
ba conta da oferta británica de
axuda. Ofrecemento que foi re-
xeitado repetidamente, lembra a
prensa inglesa.

O francés Le Monde, nun arti-
go tamén do mércores 20 centrá-
base máis nas consecuencias do
desastre e adiantaba datos ofreci-
dos polo Cedre, entidade francesa
especializada en contaminacións
navais. “O navío constitúe unha
fonte de contaminación perma-
nente durante moitos anos, todo
depende do estado dos tanques”,
explicou ao rotativo Michel Gi-
rin, o director de Cedre.

Le Monde tamén dá conta
dos efectos na economía do lito-
ral galego e informa das cativas
axudas e liñas de crédito ofreci-
das polo Goberno español.♦

A prensa europea informa

dos erros no salvamento

Tanto o Goberno central como
autonómico amósanse dubitati-
vos, timoratos e voluntaristas,
mentres a oposición reclama
máis contundencia e formula se-
rias críticas ás labores de preven-
ción e sobre todo de loita contra
a contaminación.

Mentres desde os Gobernos
central e autonómico as análises
da situación foron autocompla-
centes, a oposición foi moito
máis crítica. O BNG chegou a
esixir a dimisión dos ministros
de Fomento, Medio Ambiente e
Agricultura e Pesca e estudia es-
tender a petición de cese ao dele-
gado do Goberno, Arsenio Fer-
nández de Mesa. Os nacionalis-
tas fixéronse eco das declara-
cións de Álvarez Cascos, ao dicir
que os medios de salvamento
non fallaron, o que “indica que o
Goberno non está disposto a asu-
mir ningunha responsabilidade
política na catástrofe”.

No Estado, o portavoz do
PSOE, Jesús Caldera, acusou ao
Goberno central de “falta de
previsión” e de ser “cómplice
dos intereses dos armadores e
das navieiras porque non traba-
llou para incrementar as medi-
das de seguridade”. Caldera ta-
mén acusou ao Goberno de Az-
nar de “non estar presente no lu-
gar do accidente”.

En Galiza, o xefe da oposi-
ción, Xosé Manuel Beiras, de-
nunciou a falta de información
subministrada aos concellos.
Neste sentido, o Comité de Crise
da Delegación do Goberno tan
só se limitou a pór a disposición
dos municipios os números de
dous teléfonos de contacto en re-
lación coa contaminación no li-
toral e no mar.

Xosé Manuel Beiras foi moi
crítico co Goberno central e au-

tonómico, lembrou que a maior
información chegou a través do
instituto de investigacións ma-
riñas francés e chegou a afirmar
que “a irresponsabilidade, can-
do supera un límite, convértese
nun delicto, neste caso ecolóxi-
co”. Desde as filas nacionalis-
tas, Camilo Nogueira reclamou
unha declaración do plenario do
Parlamento europeo sobre o
Prestige e o alcalde vigués Lois
Castrillo constituíu un gabinete
de emerxencia para paliar os
efectos dunha eventual marea
negra.

Tamén foi crítico o secreta-
rio xeral dos socialistas gale-
gos, Emilio Pérez Touriño, que
dixo que “os galegos afectados

pola catástrofe botan en falta a
presencia de Fraga nas zonas
contaminadas”. Outro socialis-
ta, o alcalde coruñés, Francisco
Vázquez, chegou a facer pro-
postas disparatadas como a de
bombardear o barco, aínda que
tamén afirmou que “habería
que ter ocupado o barco á mar-
xe dos intereses do armador e
sopesando os intereses de mi-
lleiros de familias”.

O Goberno central e a Xunta

“Haberá que ver cómo evolucio-
na o acontecemento e cál é o ba-
lance final deste desastre”, dixo
o ministro de Medio Ambiente
Jaume Matas. A posición deste

responsábel político pon de ma-
nifesto as dúbidas coas que ac-
tuou a Administración durante o
naufraxio e nos días seguintes.

As críticas que enfrontou o
Goberno chegaron mesmo de
Francia. Alí, o presidente Jac-
ques Chirac dixo que estaba “ho-
rrorizado polo que vén de suce-
der en España e pola incapacida-
de dos responsábeis políticos na-
cionais e europeos” na preven-
ción destas catástrofes.

Ante a falta de medios para
loitar contra os efectos da con-
taminación e para conter a che-
gada da marea negra, o vicepre-
sidente do Goberno central, Ma-
riano Raxoi, que realizou unha
visita vista e non vista á zona,

xustificou as carencias afirman-
do que “feitos así non acontecen
todos os días”.

Ante unha pregunta formula-
da polo BNG no Congreso, outro
membro do Executivo central, o
ministro de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos, mesmo non se
pronunciou sobre qué medidas
vai tomar o Goberno para evitar
que se repitan feitos como estes.
O ministro limitouse a afirmar
que “as actuacións españolas de-
ben estar sometidas ao dereito
internacional”.

Os pronunciamentos dos res-
ponsábeis políticos da Xunta
aínda foron máis timoratos. Fra-
ga practicamente non compare-
ceu publicamente e cando o fixo
só foi para suxerir que é necesa-
rio alonxar máis o separador ma-
rítimo de Fisterra. O conselleiro
de Pesca, pola súa banda, cen-
trouse en prometer axudas antes
de Nadal, unhas axudas que esta-
rán condicionadas pola declara-
ción de zona de emerxencia. O
Goberno central evitou declarar
Galiza zona catastrófica para
non ter que facer grandes desem-
bolsos económicos. Iso si, no
Congreso o Executivo admitiu
unha emenda do BNG para exi-
mir de pagamentos de impostos
aos afectados, tanto particulares
como empresas.

Onde non houbo ningún tipo
de acordo foi no Parlamento ga-
lego. Alí as propostas de resolu-
ción do PP e do BNG ían na
mesma liña, mentres que o
PSOE pedía medidas máis con-
cretas. Aínda que os nacionalis-
tas asumían a necesidade de in-
corporar as medidas concretas
propostas polos socialistas, os
populares negáronse a isto últi-
mo e non houbo posibilidade de
entendemento.♦

O BNG esixe a dimisión dos ministros de Fomento, Medio Ambiente e Agricultura

O Goberno dubitativo, a oposición crítica

O primeiro ministro portugués
vén de constituír un gabinete de
crise para afrontar a catástrofe.
Está integrado por representantes
dos Ministerios de Agricultura,
Medio Ambiente, Obras Públi-
cas, Negocios Estranxeiros e Ad-
ministración Interna, así como
polo Estado Maior da Armada e
pola Autoridade Marítima. A súa
sede é o Instituto Hidrolóxico.

O Ministro de Defensa, Paulo
Portas, asegurou que a prioridade
é atallar as consecuencias negati-
vas da catástrofe. Ademais, fon-
tes gobernamentais lembraron
que a zona de salvamento respon-
sabilidade de Portugal éo só can-
do hai vidas humanas en perigo,
pero que son augas territoriais es-
pañolas e a ese Estado correspón-
delle enfrontar a crise.

Por outra banda, nunha se-
sión do Parlamento Europeo en
Estrasburgo celebrada o martes
19, os eurodeputados portugue-

ses foron moi críticos coa actitu-
de de España. Jorge Moreira da
Silva (Partido Social Demócra-
ta), especialista en cuestións
ambientais, lamentou a “irres-
ponsabilidade do governo es-
panhol nas primeiras horas após
o acidente”. Tamén dixo que
“não é justificável que os res-
ponsáveis espanhois não tenhan
meios técnicos” para garantir o
transvase inmediato das cargas.
Carlos Lage (Partido Socialista)
pola súa banda cualificou de
“gesto indecente e perverso” de
Madrid o intento de traspasar os
restos do navío a Portugal.

Por último, o accidente vol-
veu a pór de actualidade a peti-
ción portuguesa de que se loca-
lice en Lisboa a Axencia Euro-
pea de Seguridade Marítima,
decisión que tiña que tomar a
Unión Europea en decembro de
2001 pero que foi bloqueada
por Italia e Francia.♦

Portugal critica a España por querer

traspasarlle os restos do navío

Os representantes nacionalistas, Camilo Nogueira e Bieito Lobeira, reuníronse co presidente da Confraría de Camariñas. A PA N AR O

Aves marinas afectadas pola marea.
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ADEGA denuncia

descoordinación e

falta de medios

A Asociación para a Defensa Ecoló-
xica de Galiza (ADEGA) lamenta a
deficiente coordinación e a insu-
ficiencia de medios disponíbeis para
loitar contra o desastre ecolóxico
provocado pola marea negra. Para
ADEGA, o accidente do Prestige,
ademais de evidenciar novamente a
indefensión da costa galega fronte
ao tráfico de mercadorías perigosas,
está pondo dem anifesto que “o no-
so país non está preparado abondo
para responder ás mareas negras”.

ADEGA reclama que se reforcen
os “medios materiais e humanos
destinados a combater a marea ne-
gra” e demanda declarar a Costa da
Morte como zona catastrófica. Cen-
sura tamén que se tardase en come-
zar a recollida do fuel nas praias e
organizado a colaboración de vo-
luntarios nesa recollida. Asemade,
considera lamentábel “que non se
teña chegado  tempo para evitar a
entrada do fuel ao interior da lagoa
de Baldaio”. Os ecoloxistas galegos
tamén demandan das autoridades
maior transparecncia informativa e
coordinación, “tanto entre elas co-
mo coas organizacións sociais inte-
resadas e colaborar efectivamente
no combate da marea negra”.♦

Greenpeace denuncia

a pasividade do

goberno central

Greenpeace mostra indignada por-
que, dez anos despois do accidente
do Mar Exeo, tanto o Goberno cen-
tral como o autonómico non adopta-
ron ningunha medida preventiva e
de control necesarias que terían evi-
tado agora a catástrofe do Prestige.

Consideran que o non dispor
dun sistema de emerxencia adecua-
do para responder ante unha catás-
trofe destas caracteríticas, malia aos
desastres sufridos e da sensibilidade
e perigosidade da área, hai que
achacarllo ao abandono e deixación
das administracións.

Greenpeace lamenta que malia
a ter oferecido a súa axuda, “non
recibimos unha resposta das auto-
ridades”, resulta incomprensíbel
este rexeitamento cando un se ato-
pa ante este panorama tan desalen-
tador”, engade.♦

Amigos da Terra

reclama

o dobre casco

Para Amigos da Terra os grupos de
presión, polo simples aforro de cus-
tes, fan que as poboacións dos paises
ribeireños e os seus recursos vitais
sufran as consecuencias “dos seus
balanzos contabeis”. Demandan a
“aplicación obligatoria da tecnolo-
xía do doble casco. Unha tecnoloxía
que xa existe a un custe perfecta-
mente asumíbel”.

Considera que os distintos de-
sastres ecolóxicos na Galiza provo-
cados por petroleiros, “non deixan
de ser un exemplo de como as mul-
tinacionais son os poderes fácticos
que dominan o mundo e os que to-
man as decisións impoñéndolle aos
gobernos os seus intereses por enrri-
ba do interés xeral dos cidadáns”.♦

A decisión das autoridades de
levar o Prestige lonxe da costa
nunha singradura errática non
coincide coa opinión manifes-
tada por algúns expertos. Estes
últimos tampouco valoran do
mesmo modo que a Adminis-
tración as consecuencias futu-
ras do afundimento.

Algúns expertos danlle a ra-
zón ao capitán do Prestige cando
tratou de achegar o barco a costa
en lugar de alonxalo, como pre-
tendían as autoridades. O catedrá-
tico de Zooloxía Mariña e direc-
tor da Estación Biolóxica da Gra-
ña en Ferrol, Victoriano Urgorri,
asegurou que o que había que ter
feito era “levar o barco a unha ría
ou a un porto para trasladar o
fuel. Aínda que está claro que era
unha decisión arriscada e difícil,
o seu efecto sería menor do que
se demostrou ata agora. Si o fuel
se concentra nunha zona está cla-
ro que arrasaría con todo, pero se-
ría esa zona e non toda ou boa
parte de Galiza”. Urgorri pronun-
ciaba estas palabras o luns 18.
Conforme avanzaba o tempo, os
acontecementos dábanlle a razón.

O profesor de Manobras da
Escola de Náutica da Coruña,
Vicente Beceiro, é da mesma
opinión que Urgorri. O profesor
considera que había que levar o
Prestige a porto “cando estaba a
catro millas e as circunstancias
eran fvorábeis. Había que levalo
a unha ría, fondealo e cercalo
debidamente. Así a contamina-

ción estaría centrada nun punto.
O barco ademais non se tería
partido. Tería sido a mellor solu-
ción. A máis correcta”.

Beceiro atribúe a razóns
políticas o feito de non tomar
unha decisión como esa. “Me-
telo nunha ría tería sido máis
correcto pero máis impopular”,
afirmou, para asegurar a conti-
nuación que “se o meten na ría
de Corcubión estaría toda a zo-
na protestando. Agora todo o
mundo está afectado e o enfa-
do da xente e a responsabilida-
de política dilúense”.

A errática singradura do
Prestige após o accidente tamén
mereceu críticas por parte deste
experto. Beceiro denunciou que
“estiveron paseándoo fronte ás
costas galegas”, algo que ao seu
xuízo non debeu acontecer.

Tampouco as medidas anti-

contaminación existentes son
do gusto dos expertos. Victo-
riano Urgorri lembra que antes
deste en Galiza houbo tres
grandes accidentes similares e
“o que non se entende é que
non se adoptase medida de pre-
vención algunha. Aquí non hai
ningún tipo de infraestructura
(...) e nin sequera temos un
barco anticontaminación”.

No mesmo sentido manifés-
tase Vicente Beceiro, que de-
nuncia que “non hai dispositi-
vos axeitados en Galiza para es-
te tipo de sucesos” e lembra que
“o barco que existía, o Alonso
de Chaves, foi destinado a Xi-
xón e nin sequera é un buque
totalmente de salvamento”.

Análise das consecuencias

As consecuencias da marea ne-

gra serán catastróficas, a xul-
gar dos expertos, tanto se o
fuel sae do barco afundido co-
mo se non.

O enxeñeiro naval e profe-
sor da Universidade da Coru-
ña, Fernando Junco, considera
que a “corrosión mariña irá
destruído as chapas do barco e,
ao longo do tempo, o combus-
tíbel poderá reflotar outra vol-
ta”. Para el, en determinadas
condicións, pode que “quede
en gran cantidade no leito ma-
riño contaminando esa zona”.
Con todo, considera que non
sairá “de maneira inmediata e
visíbel” e que “non aflorará á
superficie”.

Antes de afundirse o Presti-
ge, o responsábel de contami-
nación do Instituto Oceanográ-
fico de Vigo, Xoán Xosé Gon-
zález indicou que en caso de ir-
se a pique sería “un serio peri-
go ecolóxico, posto que o fuel
sairía aos poucos”. Este investi-
gador estima que en terra “a re-
cuperación da costa sería duns
anos”, pero “no medio do océa-
no tardaría ducias de anos”.

Outro experto do Instituto
Oceanográfico de Vigo, neste
caso o seu director, Alberte
González Garcés, asegura que
non se poden facer previsións
sobre o comportamento do fuel
que hai no interior do Prestige.
“Este tipo de material acostuma
a rematar na costa pero é impre-
decíbel saber ónde”, asegurou.♦

Indican que había que ter levado o Prestige a porto

Os expertos difiren

das autoridades nas medidas tomadas

As operacións de tráfico de
combustíbel que practicaba o
Prestige non son novidade para
a sociedade española. Nos anos
noventa foi relevante o caso do
capitán Peciña, un español con-
denado en Nixeria acusado de
contrabando de petróleo.

Peciña e o seu barco dedicá-
banse ás mesmas actividades que
o Prestige: revender combustíbel
en alta mar a outras embarcacións
para evitar o pagamento de im-
postos, so que Peciña topou coas
autoridades nixerianas, que non
estaban dispostas a permitir con-
trabando de petróleo nas súas au-
gas. Precisamente na súa defensa
Peciña asegurou que en España
estas prácticas eran legais.

Aproveitando unha fiscalida-
de máis laxa que a española, o
Prestige empregaba as augas te-
rritoriais xibraltareñas para ven-
der combustíbel a outros buques,
algúns deles con bandeira espa-
ñola. Con todo, non o facía ama-
rrado no porto, senón que estaba
ancorado na baía de Alxeciras e

aí acudían outras embarcacións a
fornecerse de combustíbel.

Estes buques subministrado-
res de petróleo son coñecidos co-
mo barcos “subestándar”, dado
que o seu mantemento é moi bai-
xo. As tripulacións, chinesas ou
filipinas, carecen da titulación
pertinente ou se a teñen é porque
a adquiriron a mil dólares en Pa-
namá. Ao cabo de dous anos, os
mariñeiros abandonan a profesión
e retornan aos seus fogares, onde
é frecuente que compren un taxi.
Por todas estas razóns, os fretes
son moi baratos e, como nas au-
gas dos Estados Unidos a circu-
lación destes barcos está prohibi-
da, están emigrando a Europa.

O tráfico de petróleo é un
dos mellores negocios que exis-
ten, moitas veces é moito máis
lucrativo que tráfico de drogas.
Tanto é así que a loita polo con-
trol deste combustíbel fósil está
na orixe do proxectado ataque
norte-americano ao Iraq.

Existe tamén unha flota de
petroleiros con cargas que cam-

bian varias veces de man durante
a súa viaxe en función do prezo
do cru. Esta forma de navegación
é coñecida como ir “a ordes”. O
capitán dun destes navíos reco-
ñeceu que “moitas veces saímos
ao mar ignorando cál será o noso
destino”. É habitual que se venda
a carga durante o traxecto e que
os novos propietarios decidan re-
vendela outra vez, obrigando a
cambiar de destino “ata cinco ve-
ces na mesma travesía”, admitiu
o anónimo capitán.

Sen respecto ás normas

Os cambios na cotización do pe-
tróleo e as poxas internacionais
tamén varían o destino das car-
gas. Esta práctica é moi arrisca-
da, pero as rendibilidades que
deixa son tan fabulosas que as
compañías non teñen inconve-
niente en incumprir os contratos
de subministración a estados so-
beranos se noutra parte do globo
alguén está disposto a pagar máis
pola carga. Así, moitas compañí-

as funcionan de xeito semellante
ás multinacionais do tabaco, sal-
tándose todas as regras interna-
cionais e incorrendo constante-
mente en prácticas de piratería.

Outra consecuencia da falta
de regulamentación deste nego-
cio é o sacrificio que se fai de to-
das as normas internacionais de
navegación da Mariña Mercante.
Non hai separador marítimo que
se respecte ou vendaval que se
evite se con iso están asegurados
beneficios millonarios. As com-
pañías propietarias dos barcos,
moitas veces sólidas entidades
financeiras, están dispostas a
presionar aos gobernos e a com-
prar vontades para que os seus
buques naveguen sen atrancos.

Sen embargo, ata o momento
a única vixilancia establecida so-
bre o transporte de petróleo é a
relativa ás condicións de seguri-
dade coas que se fai. Por esta ra-
zón está a imporse o dobre casco,
pero nunca houbo unha proposta
seria para regular as condicións
no tráfico e venda do petróleo.♦

Hai barcos que cambian de destino varias veces pola revenda da carga

O transporte de petróleo,

máis lucrativo que o tráfico de drogas

Instalación de barreiras no porto de Camariñas.                                 A . PA N AR O



AConsellería de Medio Ambiente ini-
ciou a súa actuacción contra os efeitos
da marea negra do Prestige dirixindo-

se ás Asociacións e ONGs para que colabora-
ran na recollida de aves, facilitando para iso un
telefone que pronto nos decatariamos de que
correspondía a un xulgado de A Coruña e non
aos servizos provinciais desta Conselleria. Di-
fundido o mesmo, tivemos que repetir o traba-
llo avisando do erro e ofrecendo un novo tele-
fone. Este traballo de recuperación de aves e
outros animais petroleados, no que tamén par-
ticiparon membros de ADEGA, correu funda-
mentalmente a cargo das ONGs e xa a partir do
luns seria coordinado pola Federación Ecolo-
xista Galega (FEG). O resultado polo de hoxe
foi a recuperación dun ou dous centos de aves
das que algunhas se poderán salvar; milleiros
delas morrerán sen que nada podamos facer.

Sen embargo, desde o primeiro momento,
ADEGA combinou esta tarefa coa de segui-
mento e supervisión do alcance da catástrofe e
da actuación das autoridades para paliar os efei-
tos. Nos primeiros dias caemos en boa medida
no erro de confiar nas informacións oficiais di-
rixidas a manexar a opinión pública, e descui-
damos esa resposta máis contundente que a si-
tuación requería. Pero xa o domingo a mediodía
tiñamos unha idea precisa do alcance da catás-
trofe: toda a Costa da Morte, de Fisterra á Co-
ruña, sofria unha verdadeira marea negra, sen
paliativos; ao tempo, tiñamos unha idea clara da
manipulación informativa, cando se continuaba
a falar pola “autoridade” de manchas illadas de
fuel que estaban a chegar á costa. Xa na vispe-
ra, tiveramos ocasión de comprobar, localmen-
te, como se estába actuando mal e tarde: era o
caso do peche das entradas ás la-
goas de Traba e de Baldaio, que
non se consumou, a pesar da faci-
lidade desta operación, até que o
fuel tiña entrado no seu interior.

O mesmo domingo serviu pa-
ra comprobar que nada se estaba
facendo por parte das autoridades
para proceder con urxencia á re-
collida da maior cantidade posí-
bel de fuel que se acumulaba na
forma de mantos nas praias e nos
entrantes e coidos do litoral. Pa-
saran máis de tres dias desde o
accidente e desde os primeiros
vertidos, e a atención oficial re-
ducíase a manexar o buque, co
éxito que todo o mundo sabe, e a
recoller aves; nada máis. Na praia
de Baldaio pudemos estimar mais
de vinte quilos de aceite por metro cadrado de
praia na mañá do domingo (entre 100 e 200
Tm en todo o areal); pola tarde, a marea subi-
ra e ao baixar levara consigo a maior parte
deste fuel, que iría parar a unha zona menos
acessivel e onde xa non será recuperábel.

O propio domingo 17 ADEGA reclamou
médios técnicos e humanos, e maior coordina-
ción, para proceder á limpeza do  litoral. O luns
infórmase de que o exército e outros meios civis
iniciavan estas actividades, pero comprobamos a
escasa dimensión desta recuperación: permitiu
unicamente limpar o gordo da praia de Caion,
onde o martes ao mediodía tería lugar a rolda de
prensa do vicepresidente Mariano Rajoy. O mes-
mo martes pola mañá, só oito persoas realizaban
tarefas de limpeza manual na praia de Malpica,
e en Corme queixábanse do incumprimento das
promesas feitas nos dias anteriores sobre as pre-
visións da recollida de fuel: ninguén apareceu no

dia do martes para proceder á recuperación do
fuel acumulado, como ningén traballaba nas nu-
merosas e máis pequenas praias de toda esta zo-
na do litoral, perto de medio cento. Xa pola tar-
de, un camión absorbedor permanecía inactivo
en Camelle, xa que despois de terse enchido por
primeira vez, non contaba co apoio necesario pa-
ra recoller o fuel e transportalo a outro lugar fo-
ra do peirao: entre o muro do peirao e o Museo
do Alemán permanecia unha grosa capa de fuel
á espera de que o mar o retirara.

En definitiva, e sen entrar nas polémicas so-
bre se o que se fixo co barco foi ou non o co-
rrecto, si temos moi claro que desde terra non
se puxo nin o necesario nin o posíbel para pa-
liar os efeitos da marea negra. Pura paraferna-
lia, só nos pontos mais concorridos, o que con-
tou coa colaboración de meios como La Voz de
Galicia. As constantes chamadas recibidas en
ADEGA, de persoas voluntarias para participar
na limpeza, terian que ser dirixidas á adminis-

tración, pois nada había previsto
para facilitar e coordinar tal parti-
cipación. Ante esta insistencia, un
paso máis: habilítase o telefone
085 para recibir estas chamadas e
tomar os dados das persoas dis-
postas a colaborar; posteriormen-
te serian chamadas polos respon-
sabeis oficiais, pero aínda esta-
mos pendentes de que isto deixe
de ser unha operación máis de di-
lación.

Todo isto é especialmente gra-
ve se concordamos na versión ofi-
cial de que só se verteron no pri-
meiro momento unhas 3.000 tone-
ladas. Podemos comprender o in-
terese dos governantes en minimi-
zar o alcance da catástrofe, pero se
damos crédito á versión oficial de

que o barco se estaba manexando axeitadamen-
te para evitar un vertido maior e que o vertido se
limitava a esas tres ou catro mil toneladas, o que
non podemos entender é que desde terra non se
puxeran todos os meios para paliar os efeitos
deste vertido.

A cuestión é que pouco se poderia facer des-
de terra contra un vertido de 80.000 tn, pero si se
poderia facer muito contra un vertido de 3.000
tn, se desde o primeiro momento se actua con
eficácia. Pola outra banda, se non facemos nada
e deixamos que esas tres ou catro mil toneladas
fiquen no mar, o efeito pode diferenciarse pouco
do que teria un vertido moito maior. Dixemos
que estabamos ante unha auténtica marea negra
en toda a Costa da Morte, pero ainda asi, ficaban
tramos da costa, o interior dalgunhas rias e aque-
les tramos, incluso en mar aberto, máis protexi-
dos, que se viron libres, no primeiro momento
dunha invasión masiva de hidrocarburos. 

Unha actuación decidida de recollida per-
mitiría recuperar cantidades significativas e re-
ducir a masa vertida nunha importante porcen-
taxe, ao tempo que evitariamos que eses encla-
ves incialmente non afectados se visen afecta-
dos no refluxo posterior que o mar provoca ma-
rea a marea nas praias, ou de forma máis conti-
nuada nos rochedos. Nestas áreas, suxeitas a un
impacto inferior, poderían manterse viábeis al-
gunhas poboacións que servirian de ponto de
partida para a colonización dos ecosistemas
afectados. Pola contra, a recuperación tras unha
afección xeneralizada vai ser muito máis lenta,
e nalgúns casos pode ser irreversíbel.

Todo indica que a Conselleria de Medio Am-
biente non comprendeu que só o petroleo retira-
do do mar deixa de crear impacto, e que segue
pensando que na medida que o mar disperse o
petróleo, na medida en que lave os cantís e as
praias, na medida que o chapapote despareza da
nosa vista, o problema está resolto. Pola contra,
sabemos e debe saber todo o mundo que todo o
petroleo vertido, cada hidrocarburo vertido, se-
guirá causando problemas por moito tempo. Os
fondos ocultos ou os rochedos nos que fique
confinado irannos entregando durante anos e
anos doses desa morte anunciada dos mares.♦

MANUEL SOTO é presidente de ADEGA
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O último éxito é
a vasoira de Harry
Potter. Funciona
con ba terías. Foi
moi ben acollida
polas nenas que a
colocan entre as
pernas. Unha na i
dixo: “Pensei que
era un xoguete
moi infantil para a
miña filla de once
anos, pero vexo
que lle gusta e que
llelo pasa ás
amigas” . O utra ,
má is
conservadora ,
decidiu quitarlle as
pillas.

Vantaxes da
globa liz ación.
Unha novela
convenciona l da
editoria l española
Planeta , pero
impresa na
Arxentina , tarda
seis meses
desde o pedido á
entrega e sae por
24 euros (ca tro mil
pesetas).

Empresarios
vigueses tiñan o
proxecto de poñer
unha gasolineira
para barcos na
ría . A  inicia tiva va i
adiante: está
chegando a
gasolina.

Cada xeración ten
o seu Casón.

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Para desprestige
da administración ambiental

MANUEL SOTO

Os ecoloxistas estiveron desde primeira hora nas praias
dispostos a axudar. O autor denuncia a escaseza de meios,
a descoordenación e os intentos de minimizar os danos.

‘Sen entrar
nas polémicas
sobre o que se
fixo co barco,

temos claro que
non se puxo nin
o necesario nin
o posíbel para

paliar os efeitos
da marea negra”

Cartas

‘A Bastiana’

Hai uns anos este lugar era espe-
cial, atreveríame a dicir que era
dos máis fermosos do barrio de
Berducedo. O río da Fraga com-
pañeiro inseparábel pasa canta-
reiro polo seu lado, o longo da-
quel fermoso campo de herba
que alí había bordeábano unha
canle natural feita na terra que
levaba o auga para os muíños.

Nese campo fomos moitos os ca-
tivos que demos os primeiros pa-
sos como futbolistas, cunhas
porterías de cana que poñiamos
nas cabeceiras, despois viña un
bo baño no río, que daquela has-
ta bebíamos da súa auga sen nin-
gún problema, entón non había
contaminación.

A Bastiana era un manto verde,
envolta no medio daqueles peque-
nos comareiros e infinidade de ár-
bores (chopos, salgueiros, biduei-

ros, avelairas) e sobre todos eles
destacaba unha pequena carballei-
ra de árbores centenarios que foron
os nosos compañeiros nos xogos
que alí levamos a cabo na nosa in-
fancia. Hai uns días percorrín este
lugar e quedei triste, xa non había
campo de herba, un tremendo bos-
que de silveiras envólveo todo,
tanto que aquela fermosa canle se-
mella que desapereceu. O que máis
me doeu foi que dos carballos cen-
tenarios non habían ningún, foron

cortados pola máquina da moder-
nidade, a motoserra, coa complici-
dade de persoas sen sensibilidade
deixando a mostra do seu paso nas
cañotas que alí quedaron. Aínda
lembro cando un día de inverno
baixo aqueles carballos e mestura-
das coa folla ollei por primeira vez
as becadas, que me deron un bo
susto cando empezaron a voar, pe-
ro que fermoso foi aquelo.

A Bastiana hoxe totalmente
abandonada, só ten un pequeno

A N A PILLAD O



Cando o Cason embarrancou nas costas
de Fisterra a finais dos 80, tamén ia
mal tempo. É mania dos barcos. Dá-

lles por aí. Agardan aos temporais para ra-
charen e que ninguén os poida salvar. Van ás
costas como as baleas aos seus cemitérios.
Das costas galegas gostan especialmente,
porque xa lles cadra de camiño pasar perto
delas e saben, desde hai anos, que non son
moi molestados no seu empeño de desangra-
ren-se e finar nelas.

Cando o Cason, ao princípio tampouco
pasaba nada. Todo estaba controlado a dicir
do, daquela, governador civil; salvando a
triste morte da tripulación esparexida pola
lonxa de Fisterra. Non faltaron os remolca-
dores... nen o mal tempo. Rara vez faltan.
Logo, non poden traballar ben uns por mor
do outro. Mais esa é a nosa gran perícia:
remolcar. Remolcamos o que nos boten por
diante. Se o tempo o permite, claro.

Para luxos hai que pedir axuda polo
mundo adiante dias despois. Transvase de
carga, succión de verquidos, reflote de bu-
ques,... a ciéncia ficción vaia, é cousa de
franceses e outros. Ao cabo, un accidente é
un accidente. Poñer-se en gasto por un ac-
cidente cada 5 anos. A quen se lle conte. Se
aínda fosen máis. No 2000 houbo 733
emerxéncias no corredor de Fisterra. ¿E
cantos accidentes? ¿Eh? Ademais, quen vai
ter a indecéncia de buscar culpas cando hai
unha desgrácia.

Os do Cason eran bombeiros holande-
ses. Perdón. Expertos holandeses. Traian
un dos buques-grua máis potentes de Euro-
pa. Si, si, existen cousas desas. Non o me-
reciamos e agradecemo-lo moito. O primei-
ro domingo que houbo bo tempo, todos os
rapaces e rapazas de Corcubión, poidemos
visitar a grua, os remolcadores e pasear en
zodiac pola ria. Estaban todos atracados en-
tre o porto de Brens e o de Corcubión. Do-
mingo soleado de portas abertas. O luns
volveu o mal tempo e seguiu sen traballar.
Pero a grua era boa. Nen sequera se estro-
peou, como os barcos anticontaminación
que mandan agora. 

Co paso dos dias foron retirando bi-
dóns. Como non tiñan nada malo, ninguén
entendia que se apagase o alumeado públi-
co para descargá-los pola noite en escuri-
dade total. E moito menos que viñan sendo
aquelas calaveras que traian coladas. É un-
ha sensación intranquilizante a de ser
“tranquilizado” polas autoridades.

O mesmo mariñeiro de Muxia que sabia
dun barco controlado alonxando-se a máis
de dez millas, estaba a ve-lo pola fiestra a
tres millas e achegando-se. No Cason ta-
mén habia técnicos e expertos. Cando es-
toupaban os primeiros bidóns, nas horas
prévias a que reventase toda a carga, era-
mos advertidos e informados. Non eran ex-
plosións. Trataba-se de meras reaccións
químicas. Os produtos contaminantes te-

ñen habilidades imprevisíbeis. Tan pronto
reaccionan inofensivamente ao contacto
coa auga, como forman unha nube tóxica.
Tan pronto solidifican e van ao fundo, co-
mo tinxen de negro as costas. Non sabe-
mos cando a ciéncia chegará a desvelar tais
mistérios. Como o mistério das medidas.
¿Hai 18.000 metros de barreiras protecto-
ras para só 100 quilómetros de costa ou só
18 quilómetros de barreira para 100 quiló-
metros de costa? Tranquilidade. Seica xa
están encargados 5.000 metros máis. E ta-
mén máis costa.

Menos mal que as penas compartidas
son máis levadeiras. Quen miraria por nós
na Costa da Morte se a desgrácia quedase
ali. A do Cason levamo-la á Mariña lugue-
sa. Custou os seus postos de traballo en
Alúmina-Alumínio. Pasear bidóns tóxicos
en camións abertos de oeste a leste, só é
comparábel a pasear un buque vertendo
fuel de norte a sul.

Temos no sangue ese espírito viaxeiro,
esa “mobilidade xeográfica” que voltará a
dar con máis mozos e famílias mariñeiras
en Canárias. A que nos fixo evacuar sen
apoio oficial cando o Cason reventou. E

coñecer a so-
lidariedade, a
agradecer por
sempre, da xente
de Muros, de
Noia, de Santia-
go,... 

Daquela ta-
mén quedamos
ao desígnio do
vento. A nube
tóxica do Cason
foi para o Atlán-
tico. Por sorte o
vento axudou. E
logo non existiu
nube tóxica. Nas
mans do vento
acaba quedando
a vida da xente.
E a verdade. 

Xunta-se de
maneira angus-
tiosa a perda dos
recursos econó-
micos coa perda
de todo o demais
que dá sentido a
unha vida. O
contorno, o froi-
to do esforzo, a
profisión dos
novos que que-
daron, o futuro

da vila, os créditos recentes para o obriga-
do cámbio de arte,... Vai moito máis aló do
turrón co que subsídian a resignación e o
esquecimento. Entende-se sabendo do in-
tento daquel vello de salvar a sua vaca da
nube do Cason coa máscara de gas da gue-
rra.

Na Costa da Morte, na Galiza, pouco
ten mudado en cousa de naufráxios. E pou-
co mudará se despois da incapacidade, da
mentira e do vento, vence a resignación e o
esquecimento. Pouco ten mudado. De Gon-
zález e Laxe a Aznar e Fraga, de Garcia Sa-
bell a Fernández de Mesa, pouco ten muda-
do. Máis gomina e o mesmo terceiromun-
dismo: que o vento nos protexa.♦
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Detalle esta tístico
sobre a  crise que
se empez a  a
ventar: “Era
c amare iro . Cuns
a forros da  familia
monte i un asador.
Pero non
aguantamos. O
que antes tomaba
tres cervexas
agora  toma unha
ou marcha para  a
c asa
d irectamente . A
xente sae menos.
Vo lvín de
camareiro” .

Ilustrativa
confesión: N ina ,
presentadora de
O peración Triunfo,
di que ha i dous
anos e medio que
non ten
televisión.

O galego quere
ser español e o
español quere ser
americano. O
estandarte
naciona l é Antonio
Banderas. Pero a ta
nas ca tástrofes
queda ben iso de
arremedar o outro.
España presume
de que en ta l hotel
de ta l provincia
viviu un amigo de
Mohamed A tta ou
un parente
lonxano. Do xefe
de policía loca l,
ao ministro do
Interior, todos
sacan peito e din:
“nós tamén
estivemos en
perigo” . ¡ Q ue
orgullo, Jimmy!♦

Do Cason ao Prestige,
que o vento nos protexa

MARTIÑO SANTOS CANOSA

Pasou o Cason, pasou o Mar Exeo, e ata 733 emerxéncias
por ano no corredor de Fisterra. Pero Galiza segue sen
medidas para facer frente a unha situación de emerxencia.

‘Ao cabo,
un accidente

é un accidente.
Poñer-se
en gasto
por un

accidente
cada 5 anos.
A quen se lle

conte.
Se aínda

fosen máis.
No 2000

houbo 733
emerxéncias
no corredor
de Fisterra”

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

carballo descendente dos seus
avós que un día mataron, sentado
o seu lado en silencio tiven a sen-
sación de que o pequeno carballo
choraba, quizais co medo de que
un día tamén o maten. As lem-
branzas deste lugar fluían sen ce-
sar naqueles intres, e con rabia
maldicía o progreso mal entendi-
do e sen escrúpulos que vai des-
truíndo todo o que a natureza nos
deu. Mentres camiñaba para o co-
che preguntábame ¿qué dano fixo

a Bastiana para tanto castigo?♦
LUÍS CHAPELA BERMUDEZ

(MOAÑA)

Sobre
Fernando Savater
Cando Fernando Savater fala de
que hai democracia, parece que
se refire a algo diferente á que te-
mos: coa Lei D´Hont inxusta co-
as minorías, uns candidatos es-

collidos polas cúpulas dos parti-
dos, o valor dos senadores igual
en Soria ca en Madrid e o control
por parte do PP do 80 por cento
dos medios de comunicación,
non hai moita marxe.

Pero aínda así, as eleccións
vascas gañáronas os nacionalis-
tas porque o voto é secreto. Así
é a democracia que vostede de-
fende.♦

XOSÉ GARCÍA
(FERROL)

Os textos enviados a esta sección
non deben sobrepasar as 45 liñas.

Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e

asinados.
A Nosa Terra resérvase

o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia
sobre orixinais non solicitados.
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Remar contra maré
BIEITO IGLESIAS

Fendeu un petroleiro e o tétrico nome dun noso litoral volveuse
tanatorio de mariscos, peixes e aves mariñas. A maré escura lixa
as esperanzas dos viciños da contorna, que agora dependen da

pousona e incerta axuda das autoridades. Houbo que sufrir a
omnipresencia dun tipo de pelo lambido por unha vaca –José Anto-
nio Primo de Rivera redivivo–, que asomou a cara lavada nos
telexornais por delegación do goberno español. O señor Fernández
de Mesa non amañou gran cousa, de facto limitouse a narrar a traxe-
dia con encomiable didactismo (mesmo lles ofreceu un proxector ós
xornalistas pra que admirasen estampas da mancha negra). A
mancha negra era o aviso que os piratas entregaban ás víctimas dos
seus axustes de contas, pero aquí non se trata da épica romanesca
dos corsarios, anque a Costa da Morte ben podería acoller as aventu-
ras náuticas da Illa do Tesouro. Asistimos á violación da natureza
que vive entre penedos e ondas galgantes coa inocencia dos tempos
adamitas (os animais sempre moran no Paraíso). Dísenos que nin os
arúspices máis reputados alcanzan a prevenir accidentes tamaños.
Nese caso, escúsase administración, mellor sería encomendarse a
Neptuno ou á pedra abaladoira da avogosa Virxe da Barca, un expe-
diente máis barato que o alpendre político. Rosmando por entre as
cerdas do bigote, Aznar anuncia que España –nos seus labios unha
señora lercha que se imita a Ana Botella– vai pedir explicaciós. O
Conselleiro de Pesca, Poseidón de barbas tristes, quer tapar o asunto
con cartiños (“Tranquilos, que o goberno mira por vós”).

Un optimista escribiu: “Como poetas, habitan os homes o
mundo”. Liridades a parte, os homes arremedan a eses escarave-
llos que abolican esterco.♦

O día 19 de novembro dicía o
conselleiro de Pesca, Henrique
López Veiga, que é imposíbel
calcular as perdas, pero a día
20 xa sabemos que os 30 euros
por día para os mil pescadores
e mariscadores da Costa da
Morte, un dicir, porque son
máis do dobre, non chegarán
para nada, que os armadores do
petroleiro Prestige acudirán
aos tribunais e acusarán o Go-
berno de interferencias e o
mais grave, que a Costa da
Morte, un deserto empresarial,
unha especie de Hurdes con
mar, instalará os seus homes na
construción en Canarias, mes-
mo que cando a crise da mer-
cante mandounos a Pasaia, Bil-
bao ou Barcelona. 

En Corme levan alomenos
quince anos tratando de que a sa-
ca dos percebes do Roncudo, a
unhas oito mil pesetas o quilo, co

control dos mariñeiros, non o
desfagan xentes doutras vilas
con equipos de submarinismo.
Tíñano conseguido, non sei se o
lembran, ata cunha persecución
popular e vixilancia permanente
contra uns cidadáns de vilas ve-
ciñas que pretendían esquilmar o
traballo feito. 

Denantes ían a pique os bar-
cos, tocaban as campás arredor
do Anllóns e o poeta preguntába-
se polos nenos de Corme. ”Cho-
ran os nenos en Corme. A nai
que ten moitos fillos, non sei co-
mo o sono dorme”. Agora mes-
mo, non hai mortos, pero tam-
pouco hai esperanza de como vi-
vir no mundo de Conrad “no co-
razón das tebras”.

Corme é singular. É o mesmo
que Laxe, Camelle ou calquera
outro porto da costa afectada, pe-
ro non ten unha vaca nin un me-
tro cadrado de campo. 

Non quero que pase como na
Arxentina. Teño a sensación de
que se perde unha xeración máis.
Sesenta anos despois, de fracaso
en fracaso, olvidados polos po-
deres públicos, a xente de Laxe,
de Camelle, de Malpica, de Cor-
me ou Caión, as xentes que vi-
ven ao carón da Serpe de Gondo-
mil, do monte Branco e de tantos
e tantos símbolos da Galiza máis
profunda, teñen dereito a un plan
industrial. Que eu saiba, Dresden
restaurouse en meses pese á ca-
tástrofe dos ríos desbordados. A
Costa da Morte tense que limpar
xa e merece que os dous ou tres
gobernos afectados presenten un
plan de modernización e se invo-
lucren na creación de traballo xa.
Así non terei que entrar na discu-
sión de se o barco tiña que vir
para terra ou ir para fóra, aínda
que á vista dos feitos o resultado
é bastante evidente,♦

Cómpre un programa urxente

de reconstrución 
XOHÁN VILA

Corme, Laxe, Camelle... vilas e xente que agora perde o único
recurso que tiña ao seu alcance: o mar cercado polo chapapote.
Unha xeración que volverá a non ter do que vivir no seu país.

Costa da Mor te

Praia de Traba, en Laxe.                                                                                                                                             M AR P O R-
T O

Recollendo fuel en Corme.                                                                  A . PA N AR O



A.E.
Poñer fin á imaxe de discrepan-
cia e dedicar todo o potencial
da organización a facerlle fron-
te aos problemas de Galiza. Es-
ta foi a medida que, segundo o
portavoz nacional, Xosé Ma-
nuel Beiras, adoptou o Conse-
llo Nacional da organización
frentista por unanimidade.

Cinco horas de discusións e máis
de 30 intervencións levaron  ao
Consello Nacional do BNG a
convencerse da necesidade de
rematar coa imaxe de discrepan-
cia interna que viñan proxectan-
do á sociedade desde o décimo
proceso asembleario, rematado
en maio en A Coruña. 

Existiu unanimidade á hora
de detectar esta imaxe de divi-
sión como un dos principais pro-
blemas da organización frentista
nestes momentos, segundo afir-
macións de Xosé Manuel Beiras.
Tanto que o punto non aparecía
na orde do día do Consello Na-
cional e foi incluido un día antes
pola Executiva. Esta semana
continuará a reunión do máximo
órgano do BNG entre asembleas
para discutir un documento re-
dactado pola Executiva e o Pro-
grama Marco.

Segundo pudo saber A Nosa
Terra, o Consello Nacional do
BNG constatou que, mália as po-
lémicas, o BNG non corre risco
de fraccionarse e que o problema
reside unicamente na transmi-
sión para fora das distintas posi-
cións internas.

Así, o CN acordou que sexa
o BNG como tal e non os distin-
tos colectivos os que marquen os
debates públicos evitando que se
reabran discusións que foron
zanxadas con anterioridade na
Asemblea Nacional.

Beiras afirmou que “non se
vai cortar en absoluto a libre ex-
presión nin o debate interno”, pe-
ro non é nada fácil conxugar estes
extremos. No BNG existe desde a
súa fundación o dereito a discre-

pancía pública para calquer mili-
tante. Polo tanto, tamén os diver-
sos colectivos e partidos poden
expresar libremente os seus posi-
cionamentos sobre diversos te-
mas. O BNG trata, xa que logo,
de compaxinar esa lóxica da or-
ganización cos dereitos de mili-
tantes e colectivos que o integran.
Cos dos partidos políticos que ce-
lebran os seus congresos nos que
discuten liñas políticas e organi-
zativas que son feitas públicas pa-
ra coñecimento da sociedade.

A vella cultura unitaria

Ata agora impúñase unha cultu-
ra,  unhas reglas non escritas, po-
las que estes partidos e colecti-
vos, mesmo militantes, realiza-
ban os debates ou fixaban os
seus posicionamentos só interna-
mente. A sociedade percibía a
mensaxe do BNG como algo
unívoco, cunha sóa voz. ¿Adap-
taranse todos os colectivos e par-
tidos a esta dinámica?

Na nova estrutura cada mem-
bro da Executiva responde perso-
nalmente da súa área. O feito de
que na dirección non esteñan todos
os partidos e colectivos representa-
dos e a ampliación da militancía
con persoas provintes doutras cul-
turas políticas, serían as principais
razóns para que esa mensaxe unita-
ria atope ecos diferentes.

A isto hai que unirlle que a X
Asemblea supuxo non só un
cambio organizativo ao que o
BNG non se dá adaptado fácil-
mente, senón tamén unha ade-
cuación da liña política. Unha li-
ña política que, polo que se viu
nalgunhas manifestación públi-
cas, necesita tamén concreción á
hora de aplicala e unificación na
mensaxe a trasmitir.

Foi, sen dúbida, o diálogo
institucional o que máis necesi-
tado de discusión semellou estar
á hora de que a dirección do
BNG transmitise unha mensaxe
clara. Despois de seis meses, a
direción nacionalista pretende

dar o tema por zanxado co docu-
mento da Executiva. A dirección
do BNG considera o diálogo co-
mo positivo pero afirma que a
organización debe centrarse en
facer oposición, mensaxe que ten
que quedar clara ante a socieda-
de.

Xosé Manuel Beiras afirmou
que está disposto a liderar esta
estratexia unitaria con todas as
consecuencias. A Executiva reci-
biu o mandato do CN e a “auto-
ridade democrática” para atallar
os pronunciamentos e declara-
cións que contraríen a liña ofi-
cial, segundo o seu coordinador
Anxo Quintana.

Beiras afirmou que a labor
que lle corresponde agora ao
BNG é “encarar con plena uni-
dade, con pleno sosego interno e
con escrupuloso respecto das re-
glas, o reto moi concreto que re-
presentan as eleccións munici-
pais”. A Executiva do BNG
constata que “hai boas perspecti-
vas de avanzar”.♦
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O dato preocupa: case a terceira
parte das vivendas de Lugo están
baleiras. Contounos o outro día a
primeira tenente de alcalde, Branca
Rodríguez Pazos, que quince mil
das máis de 51.000 vivendas rexis-
tradas no municipio teñen billas
que nunca se abren. A cifra mete
case que tanto medo como o que
pasaba o protagonista de Silencio,
ao que Fran Alonso metía cruel-
mente a obsesionarse cos ruídos
desconcertantes duns seus veciños. 

Hai un ano chegounos a Marea
Negra de que moita xente se viu
negra para transformar os seus car-
tos negros seguindo o principio de
que a enerxía nin se crea nin se
destrúe, senón que se transforma, e
moitos guindáronse na procura e
merca de pisos sen ter, destas altu-

ras, decidido o que uso que lles van
dar. Quen reside noutros lugares da
provincia e ten fillos pensa neles,
en aforrarse o alugamento cando a
carreira universitaria. O resto con-
fía en que o magma construtivista
da cidade se deteña en algures, des-
te lado do Miño, se pode ser. Diso

non deberían abeirar temores, por-
que a rehabilitación da Ponte Ro-
mana vainos deixar cunha única
infraestrutura para cruzar o río. 

Confía Rodríguez Pazos en
que a Xunta apoie os alugamen-
tos. Falta fai, porque a media é de
420 euros, soamente sesenta me-

nos que na Coruña ou en Santia-
go, e porque os únicos años dis-
postos a pasar por tal ara son os
estudiantes (os seus pais, quero
escribir), que seguen atopando o
que me atopei hai nove anos, can-
do cheguei acó. Piso abuhardilla-
do: 30.000 pesetas. Visiteino. Pa-
ra entrar, había que salvar un ban-
zo á altura dos xeonllos. Sobre a
ducha había unha trapa que daba
a un zulo para agochar patacas e
cebolas liberadas. Estiven nos
dous cuartos e na cociña que me
ofrecían e, reparando na incapaci-
dade de estricar o pescozo sen pe-
tar coa cabeza no teito, fíxenllo
ver ao propietario. Saíu para o co-
rredor, estricouse todo canto daba
a súa curta figura e espetoume:
“¡Acó si pode estar de pé!” ♦

Silencio
JAUREGUIZAR

A cifra mete medo: quince mil vivendas
vacías na cidade sobre un parque de
51.000. Os alugueres a 420 euros ao mes.

Lugo

Latexos

Colonizados
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

Se alguén tiña dúbida
de que Galicia é unha
colonia non ten máis

que pensar no caso do
“Prestige”. Pois no canto de
asumi-lo caso como asumiu
en exclusiva o Goberno
Central, incluída a
información, se tivese reco-
rrido dende o inicio á longa
experiencia que desta mate-
ria hai en Galicia, ás xentes
expertas que hai no país e a
servicios que tamén temos,
pode que non se chegase a
esta catástrofe ecolóxica e
humana. No Ministerio de
Fomento saben moito da
pesca do salmón, pero non
tanto se cambian de
especialidade.

Catástrofe que é
producto da concorrencia
de varios factores, entre os
que figuran as presións do
gran capital para que se
consinta a navegación de
buques como o “Prestige” e
que non se lles impoñan,
porque encarecen os custes,
rutas máis afastadas da
costa. E os políticos
préstanse a colaborar, ou a
fixar longas moratorias, in-
cluída a Comisaria de
Transportes. E a ineficacia
do Ministerio de Fomento,
que nin sequera tivo en
conta que nesta terra
outras catástrofes foron
máis racionalmente
resoltas, e que pouco había
que inventar agora. Só non
facer tolerías. Custa
comprender que dende
entón nada teñan
aprendido.

Pero un país non se
coloniza se non quere ser
colonizado. Todo axudou: a
Xunta de Galicia, ausente
dos medios e co seu inexpli-
cable silencio ó longo
dunha semana, deixou que
Fomento subliñase a catás-
trofe co fondo macabro do
espectáculo dun Delegado
do Goberno que non sabía
o que tiña entre mans, e
que aínda o sábado, día 16,
non se decataba de que a
marea negra se estaba
achegando á costa e xa ás
portas da Coruña. 

Nin se decatou a prensa,
nin a galega nin a outra
(coa única excepción de La
Voz de Galicia, que si infor-
mou moito e moi ben), pre-
ocupada de frivolidades co-
mo os cambios de chaqueta
do Sr. Boyer, da posible en-
trada en política dunha cer-
ta señora ou da fuga de Jo-
su Ternera, grandes temas
merecentes da atención dos
columnistas e que enchen a
cabeza oca de tanta xente.
Abondáballes coa calculada
desinformación que Fomen-
to, sen dar nunca a cara,
practicou por medio do De-
legado do Goberno, o seu
ventrílocuo.

E non se decatou a opo-
sición. Nin a chamada inte-
lectualidade. Pode que diso
falemos outro día.♦♦

Pretende que sexa a fronte e non os colectivos

quen marque os debates públicos

O BNG toma medidas para frear

a imaxe de discrepancias internas

O Consello Nacional do BNG do 16 de novembro decidíu pechar filas coa vista posta nas eleccións municipais.      PA C O  VILABARR O S



A. EIRÉ
Ata tres ou catro listas poderían
presentarse no Ferrol saídas
das fileiras socialistas. Os tres
primeiros espadas do PSdG-
PSOE, Amable Dopico, Bonifa-
cio Borreiros e Fernando Blan-
co poderían encabezar cadan-
súa candidatura. A ex concellei-
ra Nona Inés Vilariño tamén
quere formar a súa propia lista.

O futuro presentase cheo de in-
cógnitas cara as eleiccións mu-
nicipais en Ferrolterra. Alguén
anda a sementar listas eleitorais
a manta para que florezan en
primavera. Non se sabe moi ben
a intención e, en tan pouco es-
pacio, poda que unhas esmi-
rrien a outras.

Despois que Xoán Fernández
non chegase a un acordo co PP,
polo que concurrirán por separa-
do na idea dun posíbel pacto
postelectoral, agora a división
aparece nas fileiras socialistas.

O cabeceira de lista nas ante-
riores municipais, Bonifacio Bo-
rreiros, podería encabezar un
candidatura propia á fronte dos
descontentos do PSdG-PSOE,
que nunha banda ou noutra sem-
pre existiron. O nome podería
ser o de Partido dos Socialistas
do Ferrol. Esta operación viría
impulsada desde o veciño Narón,
onde dous concelleiros socialis-
tas abandonaron o partido. Am-
bos pretenden apresentarse como
Socialistas por Narón. Agora
apoian ao actual goberno muni-
cipal, pero semella que non se
van integrar en Unidade por Na-
rón ata despois das municipais.

Este partido do actual alcal-
de Xoan Gato, mantivo contatos
co BNG para integrarse na fren-
te pero nun congreso celebrado
recentemente decidiron voltar
presentarse como Unidade por
Narón.

O intento dos socialistas des-
contentos sería crear na comarca
unha serie de partidos Socialis-
tas por..., para tratar de conse-
guir un deputado provincial. O
impulsor da iniciativa é o conce-
lleiro de Narón Rodríguez Anei-
ros. Segundo un recente inquéri-

to realizado pola Deputación de
A Coruña, un deputado no Ferrol
depende das listas independentes
que se presenten na comarca. Por
iso, Aneiros tenta chegar a un
acordo tamén con Aquilino Mei-
zoso, ex alcalde de As Pontes e
con outros descontentos da co-
marca do Eume e Ortegal. De
chegar a una cordo poderían mu-
dar o nome e presentarse como
Progresistas Unidos ou Unión de
Progresistas, pois algúns dos po-
sibeis socios rexeitan a palabra
socialistas.

Máis candidaturas socialistas

Pero se Borreiros está disposto a
dar a batalla á marxe do PSdG-
PSOE, o seu principal enemigo
dentro do partido, Fernando
Blanco, tamén podería encabe-
zar outra candidatura. Blanco
non deu asumido que Amable
Dopico o desbancase como ca-
beceira de lista dos socialistas e
conta co apoio dun empresario
que o está animando a presentar
a súa propia candidatura.

A ex concelleira Nona Inés
Vilariño, que militou no CDS e
despois apoiou ao PSOE, tamén
anda á procura de apoios para
lanzar a súa propia lista ou inte-
grarse noutra.

Tamén os militantes da extin-
ta Esquerda de Galicia tentar
apresentar unha
candidatura baixo
o nome de Inicia-
tiva por Ferrol.
Algúns dos inte-
grantes desta can-
didatura andan en
conversas cos
Verdes que están
a refundar o parti-
do e, baixo o lide-
razgo do europar-
lamentario nas fi-
leiras socialistas,
José María Men-
diluce, que com-
petirá pola alcal-
día de Madrid,
tentan realizar un lanzamento a
nivel de Estado. 

En Mugardos, o ex alcalde
Fariña Doval, home próximo ás

teses de Tojeiro na pranta de Re-
ganosa que se vai a construir nes-
te municipio, encabezará as listas
de Iniciativa por Mugardos.

Izquierda Unida, pola súa
banda, tamén ten previsto pre-
sentar lista. encabezaraa de novo
Iolanda Díaz. A estas listas habe-

rá que unirlle as
das tres grandes
f o r m a c i ó n s ,
BNG, PP e
PSOE, encabeza-
das respectiva-
mente por Xaime
Bello, Xoan Jun-
cal e Amable Do-
pico.

¿Irán todos
estes proxectos
de listas adiante?
Seguramente al-
gunhas caerán
polo camiño, co-
mo sempre pasa,
pero as inten-

cións e os movimentos exis-
tentes pásanlles factura, no día
das eleccións, aos partidos dos
que saen os disidentes.♦♦
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Interpol?
XOSÉ M. SARILLE

Áhora de escribir esta
columna a Guardia
Civil investiga as posí-

beis neglixencias da tripula-
ción do Prestige. Esta acción
policial ten moitas semellan-
zas coa detención do pobre
heroinómano que vende uns
gramos ou da puta que care-
ce de documentación. Por
detrás están os rufiáns ou os
grandes magnates que diver-
sifican os negocios.

Entre as miles de infor-
macións contraditorias dise
que o barco levaba bandei-
ra de conveniencia e tamén
que hai un armador grego
propietario do navío. Bóta-
se de menos un paparazzi
que se desprace a Atenas,
Marbella ou Xenebra, que
o retrate e lle poidamos ver
o rosto, o modo de vida, os
seus negocios. 

Por unha vez non estaría
mal que a imprensa, despois
de varios desastres semellan-
tes, investigase a boneca ru-
sa de empresas interpostas
até chegar á máis pequena,
que ha ser seguramente das
máis grandes e talvez non
sexa unha soa. Estaría ben
que algún xuíz, igual que fan
ocasionalmente cos narcos,
cos Pinochets, con Gescarte-
ra, abrise o caso e xulgase
aos responsábeis do desastre.
Trataríase de abandonar o
lamento e proporse
combater á delincuencia
internacional nos casos que
nos afectan. Non estamos
ante unha catástrofe natural,
somos vítimas da cobiza
xerada polo propio sistema,
nunha carreira a ningures.
Con mellor sorte que os
arxentinos e os iraquies. Os
nosos son danos colaterais.

E temos sorte porque
aínda non nos tocou unha
das grandes. Por Galiza pa-
san máis de tres mil
grandes barcos cada mes.
No mar reina a ilegalidade,
a falta de control sobre o
transporte de armamento e
productos perigosos. Cando
se afundira o Cason hoube-
ra pánico porque se temía
que levase produtos mortí-
feros ¿Xa se sabe cales
eran? ¿Levábaos? 

Fraga está missing, Pre-
tende endosarlle o
problema ao goberno
central. Non aparecendo
nótanse menos as responsa-
bilidades. Alucinante. Non
lle desexamos un baño no
chapapote como fixera
entre os átomos de Paloma-
res, tampouco queremos
que vaia mirar a paisaxe
como un turista, pero o
exercicio último de
autoridade neste país é
cousa del. Desaparecendo
do mapa agudiza a
debilidade de Galiza, a
imaxe dun país de quinta
categoría. Mergúllanos na
impotencia, incapaz de
activar un só mecanismo de
resposta.♦♦

Os mariscadores que traballan na
Ría non gañan para disgustos. Xa
pasaron por desastres como o do
Mar Exeo, o Discoverer Enterpri-
se, sofriron as consecuencias dos
recheos e outras calamidades que
non nos daría tempo de relatar,
sen falar do Prestige que está por
chegar. Eses motivos fan que le-
ven xa varios anos loitando polo
seu único xeito de vida: o mar. Un
mar que a outros lles importa ben
pouco se poden lucrarse á súa
costa. A diferencia radica entre
moitos cartos para uns poucos, ou
os cartos necesarios para moitos...

O colmo de males é que a esta
xente, que unicamente demanda o
que “lle pertence” xa non lle que-
da nin o dereito de protestar. Hai
un par de semanas os mariscado-
res da confraría de Barallobre con-
vocaron unha manifestación en

demanda da limpeza da Ría, o
control sobre a contaminación das
augas, o furtivismo... Unha mani-
festación que contaba, por certo,
co pertinente permiso da Subdele-
gación do Goberno da Coruña.

E eles foron, e co seu cadalei-

to, no que portaban figuradamen-
te á Ría, a “súa nai”, camiñaron a
xeito de procesión mortuoria pola
ponte das Pías. Pero a cousa non
lles quedou aí. Días despois un
comunicado da mesma Subdele-
gación que autorizara o acto infor-

maba de multas –de entre 300 e
6.000 euros– para os seus organi-
zadores. O motivo non era outro
que a ocupación da calzada por
parte dos manifestantes, cando o
permiso estipulaba claramente
que deberían camiñar polas súas
beiras sen obstruír o tráfico.

Pois eles saberán. A manifes-
tación provocou retencións de
tráfico pola principal vía de ac-
ceso á cidade, si. Pero non pro-
testaban por sandeces, senón por
un problema que nos afecta a to-
dos, aínda que a retención puide-
ra supoñer molestias para moi-
tos. De todos os xeitos non se
preocupen vostedes, a multa xa a
pagarán como podan. E ao me-
llor inventan un novo tipo de
manifestación pendurando pan-
cartas nos salóns das súas casas,
para non molestar a ninguén...♦

Maniféstese

no salón da casa
MARTINA F. BAÑOBRE

Arsenio F. de Mesa, na mesma semana do Pres-
tige, comunícalle multas aos mariscadores de
Barallobre por manifestarse en defensa da Ría.

Fe r ro l

Tres concelleiros socialistas poderían encabezar cadansúa candidatura

Ferrol, tolos polas listas

Máis listas que en ningunha outra gran cidade aspiran a ter representantes na casa consistorial, na fotografía.

Bonifacio Borreiros,

podería encabezar

un candidatura

propia á fronte

dos descontentos

do PSdG-PSOE.



¿Galiza Nova ten presencia
social?

Desde logo non estivemos au-
sentes dos temas máis importan-
tes. Foi o caso, por exemplo, da re-
forma educativa que centrou, so-
bretodo no último ano, a nosa acti-
vidade. Era algo que non estaba a
priori deseñado así, pero ao que
era preciso darlle unha resposta. 

Na pasada asamblea de
Abril, o BNG adicoulle máis
atención á mocidade.

Houbo un momento no que o
BNG se centraba moito nos gran-
des temas do país, nas cuestións
máis de fondo e outro tipo de po-
líticas puideron quedar un pouco
máis de lado. O tema xuvenil dei-
xábase en mans de Galiza Nova.
A esa altura produciuse unha re-
flexión no sentido de que aínda
que teña unha organización xuve-
nil –que é autónoma e que ten un-
ha mensaxe e un campo de actua-
ción específicos– o Bloque deber
ter presente á mocidade no seu
discurso do día a día. Por algo é
un dos sectores máis agredidos. 

Quizá influise o pasado proce-
so electoral, no que se incremen-
tou a abstención da xente nova.

É certo que existe a percepción

de que a abstención xuvenil au-
mentou, pero estamos pendentes
de ter un estudo riguroso que per-
mita cuantificar isto. Por exemplo,
nun traballo sobre a mocidade que
fixo a Xunta no ano 1993 xa se vi-
sualiza, como unha das tendencias
máis claras, un alto grao de abs-
tencionismo. A imaxe do BNG
mudou ao contar con maiores cuo-
tas de poder nos concellos ou in-
crementar a presencia no Parla-
mento. Iso para moita xente é un
atranco á hora de identificalo de
maneira clara como unha forza an-
ti-sistema.O grande reto que ten o
Bloque é o de darlle cabida a toda
problemática da mocidade dentro
das súas campañas e iniciativas. 

¿Pero esas maiores cuotas
de poder tamén lle deberían
permitir o mostrar unha xes-
tión alternativa?

Si, aínda que non se perciba
en toda a súa dimensión. Os go-
bernos municipais das cidades,
sobretodo, fomentaron o aso-
ciacionismo xuvenil, crearon
consellos da mocidade e foros
sectoriais, puxeron locais a dispo-
sición dos grupos... En Santiago,
por exemplo, conseguiuse dupli-
car o orzamento, malia que o

PSOE non era favorábel a este ti-
po de medidas. Hai outras actua-
cións que son máis transversais
–políticas de emprego sen ir máis
lonxe– pero que tamén van reper-
cutir positivamente na mocidade.
Na nosa man tamén está o dar a
coñecer mellor ese traballo.

¿Cales son  hoxe os grandes
problemas da mocidade?

O ensino, as dificultades coas
que se atopan os mozos de clases
máis desfavorecidas, e logo todo
o que ten que ver co emprego xu-
venil, pola precariedade laboral e
a taxa de desemprego que hai,
das máis altas de Europa. Se mi-
ramos os dereitos que temos nós
e os que tiñan os nosos pais, ve-
mos que houbo unha involución
clara. Disto depende en boa me-
dida todo o demais, poder eman-
ciparte, acceder a unha vivenda... 

Vostede é integrante da
Executiva ¿como ve a situación
interna  do BNG?

O BNG debe centrar a súa
actuación nas municipais que é o
noso grande reto. Poden existir
determinadas fricións pero sen-
táronse as bases para que queden
nun segundo plano. O que hai a
día de hoxe é a convicción por
parte de todo o mundo, sen dis-
tinción, de que o importante non
son os debates internos senón a
necesidade de consolidar o BNG
como segunda forza política.♦
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Ana Pontón
‘A mocidade de hoxe

vive peor que a xeración dos seus pais’
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cretaria de organización do Galiza Nova. Entrevistámola ás portas de
que a organización xuvenil nacionalista celebre a súa VIII  asamblea. 



Tan só un camiño de pouco
máis de dous metros separa a
vivenda dun e a do outro, aínda
que ambos recoñecen que as re-
lacións son inexistentes. Victo-
ria vive na que fora a casa ma-
terna, feita en pedra, pero nun
estado bastante deteriorado.
Dedica o seu tempo a “sachar
as eiras para sacar un xornal,
non teño ningún outro ingreso”.
Ten tres fillos que xa non viven
na casa e tanto ela como o seu
compañeiro sentimental len e
escriben con dificultades. “Cús-
tame moito ler, por iso as cartas
nin as abro”, afirma.

En fronte reside Juventino,
nunha casa de pedra en moito
mellor estado que a da súa irmá.
Ten unha batea de ostras en
propiedade, que non está no
porto de San Adrián (Vilaboa),
senón en Domaio. Só el coñece
o total das propiedades que po-
súe a familia xa que “moitas es-
tán perdidas polo
monte e non está
escrito en ningu-
res que son no-
sas”, comenta
Victoria. Neste
contexto, á mu-
ller escápalle un
burro da corte en
xullo de 1993. A
mala sorte alíase
co animal, que é
atropelado por
un Citroen AX
que se cruza no
seu camiño cara
a liberdade. 

O propietario
do vehículo, ve-
ciño de Vilaboa
pero que agora reside en Ponte-
vedra, esíxelle a Victoria que se
faga cargo do montante do si-
nistro, que ascende a 192.661
pesetas. A muller respóndelle
que neses momentos non ten
cartos e se lle pode pagar pouco
a pouco. O mecánico que arran-
xa o coche quere cobrar todo
xunto e entón o dono do coche
leva a xuízo o caso. Na senten-
cia, en 1996, un xuíz de Cangas
obriga a Victoria Cerqueiro a
pagar o accidente máis os inte-
reses de demora.

Victoria pídelle a seu irmán
que lle deixe vender unha leira
para facer fronte á débeda e re-
partir o resto dos cartos. Juventi-
no négase e dille que “ti deixa-
ches que o burro marchara, ago-
ra aguántate como poidas”. En
ningún momento, o home mostra
ningún interese en protexer un-
has propiedades que son tamén
súas. A xustiza embargou entón
un total de vinte fincas, taxadas
polo perito industrial e non agrí-

cola, Xosé Martín González, en
1.121.815 pesetas.

Entrada de Riobó

Un auténtico especialista en po-
xas e adquisición de bens a bai-
xo prezo, Manuel Riobó, com-
pra o total das propiedades.
“Veu por aquí varias veces a di-
cirme que todo era del e que se
quería conservar polo menos a
miña casa lle tiña que dar o ca-
nastro de pedra, que segundo el
xa tiña quen llo comprara. Mar-
chou de volta co coche balei-
ro”, comenta Victoria. Primeiro
empezou comprando catorce e
“pouco a pouco foi descubrindo
novas eiras que ninguén sabía
que eran nosas”.

En Domaio o nome de Ma-
nuel Riobó non ten demasiada
boa sona. “Estame a botar a bai-
xo o negocio de reparación de
electrodomésticos apelidarme

como el. Pero eu
non o coñezo de
nada”, lamenta, o
tamén veciño de
Domaio, Luís
Riobó. Nesa po-
boación do Mo-
rrazo, Manuel fi-
xérase cunha mo-
rea de tomadas
sen escriturar
tras posuír en ex-
clusiva a noticia
da construcción
do campo de golf
nese monte. “To-
do o mundo sabía
a quen pertencía
cada unha das to-
madas, pero nun-

ca houbera necesidade de poñe-
lo por escrito”, comenta unha
veciña da zona. 

Tras a apropiación dos terre-
os “por dous patacóns”, os veci-
ños denunciaron a Riobó pero xa
era demasiado tarde. “A min por
sorte non se me quedou con na-
da pero tivo que marchar de
aquí, porque senón eran capaces
de matalo”, engade esta señora.
Na zona do porto aseguran que
Manuel Riobó fixo moitos car-
tos con aquel negocio, “mercou
un piso en Vigo e comprou o
traspaso dun bar de comidas na
zona de Bouzas e iso non o pode
facer calquera”. Os veciños de
Domaio sospeitan que existen
vencellos entre Riobó, algún
funcionario dos xulgados e Ju-
ventino Acuña. “Seguramente
ten un amigo nos xulgados, por-
que ninguén se explica como
manexa tanta información. Ade-
mais coñecía ao Tino. Neste ca-
so todo o mundo puxo o cazo e a
pobre señora queda sen nada”,

comenta unha muller de Domaio.

Veciños indignados

Os veciños de Victoria amósan-
se indignados por como sucede-
ron os feitos. “O perito púxolle
prezo a unhas terras que nunca
veu, ¿como pode ser?”. “Só o
que vale o muro de pedra xa dá
para pagar o accidente”, sinalan
dous homes que pasaban por
diante da finca. “O que temos
claro é que de aquí non a botan,

antes saímos coas armas ao
lombo”, engaden.

O irmán e co-propietario das
terras, “Tino”, non quixo facer
declaracións nin explicar a súa
situación. Un dos sobriños que
ten Victoria afirmou que “a pren-
sa non se tiña que ter metido en
nada disto”. Quizais agora sexa
máis doado repartir a herdanza,
aínda que o burro non estará pa-
ra miralo porque faleceu hai seis
meses sen chegar nunca a recu-
perarse das feridas.♦
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Patéticos
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Eu de cologne. Son as vinte
h. pm. do día martes, 19 de
novembro, 002. Chove e

venta do SO. ao O. A mancha
da morte e a negrura invade pa-
seniño o meu litoral atlántico:
4.000 toneladas que percorren
xa máis de 196 quilómetros. E
digo meu porque quero baleirar
aquí, nas costas dos mancados
permanentes, o tanque do
cabreo, non deles, que son errá-
ticos, finos e duros á vez, “inca-
paces” (chamounos así arestora
o presidente da Franza, Jacques
Chirac: aos políticos nacionais e
internacionais, para quen pide
medidas drásticas e severas, e
di estar “horrorizado”). Pois ve-
laquí con quen aínda bogamos
despois dos Polycommander,
Urquiola, Andros Patria, Mar
Exeo, Erika,... Prestige. ¡Manda
carallo! E siguen aí. Eles, inúti-
les, soberbios, testáns. Nós
petroleados. Veño de ver polas
Tvs. as imaxes dun colo tráxico
de barco abandonado á súa sor-
te, un colo que quixo afundir na
soedade a 145 millas das Illas
Cíes. Un colo roto de barco ve-
llo, superexplotado pola rapiña
de hoxendía, toda ela voraz,
asasina, cagharrosa: véxase o
mar que nos deixan en sete días
de furriqueira a bordo do tal
Prestige. O meu mar está
lixado, lisiado, louco e cheo de
furias. Son moitas merdas xun-
tas, tantas que asustan. Jacques
Chirac dixir. E Portugal, irmán,
alerta. ¿E a Grande Bretaña que
comanda o amigo con quen
compartilla Aznar a autocracia
e a tolemia guerreira pro Bush?
Pois cara á Xibraltar ía o bisavó
dos petroleiros piratas. Si. E
vostedes ¿ú é?, “España se
reserva el derecho a...” A
vociña de lonxe, lonxe, lonxe.

O Instituto de Catálise e Pe-
troquímica do CSIC, por boca
do seu investigador, Antonio
Cortés, afirma que “o mellor foi
que o barco se afundise, pois
que o petróleo ha solidificar ne-
sa zona abisal, entre os 4.000 e
5.000 ms. (os restos mortais do
paseado repousan arestora nos
3.500 ms: xardín fermoso de vi-
da no mar, con case 73.000
toneladas de fuel oil no ventre)

Luns, 18, na Radio
Galega, escoito en directo ao
delegado do Goberno, don
Arsenio Fernández de Mesa,
son as 19,35, dando el só a
cara frieira, nerviosa a voz,
“El vicepresidente 1º del Go-
bierno sobrevolará mañana la
cena, ¡perdón!, la zona”, Sen-
tín mágoa por el, nesta apoca-
lipse sen trampas, nin cartón,
nin barco. Só fuel oil. ¡Ah,
pero comeremos, turrón,
turrón, turrón! Dos pobres,
polo Nadal.

A ver se outra Galiza polí-
tica é quen de dar mil brados,
axiña e de vez, polos dereitos
que todos nos negan. Quero
que se escoite en Compostela,
Madrid, Europa, o Mundo... a
miña/nosa voz por esa Refor-
ma Urxente do Dereito Marí-
timo Internacional, por dar si-
nais de vida, de aviso e máis
de orgullo e de respecto defi-
nitivos, fronte á volta da
negrura e submisión. ¡Xa!♦

Un home alíase co poxador para deixar a súa irmá sen nada

O burro que repartiu a herdanza en Vilaboa
RUBÉN VALVERDE

Nin o burro de Sancho Panza tivera tanta sona como o burro de
Vilaboa, nin nunca un animal desta especie foi taxado a tan al-
to prezo, nin serviu como arma para acabar cun longo conflic-
to familiar. Victoria Cerqueiro Acuña e mailo seu irmán Juven-
tino herdaron dos seus pais vinte fincas e tomadas, máis dous
solares con vivendas. Durante case dúas décadas non foran ca-
paces de chegar a un acordo para repartir os máis de 15.000 me-
tros cadrados de propiedades. Un accidente entre o burro pro-
piedade de Victoria e un coche deu entrada en escena a un es-
pecialista en conseguir terreos a baixo prezo, Manuel Riobó,
“Pero o meu irmán está detrás de todo isto”, comenta Victoria.

Victoria no muro da súa casa fronte á do seu irmán.                        PA C O  VILABARR O S

‘O Manolo Riobó

levou varias

propiedades que só

o meu irmán

Tino sabía

que eran nosas”

Victoria Cerqueiro



Os datos do Instituto da Muller
son apenas unha pequena mos-
tra da realidade pois só se de-
nuncian entre o 5 e o 10% dos
casos reais. Por iniciativa da
Federación de Mulleres do
Quebeque, máis de 3.500 orga-
nizacións en todo o mundo le-
van, desde o ano 2000, desen-
volvendo actividades ao redor
duns obxectivos comúns:  loi-
tar contra a pobreza e a violen-
cia de xénero. En Galiza,  a Co-
ordenadora Nacional da Mar-
cha Mundial das Mulleres en-
globa a 36 organizacións que
para a convocatoria da mani-
festación do sábado 23 escolle-
ron o lema “Basta de parches,
por unha lei galega contra a
violencia de xénero”.

Para demandar dos poderes

públicos e dos gobernos medi-
das urxentes encamiñadas á
prevención, a protección e aten-
ción das vítimas, o BNG tamén
apresentará unha moción en ca-
da concello no que ten repre-
sentación na que ademais soli-
cita que a coorporación munici-
pal garde un minuto de silencio
cada vez que se produza unha
morte por malos tratos. 

Con esta medida a forma-
ción nacionalista pretende que a
sociedade avalie en toda a súa
dimensión a verdadeira magni-
tude do problema porque, de
aprobarse, significaría que to-
dos os plenos terían que empe-
zar cun minuto de silencio. Os
datos poñen de manifesto, enga-
den, que as medidas arbitradas
até o momento constitúen pouco

máis que operacións de imaxe.
En moitos casos, denuncia o

BNG, incluso os teléfonos de
axuda ás mulleres que aparecen

nas guías da Xunta carecen de
persoal cualificado.♦
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A Marcha Mundial das Mulleres convoca unha manifestación contra a violencia de xénero

Cinco mulleres morreron por malos tratos

nos cinco primeiros meses do ano 
P.B.

Nos cinco primeiros meses do ano, na Galiza, cinco mulleres
morreron vítimas de malos tratos e 479 presentaron denun-
cia. Para demandar unha lei galega contra os malos tratos e
con motivo do Día Internacional da non violencia contra as
mulleres, o sábado 23 de novembro celébrase unha manifes-
tación nacional en Santiago que sae ás seis e media da Alameda.

Atopo, medio esquecida, unha folla con
propostas para formar parte dun plan de
normalización lingüística polos gober-
nos municipais que se acababan de
constituír en 1999:

– Os sinais de tráfico que leven texto
(non sendo que se trate dun termo inter-
nacional como stop) deben ser galeguiza-
dos (ceda o paso, vao permanente, etc.)
igual que os paneis permanentes ou oca-
sionais (cortes ou desvíos de tráfico, limi-
tacións de estacionar, accesos a garaxes,
etc.) incluídos os textos pintados no chan.

– Redacción en galego de todos os
carteis, publicidade, programas e demais
material impreso tanto dos actos cultu-
rais, deportivos, recreativos, etc. organi-
zados polo Concello como dos que o
Concello patrocine ou subvencione (aso-
ciacións veciñais, comisión de festas,

festas parroquiais ou de barrio, centros
educativos, entidades profesionais, cai-
xas de aforros, etc.).

– Transmisión en galego de todas as
mensaxes sonoras –mesmo publicitarias–
emitidas en actos puntuais ou cíclicos
(Reis, Antroido. festas patronais, etc.)
cando o Concello sexa o que organice,
patrocine, subvencione ou faga concesión
a colectivos e o acto teña lugar nas vías
públicas ou en instalacións públicas (es-
tadio, recintos deportivos, feirais, etc).

– Organización polo Concello dunha
plataforma de actividades variadas (teatro,
monicreques, canto, xogo, etc.) en galego
para rapaces e rapazas de diferentes idades
(especialmente para os máis pequenos)
nas que os monitores e monitoras estimu-
len e dirixan a utilización do galego como
lingua de relación dentro do grupo.

– Fixación dunha porcentaxe axeitada
(40-50%) de música galega e en galego nas
megafonías concedidas na vía pública con
ocasión do Nadal, Antroido, festas, etc.

– Uso do himno galego na clausura
dos actos municipais de certo relevo.

– Instalación da bandeira galega nos
lugares públicos con motivo de festas
sinaladas (patronais, Día das Letras Ga-
legas, 25 de Xullo, etc). Promoción da
bandeira galega para a súa utilización
nas ocasións de relevo por parte de co-
misións de festas, entidades veciñais,
culturais e deportivas, colectivos e par-
ticulares.

Que eu saiba non chegou a callar un
plan asumido por moitos ou poucos con-
cellos. Certo é que hai gobernos munici-
pais (moi pouquiños) que fan algo no te-
rreo da normalización, pero algúns dos
que se cabía esperar unha actitude deci-
dida non levan á práctica nin siquera as
propostas máis evidentes e doadas.

¿Farano algún día?♦

Concellos
HENRIQUE HARGUINDEY

Conxeito

Manifestación realizada en Santiago contra a violencia de xénero.                                                                            A . PA N AR O
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Nesta xornada Xosé Antonio Or-
za, conselleiro de Economía e Fa-
cenda presentou uns orzamentos
de continuidade que seguen a so-
meter a Galiza ao equilibrio pre-
supostario ditado polo Goberno
de Aznar e que a xuízo da oposi-
ción non van permitir que se cum-
pran –igual que pasou neste ano–
as previsións de crecemento da
economía galega que fai a Xunta. 

Unhas contas nas que ade-
mais, segundo denuncian os na-
cionalistas, os orzamentos da
Consellería de Educación só me-
dran un 3,6% e os do SERGAS
nun 5,2% en contraste coa media
do 7,7% que resulta para o con-
xunto. Ou o que é o mesmo  nas
que volven discriminarse, segun-
do explica na súa emenda de de-
volución o BNG, seccións cru-
ciais para a política de servicios
públicos e benestar social da ci-
dadanía “cando a realidade obxec-
tiva da nosa sociedade reclamaría
exactamente todo o contrario”.

En troques, o conselleiro na
súa defensa dos orzamentos para
o 2003 –que continúan o seu trá-
mite no Parlamento– afirmou que
“apostan claramente polo crece-
mento económico” e prometeu a
creación de 24.000 novos postos
de traballo. Na intervención ta-
mén anunciou como medida es-
trela a posta en marcha de rebai-
xas fiscais en materia de viven-
das e doazóns. No turno de répli-
ca cualificou as intervencións da
oposición de pouco e rigorosas e
excesivamente negativas. 

“O problema –mantivo Xesús
Veiga (BNG), que sustituiu a
Beiras–  é que non se parte da
diágnose sobre cales son as nece-
sidade reais da economía gale-
ga”. O deputado sinalou que é
“inaceptábel asumir de forma
acrítica o déficit cero cando go-
bernos como o francés e o ale-
mán  non o fan e cando o propio
presidente da Comisión Europea,

o señor Prodi ten cualificado lite-
ralmente de estupidez a súa utili-
zación ríxida e dogmática”. 

Buraco de 1.200 millóns  

O PSOE coincidiu co BNG á ho-
ra de indicar que este orzamentos
non van permitir avanzar na con-
verxencia nen afrontar –en pala-
bras do seu portavoz Emilio Pé-
rez Touriño– os déficits estrutu-
rais de Galiza pero tamén ao sina-
lar que as contas galegas presen-
tan un alto nível de opacidade e
falta de transparencia, o que faci-
litaría o uso clientelar de fundos
públicos (máis de cen millóns de
euros) nun ano no que se van ce-
lebrar eleccións autonómicas. 

Na súa intervención, Emilio
Pérez Touriño denunciou que a
Xunta agocha un déficit oculto e
acumulado de 1.200 millóns de eu-
ros (que representan o 4% do PIB)
e acusou ao Goberno galego de
quererlle ocultar á realidade aos ci-
dadáns.”Lamentabelmente os or-
zamentos non son críbeis e creban
a confianza de familias e empresas.
Estamos ante un escenario pura-
mente virtual”, engadiu. No turno
de réplica Orza negou a existencia
de tal buraco e recomendoulle a
Touriño documentarse mellor.

Outros orzamentos posíbeis

Nunha segunda parte do debate
BNG e PSOE defenderon emen-
das para a transferencia de recur-
sos dunhas seccións a outras que
tamén rexeitou, como todos os
anos, o PP. O BNG apresentou 15
emendas que suporían mobilizar
419 millóns e medio de euros. O
obxectivo, dixo Veiga, “demostrar
que cos mesmos recursos é posí-
bel facer outros orzamentos, ter
outras prioridades de gasto”. Os
fondos detraeríanse das subven-
cións ao ensino privado, gastos en
persoal de gabinete e no medre do

endebedamento nun 0,26% do
PIB, case que a metade do que
comtempla o Goberno de Aznar
para o 2003 e que compensa co
superávit da Seguridade Social. 

As súas propostas, que agora
convertirá en emendas parciais,
consisten en incrementar o gasto
social (70 millóns de euros para
reducir as listas de espera e 30
millóns de euros para potenciar a
rede de atención primaira, máis
de 100 millóns de euros para o
ensino público, 18 millóns de eu-
ros para residencias públicas pa-
ra maiores, 4 millóns de euros
para atención domiciliaria, 9 mi-
llóns de euros para escolas infan-
tis, 18 millóns de euros para a
construción de vivendas para
mozos e 120.000 euros para fi-
nanciar a pílula do  día seguinte);
as actuacións contra o desempre-
go ( 6 millóns de euros para em-
prego xuvenil e outros tantos pa-
ra o establecemento dun salario
social); diversas actuacións para
dinamizar o tecido produtivo e
repartir dacordo coa FEGAMP
entre os concellos –pero con “luz
e taquígrafos”– máis de 134 mi-
llóns, entre outras iniciativas. 

Por outra banda, as emendas
do PSOE perseguían seis obxecti-
vos fundamentais: a creación de
emprego de calidade (para o que
destina 106,4 millóns de euros), a
mellora da accesibilidade á viven-
da para 10.000 familias (67 mi-
llóns de euros) potenciar políticas
sociais (104 millóns de euros) me-
llorar a calidade da educación (73
millóns de euros) acadar  o inves-
timento do 1,1% do PIB en I+D
(33 millóns de euros) e a creación
dun Fondo de Equilibrio Territo-
rial para o Desenvolvimento Sos-
tíbel (167 millóns de euros. Coas
súas propostas para o emprego,
por exemplo, os socialistas prevén
que se poderían crear 7.000 postos
de traballo para xente moza e
53.000 contratos estábeis. 

Tampouco faltou o convite
por parte do BNG a transacionar
emendas e comprometer fundos
para as perdas polo sinistro do
Prestige. Pero Orza dixo se abri-
ría  unha liña de crédito extra-
presupostaria para dispor dos re-
cursos necesarios.♦
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Prestige
MANUEL CAO

Hai que referirse e tratar de explicar sucesos tan desgraciados co-
mo o novo accidente nas costas de Fisterra do buque, de inapro-
piado nome Prestige, que está a contaminar gravemente o noso ri-
co litoral. Na xestión do incidente non é doado observar elemen-
tos de racionalidade, organización e lóxica de goberno orientado
á conservación dos recursos naturais e á protección das nosas cos-
tas. Para J.Mª Aznar, o importante é Gibraltar, cara onde ía o bar-
co; para a Xunta de Galicia calmar os ánimos e prometerlle car-
tos os afectados máis directos; para os xestores da crise alonxar o
barco da costa para que afunda ou empaquetarllo aos portugueses
e africanos; para a Unión Europea predicar sen dar trigo; para os
armadores recuperar a carga para non perder cartos, para os in-
gleses emporcar as costas doutros e botarlle a culpa aos demais;
para os mariñeiros filipinos salvar o pelico; para os mariñeiros
emigrar a Canarias; para os galegos esperar que mude o vento e
para os españois o Barça-Madrid do vindeiro sábado.

Dado que o noso litoral é e será zona de abundante tránsi-
to marítimo con alto risco de accidentes sería bon sacar dun-
ha vez as ensinanzas oportunas deste desastre e poñer en mar-
cha estratexias para conservar uns recursos naturais, vitais pa-
ra a nosa economía.

1.- Galicia, liderada pola Xunta, debe promover as inicia-
tivas pertinentes diante de España e a UE para controlar o trá-
fico marítimo nas nosas costas. Previsibelmente, as actua-
cións da Unión Europea e de España serán, no curto prazo,
ineficaces debido aos intereses do comercio marítimo e ás di-
ficultades intrínsecas de regular o tráfico de mercancías nun
contexto de globalización económica,  polo que convén ac-
tuar pola vía de feito tratando de forzar pacíficamente a lega-
lidade. Por exemplo, obrigar aos barcos a variar a súa ruta
(atracar ou alonxarse) en caso de temporal; realizar inspec-
cións periódicas e por sulpresa, prohibir ou alonxar pola for-
za aos buques que transporten mercadorías que poidan aca-
rrear perigos graves para o ecosistema mariño, etc. 

2.- Dado que para España, Galicia é o cú do mundo e un gra-
neiro de votos para a dereita, os grupos de intereses: mariñeiros,
mariscadores, armadores, hosteleiros, empresarios turísticos, etc
deberían manifestarse directamente nas eleccións obrigando aos
partidos estatalistas a considerar os intereses pesqueiros e o man-
temento dos recursos naturais galegos como “intereses vitais de
España e da UE”. Para isto, basta con adoptar o modelo republi-
cano dos EE UU que tanto parece gustar á dereita española. Do
mesmo xeito que os Gobernadores dos Estados obrigan ao Pre-
sidente Bush a defender os seus intereses a cambio dos seus vo-
tos, en Galicia, os líderes da maioría gobernante, poden utilizar
os seus votos (o PP galego ten 16 Deputados no Congreso, o PPE
ten 183 e a maioría parlamentaria está en 176) para esclarecerlle
a J. Mª Aznar da comenencia  de interesarse pola Pesca e a Ma-
riña Mercante para ser un bon Presidente en Moncloa.

3.- Os desastres ecolóxicos teñen efectos externos sobre to-
da a actividade económica de Galicia e, a curto prazo, os gru-
pos de intereses da sociedade civil teñen que demandar unha
atención orzamentaria suplementaria que minimice os efectos
económicos directos nas rendas das familias e na actividade
empresarial. As dotacións orzamentarias só poden proceder do
Goberno central, responsábel directo do control das nosas cos-
tas debido a que estamos diante dunha competencia exclusiva
do Estado. Cando se exerce tan mal unha competencia estamos
diante da incompetencia e, habitualmente, hai que pagar os
desperfectos por danos e perxuicios causados a terceiros. Des-
pois, España pode reclamar ao armador, a Blair, á UE, a Grecia
ou a quen desexe e, non vale escudarse no déficit cero que, ex-
plicitamente, acepta como excepción o caso das catástrofes.♦

‘Os líderes da maioría gobernante,
poden utilizar os seus votos

(o PP galego ten 16 Deputados) para
esclarecerlle a Aznar da comenencia de

interesarse pola Pesca e
a Mariña Mercante”

BNG e PSOE reclaman

máis gasto social nos orzamentos do 2003

A Xunta someterá de novo a

Galiza ao corsé do déficit cero
P.B.

Despois de que o PP rexeitara a celebración dun pleno extraordinario
para tratar a catástrofe do Prestige, o martes 20 de novembro os de-
putados galegos tiveron que discutir, en sesión monográfica, o proxec-
to de lei de orzamentos para o 2003 mentres coñecían as últimas no-
vas do afundimento do buque. O desastre empapou un debate no que
X.M. Beiras renunciou a intervir para poder desprazarse ata a costa.

A . PA N AR O

Xosé Antonio Orza
presentou uns

orzamentos de
continuidade.

O Delegado do Goberno,
Arsenio Fdez. de Mesa,
no centro, seguiu o problema
sen perder a compostura.
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Unha primeira aproximación ao
impacto que pode xenerar na eco-
nomía galega, particularmente no
sector mar-industria, a catástrofe
da marea negra vertida polo Pres-
tige, permite albiscar consecuen-
cias terríbeis para o sector e un
prolongado período de recupera-
ción que requerirá moito máis
que as cativas axudas anunciadas
pola Xunta e o goberno central.

Segundo o informe Ardan,
elaborado polo Consorcio da Zo-
na Franca de Vigo, o valor enga-
dido bruto (VEB) do complexo
mar-industria representa o 6,68%
do PIB galego e xenera 32.700
empregos (dados do 2001). Am-
plísimas zonas da costa galega vi-
ven deste complexo económico.

Os danos que hai que avaliar
pasan por cuantificar o impacto
do vertido sobre as actividades
extractivas (moluscos, crustáceos
e peixe), actividades de cultivo
(acuicultura e bancos naturais),
empresas de industrialización,
empresas de distribución e co-
mercialización, actividades de
apoio vencelladas ao sector pes-
queiro (asteleiros, talleres, xesto-
res, suplidores) e restauración e
hostelería.

No aspecto comercial o im-
pacto será de longo prazo, xa
que as especies galegas serán
substituídas imediatamente po-
las importacións doutros luga-
res o que xenerará un novo pa-
trón de consumo e a perda de
mercados tradicionais nos que
os produtos de mar galego ocu-
pan un lugar destacado.

En termos de marketing a
perda é substancial. O tirón tu-
rístico das costas galegas recibi-
rá un golpe en seco, baixará
grandemente a imaxe de calida-
de dos produtos do mar galego e
das denominacións de orixe
existentes, tirando pola borda a
proxección internacional logra-
da tras anos de campañas e bó
facer extractivo, industrial e co-
mercial. A recuperación desta
situación non é doada e esixe
longos prazos e esforzos econó-
micos importantes.

Socialmente, o cese da acti-
vidade extractiva xenerará un
paro estrutural nas costas ga-
legas por tempo indefinido, co
agravante de que a xente do mar
galego ten unha cualificación
específica de difícil adaptación
a outras actividades. O cese da
actividade extractiva por tempo
indefinido pode alentar novas
ondas de emigración co respei-
tivo impacto social, demográfi-
co e económico.

Non queremos alarmar pero
a situación é moi grave e os pa-
nos quentes que se están a po-
ñer sirven de pouco. A costa
galega precisa un plano urxente
de investimentos de grande ca-
lado, unha especie de Plano
Marshall de salvamento e recu-
peración non só dun sector eco-
nómico, senón dunha forma de
vida e dunha parte substancial
do ser galego.♦

A estratéxica situación xeográfica do noso
país converte ás costas galegas en ponto de
paso obrigado dun denso tránsito marítimo
comercial. Segundo dados oficiais, cada ano
atravesan o Dispositivo de Separación do
Tránsito Marítimo de Fisterra aproximada-
mente 45.000 buques mercantes, isto é, uns
122 diários. Dese conxunto de buques, uns
13.000 cargan mercadorias perigosas, isto é,
36 buques ao dia. Sumemos-lle a estas cifras
centos de embarcacións pesqueiras galegas
que faenan habitualmente nos seus caladoi-
ros tradicionais, que en casos coinciden co
traxecto do “Corredor de Fisterra”, e fare-
mo-nos unha idea aproximada da dimensión
real de algo que temos a escasa distáncia. 

O nível de sinistralidade real é moito
maior do que se fai público. Non só os ca-
sos coñecidos do “Mar Exeo”, “Cason”,
“Urquiola”, etc. Nos últimos dous anos, por
exemplo, embarrancaron ou sofreron acci-
dentes en augas galegas o “Kristal”, “Ka-
bou”, “Ramdane Abane” (este último estivo
a piques de provocar unha auténtica catás-
trofe humana e ecolóxica na costa de Mu-
xia), “Alejandro I”, “MSC  Pride”, e un lon-
go etcétera. Por non citar o “Pacific Pin-
tail”, que percorreu a nosa costa cargado
con 230 kgs. de uránio. Pode-se afirmar,
pois, que na Galiza padecemos a taxa máis
alta de sinistralidade marítima de Europa, á
vez que un alto índice de incompeténcia dos
governantes, de discriminación flagrante do
noso país na matéria que nos ocupa, e de de-
samparo e indefensión plenas neste terreo. 

O caso do buque “Prestige”, mália á ver-
sión oficial, é un exemplo ben elocuente, á al-
tura de 2002, do desamparo que padece a cos-
ta galega en meios preventivos, de control do
tránsito marítimo, de seguranza e de salva-
mento marítimo. De nada serve pór en mar-
cha unha consistente operación mediática, ao
servizo do poder político, para achacar en ex-
clusiva a responsabilidade do acontecido ao
comandante do buque e, curiosamente, ao pe-
ñón de Xibraltar, exonerando asi á Xunta de
Galiza e ao Governo español da responsabili-
dade política directa neste sinistro de propor-
cións ainda, a dia de hoxe, incalculábeis. 

O Governo español e a Xunta de Galiza, de
xeito consciente e deliberado, ocultaron infor-
mación, censuraron, manipularon e enganaron
á sociedade galega desde que o 14 de Novem-
bro se iniciou o dramático periplo do buque
“Prestige” fronte ás costas do noso país. Dixe-
ron-nos que o operativo de salvamento se pu-
xera imediatamente en marcha. Que pasou? 

■ OCULTACIÓN. Os buques de salva-
mento marítimo pertecentes á Xunta de Ga-
liza (remolcador “Valdívia” e buque de
apoio “Serra de Santiago”) non pudieron
actuar pola sua obsolescéncia, e por non se-
ren aptos para operacións deste tipo. Os he-
licópteros “Pesca I” e “Pesca II” revelaron-
se  ineficaces, cativos, con pouca autono-
mia, e sen marxe de actuación en situación
de temporal. Xa que logo, os meios da Xun-
ta fóra de servizo. Estes son os meios pró-
prios cos que conta a Xunta de Galiza para
defender un litoral galego de 1.200 kms. de
costa, 19 rias, 127 portos, nunhas condi-
cións climáticas como as de Fisterra, nas
que hai 109 dias ao ano como média  de in-
tensidade de vento Forza 8, isto é, temporal. 

Meios do Governo español. É certo que
o helicóptero “Helimer Galícia”, de presta-
cións moi superiores aos “Pesca” galegos
levou un maior control (evidentemente só
aéreo), mais sen capacidade real de intervir
sobre o sinistro. O dos remolcadores é algo
máis complexo. Xa é suficientemente es-
candaloso, no plano político, a reubicación

do potente “Alonso de Chaves” en Xixón,
deixando o seu porto base da Coruña por
decisión política directa –e caprichosa, non
obxectivábel– de Madrid. Pero é que ade-
mais, estes buques pertecen a empresas pri-
vadas e contan con contratos por servizo á
administración en caso de participaren en
dispositivos de salvamento. En todo caso,
seguen a lóxica de empresas privadas, quer
dicer, acadar o máximo lucro co mínimo es-
forzo, deixando a finalidade social nun lu-
gar residual. Asi pasou o que pasou. 

Perguntou-se alguén porque tardan os re-
molcadores nada menos que 24 horas en su-
xeitar ao “Prestige”? Unha empresa de remol-
cadores obtén un benefício directo en función
do risco de cada operación de salvamento. A
maior risco, maior benefício. O de menos son
as consecuéncias sobre un povo historicamen-
te castigado por este tipo de situacións. O
máis importante, como sempre, o negócio. 

■ O CONTO DE XIBRALTAR. Outro pre-
texto enarbolado polas administracións espa-
ñola e galega foi o de “Gibraltar”, coa dupla
finalidade de evadir responsabilidades, e de
aproveitar a ocasión criando un contexto ide-
olóxico descaradamente españolista. A engo-
minada afirmación de
Arsénio Fernández De
Mesa fai recair boa par-
te da responsabilidade
do sinistro sobre as au-
toridades xibraltareñas,
en base a unhas  inspec-
cións de buques supos-
tamente insuficientes
que teñen a sua explica-
ción no “problema” ain-
da “non resolto” da so-
berania do peñón. 

Sexamos sérios: O
convénio internacional
coñecido como Memo-
rando de Paris, subscrito
entre outros polo Estado
español, ubica aos bu-
ques que enarbolan pavillón español por baixo
de países como Corea do Sul, Libéria, Illas
Barbados ou Singapur, atendendo ao número
de inspeccións realizadas e ás deficiencias de-
tectadas nas embarcacións. Esta situación deu
pé a que os próprios funcionários das Capita-
nias Marítimas denunciasen a realidade á que
se enfrontan nesta matéria. 

Aproximadamente a metade dos buques
que recalan en portos galegos non son sub-
metidos aos controis regramentários de ca-
rácter administrativo e de seguranza maríti-
ma. O máis absurdo é que estas práticas, que
se producen habitualmente, non son contrá-
rias á normativa existente na materia, senón

que se realizan ao abeiro da mesma, através
do sistema coñecido como “autodespacho”. 

Asi, un buque pode obter permiso para
sair de porto antes ou despois de recalar no
mesmo se chega fóra do horário de oficina.
Deste xeito tan peculiar, un buque que
transporte mercadorias perigosas só terá
que facer coincidir o atraque co horário iná-
bil para evitar a correspondente inspección.
Os inspectores comunitários contan con
xornada laboral de luns a venres, o que per-
mite que moitos buques teñan unha impor-
tante marxe de posibilidades, nese periodo
temporal, para programar a hora de entrada
en porto. E esta situación non é responsabi-
lidade de Xibraltar: máis ben compete-lle
ao Sr. Arsénio e aos seus correlixionários do
PP, e con anterioridade do PSOE. 

Máis dados. En política preventiva, é un au-
téntico escándalo que non haxa cobertura radar
en todo o noso litoral, ou zonas do noso mar
con sombra rádio-eléctrica nas que non se pode
utilizar o Canal 16 de VHF, que é a frecuéncia
de socorro utilizada polos buques en caso de
emerxéncia. Ou que non exista seguimento do
tránsito marítimo via satélite, tal e como xa se
fai desde hai anos en Canárias. Non creo que se
atrevan a outorgar-lle esta responsabilidade ao

comandante do buque
ou a Xibraltar. Algunha
deberan ter quen gover-
na, non si? 

Por non falar do es-
pectáculo grotesco da
falta de unidades para o
combate contra a con-
taminación. Barreiras
escasas e que creban,
auséncia de buques es-
pecializados, falta de
persoal... En fin, un re-
cital de falta de previ-
sión, de incompeténcia,
de submisión a Madrid,
de mentira e de mani-
pulación informativa. 

Un desastre desta
magnitude non pode pasar desapercibido do
ponto de vista político e social. É fundamen-
tal, imprescindíbel, que o povo galego, co
nacionalismo diante, articule a necesária res-
posta mobilizadora para que feitos tan la-
mentábeis como este non se repitan nunca
máis. Está en xogo o futuro de sectores pro-
dutivos como a pesca, o marisqueo, a
acuicultura, mais tamén a nosa dignidade co-
mo nación. Que se inteiren os Fraga, De Me-
sa, López Veiga, Álvarez Cascos, e tamén os
que estiveron antes, que con este povo non se
pode volver a xogar nunca máis.♦

BIEITO LOBEIRA é deputado do BNG

‘Prestige’, a outra versión
BIEITO LOBEIRA

‘O Memorando de Paris
ubica os buques que

enarboran pavillón español
por baixo de países como

Corea do Sul, Libéria, Illas
Barbados ou Singapur,

atendendo ao número de
inspeccións realizadas”

O ronsel de interrogantes que deixa o afundi-
mento do Prestige, son enumerados polo autor,

que pon de manifesto as carencias que se
amosaron durante toda a crise do petroleiro.

Labores de limpeza en Corme o mércores 19.                                                                               A . PA N AR O



A.N.T.
“Con man esquerda. Unha
nova política fronte ao colap-
so vasco” é o título do libro
escrito por dúas socialistas
vascas, Genma Zabaleta e Denis
Itxaso. Un desafío as teses socia-
listas oficiais e tamén ao PP.

Genma Zabaleta lidera a corrente
do PSE denominada Novo Socia-
lismo que só obtivo o 6% dos vo-
tos no último congreso, ganado
por Patxi López. A súa tese sen
embargo é significativa: tender
pontes cos nacionalistas. “As
pontes sempre son as primeiras
en cair nas guerras”, alerta. Itxa-
so, pola súa parte, sinala: “Todas
as iniciativas que se propoñan
deber ter por obxecto vertebrar a
sociedade e non dividila máis”. E
engade: “Sería unha irresponsa-
bilidade histórica poñer á socie-
dade vasca na tesitura de ter que
elixir entre a independencia e a
sacrosanta unidade de España.
Existe un espacio de encontro en-
tre os que son nacionalistas e os
que non o somos”. A súa propos-
ta parece arriscada cando se mira
desde Madrid: “Hai que elaborar
un acordo político amplo que te-
ña por obxectivo ampliar os con-
sensos que se produciron en 1978

e que, nalgún momento, se poida
someter a un referendum, en li-
berdade e sen violencia”.

Esta idea vai na liña da mani-
festada por unha persoa tan signi-
ficada como o alcalde de Donos-
tia, Odón Elorza que recente-
mente evocou a doctrina sentada

polo Tribunal Supremo do Cana-
dá sobre o Quevec como referen-
te para unha consulta en Euskadi:
unha maioría cualificada e unha
pregunta clara. Sería o remate do
proceso tras o cumprimento inte-
gro do Estatuto e en ausencia de
violencia. Tras esta declaración,

o goberno central pediulle ao
PSOE que “chamase á orde ao al-
calde de San Sebastián”.

As ideas que verten as repre-
sentantes da corrente Novo So-
cialismo non as apartan do ob-
xectivo de ETA. Juan Priede,
concelleiro de Orio, foi asesina-

do unha semana despois de ava-
lar coa súa sinatura a candidatu-
ra de Zabaleta no congreso do
partido celebrado en marzo.

Malas para ETA e para Aznar

Zabaleta e Itxaso consideran que
as súas ideas son malas para
ETA e tamén para Aznar, “sim-
plemente por atreverse a pensar
de forma diferente”. Cuestionan
a Lei de Partidos que “non vai
achegar a paz e pode contribuir a
radicalizar a situación” e atribú-
en a posición oficial do seu par-
tido á falta de reflexos e á pre-
sión da opinión pública de fora
de Euskadi. Consideran neste
sentido que “lexislar a golpes de
estado de ánimo resulta un exer-
cicio moi perigoso”.

As dúas destacadas militantes
socialistas tocan outro tabú para
as posturas oficiais de PP e PSOE,
ao recoñecer que se inspiran na
vía irlandesa de diálogo entre o
socialdemócrata Hume e Gerry
Adams. Do primeiro asumen a
idea de que “a soberanía deriva da
xente e non de conceptos territo-
riais desfasados” e do lider do
Sinn Fein a frase de que “para
acadar a paz un debe traballar co
inimigo e convertilo en socio”.♦
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En Cataluña, a pesar de que nin-
guén quere caer na superficiali-
dade que supón crer nunha son-
daxe neste país, tódalas bocas
van cheas da última enquisa do
Centro de Investigacións Socio-
lóxicas. Por primeira vez dende
1999, cando se celebraron as úl-
timas eleccións catalanas, inver-
teuse o sentido da intención de
voto e o prexuízado golfiño de
Jordi Pujol, Artur Mas, sitúase
dous puntos por riba do seu rival
socialista, Pasquall Maragall.
Ata agora, Maragall sempre saí-
ra vencedor, incluso entre os
acérrimos votantes de CiU, moi-
tos deles autodenominados pujo-
listas. Dende a última e polémica
victoria de Pujol nas urnas, con
menos votos que Maragall, pero
con máis escanos no Parlament,
o líder socialista foi sempre visto
pola sociedade catalana como o
futuro President da Generalitat e
non sempre por méritos recoñe-
cidos: pola necesidade dun cam-
bio, de recuperar vigorosidade e
empuxe, polo pouco respecto
que infundiu Mas. Pasquall Ma-
ragall, tamén oráculo en man,
sentiuse vencedor dende o prin-
cipio (non cabe esquecer que o
mesmo día das últimas elec-
cións, cando o reconto de escano
xa daba como gañadores aos na-
cionalistas de CiU, o líder socia-
lista brindaba na sede da rúa Ni-
caragua como salvador de ma-
sas. Esa sensación que tivo Ma-
ragall levouno a un certo inmo-
bilismo político e ao único argu-
mento de desacreditar por siste-
ma. E diso, ao final a poboación

dáse conta. Á marxe dos resulta-
dos do CIS, unha ponse a pensar
en proxectos políticos para Cata-
luña e só recorda os de CiU. Que
quizais os nacionalistas son máis
espabilados e xa están a facer
campaña electoral, de acordo.
Que quizais ven as cousas com-
plicadas e intentan contentar á
xente con falsas promesas, de
acordo. Pero un político é o que
é e non lle chega con ir presen-
tando libros para explicar o seu
proxecto para Cataluña, como fi-
xo Maragall esta semana. Así
non chega á xente a pesar dos
seu aspecto simpaticón de home
maduro, con aires de desenfado e
certo toque de xenio tolo. Mara-
gall esqueceu a quen se dirixe e
cando o lembra o que fai é apa-
recer nos medios de comunica-
ción para tirar polo chan ou acu-
sar de electoralista ao contrin-
cante. E a política, ¿para cando?
Se o PSC se declara en contra do
Plan Hidrolóxico Nacional e o
proxecto de transvasamento do

Ródano que CiU propón para re-
ducir a presión sobre o Ebro é
oportunista e o único que intenta

segundo os “socialistas” é cal-
mar a crispación social en Cata-
luña, ¿onde está a súa proposta

alternativa? Queda ben ver un
informativo de televisión o do-
mingo ao mediodía e ver a un
Maragall sostendo unha pancarta
en contra do transvasamento do
Ebro e a favor do mantemento
medioambiental do Delta do
Ebro, pero ¿cal é a súa aposta an-
ta unha deficiencia hídrica evi-
dente?

Salta á vista que Artur Mas
comezou a facer campaña, a in-
tentar chegar á xente. E hai cou-
sas nas que se equivoca e moitas
outras que desgustan a moitos
electores. Pero fai. En pouco
tempo presentou un proxecto or-
denado e extenso sobre o futuro
nacionalista que quere para Ca-
taluña, mellor ou peor, tanto ten.
Reformou o Goberno de cara á
próxima lexislatura deixando
clara a sensibilidade por temas
de tanta forza social como a ocu-
pación e a seguridade cidadá. Es-
ta semana fixo público o seu pro-
xecto do río Ródano para reducir
a presión que o PHN fará sobre o
Ebro cando sexa unha realidade
e foi Artur Mas quen o presen-
tou, como se fose parte do seu
programa electoral. De acordo,
quizais é electoralismo, pero son
propostas; posturas ante proble-
máticas sociais que, se ben po-
den quedar diluídas despois dun-
ha victoria electoral, agora pre-
séntanse como firmes. Así que a
incredulidade que mostra o PSC
ante os resultados da última son-
daxe do CIS non debera ser tan-
ta. Pedir que Pujol dimita cunha
vez chega. O seguinte é comezar
a dar respostas que convenzan.♦

O inmobilismo de Maragall

penalízao nas sondaxes
A. MARQUES

O líder dos socialistas cataláns leva dende as últimas eleccións
anquilosado, sen presentar novas propostas para Cataluña e, por
iso, por primeira vez Artur Mas pásalle por diante nas enquisas.

Ba r ce lona

Piden un referendum e apúntanse á ‘vía irlandesa’

Zabaleta e Itxaso,

as rapazas malas do socialismo vasco

Gemma Zabaleta, abandeirada da corrente Novo Socialismo.

Pasquall Maragall.
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Madrid en danza é frase publicita-
ria que a Comunidade de Madrid
emprega para os espectáculos de
ballet e asimilados, serve perfec-
tamente para definir a situación
que estamos a vivir os ciadáns
madrileños. Dexei encetado o
asunto na crónica anterior cando
sinalaba algúns datos da traxecto-
ria de Gallardón. Pero a bomba in-
formativa caía horas despois: a
dona do Presidente do Goberno,
Ana Botella, está a piques de figu-
rar como número dous nas listas
do Concello de Madrid. Tres pre-
guntas parecen pertinentes nun
primeiro achegamento,  ¿é unha
manobra de Gallardón para ache-
garse ao taboeiro da sucesión?, ¿a
quen se lle ocorreu a idea, a el ou
ao propio Aznar?, ¿tanta inquietu-
de teñen por perder a alcaldía que
necesitan fogos de artificio? A fei-
ra da política madrileña púxose a
ferver. Que se aseguran os votos
da dereita máis rancia. Que se vai

perder eses votos que arrincaba en
certo centro-esquerda. Que se o
plan consiste en deixala de alcal-
desa cando o “Gustavín” acade a
Moncloa. Pero a cousa non acaba
aquí. Días despois o rapás verte
unha ameaza: “se non gaño, deixo
a política” din que dixo. É dicir:
“se non vexo agarimo, se non me
queredes, cabreome e marcho”.
Esta si que é boa. Mira que se nos
quedamos sen  semellante “líder”
non sei que vai ser de nós. Este

prodixio de “progre de dereitas”,
este exemplo de político “eficaz”
que xoga a sentir noxo das manei-
ras e das momias do seu parti-
do...realmente non sei se seríamos
capaces os madrileños de repoñer-
nos de semellante ausencia. Pero a
realidade é moi cachazuda e –ga-
ñe ou non gañe–, de momento os
castizos de Mercamadrid cando o
viron no seu paseo electoral polo
medio do marisco e dos bois pen-
durados para a venta, berrábanlle:

“¿E quen é ese cantante?”, “¡Vi-
van los novios!”. E a realidade
das enquisas do Goberno, é dicir
do CIS, sinala que na Comuni-
dade de Madrid, Esperanza
Aguirre perde a maioría absolu-
ta o que posibilitaría un goberno
PSOE-IU. Tamen di que Gallar-
dón “arrasa”. Ou sexa que os
madrileños da capital podemos
estar tranquilos. Non nos vai
deixar. E ademais relamberase e
sentirase moi orgulloso porque

deixará nidiamente craro que os
votos son del, non do partido,
como outros casos que os gale-
gos coñecemos moi  ben. E os
que non opinamos igual e paré-
cenos un señor de pouco fiar,
sempre nos queda a posibilidade
de mover a nosa residencia un
cachiño mais aló e deixarnos go-
bernar por ese outro rapaz, bai-
xiño, fillo de emigrantes, sen a
carreira de Fiscal e con menos
cara de Gustavín que se chama
Rafael Simancas. E con Trinidad
Jiménez, ¿qué facemos? Pois in-
vitala a bailar neste “Madrid en
danza”. O caso é que, se tivera
bos asesores, xa me estaban cha-
mando para botarlles unha man.
Pero xa se sabe que nesto da po-
lítica pasa como nas herdanzas:
cantos máis son a repartir a me-
nos lles toca. Veremos cando
abran o testamento, é dicir, as
papeletas dos madrileños. Pero
aínda queda moita danza.♦

As posibilidades de Gallardón
MANUEL LOMBAO

O candidato do PP ao concello de Madrid prométese tempos fe-
lices. Se perde, como di o CIS, Esperanza Aguirre na comuni-
dade, e Gallardón arrasa, poderá dicir “estes votos son meus”.

Madr id

Saramago

critica

a situación

política

de Portugal
GONÇALO NUNO DE FARIA

O Premio Nobel de Literatura
portugués, José Saramago, esco-
lleu para o seu 80º aniversario un
coloquio ao redor de Europa na
xeografía da historia, no que o es-
critor, que vén de presentar a súa
nova novela, O homem duplicado,
explicou as súas reflexións sobre
a situación actual de Portugal.

Durante o coloquio, Sarama-
go non esqueceu a situación que
vive o seu país natal, onde o inte-
rese público está a ser sometido
ao economicismo, mercé ás polí-
ticas do goberno de centro-derei-
ta de José Manuel Durão Barro-
so. O autor é pesimista respecto
ao futuro de Portugal. “É difícil
ollar para o futuro con algunha
esperanza á vista. En todo somos
os derradeiros de Europa”, dixo.
“É unha especie de herdanza his-
tórica. Nos últimos anos eramos
un cadáver. Temo que xa agora
esteamos en descomposición.”

O intelectual, que sempre
presume do seu ideario esquer-
dista e non teme falar dos princi-
pais temas da actualidade do
mundo. Respecto á democracia
europea, é contudente o seu xuí-
zo. “Todo o que se di en relación
á democracia é pura cosmética”,
reparou. “Os políticos podería
dar exemplo pero son corruptos
en xeral. ¿Para onde vai Europa
se os seus eurodeputados non se
coñecen entre si?”♦

A.N.T.
O Congreso dos Deputados
chegou por fin a unha unani-
midade histórica na condena
do réxime franquista, xusto
o día no que se fan 27 anos
da morte do ditador. A reso-
lución contempla o recoñe-
cemento “moral e económi-
co” das vítimas da Guerra do
36 e da posterior represión.

A comisión constitucional creada
ao redor deste tema aprobou cin-
co iniciativas presentadas polo
PSOE, IU e o Grupo Mixto. Un-
ha delas trataba a represión dos
que foran leais á república demo-
craticamente constituída; outra
cinguíase á situación daqueles
que tiveron que exiliarse e o res-
to versaban sobre a necesidade de
atopar e exhumar os asasinados
durante o conflito e a ditadura.

Foi o Partido Popular quen
decidiu darlles cumprimentos a
todas as demandas. Semanas
atrás, o partido do goberno xa
aceptara declarar vítimas as per-
soas que foran obrigadas a tra-
ballos forzados e os guerrillei-
ros, polo que agora decidiu pre-
sentar unha moción xeral para
resolver o problema dunha vez
para sempre. Esta posición con-
tou co beneplácito da oposición.

Xusto o día no que se cum-
pren 27 anos da morte de Fran-
cisco Franco, o Congreso ratifi-
ca un chamado constitucional “á
concordia e á superación dos fei-
tos luctuosos do pasado”. Para
iso, engade a resolución unani-
memente aceptada que “ninguén
pode sentirse lexitimado, como
ocorreu co pasado, para utilizar
a violencia coa finalidade de im-
por as súas convicións políticas
e establecer réximes totalitarios
contrarios á liberdade e á digni-
dade de todos os cidadáns, o que
merece a condena e repulsa da

sociedade democrática”, explica
o texto parlamentario.

Protección ás vítimas

O Congreso insta o goberno
central a que desenvolva de ma-
neira urxente unha política inte-
gral de recoñecemento e de ac-

ción protectora económica e so-
cial dos exiliados da guerra ci-
vil, así como dos chamados ‘ne-
nos da guerra’, que inclúa a re-
cuperación da nacionalidade es-
pañola, e a súa estensión aos
descendentes directos, co reco-
ñecemento do dereito a voto.”

Portavoces de todos os gru-

pos políticos parlamentarios fe-
licitáronse polo acordo e fixe-
ron un chamamento para que a
historia non se esqueza pero
que non se utilice ningún foro
público para querer “reabrir fe-
ridas de onte, hoxe felizmente
superada pola sociedade xurdi-
da do consenso democrático.”♦♦

O goberno, obrigado a indemnizar as vítimas do réxime ditatorial

O Congreso

condena o franquismo por unanimidade

Campesiños fuxindo cara a Córdoba desde Cerro Muriano (1936).                                                                N A MUTH-REISN ER

O director da Academia de Su-
boficiais de Talarn, en Catalun-
ya, José Manuel Berganzo, ex-
pedientou a nove soldados pro-
fesionais que traballan nese re-
cinto por teren acudido o pasa-
do sábado, 16 de novembro, á
homenaxe a Francisco Franco
no Val dos Caídos de Madrid
vestidos de uniforme.

Berganzo explicou que a
actuación dos nove militares
será tratada como falta grave, o
que supón unha pena de dous
meses de arresto. “A lei di cla-
ramente que está prohibido
usar a condición de militar en
calquera reunión política ou
sindical”, explicou o mando.

Segundo a denuncia pre-

sentada polo destacamento
permanente da Garda Civil pé
do momumento franquista, os
nove soldados desfilaron cara á
tumba do ditador portando un-
ha coroa de loureiro. Despois,
fixeron garda entrementres so-
aban himnos fascistas e flame-
xaban bandeiras españolas co
escudo ditatorial.♦

Expedientados nove militares

que acudiron á homenaxe a Franco uniformados



GUILLERMO SANTOS / ROMA
A era Berlusconi devolve á tona
da actualidade moitos dos ca-
dáveres sociais e políticos que
Italia garda nas profundidades
dos seus mares históricos. Nes-
ta primeira parte da crónica
captada no propio país, detá-
llase o saqueo do eido público
por parte dun goberno con de-
masiados intereses privados.

O actual premier posúe o máis
importante monopolio do país,
o dos medios de comunicación.
A través do grupo Fininvest-
Mediaset, Berlusconi controla
as tres grandes redes privadas.
E como xefe do goberno, dirixe
tamén as tres redes públicas.
Está por se votar no Parlamento
a reforma da lei Mammi, (anti-
monopolios da información) o
último atranco que se interpón
no camiño de ‘Súa Emitencia’,
como aquí o chaman, para, xus-
tamente, lexitimar a súa voz ca-
se que única.

Pero ‘Súa Emitencia’ é ta-
mén ‘Míster Publicidade’. Pu-
blitalia é a maior fonte de in-
gresos de Mediaset e entre os
seus clientes cóntanse case to-
dos os principais grupos do pa-
ís. Colosos económicos como
Barilla, Ferrero, Telecom e Fiat
son os seus clientes, e todos
poden esperar o mesmo trato de
favor dado ao grupo torinés,
através dos seus actos de go-
berno.

A reforma do mercado la-
boral e das pensións levou ta-
mén auga aos muíños berlus-
conianos: o seu Mediolanum
ocúpase de aforro e de planos
de xubilación. ¡E no mercado
bursátil? Berlusconi posúe tí-
tulos de Generali, Fiat, ENI,
Telecom, Enel, Tim, Rinascen-
te, Fondiaria, Hdp, IFI1, Oli-
vetti, Finmeccanica, Banca In-
tesa, Edison, Seat, Paginas
Amarillas...

Esta é só unha das conse-
cuencias do chamado “pacto de
estabilidade”, dos dez anos de
sacrificios da clase obreira, que
por ese pacto aceptou a ausencia
de aumentos salariais en 1993.
Dende entón, nin un reaxuste.
Os empresarios non pagan nin
sequera a perda de poder adqui-
sitivo por mor da suba da infla-
ción. O custo do traballo dimi-
nuíu do 19,5 ao 12 por cento do
facturado, gracias ao cal saneá-
ronse as contas públicas como
pedía o FMI e multiplicáronse
as utilidades das empresas. Pero
estas utilidades non se compar-
tiron cos cadros de traballado-
res, como prevía o acordo, nin
xerou ocupación, como tamén
estaba pactado.

O ascenso de Berlusconi pa-
récese moito ao do ‘Cidadán
Kane’ que Orson Welles tomara
da biografía doutro magnate
dos medios, William Hearst.
Naquela película, o protagonis-
ta fracasaba ao intentar entrar
en política. Mais neste filme
que estamos vendo en Italia, su-
cede todo o contrario: o perso-
naxe medra sen que as mesmas

institucións que
deberían porlle
límites ao seu po-
der o deteñan. Á
inversa, é el quen
as usa, e a vonta-
de.

E se alguén se
atreve a criticalo,
a intentar desve-
lar a orixe dese “strapotere”,
como certos periodista (Santo-
ro, Enzo Biagi), envíaos ao os-
tracismo. Se se trata de libros

(O aroma dos cartos, As togas
vermellas), querela os autores e
mergulla as súas obras nun mar
doutras publicacións (Monda-

dori, por exem-
plo, que publica
a D´Alema, é
súa). É a situa-
ción que o Gran
Vello do perio-
dismo italiano,
Indro Montane-
lli, desaparecido
r e c e n t e m e n t e

case centenario, tiña sempre
anunciado: a democracia italia-
na cautiva na morsa dos “pode-
res fácticos”.♦
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Todo
un éxito
GUSTAVO LUCA

Os megavatios
gastados polo gober-
no de Washington

contra Cuba durante doce fo-
ros anuais de América do Sul
producen ao final unha luz
de enorme intensidade: o
máis interesante destas
reunións é o que poden con-
tar os cubanos. Os outros go-
bernos a penas teñen algo
que dicir. Vellos diarios e
diarios avellecidos
prematuramente mandan os
seus primeiros espadas para
ter ao leitor ao tanto de se
vai vir Castro e,
ultimamente, se aparecerá
Chávez. 

Isto é o que se chama un
éxito. Con Castro en
ausencia, a noticia é, de
todos xeitos, o que opina Cu-
ba e como o que di o
ministro de Asuntos Exterio-
res da Habana está tan cheo
de razón que non se pode pu-
blicar (ler en
www.cubaversusbloqueo.cu),
os titulares son para a
intervención cubana de hai
dous anos no cumio de Pana-
má, e xa choveu. Castro dixo
algo tan subversivo como
que os terrorismos
condenábeis son todos: as
bombas de uranio norteame-
ricanas contra os bairros resi-
denciais de Basora ou a vio-
lación do direito
internacional que representa
o bloqueo contra Cuba. 

A partir daquela o gober-
no de Madrid impuxo as
sesións a porta pechada. Aín-
da así, hai tres filtracións in-
teresantes desta duodécima
reunión. Primeira: Aznar pro-
clamou que era urxente
evitar a parálise das nacións
convocadas e no foro
escoitáronse risas, que pouca
consideración. En Santo Do-
mingo chamábanlle a paráli-
se a Balaguer que morreu
mentres gobernada en cadei-
ra de rodas. Segunda: foi moi
comentada a recomendación
do Rei de España no sentido
de que estes cumios fosen de
utilidade o que, aparte de ser
un recoñecemento de inutili-
dade, pegábase coas palabras
de Aznar que os declarou
trascendentes e importantes.
Terceira: non estaba previsto
que Fernando Henrique Car-
doso, o presidente en
funcións do Brasil, criticase
a obsesión pola seguridade,
cuestión que Aznar e as
embaixadas norteamericanas
declararan prioritaria, cando
os problemas de América do
Sul son a miseria e o exilio. 

O goberno dominicano,
do que se esperaban os
aplausos de rigor, contestou
con xenio as chamadas á
cohesión do Mundo
Hispánico de Aznar porque
aos emigrantes de Santo
Domingo vírannos nos
aeroportos españois. Así
que este cumio foi todo un
éxito, pero un éxito cubano
como poden ver.♦

Medios de comunicación e lexislación laboral ao seu servicio

Berlusconi, o empresario-presidente

Silvio Berlusconi trouxo de novo á actualidade política temas como a relación entre o capital privado e o crime organizdo.

Aínda non se sabe nada dos
delincuentes contra os que
agora se instrúe o proceso por
homicido culposo polo derru-
bamento da escola de San Giu-
liano di Puglia. As mortes dos
meniños no terremoto de San
Giuliano ten moito a ver coa
Mafia. As organizacións cri-
minais teñen o monopolio do
cemento, polo tanto son de an-
temán culpábeis de calquera
desastre provocado pola habi-
tual falta de seguridade das
construcións, a pésima calida-
de dos materiais empregados e
o aforro en medidas preventi-

vas contra posíbeis desastres
naturais.

Na zona opera a Sacra Coro-
na Unita, socia comercial do
UCK albanés en alomenos tres
tipos de tráficos ilícitos. Por Pu-
glia entra o 90 por cento da hero-
ína consumida en Italia, produci-
da na Anatolia turca e trasportada
vía Albania. O segundo gran ne-
gocio é a trata de brancas: mozas
secuestradas con facilidade en
Romania e Moldavia e obrigadas
a exercer a prostitución en Oci-
dente. O terceiro é o tráfico de
falsos fusís Kalashnikov.

O “facturado” deses nego-

cios recíclase no sector inmobi-
liario. As lousas a penas máis
grosas ca un cartón que cederon
á primeira sacudida sísmica son
o exemplo patente do nivel dese
modelo de construción. Para
aqueles aos que a delicuencia
organizada e o estado italiano
lles permiten crecer ata chega-
ren a adultos, só se lles presen-
tan tres posibilidades: ser deso-
cupados crónicos –a desocupa-
ción na zona é a máis alta de Ita-
lia, case o 30 por cento–, mafio-
sos ou policías. É a vella historia
do Sur de Italia, onde os tempos
pasan, pero xamáis cambian.♦♦

A mafia, responsábel

da traxedia dos nenos de San Giuliano

O ascenso de Berlusconi parécese moito

ao do Cidadán Kane de Welles,

só que o italiano logrou triunfar na política



CÉSAR LORENZO GIL
Os ecuatorianos optarán o do-
mingo, 24, entre o multimillo-
nario Álvaro Noboa e o ex mili-
tar Lucio Gutiérrez. O primei-
ro quere afortalar o ‘protecto-
rado’ estadounidense. O coro-
nel defende un discurso cauto
e nacionalista no económico.

Ecuador decide quén será o seu
presidente durante os vindeiros
catro anos, fundamentais para
coñecer o papel de América Lati-
na neste século. Arestora, as son-
daxes previas á segunda volta
anuncian o triunfo da abstención,
que superará, xunto cos votos en
branco, seguramente o 40 por
cento do electorado. Ademais,
máis do 25 por cento dos votan-
tes confesan estar indecisos, po-
lo que a día de hoxe é un miste-
rio saber quen colocará a banda
que deixa Gustavo Noboa.

Que o desánimo sexa a estre-
la desta segunda volta en Ecua-
dor é lóxico se pensamos que a
economía do país atravesa unha
crise moi fonda que obrigou a
tres millóns de habitantes, dos
12,5 que poboan o país, a busca-
ren salario ben nos EE UU, en
España ou en Italia. Desde 1999,
deixaron Ecuador unha media de
300.000 persoas ao ano e as co-
lonias de ecuatorianos son moi
representativas en cidades como
Nova York, Chicago ou Madrid.

O ocaso político do réxime de
Jamil Mahuad no ano 2000 e a
posterior revolta campesiña e mi-
litar que acabou coa investidura
de Gustavo Noboa foi o exemplo
da influencia estadounidense no
país e a inxustiza dun modelo so-
cial que leva anos no colapso. Os
movementos opositores teñen
pouca capacidade de acción e in-

cluso moitos empresarios em-
prendedores ven coartados os
seus proxectos produtivos.

A candidatura de Lucio Gutié-
rrez, que venceu na primeira volta
con case o 21 por cento dos sufra-
xios, unificou moitos descon-
tentes. Este ex coronel, que che-
gou a formar parte do triunvirato
que tumbou a Mahuad, presentou-
se aos comicios cun discurso po-
pulista que foi cebando, aos pou-
cos, con doutrina nacionalista e
medidas concretas para reflotar a
economía. A parte da esquerda que
o apoiou durante a primeira volta
quéixase agora de que o ex militar
defenda, de momento, a dolariza-
ción da economía (en vigor desde
finais da década pasada), o ingreso

no Tratado de Libre Comercio das
Américas ou o mantemento da ba-
se norteameriana de Manta.

Mais Gutiérrez sabe que paira
sobre a súa casaca verde oliva a
pantasma do venezuelano Hugo
Chávez, polo que o seu discurso
copia liña por liña certo reflexo do
“pacto social” de Lula, no Brasil.
Para iso arrodeouse dun equipo
económico habelencioso na nego-
ciación da débeda externaco Fon-
do Monetario Internacional (FMI)
e visitou as embaixadas de Was-
hington e Madrid en Quito. Pro-
meteu adicar o 30 por cento do
presuposto a educación e dar ofer-
tas de emprego para os que pen-
san en emigrar. “Quero facer pro-
dutiva a nosa economía, quero

que Ecuador recupere o goberno
sobre os seus recursos para que to-
dos poidamos mellorar”.

Política: propiedade privada

O favorito de Otto Reich (funcio-
nario dos EE UU encargado das
relacións co resto de América) é
Álvaro Noboa. Fillo de Luis No-
boa, un empresario da banana que
se fixo inmensamente rico, o re-
presentante da dereita continuísta
considera o bastón de presidente
como unha meta lóxica despois de
conseguir o éxito económico. Pro-
pietario dun imperio agrícola e
cliente preferencial no voo Quito-
Miami, Noboa non quere enganar
a ninguén. Xa sobrepasou o límite

de gasto electoral, polo que foi
suspendido polo Tribunal Supre-
mo. A súa política consistirá en
manter o estatus preferencial res-
pecto ao poderoso socio do norte e
conseguir novos empréstimos do
FMI. Ademais, seguindo o discur-
so ríxido do presidente colombia-
no, Álvaro Uribe, Noboa defende
man dura contra a delincuencia e
tolerancia cero cos movementos
de insurxencia indíxena.

Estrutura social pechada

Sexa quen sexa o novo presidente
ecuatoriano, os cambios vanse no-
tar pouco. A estrutura social do pa-
ís está construída sobre a enorme
distancia social entre as diferentes
clase e unha identificación entre a
oligarquía terratenente co capita-
lismo. En Ecuador a penas existe
unha caste empresarial vinculada á
industria transformadora. Máis
ben son diferentes familias as que
se reparten como feudos os territo-
rios e explotan os recursos naturais
(froita, minerais, petróleo…).
Igual que sucede en toda América
Latina, as clases dirixentes gardan
unha permanente carraxe contra os
seus concidadáns (a “masa india”)
e pasan máis tempo na Florida ca
nos seus enormes latifundios.

No outro prato da balanza, a
meirande parte do país ten un fa-
miliar no estranxeiro e subsiste
gracias ás remesas de dólares
que envían. O paro incuba vio-
lencia nos grandes centros urba-
nos. Curiosamente, moitos dos
indíxenas e desfarrapados en-
contraron unha vía de mellora no
exército, nutrido por estas capas
que, aos poucos, foron tomando
conta dos mandos intermedios e
ampliando o seu prestixio social
entre as clases desfavorecidas.♦
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Rematou o XVI Congreso do Partido Co-
munista da China como se agardaba. Con
moita renovación na forma (moitas caras
novas entre os máximos dirixentes) pero
con moita menos no fondo (Jiang Zemin
seguirá controlando a través de testaferros
o leme da reforma chinesa). Pero con ser
importante a cuestión das persoas, espe-
cialmente na China, a cuestión substancial
deste XVI Congreso foi a modificación
do artigo 1 dos Estatutos do partido. Ata
agora soamente podían militar no comu-
nismo chinés os obreiros, os campesiños,
os militares, os intelectuais ou calquer ou-
tro revolucionario que acepte o seu pro-
grama. O XVI Congreso suprimiu a esi-
xencia revolucionaria que pasa a ser subs-
tituida por “elemento avanzado doutros
estratos sociais”. O cambio, pensado para
dar entrada aos empresarios privados –os
públicos xa militaban amplamente–, é un-
ha aplicación do principio das “tres repre-
sentacións”, teoría impulsada dende hai
un par de anos por Jiang Zemin, aínda
Presidente do Estado, e argallada dende a
Escola Central do Partido.  

Sen dúbida, a China experimentou nas
últimas décadas unha profunda transfor-
mación económica e tamén social. O cre-
cemento medio desa etapa ronda o 10 por
cento, nun mundo coas súas grandes eco-
nomías en crise. O milagre chinés tamén
presenta a súa faciana menos exitosa: as

desigualdades, os desequilibrios territo-
riais, o desemprego, etc, fenómenos me-
nos pronunciados antes da reforma. Nese
contexto, a emerxencia de novas clases e
grupos sociais ao abeiro do estímulo de
novas formas de propiedade é un feito in-
contestábel que o Partido Comunista, afir-
ma, non soamente non quere evitar senón
que desexa promover, aínda que sen tradu-
ción no campo da política. A diferencia de
Falun Gong, que si pode reprimir, os em-
presarios non se poden reprimir porque se
afogaría a reforma. ¿Qué facer? Integralos
nese Partido que aínda hoxe, en teoría,
conserva todos os resortes do poder para
frenar en seco todo o proceso e impor a
viaxe de retorno a 1977. Conscientemente
rexéitase a idea de ubicar o compromiso
político do novo empresariado nalgún ou
nalgúns dos outros partidos que forman
parte da Conferencia Política Consultiva. 

¿Ata en curto o Partido aos empresa-
rios ou serán os empresarios os que se fa-
rán co leme do Partido? Os documentos
do XVI  Congreso abundan na idea  de
perseverar na modernización socialista e

no empeño de construír un socialismo
con peculiaridades chinesas, tomando
conciencia de que se requerirá un longo
período histórico para acadar ese obxecti-
vo. Pero se algún destes empresarios en-
trou no novo Comité Central, cada vez

van quedando menos representantes da
base social que, en teoría, lexitima o dis-
curso do PCCh, as clases traballadoras.
Wei Jiangxing, presidente dos Sindicatos
chineses –onde a discusión desta modifi-
cación foi moi forte– non garantiu na súa
marcha un cupo específico no Comité
Permanente do Buró Político. Se a iso en-
gadimos que boa parte dos fillos da elite
política chinesa dirixen grandes grupos
empresariais que poderían iniciar en bre-
ve a senda da privatización, as incertidu-
mes sobre a orientación final da reforma
medran exponencialmente.

En teoría, a adopción da teoría da tri-
ple representación non destrúe a vixencia
dos catro principios fundamentais que
Deng Xiaoping establecera como vala-
dos para evitar a deriva capitalista da re-
forma. Un deles é a ditadura do proleta-
riado. ¿Militarán tamén os empresarios
neste principio? A partir deste Congreso
cabe agardar unha profundización da re-
forma, pero tamén das contradicións po-
líticas e sociais. A gaige e a kaifang en-
tran nun período decisivo no que non se
cuestionarán as peculiaridades chinesas
pero si se o que se está a construir é real-
mente socialismo ou será capitalismo.♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional

(IGADI), www.igadi.org

¿Cara a onde vai a China?
XULIO RÍOS

Aquí fór a

Lucio Gutiérrez e Álvaro Noboa

disputan a segunda volta presidencial nun ambiente apático

Os ecuatorianos non votan, emigran

A forza do movemento indíxena diminuíu ao non atopar líderes capaces de convencer os ecuatorianos da necesidade dun cambio radical.

Jiang Zemin



N
º 

1.
05

7 
●

D
o 

21
 a

o 
27

 d
e 

no
ve

m
br

o 
de

 2
00

2 
●

A
no

 X
X

V

CÉSAR LORENZO GIL
América está chea de galegos
e fillos de galegos que xogan
ao fútbol e que conseguen éxi-
tos baixo o alcuño de “gallego”.
O porteiro do Peñarol uruguaio,
Adrián Berbia, é un deles. 

Convocado no último mundial
de Corea e o Xapón, este fillo
de emigrantes soña con escribir
unha nova páxina na longa e fe-
cunda historia que vencella a
Galicia co fútbol uruguaio.
Adrián Berbia, polo momento,
xa cumpriu un dos seus soños,
vestir a camisa aurinegra do
Peñarol de Montevideo, o equi-
po do que foi siareiro desde os
primeiros anos da infancia.
Asinou contrato por este club
no ano 2000, despois de catro
anos no Bella Vista, o primeiro
equipo de categoría no que xo-
gou e desde onde tivo a súa pri-
meira oportunidade como in-
ternacional.

O título de galego lévao
Adrián por parte materna. Lu-
cía Pose comparte co seu home
José e coa súa filla Patricia un-
ha adoración común polo gar-
dameta do Peñarol. Ela recoñe-
ce que é a culpábel de que estea
agora feliz por fichar por este
equipo, xa que da man dela go-
zou nas bancadas da era feliz
do club, no final da década de
1980.

Amais de defender esa ca-
misa, Berbia xa se pode gabar
de ter participado oficialmente
na selección do Uruguai. Da
man do seleccionador Víctor
Púa disputou unha Copa Amé-
rica (a do 2001, en Colombia) e

un Mundial (o de Corea e o
Xapón, este mesmo verán).
Aos 25 anos, só ten un rival pa-
ra facerse titular coa “celeste”,
‘o Facha’ Fabián Carini, consi-
derado un dos mellores portei-

ros do mundo.

Na porta por casualidade

Adrián Berbia é porteiro case
desde sempre. El mesmo con-
fesa que comezou a xogar ao
fútbol con cinco anos, alá no
barrio, no posto de medio pivo-
te. Mais nun encontro, no que
os seus comezaron perdendo 3-
0, o porteiro púxose a chorar e
negouse a seguir xogando logo
do descanso. O adestrador, que
non tiña suplente para poñer

baixo os paus, decidiu colocar
a Berbia nese posto. Seica lle
colleu gusto ás manoplas por-
que xa nunca máis as tirou.
“Non me meteron ningún gol e
esa mesma tarde, meu pai foi
comigo a unha tenda de depor-
tes a comprar unhas luvas”, ex-

A  ‘ P R E S E L E C C I Ó N ’  G A L E G A

a grande promesa do Peñarol é fillo dunha emigrante

Un galego defende o ‘arco’ do Uruguai

Adrián Berbia

Nome:
Adrián Berbia Pose.

Lugar e data de nacemento: 
Montevideo,

12 de outubro de 1977.

Equipo:
Peñarol.

País:
Uruguai.

Posto:
Porteiro.

Equipos anteriores:
Bella Vista.

FICHA

‘Galegos
calidade’
MANUEL PAMPÍN

Eu non sei se habería que
cambiar o coñecido slogan
de “Galicia calidade” polo

de “galegos calidade”, porque
á vista do que ocorre no depor-
te deste país, “ós feitos me
repito” como diría Manquiña.

As últimas xestas do
ordense Iván Raña e da ceense
Pilar Hidalgo no triatlón,
volven poñer de manifesto que
o noso deporte funciona polas
individualidades, pero eses
mesmos homes e mulleres, lo-
go están abandonados á súa
sorte por parte das Institucións
que os deberan respaldar.

O primeiro que lembrei can-
do Raña venceu na lonxana
Cancún, foi o tremendo desequi-
librio que existe entre os
futbolistas que reciben centos de
millóns por traballar un par de
horas diarias, e estes heroes que,
desde o anonimato e a soedade
durante moitos anos de esforzo,
conseguen logros que non valo-
ramos na súa xusta medida.

Desde os tempos do lugués
Misioné (piragüismo), cando
nos anos setenta foi campión do
mundo, sempre faltou o apoio
político; os deportistas galegos
sempre foron uns emigrantes
máis; ou ficharon por clubes fo-
ráneos ou tiveron que aproveitae
o maná español en forma de
plan ADO ou de centros de alto
rendemento en Madrid ou
Barcelona. O último caso foi o
do atleta coruñés Andrés Díaz,
que farto de non ter axudas, aca-
ba de marchar ó “Kelme”
alacantino. El mismo o afirmou:
“prefería quedarme en Galicia,
pero a experiencia dime que
aquí non vou ter medios”.

¿Por qué non é posíbel aquí
un exemplo coma o do País
Vasco, onde existe un equipo
ciclista patrocinado entre as
empresas privadas e os poderes
públicos? ¿Por qué non se tras-
lada a idea ou iniciativa a
outros ámbitos do deporte?

A Secretaría para o deporte
galego, dependente da Xunta,
non debe adicarse só a organizar
competicións escolares ou a pro-
mover piscinas e polideportivos,
que lucen moito de cara á
opinión pública e serven para
que os gobernantes corten as
cintas de inauguración e saian
na foto. Esas facetas son tamén
importantes, claro, pero hai que
pensar máis en xeral, en futuro,
en clave de modernidade.

Imaxínense por un intre a
atletas como Andrés Díaz, Iván
Raña e Pilar Hidalgo; a
piragüistas como Xaime Acuña,
Aike González, Teresa Portela e
Sonia Molanes; boxeadores ou
loitadores coma Roberto
Domínguez, Iago Díaz e
Cipriano Díaz; e tantos outros
que acadaron o cumio, a maio-
ría en campionatos mundiais
das súas especialidades... todos
eles competindo coas cores ga-
legas, baixo o mesmo escudo,
cun mesmo interés. É para
soñar, pero creo que, agora
mesmo, coa mentalidade dos
dirixentes galegos, é só iso: un
soño, ou o que é pior, unha uto-
pía que non ten trazas de se
converter en realidade.♦



Harry Potter,
en galego en libro
As crianzas non poderán ver neste
Nadal en galego a segunda pelícu-
la do famoso neno mago pero, a
partir do luns 25 de novembro, te-
rán nas librarías o libro que se co-
rresponde coa historia narrada na
película, Harry Potter e a cámara
dos segredos. Este segundo volu-
me publicado por Galaxia foi tra-
ducido por María Cameselle. Ma-
rilar Aleixandre achegara ao gale-
go Harry Potter e a pedra filosofal.♦

Ciclo, curta
premiada en Alcalá
A curtametraxe de Tristán e David
Ulloa, Ciclo, foi recoñecida no Festival
de Alcalá de Henares co Trofeo Caja
Madrid e co premio Madrid Film á
Mellor Fotografía, da que se encargou
Paco Belda. Protagonizada por Santia-
go Molero, Gonzalo Uriarte, Luís To-
sar, Juan Carlos Moia e Elvira Alfaro
é a estrea dos Ulloa nunha produción
de Portozás Visión e Trisull Produc-
ciones. O guión, de Tristán Ulloa, na-
rra a historia dun timador de vellas.♦

De conto
en Lugo
Celébrase en Lugo a “Semana da
Oralidade” que ten como obxectivo
ofrecer ao público a riqueza das
historias de transmisión oral en
distintos espacios da cidade. A re-
cuperación da arte dos relatos orais
teñen nos contacontos algúns dos
máis importantes activistas, entre
eles, Quico Cadaval e Carlos Blan-
co que participan nun programa no
que tamén interveñen Ana Carrei-
ra, Osvaldo Pai, ou Valentí Piñot.♦

O imperio
dos sentidos
O martes 4 de decembro terá lugar
na Facultade de Maxisterio de Lu-
go un recital poético organizado
polas Redes Escarlata e os CAF
no que participarán Isidro Novo,
David Souto, Alicia Fernández e
Óscar Pérez. O recital titúlase “O
imperio dos sentidos” e os poemas
serán traducidos simultaneamente
á linguaxe de xordos. Contan coa
colaboración do Concello de Lugo
e a Universidade de Santiago.♦
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e estes días foi noticia a presencia en Pontevedra do
Premio Nóbel de Literatura José Saramago no congre-
so celebrado con motivo dos 30 anos de La saga/fuga
de J.B. de Torrente Ballester, en Portugal a noticia de

cultura dos últimos días foi o coloquio internacional que reu-
niu a máis de corenta especialistas en Évora para analizar a
obra de Lobo Antunes. Tradutores e investigadores participa-

ron no encontro que tivo como plato forte o diálogo entre o no-
velista e o filósofo Eduardo Lourenço. A apertura do Museo de
Arte Contemporánea en Vigo e a celebración de Cineuropa en
Compostela son as actividades que nestas semanas de novem-
bro están a levantar máis a atención do público que enche as
súas salas de exposición e proxección. Os poetas están pen-
dentes dos próximos fallos dos premios Caixanova e Esquío.♦

S
De esquerda a dereita, Carlos Negro, Enma Couceiro, Marta Dacosta, Mª do Cebreiro e Baldo Ramos na Mesa Redonda sobre poesía celebrado no encontro de Escritores Novos.P. VILABARR O S
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Marta Dacosta, Eduardo Esté-
vez, Iolanda Castaño e Enma
Couceiro son os únicos parti-
cipantes dos dous encontros
de escritores novos promovi-
dos pola Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega. Asis-
tiran hai seis anos en Compos-
tela a unha xuntanza que había
de sorprender cun dos máis
acalorados debates xeracio-
nais da nosa historia literaria,
cando unhas palabras de Rafa
Villar reclamando maior espa-
cio para os poetas novos oca-
sionaran unha contundente
resposta de Uxío Novoneyra.
Tampouco faltaron en Mondo-
ñedo afirmacións categóricas,
en especial por parte dos no-
vos narradores, que manifesta-
ron o seu descontento tanto
pola falta de lectores como po-
la imposición de modelos alle-
os na nosa literatura. 

Rosa Aneiros, Roque Ca-
meselle, Samuel Solleiro e
María Arce foron os escritores
que formaron parte da mesa
redonda sobre narrativa. Entre
os quince e os vinte anos terí-
an hai seis anos e agora con-
tan con libros e premios na
súa traxectoria literaria. Dous
títulos ten en librarías Rosa
Aneiros, unha escritora que
recoñeceu que “non é difícil
publicar e por iso pódese caer
na autocomplacencia” Afir-
mou a autora de Eu de maior
quero ser e Corazóns amole-
cidos en salitre que ela escri-
be sen pensar nin nos lectores
nin nas demandas do sistema
literario porque defende que
“non hai que buscar mimetis-
mos nin seguir modelos de fó-
ra”. Na súa idea está a necesi-
dade de gañar lectores e para
iso defendeu a necesidade de
buscalos “cara a cara, falar do
libro como creación e non da
obra como produto, en Inter-
net pódese establecer comuni-
cación cos lectores e mesmo
debater arredor dos propios
personaxes”. 

Eliminar a Manuel Rivas

A única da mesa que non tiña
obra publicada era María Arce.
A máis nova de todos os parti-
cipantes conta cos premios
Fernández del Riego e Ánxel
Casal e foi a protagonista das
afirmacións máis atrevidas.
Por exemplo, María Arce, des-
pois de criticar aos escritores

que acaban “sendo turistas na
súa propia terra” defendeu que
cumpría “como paradigma éti-
co eliminar a Manuel Rivas”.
Chegaba a escritora a esta con-
clusión na suma doutras afir-
macións non menos críticas,
caso de “o canon de consumo
ven lexitimado por uns axentes
que son extranos ao sistema li-
terario” ou “os autores valida-
dos polo sistema español son
os que teñen aquí maior reper-
cusión”. No outro lado situou
aos “honrosos exemplos que
dan conta da realidade social e
cultural”. Cun exemplo: “Non
abonda dicir que o emigrante
vai ao Brithish Museum por ter
calefacción senón que hai que
responder por que está en Lon-
dres o emigrante”. 

“A narrativa galega está a
ser un plaxio da española, me-
setaria e sectarista” afirmou
Samuel Solleiro, autor de Ele-
xías a Deus e ao Diaño. “Li-
teratura bravú tamén se fai en
Andalucía, o que pasa é que en
lugar de vacas hai touros” dixo
dunha situación da que culpa-
bilizou ao mercado. Para So-
lleiro a maior parte dos escri-
tores non escriben en galego
por militancia senón porque é
máis fácil publicar “o soño de
todos é escribir en español e
conseguir ser Manuel Rivas”,
criticou introducindo de novo
o nome máis presente en todo
o debate da narrativa. “Os es-
critores non escriben por mili-
tancia, pero os lectores galegos
si len por militancia, contra
vento e maré...” engadiu María
Arce ao denunciar a ausencia
dos títulos en librarías e páxi-
nas de xornais.

No debate, o poeta Eduar-
do Estévez introduciu o tema
da crise do mercado editorial
e da ausencia da literatura nos
medios de comunicación “non
se sabe o que se publica cando
Operación Triunfo ten unha
páxina asegurada ao día”, di-
xo e foi o momento no que os
escritores se mostraron peor
tratados polo sistema literario.
Caso de Roque Cameselle,
autor de O Pausiñas, quen re-
latou a súa experiencia de
promover el só a difusión e
venda do seu libro mesmo
“contra a editorial que o pu-
blicou”. “Os escritores non
queren vender, non están inte-
resados en ir aos institutos,
por exemplo, e en promocio-

nar os seus libros e as edito-
riais tampouco cando un autor
non existe si non sae nos xor-
nais ou nunha camiseta” afir-
mou ao que Rosa Aneiros en-
gadiu que “publicar non é di-
fícil pero si que crean en ti”.

Rebelión dos escritores

Como todos os da mesa tiñan
clara a necesidade de ter un
contacto máis directo cos lec-
tores e os narradores envexa-
ban a participación en recitais

dos poetas, Marta Dacosta bo-
tou un xerro de auga fría ao di-
cir que tampouco esta era unha
vía de éxito seguro xa que “ás
veces asisten unha media de
dez persoas”, malia ser a poeta
unha das máis dinamizadoras
destas iniciativas, animadas en
especial despois do I Encontro
de Escritores Novos. “Non só
temos que buscar alternativas
de promoción senón tamén de
edición” sinalou Solleiro men-
tres Carlos Santiago chamou ás
“tácticas terroristas “ que con-

sistían en que “cando un fai al-
go ten que buscarse a vida. Hai
que iniciar a guerra, en sentido
positivo, que ven sendo destru-
tivo. Editoriais, promoción...
iso é a linguaxe do poder e hai
que abrir a mente e o espíritu.
O terrorismo é a propia crea-
ción” para o que, ao seu ver, os
novos creadores tiñan que
“desfacerse da idea de autor,
que nos fai fascistas”. Para Ma-
ría Arce, “o problema non é o
secuestro, é o síndrome de Es-
tocolmo”.♦
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Os escritores novos non queren ser un ‘clube
de xubilados que intercambian poemas’
A falta de lectores, principal preocupación do encontro de Mondoñedo

A chuvia non desanimou aos xóvenes escritores a asistir a Mondoñedo, onde se fixeron esta foto de grupo para A Nosa Terra.

CARME VIDAL
Poucos quedaban daquel encontro celebrado en Compostela hai
seis anos que deu lugar a unha forte polémica xeracional. A re-
novación foi a tónica dos autores que participaron os día 15, 16 e
17 no II Encontro de Escritores Novos celebrado en Mondoñedo.
Admiten que teñen facilidades para publicar pero lamentan non
chegar a máis lectores, do que culpan aos medios de comunica-
ción e ás propias editoriais. Os escritores máis novos defenden a
necesidade de crear modelos propios para a nosa literatura.

“Ou creamos lectores entre os
adolescentes ou seremos un
clube de xubilados que inter-
cambian poemas”. Así rematou
Carlos Negro a súa interven-
ción no debate sobre a poesía e
abofé que a falta de lectores é
unha das maiores preocupa-
cións que manifestaron os auto-
res novos en todo o encontro.
Presentouse Negro como un
“fillo agradecido do proxecto
Letras de Cal”, a iniciativa edi-
torial autoxestionada por un
grupo de poetas saída da pri-
meira xuntanza de Compostela
e recoñeceu que calquera deba-
te “resulta irrelevante nos me-
dios, o futuro xógase en Harry
Potter, a selección galega...”.
Sinalou Negro a evidencia de
que varias antoloxías finisecu-
lares recoñecen xa a promoción
do cambio de milenio pero, so-
bre o tema, María do Cebreiro
apuntou que “a poesía dos no-
venta en realidade foi un fenó-
meno curto, do congreso do 96

ao 98, foi anticipado polos me-
dios de comunicación porque
interesaba”. Inexistente, pero
recoñecida nas antoloxías. Ma-
ría do Cebreiro destacou o que
“máis lle interesaba” da poesía
última que, para ela, sería a po-
esía do corpo das mulleres, a
nova épica que parte de Estirpe
de Ferrín e conta con nomes co-
mo Manuel Outeiriño, Chus
Pato ou Xavier Cordal, a busca
dunha linguaxe alternativa e as
experiencias colectivas. Desbo-
tou pola contra o novo ruralis-
mo e a retórica da naturalidade
como versión “autóctona” da
poesía da experiencia”. Xavier
Cordal, no debate, discrepou de
que os participantes non falaran
de “neodecadentismo, de épi-
ca... e si de poesía dos noventa
e dos oitenta cando nos oitenta
apareceu Rompente e esa auto-
crítica foi feroz. Non creo que
exista unha poesía dos noven-
ta”, dixo. 

Autocrítica foi o que fixo

Baldo Ramos e o seu discurso
contra a complacencia dos es-
critores foi o que máis feridas
levantou. Dixo que a política
editorial galega “pecou de es-
peculadora”, puxo en dúbida
que a poesía galega estea a vi-
vir un momento envexábel, la-
mentou que para a cultura gale-
ga fose “inaccesíbel” a poesía
doutras literaturas e foi duro
coa actitude da maior parte dos
poetas aos que acusou de “com-
plicidade editorial e submisión
a premios e xurados”, “conni-
vencia coa crítica canónica” e
“escasa autoesixencia á hora de
publicar”. Os lectores respon-
derían entón con “cansancio,
indiferencia e desconcerto mo-
tivados polo monolitismo e es-
casa calidade das propostas”.
Preguntouse para rematar a in-
tervención máis crítica cos pro-
pios autores: “Hai máis poetas
que lectores, ¿que len entón
eses poetas que desnivelan a
balanza?”.♦

Nin dos oitenta, nin dos noventa
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Catro documentais, unha páxina
web, exposicións debates e libros
compoñen o proxecto de Xan
Leira que pretende recoller os tes-
temuños directos da historia de
Galiza do século XX. “Quero que
sexan os propios protagonistas os
que conten a historia, destaco a
voz dos que fixeron a historia, o
seu pensamento e a súa acción”
afirma o realizador na galería Sar-
gadelos de Compostela onde se
mostra a exposición-homenaxe
adicada a “Castelao e ás mulleres
e homes que loitaron por unha
Galiza liberada” e lugar escollido
tamén para a presentación do li-
bro cos testemuños e recursos
empregados na primeira longa-
metraxe do que el presenta como
unha tetraloxía. Despois da cita
que ten como protagonista pri-
meiro a Castelao, Xan Leira pre-
para a grabación de Atila en Gali-
za, centrada na figura de Alexan-
dre Bóveda e nos acontecemen-
tos do 1936 ao 1939 que ten pre-
visto estrear no 2004. Daquela re-
collerá “as voces da xente que
quedou e sufriu a represión de
maneira directa demostrando que
o que houbo en Galiza foi terro-
rismo de Estado que padeceu a
sociedade galega no seu conxun-
to”. O proxecto completarase co
documental O tempo por noites,
adicado á posguerra e unha últi-
ma longametraxe que percorrerá

os anos da transición. Alexandre
Bóveda non só será o protagonis-
ta de Atila en Galiza, senón que
sobre el está Leira preparando un
documental biográfico que pre-
sentará con motivo do seu cente-
nario no 2003. 

Xan Leira califica de “ambi-
cioso” o seu proxecto que inclúe
a posta en marcha dunha páxina
web (memoriadagaliza.com.)
que presenta como unha “porta
aberta para que todo o que quei-
ra poda aportar a súa memoria e
na que se introducirán todos os
contidos do proxecto”. 

Épica propia

Na mesma liña de traballo sitúa o
director o documental que ven de
estrear no Festival de Cine de Ou-
rense que recorre o universo de
Memorias dun neno labrego e do
seu autor Xosé Neira Vilas. “O li-
bro narra un antes e un despois na
historia recente de Galiza, foi cre-
ado na emigración por un emi-
grante e considerei necesario de-
volver a eses nenos labregos os
momentos, ámbitos e lugares re-
collidos para que non nos esque-
zamos de onde vimos” afirma, ao
tempo que recoñece que a cita
constitúe ao tempo unha homena-
xe ao libro, ao autor, a Balbino e
a todos os nenos labregos. Para a
súa realización percorreu Xan

Leira os espacios de Neira Vilas,
Galiza pero tamén Arxentina e
Cuba, recollendo igualmente a
voz das testemuñas que tiveron
presencia na biografía do escritor. 

Moitos dos personaxes que
aparecen nos traballos de Xan
Leira son case descoñecidos.
“Non estamos comprometidos
coa recuperación da memoria e
iso fai que, por exemplo, un prota-
gonista da nosa historia como é
Lois Tobío non teña o relevo que
merece cando son fundamentais
para construír unha épica e unha
iconografía propia” defende. Al-
gunhas das voces que se recollen
en Castelao e os irmáns da liber-
dade xa desapareceron. Eugenio

Granell, Antón Fraguas ou Teresa
Castelao deixaron a súa memoria
nas cintas rodadas por Xan Leira.
“Son consciente de que moitas
historias se poden perder e outras
moitas xa se perderon para sem-
pre. Decátome de que cada día
que non fago unha grabación é un
relato que desaparece. Esa é ade-
mais a maior riqueza deste pro-
xecto, ser unha historia viva” sina-
la o realizador que levará o seu
traballo aos centros de emigrantes
e aos países de acollida latinoame-
ricanos co apoio da Consellaría de
Emigración e a de Cultura. O pro-
xecto conta coa participación do
fotógrafo Xosé Luís Abalo e da
artista Marcela Santorum.♦

Xan Leira leva a historia de Galiza
do século XX ao cine

Fado e
política
PILAR PALLARÉS

Desde a xanela alvisca-
se un anaco de mar
azul chumbo. Ollo-o

aprensivamente, como ás
gaivotas que se achegan ao
pé da casa en procura de
restoballo de alimento. Temo
dar dun momento a outro
coa negrume do fuel a
impregná-lo todo. Querería
non ve-lo, reparar só en que
as luzes de Nadal xa están
na rua, dilixentemente
dispostas polo Concello
cando ainda falta máis de
un mes; renegar dos rituais
absurdos do
sentimentalismo barato e o
consumo como se fosen o
maior problema.

Aquí non pasa nada,
como sempre. En tanto as
xentes do mar loitan e
desesperan, pero loitan, os
demais agochan-se na
resignazón. Ou no humor
negro. A má sorte decote.
Agardar que escampe, que
outras virán.

Só que agora  o vello
fatalismo dos povos como o
noso, mallados, explotados,
colonizados, profundamente
alienados, reveste-se de
novas maneiras. É fatalismo
histórico e político. O papel
que antes desenvolvía o fado
é agora representado polos
que detentan o poder
político e económico. Xa se
sabe que non o receberon de
nengun deus, senón de nós
mesmos, e que eles son
realmente os responsáveis
–os culpáveis– da catástrofe.
Mais para que castigá-los
expulsando-os do poder? Os
que viñeren –parecen crer
moitos nos nosos cidadáns–
han fazer o mesmo. Tanto
ten que governen a direita
ou a esquerda –non hai
direita nen esquerda, só
demócratas e terroristas,
isto é, todos os que non
aceitan a reduzón da
democrácia a unha palavra
oca–; tanto ten que o país
sexa dirixido por
colonizados con
mentalidade de criados de
casa grande, cando non
polos próprios
colonizadores disfarzados,
ou por nacionalistas. A
política é unha
superestrutura con feizóns
de fado. Nas próximas
eleizóns moitos continuarán
a votar polo PP, como se
fose indiferente quen
governe. Substituímos o
“mexan por nós e dize-mos
que chove” polo “mexan
por nós, mais para qué nos
rebelar, porque se non o fan
estes faran-no outros”.

Se o governo galego fose
como o governo portugués,
ao mellor tería impedido con
fragatas a aproximazón ás
nosas costas dun petroleiro
sen garantias de seguridade.
Non teria desde logo
colaborado na catástrofe, á
espera das ordes do dono da
casa.♦♦

C.V.
Euxenio Granell, Mariví Villaverde, Lois Tobío, Pousa An-
telo, Fernández del Riego, Elixio Rodríguez ou Teresa Cas-
telao son algunhas das voces recollidas na longametraxe
documental Castelao e os irmáns da Liberdade de Xan Lei-
ra, material convertido agora nun libro que forma parte do
seu amplo proxecto de recuperación da memoria histórica.

O proxecto inclúe catro documentais, unha páxina web, libros e exposicións.



Títulos: Pel de lobo / Balea morta ou lancha 
a pique.
Autores: Xosé Miranda / Jaureguizar.
Edita: Xerais.

Ben puidera ser que a compe-
tencia lectora do alumnado ga-
lego estivera diminuindo impa-
rabelmente. Que decrece é un
feito, non unha teoría. Ben pui-
dera ser por iso que as dúas no-
vidades da colección “Fóra de
Xogo” que hoxe comentaremos
teñen unhas dimensións moi
parecidas no que se refire á ex-
tensión total, arredor do cento
de páxinas, e tamén na parciali-
dade dos capítulos, breves, bus-
cando un tipo de leitura amena
e non complexa de decodificar.
Se iso fose así, a estratexia sería
moi pouco intelixente: rebai-
xando esixencias, democrati-
zando o nível (que tan de moda
estivo) a experiencia demostra
que non se acada melloría na
competencia senón vernizar
amabelmente a ignorancia. 

Con todo non é este aínda o
caso das novelas que comenta-
remos. Ningunha das dúas, nin
a de Xosé Miranda nin a de
Santiago Jaureguízar, ten un
vocabulario extraordinaria-
mente complexo, pero tampou-
co ningunha das dúas renun-
ciou á riqueza léxica que forne-
cen as tradicións nas que se in-
siren: a “corsaria” no caso de
Balea morta ou lancha a pique,
e a dos contos foleanos para
Pel de lobo.

Cando unha obra se insire
unha tradición que nunca se
perdera pero que, polas inextri-
cábeis causas e cousas que te-
ñen as apetencias e as modas,
non se prodiga tanto, é costume
dicir que “recupera” esa tradi-
ción, entendendo por tal que
actualiza a temática en cues-
tión. Este é o caso de Pel de lo-

bo, que recolle esa tradición e,
desde a súa mesma esencia (un
grande coñecemento antropo-
lóxico e da sicoloxía popular)
revitalízaa sen ter que acudir a
nada estraño a ela. Mais para
aquel que quixera afondar na
relación de Miranda, e da súa
obra, con este mundo, remití-
monos ao artigo de Xosé Freire
no número anterior deste perió-
dico. A nós abóndenos con si-
nalar o esencial, a filiación fo-
leana, e engadir que o título de
Miranda satisfará moito a tan-
tos e tantos incondicionais da
escrita de Fole, escrita pola
que, como na dos elexidos, non
paso o tempo. Fole segue a ser
un dos autores galegos máis
demandados.

Baixo a fórmula do conto
do avó á rapazada, Xosé Miran-
da conta unha historia de lobis-
homes na que
se mesturan o
amor e o me-
do, ese dous
extremos que,
sen embardo,
tan unidos es-
tán. Deste xei-
to relátase un-
ha aventura
dos tempos de
antes, pero que
convén ler con ollos actuais. As
referencias das dúas rapazas ao
feminismo e á xustiza social
non son elementos decorativos
curiosos. Fulxencio Novoa (ex-
perto e destro tirador) e o seu fi-
llo Xosé son chamados ao In-
cio, onde os lobos fan estragos
sen que haxa maneira de couta-
los. Alí, Xosé atopará coas dúas
fillas do fidalgo Vázquez-Quei-
po, unha morena e outra loira,
que manteñen importantes e
constantes enfrontamentos co
seu proxenitor. E a unhas xen-
tes variopintas e atemorizadas

que, na desesperación, ven per-
dida toda solución naquel cru
inverno. Como toda aventura
que se preze, poñereá en xogo a
capacidade do protagonista pa-
ra o amor, para a solidariedade
e fidelidade, tamén para o hu-
manismo e o amor, claro está.
As personaxes están todas con-
figuradas habilmente, son den-
sas e nunca adiviñamos total-
mente o seu fondo, o que man-
tén o clima de misterio mesto,
como a néboa, que envolve ao
leitor desde a primeira liña á
derradeira, facéndose mais in-
tensa segundo se aproxima o
intre decisivo. De entre elas, o
binomio unívoco Rosa-Roso
resalata por si propio remitindo
a Jeckyll (e ao fondo Kafka); a
referencia é obrigada pero Mi-
randa, o que fai, é lembrarnos
que ese mundo estivo sempre
con nós, non necesitamos acu-
dir ao culturalismo. E debe ser
salientada tamén a ricaz lingua,
tan natural, tan real, tan enrai-
zada na terra como o grande co-
ñecimento que Miranda demos-
tra do asunto que está novelan-
do.

■ UN CORSARIO DE HOXENDÍA

Pola súa banda Balea morta ou
lancha a pique (o título fala da
determinación dos baleeiros na
loita: o morre a balea ou lan-
cha, desde a que se lle lanzou o
arpón, vai apique) insírese nou-
tra tradición ben diferente pero
tamén con animais polo medio,
neste caso a balea. Mellor dito,
case habería que falar de dúas
tradicións: a “corsaria” e a re-
lativa a Moby Dick. O protago-
nista é o capitán Thunderskin,
o fareiro de A rutina corsaria.
Thunderskin, vive e actúa, nos
días de hoxe non no tempo de
antes, como un corsario, o que

dá pé a moitas situacións dis-
paratadas que seguro levarán o
sorriso ao leitor. Con tal pano-
rama, case semella imposíbel
non falar da filiación quixotes-
ca; cabe supoñer, sen embargo,
que se Cervantes non creara a
Alonso Quijano, alguén había
crear algunha personaxe, máis
pronto ou máis tarde, equiva-
lente. Ademais, no caso de Jau-
reguízar, este tipo de persona-
xes ten a orixe na intención
desmitificadora que percorre
todo o seu corpus, algo co que
o quixotismo coincide plena-
mente -non obstante, na novela
de Jaureguízar, o heroe si ven-
ce ao monstruo- da man dun
exercicio irónico e vitalista que
é unha maneira de enfrontarse
a un mundo, a unha realidade
que nada mellor ofrece que a
posibilidade de practicar a acti-
vidade, física e intelectual,
máis completa e liberadora que
inventou o xénero humano: rir.

Thunderskin viaxa, desde
Ribadeo, a Nantukect co mes-
tre Henrique Ferreiro e o mari-
ñeiro portugués Joao, aparente-
mente o propósito é visitar o
Pequod, o barco co que Ahab
dera caza a Moby Dick. Pero,
cando están nel, Thunderskin
revela outra intención, ir na
procura de Dolly Dick, balea
clonada (de aí a primeira parte
do seu nome) de Moby Dick.
Para iso toman “prestado” o
Pequod. No camiño atoparanse
personaxes tan estrafalarios co-
mo Fu Man Chu ou o casino
acuático de Xonás, que darán
pé a moitas situacións diverti-
das, tanto como as que se pro-
duciran antes de zarpar. Porque
Balea morta ou lancha a pique
é unha novela que persegue e
logra entreter divertindo.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Fenómeno
migratorio
Co futurista título
Diáspora.com, Xosé M. Loba-
to trata o tema da emigración
galega dende unha perspectiva
filosófica e vitalista.
Editado
por Toxo-
soutos, o
libro relata
a experien-
cia de
varios gale-
gos que
contan a súa
historia
como “cida-
dáns de nin-

gures”.
Experto en temas de
emigración, Lobato tenta expli-
car diferentes situacións huma-
nas presentes en calquera fenó-
meno migratorio como a sepa-
ración, a despedida, a volta...♦

Teatro Nós
Nova entrega teatral da edito-
rial Follas Novas, que desta
vez presenta unha obra de
Álvaro de las Casas Blanco,
prolífico creador da etapa
1916-1936. Moi preocupado
pola difusión e dignificación
da cultura galega, este
catedrático de Xeografía e
Historia sitúa como
protagonista a Nela de
Albán,
símbolo
de Galiza,
que anima
aos seus fi-
llos a que
loiten pola
liberdade e
pola recupe-
ración de
glorias pasa-
das. Nesta
peza, elabo-
rado ao máis puro estilo de
traxedia grega, o autor resume
o seu ideario e toda a súa
obra. O remate supón un canto
á esperanza na voz dun dos
protagonistas, Xohan, “Alento
irmáns da Patria. A goleta per-
deuse, a nosa esperanza
non”.♦

Ilusión dun neno
Antón García Teijeiro presenta
un novo libro de literatura in-
fantil na colección Merlín de
Edicións Xerais. Baixo o títu-
lo Os peixes de cores cóntase
a historia dun neno que farto
de que o seu pai lle diga que
só pensa nun mundo
ideal, ten-
ta demos-
trarlle que
hai algo
máis que o
diñeiro, o
traballo, os
negocios, a
televisión...
Nunha viaxe
por un mun-
do imaxina-
rio, Uli, vai
atopándose cun vento
exiliado, unha rapaza que toca
o saxo, un vello que ama o
mar rodeado de sereas, a un
neno da guerra...♦

Ningunha
das dúas
novelas
renunciou
á riqueza
léxica que
fornece a
tradición.

Entre o medo e o humor: o perigo animal
Xosé Miranda e Jaureguizar revisitan as narracións de lobos
e corsarios

Xosé Miranda e Sanitiago Jaureguizar.
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Título: Os nomes da morte.
Autor: Vítor Vaqueiro.
Edita: Galaxia.

Non é precisamente Vítor Va-
queiro un nome novo no pano-
rama literario galego. Coñeci-
do é pola súa obra poética, aín-
da que dende hai uns anos diri-
xiu a súa escrita cara o eido da
narrativa. O seu libro de relatos
Os xenerais de África dá cum-
prida conta dunha esixencia e
unha laboura literaria máis que
notábel; pero aínda así a súa ta-
refa como fotógrafo e autor de
libros de divulgación, o máis
recoñecido sen dúbida a Guía
da Galiza máxica, téñeno rele-
gado na consideración dos lec-
tores e a crítica a un segundo
plano como creador literario.
Esta novela, Os nomes da mor-
te, penso non equivocarme ao
afirmalo, vai ser o chanzo que
o impulse a máis altos cumios.

Ezra Pound, no seu A,B,C
da lectura, declaraba que se
despifarra moito rancor crítico
por non distinguir dúas formas
de escrita diferentes: unha a dos
libros que se leen para que o
home desenvolva a súa propia
capacidade, para saber máis e
percibir máis, e outra, a dos li-
bros que foron escritos para
servir de repouso, droga, leitos
mentais. O malo estriba, e isto e
xa opinión miña, se se subvirte
a orde na crítica, e os leitos
mentais, e nalgúns casos máis
que leitos auténticas fosas, pa-
san por libros da primeira espe-
cie; non hai máis que botar man
das reseñas dos xornais e das
tabelas dos libros máis vendi-
dos nos cinco últimos meses
para percatarse. E son o primei-
ro en lamentar non posuir o ta-
lento e menos a xenerosidade
de Pound que facía desta cita de
Spinosa o seu emblema: o amor
intelectual a unha cousa consis-

te en comprender as súas per-
feccións. Comprenderá o lector
que quen escribe esta reseña,
ten a novela Os nomes da mor-
te, con todo merecemento, en-
tre os primeiros.

Novela arriscada, esixente,
sabiamente traballada, aínda
que non comparto para ela o cri-
terio tomado de Cortazar: “dun
lector tan activo e batallador co-
mo o propio novelista”, que fai
seu a editorial na lapela ¿e o au-
tor?; pois si ben o libro ofrece
unha certa resistencia polos re-
cursos empregados, non hai na-
da insalvábel para un lector me-
dio. Libro a fin de contas aberto
e de perfecta comprensión. A
principal dificultade, estribaría
en todo caso como dixen, nos
recursos de estilo, que lembran
ao mestre austriaco Thomas
Bernhard, aínda que dirixidos
noutra direc-
ción; aí onde
Bernhard crea
unha atmosfe-
ra abafante, pe-
simista, mórbi-
da, Vaqueiro
indagará nos
mecanismos
do humor máis
neurotizante e
corrosivo e así
ambos os dous
autores coinci-
dirán nas repe-
ticións obsesi-
vas, as pala-
bras clave, emprego dun só pa-
rágrafo discursivo, os delirantes
matices e esplicacións, as inter-
polacións neuróticas, que con-
verten a lectura nun exercicio
case hipnótico ao que o lector,
cun mínimo esforzo, non tarda
en adaptarse. 

Excelente tamén é o empre-
go do narrador, que unifica coa
súa voz e criterio as diferentes

testemuñas. Narrador que coas
súas interpolacións moitas ve-
ces afectadas, pedantes, enci-
clopédicas, acentúan o caracter
satirizador e paródico do texto.
Mesmo o aparato bibliográfico
e o índice analítico forman par-

te, como nesa outra estupenda
sátira Y lo demás es silencio de
Augusto Monterroso, do xogo
humorístico. 

Hai que citar o acertado uso
contrapuntístico dos diversos
personaxes, para develar a vida

do finado, intentando resolver
o enigma da súa morte, e mes-
mo apuntar se non haberá unha
parodia-homenaxe, no empre-
go que fai das testemuñas e do
narrador ante “un xuiz ausen-
te”, de A Esmorga. 

Non quixera deixar de rese-
ñar, unha certa tentación por
parte do autor de búsqueda de
complicidade co lector “pro-
gre”, pois si ben a sátira permi-
te, ata certo punto a licencia,
tamén pode actuar en menosca-
bo da novela. 

Hai que recoñecer, en todo
caso, que a idiosincrasia do
personaxe narrador, delirante e
neurótica, permítelle ao autor
dinamitar parte do seu discurso
con outro tipo de interpela-
cións e matices que desfán ese
efecto. Pero en suma as virtu-
des da obra sobrepóñense a pe-
quenos desaxustes.

Hai pouco, un escritor gale-
go célebre fixo unhas declara-
cións, nas que apuntaba se non
habería que espertar un pouco
debido a un certo grado de au-
tocompracencia ao que está
chegando a literatura galega.
¿Quen sabe se con esta obra,
Vítor Vaqueiro  non está dando
o espertar, que se ben non pare-
ce, si alomenos debería recla-
mar este país?♦

ADOLFO BOADO
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Unha intelixente novela entre a sátira e a parodia
Vítor Vaqueiro publica Os nomes da morte

Novela
arriscada,
esixente,
sabiamente
traballada,
na que,
con todo,
non hai
nada
insalvábel
para un lec-
tor medio.

Vítor Vaqueiro.



ABELARDO VÁZQUEZ PITA
Ourense foi a capital galega do
cine durante oito días de no-
vembro, como vén acontecen-
do desde hai sete anos. Esa foi,
alomenos, a pretensión dos or-
ganizadores. O Festival Inter-
nacional de Cine Independen-
te mellora en cada edición,
tanto na presencia do audiovi-
sual de aquí como na organi-
zación e calidade de contidos.

Fernando León de Aranoa estivo
no día da inauguración e dous dí-
as máis tarde a súa película “Los
lunes al sol” foi elixida pola Aca-
demia das Artes e as Ciencias
Cinematográficas de España pa-
ra representala no espectáculo
anual da industria norteamerica-
na. O director comentou que o
festival comezaba a ter repercu-
sións e que xa tivera boas re-
ferencias a través Javier Bardem
e Luís Tosar. 

Tamén asistiu Jean Xavier de
Lestrade, un francés de orixe ou-
rensá que gañou precisamente
unha das prezadas figuras na úl-
tima dos Óscar por un documen-
tal que foi proxectado en Ouren-
se. O director José Luis Cuerda,
cada día máis vinculado a Gali-
cia –sobre todo despois de mer-
car casa e viñedos na bisbarra do
Carballiño–, presidiu o xurado.
Aparte “glamourosa” do festival
completouse coa presencia da
histórica Mónica Randall na
clausura, na que se proxectou
“Trece badaladas”, o filme de
Xavier Villaverde sobre a novela
de Suso de Toro e que xa fora
vista antes no Festival de Sitges. 

“Disco Pigs”, do irlandés
Kirsten Sheridan, levou o pri-

meiro premio na sección com-
petitiva para longametraxes. A
mellor curtametraxe foi para
“Hoy por ti, mañana por mí”,
do director español Fran Torres. 

No resto do programa hai
que subliñar, pola boa acollida
que tivo entre o público, a retros-
pectiva de Woody Allen e o ciclo
de cine arxentino. Ademais, pu-
blicáronse dous libros sobre a
mítica actriz María Casares e o
director, actor e produtor galego,
Juan Orol, ademais de verse al-
gunhas das súas películas. 

Malia a mellora do festival,
son algúns aínda os aspectos

nos que debe progresar. O pú-
blico quéixase da enorme con-
centración de películas en só
oito días, o que obriga a ser
moi selectivo na elección das
proxeccións. As máis prexudi-
cadas son as seccións compe-
titivas. Moitas críticas teñen
pouco que ver co propio certa-
me e van dirixidas ás institu-
cións ourensás, fundamen-
talmente ao concello de Ou-
rense como principal promo-
tor, por concentrar todos os es-
forzos nesta semana de certa-
me e deixar a cinematografía
absolutamente abandonada o

resto do ano. De feito, o Cine
Club Padre Feixoo ten os días
contados por falta de medios,
polo que ver bo cine resulta
pouco menos que imposible
nos 357 días sen festival. A
impresión xeneralizada é que
os políticos, sobre todo o alcal-
de, Manuel Cabezas, utiliza o
festival como instrumento pro-
mocional da cidade e da súa
xestión. Logo quedan –e non
son poucos– os que pensan que
tanto gasto para tan poucos dí-
as é un luxo excesivo para un-
ha provincia con tantas caren-
cias como a ourensá.♦
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El Temps
Nº 960. 5-11 de novembro. Prezo 3 e.
Dirixe: Eliseu Climent.
Edita: Edicions del País Valencià.

O tema da portada é a organi-
zación de grupos pacifistas e
cívicos nos EE UU, que se
opoñen ás políticas agresivas
do presidente George Bush.
Danse datos sobre as súas ac-
tividades e os antecedentes, en
plena preguerra contra
Irak. En-
trevístase
a Antoni
Vives, se-
cretario do
Goberno
da Genera-
litat catala-
na e a
Josep
Tarradellas
i Macià,
fillo do que
fora presidente de Catalunya,
quen defende a vixencia das
ideas do seu proxenitor na
figura de Pasqual Maragall.♦

Terra
Nº 11. Outubro de 02. De balde.
Edita: Federación Ecoloxista Galega.

O Cumio de Johannesburgo
sobre o futuro do medio
ambiente centra a información
deste número. Entre os
traballos tratados, destacan as
propostas para a redución de
residuos, a
ampliación
da rede
Natura
2002 ou as
propostas
do Foro So-
cial
Mundial de
Portoalegre.
Ademais,
dáse conta
da Asemblea
do Suído,
creada en 1996 no Covelo e
que tenta impulsar a conserva-
ción da natureza nas serras do
Suído, do Faro de Avión e na
comarca da Paradanta.
Engádense noticias medioam-
bientais relacionadas con
Galicia.♦

Foto
Nº 239. Novembro de 02. Prezo: 4,20 e.
Dirixe: Manuel López.

Hai neste número abondosa
información sobre Photokina
2002, feira internacional na
que se presentan as principais
novidades do mercado
fotográfico. As fotos de Mar-
cos López tratan con ironía a
crise económica arxentina.
Joan Font-
cuberta e
Pere For-
miguera
descobren
a súa “fau-
na inventa-
da.
Publícanse
tamén as
fotografías
premiadas
no último
concurso nacional organizado
polo Instituto de la
Juventud.♦

Ourense de cine
Éxito do Festival Internacional pero a piques de fechar o cine-clube

Festivais de Cinema

FRAN ESTÉVEZ / HUELVA
A XXVIII edición do Festival de
Cine Iberoamericano de Huelva,
inscribese nun periodo de auste-
ridade fílmico e festivo, provo-
cado polo despilfarro e arrogan-
cia do anterior director do Festi-
val. Houbo menos sesions de ci-
nema, sen perxudicar á calidade
esta disminución, pero botáronse
en falta seccións coma Visión
Europa e outras panorámicas so-
bre o cinema dos outros tres con-
tinentes, pero non a festa das
gambas convertida na arma arro-
xadiza dos detractores dos actua-
les directivos do Festival.

No meramente cinemato-
gráfico salientamos algunhas
películas proxectadas fóra das
seccions oficiais, Nueve Reinas,
El Crimen del Padre Amaro (a
blasfema fita exitosa do cinema
mexicano), La Fiebre del Loco,
En Construcción (a pesar de
non competir outorgóuselle un
premio do Colexio de Arquitec-

tos de Huelva), Historias Míni-
mas, Un Dia de Suerte (trunfa-
dora no pasado Festival de Ber-
lín), Un Oso Rojo, O xango de
Baker Street (cun impagábel
Joaquin de Almeida no papel de
Sherlock Holmes nesta produ-
ción brasileña). No que atinxe
aos premios outorgados por un

xurado composto polo escritor e
ex-vicepresidente  da Nicaragua
sandinista, Sergio Ramírez,  Ai-
tana Sánchez Gijón (actriz espa-
ñola),  Senel Paz (escritor e
guionista cubano),  Patricia Fe-
rreira (directora española),
Santiago Tabernero (guionista e
xornalista español), Laura Ruiz

(produtora, exhibidora e distri-
buidora mexicana) e Andrés
Santana (produtor español). Ca-
be sinalar a omisión feita polo
xuri da excelente comedia chi-
lena  Tres Noches de un Sabado
de Joaquin Eyzaguirre Guzmán.

O palmarés encabezouno
Madame Satã de Karim Aïnouz,
Colón de Ouro á mellor película.
Os outros premios foron como
seguen: Colón de Prata ao mellor
director Suzana Amaral por Uma
Vida en Segredo; Colón de Prata
ao mellor actor para Lázaro Ra-
mos por Madame Satã; Colón de
Prata á mellor actriz para Sabrina
Greve por Uma Vida en Segredo;
Mellor Guión, Diego Lerman e
María Meira por Tan de Repente.
Mellor fotografía para Walter
Carvalho por Madame Satã, pre-
mio especial do xuri para Uma
Vida en Segredo de Suzana Ama-
ral e premio do público á mellor
película para Una Pasión Singu-
lar de Antonio Gonzalo.♦

Huelva-2002, festival de transición
O premio principal foi para Madame Satã de Karim Aïnouz

Fotograma de Tres noches de un sábado.

Un intre da rodaxe da fita Trece badaladas, de Xavier Villaverde.



¿Por que escolle a auga como
tema central da exposición?

A mostra elaboreina ao vol-
tar do cabo de Gata, pero eu son
galego. A diferencia entre am-
bos mares é grandísima. O Me-
diterráneo non cheira, é unha
pota, non ten mareas. Quería tra-
ballar aquí, unha sorte de semi-
rretorno. Neste sentido, a auga é
o que define a actitude de trasla-
do, o que se busca. Ademais, o
elemento líquido é o tema que se
repesca de series anteriores a
posteriori, inundándoo todo. 

En Aproximación á auga,
utiliza diferentes técnicas e
soportes, ¿como os conxuga?

Na exposición mestúranse
pintura, fotografía e algo de ví-
deo. O uso da fotografía que eu
fago non se corresponde coa
labor dun fotógrafo, senón que
está utilizada de xeito pictóri-
co. Xogo coa relación pintura-
fotografía superpoñendo am-
bos soportes.

Utilizo a cámara como pin-
cel, xa sexa para facer varridos
fotográficos a xeito de brocha ou
xogando coa luz da lúa e a cá-
mara aberta para configurar un-
ha liña. En ocasións pinto a foto
con diferentes técnicas, noutras
debuxo sobre un monitor e nou-
tras xogo coa confusión do pú-
blico, que non sabe se a foto re-
producida está retocada ou non.
Eu son pintor, pero o que aconte-
ce é que ademais de empregar os
utensilios habituais recorro a ou-
tras técnicas e soportes.

¿En que medida se serve
das diferentes técnicas para
expresarse?

Son un formalista, a técnica é
un medio non un fin. Cada técni-
ca ten a súa linguaxe e estou
máis interesado na maneira en
que se conta máis que na narrati-
vidade. Utilizar unha técnica ou
outra vai implicar diferentes res-
postas no público. O cambio de
discurso ao variar o estilo, a lin-
guaxe e o soporte é o que me in-
teresa. É o meu xeito de entender
a comunicación e o que realmen-
te quero expresar coa miña obra.

Vostede é profesor en Va-
lencia. ¿Como se conxuga a
faceta de artista experimen-
tal co conservadorismo da
universidade?

O conservadurismo existe,
pero cada profesor ten liberda-
de á hora de elaborar o seu pro-
grama. Coido que non hai in-
terferencia, máis ben diría que
a faceta académica é tamén un
medio, non un fin. Tampouco
me resta a dedicación que ne-
cesito para desenvolverme co-
mo pintor. De feito, desde a
miña estancia en Nova York te-
ño dous xeitos de traballar, ben
no taller ou ben facendo via-
xes, algo que require bastante
tempo. Establezo no mapa un
itinerario con trazos pitagóri-
cos unindo puntos opostos.
Deste xeito os lugares vanse
encadeando por contraste, dan-
do lugar a unha serie de vecto-
res invisibles que compositiva-
mente poderían ser un cadro.

Houbo momentos en que a
fotografía estivo desprestixia-
da. Sen embargo, agora está,
artisticamente, en alza e pin-
tores coma vostede utilízana.

Na miña arte extrapolo a

fotografía ao meu mundo. Ao
longo do tempo a relación pin-
tura-fotografía foi mudando,
producíndose entre elas unha
relación amor-odio. Nunca se
vendeu tanta foto como agora e
tamén está en auxe o vídeo. Na
bienal de Venecia aquelo pare-
cía a cámara dos horrores da
fotografía e dos vídeos. Nor-
malmente as fotos soen ser
dunha temática concreta e dun-
ha escala xigantesca, algo moi
grandilocuente. Eu escapo diso
facendo fotografías minúscu-
las. A fotografía non é boa nin
é mala. Simplemente é un so-
porte, a súa calidade non xusti-
fica a calidade da obra.

Na exposición mestura di-
ferentes estilos, como o rea-
lismo ou a arte abstracta.
¿Considera que se pode falar
de estilo de autor?

É complicado, porque for-
malmente a exposición é moi va-
riada. De feito, se o espectador
non coñece toda a información,
pode chegar a pensar que está re-
alizada por varios autores. O es-
tilo aquí non é estético nin for-
malista, senón que se centra no
proceso, en  chegar a un lugar
por un determinado motivo, o

encontro co entorno e a reacción
aos estímulos. Este sería o punto
común, as tramas mentais e inte-
lectuais que se quedan no cai-
xón. A pisada de todas esas refle-
xións, que é como habitualmen-
te se detecta o estilo, aquí non se
percibe como un elemento úni-
co. Sen embargo, cada unha das
series diferentes están concate-
nadas, unhas derivan doutras.
Este é o factor que as unifica.

Díxose que a pintura case
morrera. ¿Considera que
agora está a vivir un proceso
de renovación?

Tras o boom da pintura nos
oitenta veu o da escultura e da
arte obxectual, a fotografía e o
vídeo. Vendo a exposición, An-
tón Reixa dicíame que estaba
contento porque aínda había
xente que pintaba. Teño unha
cultura visual e o meu xeito de
reflexionar tamén é visual. Con-
cibo as cousas dende o pensa-
mento verbal e logo traduzo todo
a imaxe. Deste paso da imaxe á
palabra e viceversa márcame co-
mo pintor, dando lugar o tipo es-
pecífico de artista que son.

A creación da facultade de
Belas Artes en Pontevedra,
¿en que medida fixo variar o

panorama artístico galego?
A miña xeración foi a dos

francotiradores que tivemos que
espallarnos por todas partes.
Agora a situación mudou sensi-
belmente porque a facultade
serve como trampolín e plata-
forma de difusión. De tal xeito
que se ergue como conducto
que encauza o camiño das nova
fornadas pola ruta da arte, non
só a nivel académico, senón ta-
mén como punto de encontro.
Era estraño que en Galicia non
houbese facultade, porque esta
é terra de artistas e de músicos. 

¿Estamos nun momento
de todo vale?

Existen diferentes códigos e
rexistros. Na actualidade, a
maioría da xente quedouse nuns
códigos que son meramente re-
tinianos, no punto de encontro
entre a fotografía e a pintura.
Consúmese música, cine pero
non exposicións de arte. Neste
sentido, se o público ve un ma-
terial diferente denigra a obra
porque carece dos códigos que
lle permitirían contextualizala.
Na arte prodúcese unha relación
a tres bandas: obra, autor espec-
tador. Se un dos tres elementos
falla a arte desestabilízase.♦
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Enrique X.
Macías
soa de novo
en Vigo

A.N.T.
O Festival Internacional Me-
morial Enrique X. Macías or-
ganizado pola Fundación La-
xeiro coincidiu nesta segunda
edición coa revisión da renova-
ción cultural dos anos oitenta,
na que se insire a obra do com-
positor,  propiciada pola aper-
tura do Museo de Arte Contem-
poránea (Marco) en Vigo coa
exposición de Atlántica.

Precisamente é no novo mu-
seo onde se celebran os concertos
do festival de música contempo-
ránea que nesta ocasión busca dar
un “enfoque retrospectivo á figu-
ra e obra de Enrique Macías”, se-
gundo o seu director, Manuel Ro-
deiro. O programa inclúe a pre-
sentación do grupo instrumental
Ensemble Nordesía que interpre-
ta obras do homenaxeado e de
autores galegos relacionados con
el como Xan Viaño, Manuel Bal-
boa, Roxelio Groba ou Antón Pu-
lido, que estrea unha obra no
marco do festival. O Trío Arbós e
Pierre Strauch, un dos máis pesti-
xiosos violoncelistas mundiais
membro do Ensemble Intercon-
temporain, completan o progra-
ma adicado á época de Enrique
Macías que tivo lugar os días 18,
19 e 20 de novembro co obxecti-
vo de comezar a saldar o que os
organizadores entenden que é un-
ha “asignatura pendente” de reco-
ñecemento co compositor.♦

Recital
na Coruña
da xeración
dos oitenta

A.N.T.
Dentro das actividades culturais
programadas entorno ao premio
de poesía Miguel González
Garcés, o venres 29 de novem-
bro celebrarase na Coruña un
recital que contará coa partici-
pación dunha ducia de poetas.

Baixo o título Xeración dos
oitenta. Doce grandes voces da
poesía galega contemporánea
o Museo de Belas Artes da Co-
ruña será o escenario onde os
escritores X.M. Álvarez Cácca-
mo, M.A. Fernán-Vello, Rami-
ro Fonte, Manuel Forcadela,
Pilar Pallarés ou Alfonso Pexe-
gueiro recitarán varios poemas
tras a entrega dos premios e a
presentación dos libros gañado-
res da XI edición do concurso. 

Organizado pola Deputación
da Coruña e baixo a presenta-
ción do escritor Henrique Rabu-
ñal, o acto tenta dar conta dun
dos fitos máis importantes da
poesía galega, responsábel en
grande medida da renovación
deste eido despois da dictadura.

Román Raña Lama, Luís Rei
Núñez, Manuel Rivas, Xavier
Rodríguez Baixeras, Cesáreo
Sánchez Iglesias e Xulio L. Val-
cárcel completarán o elenco de
poetas que participan no recital.♦

Guillerme Aymerich
‘Utilizo a cámara como pincel’ 

MAR BARROS

O compostelán e profesor de Belas Artes, Guillerme Aymerich, racha co
seu experimentalismo a concepción clásica da fotografía e da pintura. Se-
ries anteriores mestúranse cos novos traballos baixo o influxo da auga na
exposición que acolle a Fundación Laxeiro ata o vindeiro 15 de decembro.
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Paixón non lles falta aos mem-
bros do grupo de rock Ruxe ru-
xe. Tampouco vida para contar
en cada un dos temas que com-
poñen o seu terceiro traballo no
que contaron coa colaboración
do piano do Maestro Reveren-
do, das pandeiretas, aturuxos e
voces das compoñentes de Li-
ñaceira e das voces de Pinto
d´Herbón e Antón Papaqueixo. 

Continúan os Ruxe ruxe a
gabarse do seu local de ensaio,
un cortello en Aríns que, segun-
do din, ten unha sonoridade ex-
traordinaria. Alí reúnense para
se divertir coa música, para xun-
tar a unha banda que, xunto cos
Túzaros e Zenzar, é das de máis
tradición no mundo do rock ga-
lego. Aseguran que, por veces,
os ensaios convértense en con-
certos en directo e, ao tempo,
fan un amábel convite para ve-
los tocar no xa coñecido cortello
do grupo compostelán que, polo
que din, ten tasca incluída. Alí a
gaita soa potente ao pé das gui-
tarras eléctricas, o baixo, a frau-
ta, o violín ou a harmónica.

Con A terra dos comentos
chegaron ao obxectivo que bus-
caban que é “facer o que nos da a
gana con total liberdade”. A afir-
mación ven de Vituco Neira, au-
tor de todas as letras das can-
cións, e Sebas Méndez apúrase a
completar a filosofía do grupo:
“divertímonos e soltamos a rabia

que temos. Cantar libera tensións
e por exemplo é unha maneira de
responder á carraxe que me dá
escoitar os comentaristas madri-
leños falar da marea negra”. Por-
que o tema do Prestige non deixa
de saír neste encontro no que, en
principio, a cita é para falar de A
terra dos comentos. “É natural.
Temos unha canción que fala das
colas do paro. ¿De que carallo
vas falar? Se traballas dezaseis
horas ao día por unha miseria ou
estás na fileira para selar a tarxe-
ta do paro por obriga eses temas
teñen que saír na nosa música.
Ogallá puidéramos cantar ao
amor como os Beatles” explica
Vituco Neira mentres aclara que
os seus non son temas políticos.
Son, simplemente, reais, como o
lamento que sinte ao contar que o
batería deixa o grupo para ir á
emigración. 

Tres discos en seis anos de
existencia non é mal balance pa-
ra o grupo. Despois de Ruxe ruxe
e Non temos medo, este A terra
dos comentos sitúaos nun lugar
privilexiado do rock galego pero
eles mesmos afiman que logra-
ron esa posición a conta de “moi-
ta estrada e moita furgalla”, to-
cando en todos lados onde podí-
an e deixando a pel nunha carrei-
ra na que moitos grupos desisti-
ron. “Cando desaparece un grupo
é un drama para todos porque o
rock é patrimonio cultural deste

país que non é só de folk, tantas
veces manipulado e centrado en
letras de sega que xa ninguén
cantan” defende Sebas mentres
tira tamén contra
os grupos que
“cantan en inglés
porque o que pasa
é que non son ca-
paces de facer un-
ha canción en ga-
lego, non teñen
nada que dicir”. 

Os Ruxe ruxe
teñen, pola con-
tra, moito que di-
cir. “Hai que ter
algo que contar e
nós témolo en
cada un dos te-
mas. No rock
moita xente non
quere ver a reali-
dade e torce a ca-
ra cando o certo
é que está aí e non podemos
deixar de falar dela”, di Vituco. 

Imposíbel máis emoción

Son uns namorados do rock, e,
a pouco que se fale con eles,
adivíñase que non son só do
rock senón que o que acontece
é que son eles uns apaixonados
. Senón, ¿cómo entender, por
exemplo, que afirmen que to-
can cada día como se foran mo-
rrer ao día seguinte?. “Non lle
podemos poñer máis emoción,
nunca tocamos mellor, o disco
está espléndido. Ten vida e pai-
xón” afirman deste A terra dos
comentos que eles mesmos
promocionan porque saben
que, como todo o rock en gale-

go, terá pouco eco nos espacios
musicais televisivos e non se
coñecerá nos puntos de escoita
dos centros comerciais. 

O Maestro
Reverendo estaba
no estudio de gra-
vación de Casa de
Tolos de Segundo
Grandío cando os
Ruxe ruxe pro-
xectaban o disco
e foi el quen pe-
diu participar. Li-
ñaceira, Pinto
d´Herbón ou An-
tón Papaqueixo
son outros dos
amigos que cola-
boran neste disco
que inclúe a cur-
tametraxe Carne
Pendurada de D.
F. Vieites. Para
eles a música é

diversión pero tamén aclaran
que “divertirse é algo moi se-
rio”. De deixalos falar non para-
rían de explicar a xénese do te-
ma A terra dos comentos que re-
colle o mundo da praza da Quin-
tana, de Jymmy Lois, a homena-
xe que lle fan ao amigo que
“durme correndo” para aprovei-
tar tempo e que unha noite lle
preparou a cea no bar ás catro da
mañán despois de ouvilos tocar
ou de referirse ás múltiples in-
terpretacións que deu a canción
Cando morra o vello, inspirada,
ao seu dicir, no Balbino de Nei-
ra Vilas. Non deixarían de falar
dun disco que saíu como eles
querían, con paixón e sen maio-
res compromisos que facer o
que lles petaba. ♦
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Violentos
XERARDO PARDO DE VERA

Ariel Sharon,
esoutro Ariel que
lava moi suxo, ven

de dicer que o acordo de
Hebrón que Israel asinou
en 1997 e que concedeu á
parte  Palestina desa
cidade un rexime de
autonomía, “está
anulado, de todas as
maneiras non se compre e
non ten xa nengunha
relevancia”. Pois
paréceme ben, ¡non mo
había parecer!, é o que
estou a ollar cáseque
todos os días na Península
Ibérica, cuxa dereitona é
a que máis coñezo.
Paréceme ben, digo, que a
dereitona faga fincapé no
seu máis clásico
procedemento “político”,
que nos evite as dúbidas.
A dereitona ten a “Regra
de ouro: o que ten o ouro
fai a regra.” E, se fai falla
un Regramento que
desenrole a norma, válelle
o coñecido: “Artigo 1. O
que manda sempre ten a
razón. Artigo 2. En caso
de dúbida apricarase o
artigo 1.” Ben
comprendemos que as
tales leis semellan cousa
de tolos mais, como son
tolos armados, filósofos e
ilustrados abstéñanse. Xa
sei que é difícil botalos
dos patronatos e metelos
no psquiátrico, que é o
úneco establecemento
onde o cliente nunca ten a
razón. A dereitona témola
aquí, cuspidiña ainda que
sen sangue física, que o
que ten cú ten medo.
Cando non gosta dunha
norma, incúmplea
mediante a forza, os
berros ou as armas.
Daquela decráraa
anulada porque non se
compre e dinos que é
preciso facer outra.
Nídiamente, a nova lei e
os seus comenenciudos
regramentos faran legais
as súas privatizacións, os
seus impostos antisociais,
os seus furtos. A lei é a
ferramenta e a
ferramenta ten que
adecuarse á maquinaria,
non como aqueles fatiños
ágrafos que roubaron
cartos do común baixo
leis que eles non fixeran.
Roldán caeu axiña.

Hai que preparar a
norma. Legalizar e
amoralizar. Afortalar os
ventres e debiliar os
cerebros, díxoo Confucio
hai ben tempo. A violencia
institucional de cada día.
O terrorismo institucional
de cada miserábel. Aquí
mesmo.

Ruxe Ruxe
‘Cantamos pola carraxe que nos dá escoitar
os comentaristas madrileños falar da marea negra’

‘O rock é
patrimonio
cultural deste
país que non é só
de folk, tantas
veces manipulado
e centrado en
letras de sega
que xa ninguen
canta”

CARME VIDAL
As cunchas de dous mexillóns forman un corazón sobre un ver-
mello intenso. A imaxe do novo disco dos Ruxe ruxe da boa idea
do sentir do grupo diante do seu terceiro traballo A terra dos
comentos. Están eufóricos e tocan con enerxía os dezasete temas
dun álbum “tan real” como as historias que viven cada día.



Máis de 100.000 persoas acudi-
ron ao chamado da asociación
Not in our name en Nova York, o
pasado 20 de novembro. Coinci-
dindo co Día Internacional da In-
fancia, este colectivo pacifista esi-
xiu do goberno Bush que abando-
ne a súa escalada violenta.

O novo pacifismo abrochou
tanto en Norteamérica coma no
Reino Unido. Moitos dos grupos
civís que actúan desde hai déca-
das na sociedade estadounidense
uniron os seus esforzos neste pro-
xecto común a prol da paz, que ten
na internet a súa máis sofisticada
arma de difusión. A través de
www.notinourname.net, ducias de
grupos repartidos por todos os es-
tados da unión organizan o que
eles denominan “ámbitos de resis-
tencia”, protestas públicas nas que
se defende a soberanía nacional
dos pobos e se critica duramente a
política bélica da Casa Branca.
“Non no noso nome destruirán a li-
berdade que din defender”, esplica
a “promesa de resistencia”, autén-
tico “credo” que recolle a ideoloxía
deste novo movemento.

A pantasma

do 11-S xa non serve

Acalmada a opinión pública nor-
teamericana durante as opera-
cións de Afganistán, o plano para
invadir o Irak fixo reaccionar unha
importante facción social, tanto
nos EE UU como en Gran Breta-
ña. Os grandes medios apagaron
os ecos da protesta cos resulta-

dos das últimas eleccións lexisla-
tivas e un continuo bombardeo
de informacións favorábeis ás
xustificacións do ataque.

Por ese motivo, os grupos pa-
cifistas escapan dos modelos de
comunicación convencionais e re-
fuxíanse na rede. En www.stop-
war.org.uk, os pacifistas británicos
coordenan as súas actuacións e
difunden as
protestas. As
súas protestas
pretenden ser
moi imaxinati-
vas e cheas de
cor. Organizan
desde marchas
en Londres e
outras grandes
cidades (a última reu-
niu na capital máis de 200.000
persoas) ata reunións informati-
vas cabo dos buques nucleares
que atracan nos portos do país.

Máis vagóns ao tren

A boa acollida das protestas nos
dous países que van liderar o pre-
visíbel ataque a Bagdad fixo ace-
lerar o proceso noutros países
ocidentais. No pasado Foro Social
Europeo, que se celebrou en Flo-
rencia, unha manifestación multi-

tudinaria perco-
rreu a cidade pe-

dindo paz e xus-
tiza, con presen-
cia de grupos
pacifistas de to-
da Europa e in-
cluso o Xapón,
o Canadá ou
Australia.
En Galicia hou-

bo manifestacións pacifistas na
Coruña, Vigo e Santiago, nas que
se pediu respecto para o Irak e
igual vara de medir para os in-
cumprimentos das resolucións da

ONU por parte de Israel. No futu-
ro, a Coordenadora Galega pola
Paz ten previsto organizar novas
protestas nas principais cidades
do país.

Mediante medios alternativos
e o poder do correo electrónico,
grupos distantes colaboran en
movementos cívicos e protestas
simbólicas para que a cidadanía
saiba o que realmente se xoga

na guerra contra o Irak. “Non te-
men a Sadam, non temen un
ataque químico nin nuclear; que-
ren arrapañar o petróleo do país
e impoñer un goberno aliado
contra a vontade dos iraquís”,
explica un dos activistas que co-
labora co movemento e deixa,
igual que moitos outros, a súa
opinión na internet.

Ao lado dos que protestan
contra a guerra que se planifica
arestora, xorden voces que le-
van moitos anos protestando
contra a política dos EE UU. Co-
lectivos a prol dos dereitos civís
das minorías únense ao move-
mento e esixen cambios radicais
na maneira que ten Ocidente de
se relacionar co resto do plane-
ta. Grupos de dereitos humanos
protestaron o pasado 16 de no-
vembro diante dunha das sedes
da Escola das Américas (agora
denominado Instituto do Hemis-
ferio Ocidental), auténtica aca-
demia de ilustres torturadores,
coma o ditador dominicano Ra-
fael Leónidas Trujillo ou moitos
dos altos cargos das xuntas mili-
tares da Arxentina, do Uruguai
ou do Brasil.♦
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A Coordenador Galega pola Paz organizou concentracións en varias cidades. Na ima-
xe, a celebrada en Vigo o 14 de novembro        PA C O  VILABARR O S

A protesta contra a guerra en Londres axuntou centos de miles de persoas o pasado outubro.

‘Non á guerra’ en inglés
CÉSAR LORENZO GIL

Entrementres o presidente dos EE UU, George Bush, acaba de organizar os seus planos de ataque ao
Irak para o próximo febreiro, os pacifistas estadounidenses e británicos aceleran as protestas públicas.

Caderno de notas

www.notinourname.net

www.stopwar.org.uk

www.commondreams.org

As
manifestacións
pacifistas nos
EE UU están
sempre
acompañadas
de festa e arte.
Ao carón,
parodia do cartel
de Star Wars
para adaptalo
ao segundo
episodio da
Guerra do Golfo.



O pasado 13 de outubro The Ja-
mes Taylor Quartet electrizaron
cos seus sons de club británicos
de raíz negra a noite ourensá. No
seo do Festival Internacional de
Cine Independente de Ourense, o
cuarteto, un dos grupos pioneiros
dentro do acid jazz, rendeulle
homenaxe ao pianista e compo-
sitor arxentino de bandas sono-
ras, Lalo Schifrin. Entre elas
destacan, polos ritmos desafian-
tes, A viaxe dos malditos, A xun-
gla humana ou O rei do xogo.

Coméntase que o termo acid-
jazz creouno un xornalista inglés
para definir o estilo de música
que facía o grupo, entre o dance
do acid e o groove do jazz. Pode
ser. O que está claro é que as sú-
as composicións destilan un pou-
co de todo, sempre baixo os pia-
res básicos da música negra: o
jazz, o soul e o funk.

Baixos, saxos, trompetas, ba-
terías, eclipsados todos pola ma-
xia retrógrada do seu órgano
Hammond-B3, unha sorte de
prolongación dos dedos de Ja-
mes Taylor, dan conta do poten-
cial contido do grupo que se li-
bera de xeito atroador en cada
directo. “A primeira vez que to-
quei o Hammond xa dixeron que
estaba pasado de moda,  –expli-
ca James Taylor- pero a historia
da música sempre se baseou nos
achados anteriores”.

O cuarteto británico, que real-
mente constitúe un quinteto, co-
mezou a súa andaina a mediados
dos oitenta cando o británico Ja-
mes Taylor deu un xiro a súa ca-
rreira musical, abandonando o
mod revival de corte psicodélico
dos emblemáticos The Prisioners,
grupo que el mesmo fundara a
principios desa mesma década. 

Época de explosión punk, co-
mezaron gravando temas para
series dos anos setenta como fo-
ron Misión Imposible ou The

Blow Up 45. Co paso do tempo o
seu estilo foi mudando sensibel-
mente para o jazz e o funk e fo-
ron incorporándose novos mem-
bros que darían lugar a un novo
The James Taylor Quartet. “Du-
rante anos e anos fomos un cuar-
teto, pero a medida que o grupo
foi recibindo ás novas incorpora-
ción e pediamos á compañía
cambiar o nome, sempre nos ato-
pamos coa mesma negativa”. 

Raizame setenteira

Asentados neste novo século,
The James Taylor Quartet, con-
ta na súa discografía cunha su-
ma de dezaoito discos que nun-
ca perderon a esencia dos seten-

ta. Dende o seu debut en 1985
con Blow up a banda non deixou
de traballar, sempre baixo as or-
des do seu Hammond. Superna-
tural Feeling, In the hand of the
inevitable ou o seu último traba-
llo Room at the top son algúns
dos albumes que os catapultaron
ás máis altas esferas do british
jazz e que non esquecen os seus
seguidores.

A pesar de que existe moita
xente que nunca escoitou falar des-
te grupo británico, todos coñecen a
súa cara máis populista, a recrea-
ción de bandas sonoras trepidantes
de cine e series de televisión.
Starsky e Hutch, Harry o sucio ou a
propia Misión Imposíbel impacta-
ron na mente de todos os telespec-

tadores e foron un gran reclamo nos
seus concertos. E foi esta tendencia
cinematográfica a que levou  ao
cuarteto a colaborar hai uns anos na
música da fita Austin Power.

Ademais dos traballos en so-
litario, o grupo tamén participou
nas creacións doutros artistas.
U2, Manic Street Preachers, The
Pogues e máis recentemente
Tom Jones no seu tema Looking
out of my window, contaron coa
colaboración do grupo ao longo
dos últimos dezasete anos.

A música do cuarteto, que be-
be das composicións de Jimmy
Smith, Charles Farland ou Ri-
chard Holmes, segue impresio-
nando a pesar da súa longa carrei-
ra. Así o fixo na noite ourensá.♦
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Déborah
MARGA ROMERO

Asúa desaparición
produciu
preocupación,

indignación e medo. O seu
rosto estaba nas fiestras dos
bares, nos centros de ensino,
nos hospitais, nos comercios,
nas estacións de autobuses,
de trens. Atrás desa
fotografía espallada polos es-
pacios públicos que nos per-
tencen residía o temor mais
tamén o desexo de que,
cando o caso de Anabel
Segura regresaba á nosa
mente, a historia tivese por
esta vez outro remate. A
localización do cadáver de
Déborah Fernández-Cervera
retirou todos eses cartaces
que a procuraban das fiestras.
Só tiñamos indignación. A
súa morte era tráxica e pasa-
ba a pertencernos como a súa
desaparición e esixiamos a a
rápida detención da
culpabilidade. Vivimos
momentos nos que é preciso
saír á rúa para denunciar a
violencia de xénero, 200 mu-
lleres morreron por violencia
“doméstica” nos últimos tres
anos en España. Déborah
aparecía núa tirada nunha cu-
neta. Iso é pouco máis do
que sabemos. A prensa trans-
mitía a consternación popular
e barallaba todas as posibili-
dades e as mulleres convoca-
mos para protestar pola súa
morte. A cidade de Vigo soli-
daria e non afeita a estes
casos acudía consternada pa-
ra manifestar a súa dor e esi-
xir que a xustiza prendese
esa culpabilidade. Déborah
estaba morta, núa e sen sinais
de violencia. Precisabamos
unha explicación para a súa
morte, igual que
precisabamos atopar o seu
corpo para certificar esa mor-
te. Déborah xa era de toda a
cidade. Xa non lle pertence á
súa familia, xa non existe a
palabra privacidade cando o
crime petou nas nosas portas
e nos conmocionou. O Alcal-
de de Vigo é, en verdade, a
voz da cidade cando esixe
que se aclare a morte de Dé-
borah. Agora quero convocar
aquela concentración,
aquelas mobilizacións que
desde o 10 de maio
denunciaron a súa morte e
desde a consternación, volver
condenar a falta de
explicacións convincentes
sobre este suceso. Queremos
saber que foi o que ocorreu
realmente. Temos dereito.
Nós xa somos o contorno fa-
miliar da vítima. Queremos
saber os resultados da autop-
sia, que foi o que lle
produciu a morte. Coñecer a
culpabilidade. Confiar nos
sistemas de investigación.
Hoxe desde o 10 de maio se-
guimos mostrando preocupa-
ción, medo e indignación e
Déborah xa morreu. O pobo
precisa saber como.♦

GONZALO

Misión imposíbel
en Ourense

MAR BARROS

¿British jazz ou ritm and blues? ¿groove ou sons dos setenta? ¿funky ou pop? ¿soul ou
modern-jazz? Simplemente The James Taylor Quartet. Un exemplo desta apoteótica
mestura que os define como grupo consagrado dentro das tendencias británicas: o ex-
plosivo remake de Misión Imposíbel.



Dende sempre escoitáronse na
Galiza diálogos improvisados en
verso, tirapuxas verbais enxeño-
sas en forma de canto onde os
homes puñan a proba o seu ta-
lento en feiras ou tabernas. Hoxe
en día, tan só quedan oito en to-
do o país, case todos maiores de
sesenta anos, que seguen dándo-
lle vida a arte da regueifa.

“A regueifa está na mesa/ vin-
de a regueifa a cantar / que aquel
que queira a regueifa / primeiro a
ten que gañar”. Deste xeito co-
mezaban os desafíos nun dos
acontecementos máis populares
na Galiza rural, o casamento, on-
de a lírica e a resistencia dos par-
ticipantes decidían a sorte da re-
gueifa, un molete de pan branco.
“Os noivos adoitaban comezar a
disputa verbal, ela co pan na ca-
beza, dándolle paso aos mellores
cantores da vila que lle dedicaban
as primeiras coplas aos contraen-
tes para pasar a unha temática
máis velenosa”. Así describe o vi-
cepresidente da asociación para a
conservación da regueifa ORAL,
Carlos Alonso Piñeiro.

A comarca de Bergantiños e a
serra luguesa de O Courel viron
nacer a maioría dos últimos reguei-
feiros. “Non existe unha escola pa-
ra ser regueifeiro, pero cómpre ter
un chisco de talento para poder im-
provisar e versar como é necesa-
rio”, explica Carlos Alonso. A ca-
pela, sen ningún tipo de acompa-
ñamento, arrancáronse sempre os
regueifeiros e así o seguen facendo
Fermín de Coristanco, Calviño de
Tallo, Costa de Savilla, Suso de
Sornes ou Luís “Caruncho”, últi-
mos representantes dunha tradi-
ción que está esmorecendo.

Explosión de oralidade

A regueifa érguese como a mani-
festación máis estendida dentro
das disputas orais improvisadas
galegas. De xeito alarmante co-
menta o vicepresidente de ORAL
que tan “só queda un brindeiro
n`O Courel e algunhas manifesta-
cións residuais que nun principio
foron improvisadas, como o canto
de reis ou as coplas do Entroido”.

A pesar de que a regueifa é
unha tradición propiamente gale-
ga, no resto da península, en te-
rras latinoamericanas pero, sobre
todo, no continente africano dan-
se expresión semellantes. Os
cantores ao desafío portugueses,
os trobeiros da Alpujarra, pero
sobre todo os repentista cubanos,
os paidores arxentinos e chile-
nos, os violeiros brasileiros ou os
cantores ecuatorianos manteñen
moi vivos os seus costumes.

Sen embargo, fronte o que
pasa en América ou en África, na
Galiza cómpre levar a cabo ini-
ciativas de recuperación, para
poder manter unha das tradicións
que máis se remontan no tempo
e confiren identidade. Con esta
filosofía nace o Certame Interna-

cional de Regueifa, que xa vai
pola sexta edición e tenta con-
verterse nun punto de referencia
e unha plataforma de difusión.
“Queremos achegar as regueifas
ao mundo da música tradicional,
aos compositores de coplas do
Entroido e aos poetas, porque a
dicotomía linguaxe culto e popu-
lar pódese salvar. Chegar a estas
xentes podería implicar unha

profunda recuperación”, asegura
o vicepresidente.

Adaptación a modernidade

Agora, na era das novas tecnolo-
xías, ata as tradicións máis ances-
trais ven mudar o escenario no
que habitualmente se desenvolví-
an, incluso as tonadas que as ca-
racterizaron. Se tradicionalmente

eran as tabernas e as festas as que
se presentaban para estas contro-
versias poéticas, que en ocasións
perdían o seu carácter festivo para
adquirir tinturas violentas, agora é
a televisión a que permite chegar a
regueifa a un público máis amplo.
Ademais, os regueifeiros máis no-
vos aplican a innovación á música
dos cantos producindo resultados
sorprendentes.♦
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Modesto
Martínez
‘As empresas
tiñan que coidar
máis a súa
imaxe’
Ven de gañar o premio de
cartelismo publicitario
Francisco Mantecón cun
deseño que será a imaxe do
ano das Adegas Terras
Gauda. 

Presentei unha imaxe que
ten dúas partes. A primeira
presenta un fondo dunha pa-
rede húmeda na que se intú-
en as viñas e o logotipo da
empresa. Na segunda recó-
llese nun primeiro plano o
colo dunha botella que se es-
tá abrindo por un sacacor-
chos antigo con forma de
persoa que ten os brazos en
arco como se fose un direc-
tor de orquestra. Aparece ta-
mén un titular que di “A
obertura” co que se intenta
simular que o que se abre é
unha obra creada con tempo
e calidade. 

¿É importante que un-
ha empresa coide a imaxe?

Fundamental porque niso
está a súa base de presenta-
ción e, lamentabelmente,
non existe aínda a sensibili-
dade para decatarse da súa
importancia. 

O premio leva o nome
de Francisco Mantecón,
¿un deseñador publicitario
é tamén un artista?

Diría que un artista sim-
plemente non ten por que ser
un bo publicista porque non
abonda co deseño gráfico se-
nón que compre facer tamén
unha lectura publicitaria que
se adapte aos obxectivos. No
caso de Mantecón estamos a
falar dun deseñador que se
dedicou á publicidade cun
traballo moi interesante e
non só dun pintor que deu
imaxe a unha marca. 

O deseño gañador será
a imaxe publicitaria da em-
presa no próximo ano, ¿é
bo renovarse no deseño?

Estamos vendo nas gran-
des marcas que cambian ca-
da tempo de imaxe pero ta-
mén é necesario manter unha
liña que identifique á empre-
sa. 

¿Unha marca ten que
identificarse na publicida-
de?

Non só, a imaxe corpora-
tiva ten que estar presente en
todos os apartados, desde a
decoración das instalacións
ata o trato persoal ou a ima-
xe publicitaria. No corporati-
vismo entra todo.♦

MAR BARROS

Regueifas, brindos, parrafeos, canto-desafíos, tradicións orais galegas que rezuman sorna e enxeño.
Dun xeito má is lírico ou má is velenoso as verbas afiadas dos regueifeiros desafían á desaparición.

R E G U E I FA ,
o hip-hop galego

Arriba, mestre regueifero no Certame Internacional. Sobre estas liñas, o mozo reguefeiro Pinto de Herbón e un grupo tradicional.

A regueifa está na mesa
vinde a regueifa a cantar
que aquel que queira a regueifa
primeiro a ten que gañar.
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Nestas mesmas páxinas temos
falado moito de xogos que teñen
a Segunda Guerra Mundial como
escenario. Os programadores de
videoxogos sempre tiveron neste
durísimo conflito unha constante
inspiración. Se no pasado os títu-
los buscaban o compoñente xeo-
estratéxico das batallas, como re-
medo virtual dos clásicos warga-
mes, desde hai unha década, lé-
vanse tamén os traballos que ver-
san sobre a primeira persoa do
xogador aos mandos dunha ae-
ronave, un acoirazado ou simple-
mente cun rifle entre as mans.

Hai meses, falabamos aquí de
Medal of Honor, que recrea o de-
sembarco en Normandía. Famosa
tamén foi a saga do castelo Wol-
fenstein ou WWII Online, auténtico
todoterreo da simulación militar.
Neste xogo podiamos controlar in-

finidade de vehículos en todo o es-
cenario da guerra baixo calquera
das bandeiras que alí pelexaron.
Agora, Battlefield 1942 converte
toda a maxia daquel xogo nunha
experiencia multixogador.

Conexións a toda velocidade

Un dos ingredientes máis golosos
deste xogo é o seu sistema de in-
terconexión para o modo multixo-
gador. Realmente, Battlefield
1942 foi creado para xogar na re-
de. Toda a súa forza reside en re-
crear os escenarios de varias ba-
tallas míticas en paraxes moi dis-
tintas con todo luxo de detalles. 

Nós debemos escoller o noso
posto, desde condutor de tanques
ata encargado dos foguetes dun
portaavións, pasando pola sección
de enxeñeiros ou un posto de me-

trallador nas praias normandas. O
obxectivo do xogo é conseguir os
maiores puntos dos nosos inimi-
gos a base de avanzar coas nosas
posicións e obrigalos a retirarse. 

Nalgunhas misións comparti-
remos pantalla ata con 96 xoga-
dores, polo que a experiencia de
compartir campo de batalla é a
máis importante neste tipo de xo-
gos desde hai moito tempo. O tí-
tulo de Digital Illusions busca que
se creen vencellos moi fortes cos
nosos compañeiros. De feito, di-
rixir un blindado ou un niño de
MG-42 require da colaboración
de dous ou máis xogadores que,
se son amigos, poden tirarlle me-
llor proveito á súa posición.

Ambientación de calidade

Os detalles do xogo están moi

ben logrados. El Alamein, Omaha
Beach ou a toma de Berlín con-
tan con fondos de primeira cali-
dade e ata está coidado o aspec-
to físico dos edificios bombardea-
dos. Igualmente teñen moito rea-
lismo os uniformes de cada un
dos exércitos (ruso, estadouni-
dense, inglés, xaponés ou ale-
mán), os seus vehículos e xerar-
quías militares. O xogo está sub-
titulado para que se conserven as
falas orixinais de cada soldado.

Para que poidamos conservar
toda a ambientación, cómpre un
equipo potente. O distribuidor,
Electronic Arts, recomenda un
Pentium III de 600 mhz, 320 mb
de ram e unha tarxeta gráfica de
32 mb. Só desa maneira, xunto
cunha boa conexión á internet po-
deremos tirarlle un bo partido aos
47,95 euros que custa o xogo.♦

Só queremos facer a guerra sentados

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

Meu Santo, Miña Santiña                   f r ancisco a. Vida l

Flora naceu e criouse cuns pais
tolerantes e condescendentes, el
mouro e ela cristiá, nunha época
de mesturas relixiosas e cultu-
rais, cando os musulmáns ocupa-
ron amplas zonas da península
Ibérica. Daquela houbo de todo,
disputas ortodoxas dunha e dou-
tra parte, convivencia pacífica ou
de comenencia, prohibición de
relacións se non se practicaba o
mesmo credo, e acordos matri-
moniais facendo unha vida na
rúa e outra de portas para dentro.

N on sei se o pai de Flora en-
controu á súa esposa nun-
ha daquelas razzias que os

do sur facían para prover as des-
pensas de Al-Andalus en épocas
de escaseza, ou se foi un namora-
mento en toda regra, con flores,
cartas en verso e palabras de
amor; o que si é certo, polo que se
desprende da haxiografía, é que os
pais de Flora, con casa en Sevilla
nos tempos de Abderramán II, a
pesar de ser ela de orixe cristiá e el
mahometano, entendían e respec-
taban as crenzas de cada un.

E nese respecto mutuo, o ma-
trimonio decidiu dirixir os seus
fillos de maneira que non se sen-
tisen obrigados a unha crenza
determinada, senón que, sabendo
como era cada unha das reli-

xións, cada un escollese aquela
que mellor lle ía.

Foi así como Flora, sempre
máis preto da nai, foi educada en
cristián, mentres que seu irmán,
por estar máis próximo ao pai, se
acolleu ao mahometanismo.

Non tiña por que haber dis-
putas entre eles, pero como pa-
sou sempre e pasará se outra
cousa non o remedia, os gober-
nantes teñen o mal costume de
amparar o seu solio coa benzón
dos relixiosos do país; e Abde-
rramán II, a pesar de ser un prós-
pero gobernante, en cuestións de
disciplina relixiosa, non lle soía
poñer as cousas doadas a quen
non pertencese á súa crenza.

C ando o irmán de Flora che-
gou á idade de ter aspira-
cións sociais ou políticas,

recomendoulle á irmá gardar un
pouco as formas na práctica do
cristianismo, pois que doutro mo-
do íalle arruinar a carreira. Pero
ela era unha cristiá convencida,
tercamente convencida, como so-
en ser as minorías retroalimenta-
das nunha ortodoxia excluínte
fronte ás maiorías autocrecidas e
arroupadas pola superioridade nu-
mérica dos seus siareiros. Dema-
siado convencida, talvez, polo que
el se viu na obriga de poñer o caso

nas mans dun cadí ou xuíz, para
que se vise que el non tiña nada
que ver con ela. Pero o cadí, des-
pois de interrogala profundamen-
te, decidiu deixala libre porque
non era máis ca unha rapaza.

E como a rapaza seguiu practi-
cando os seus ritos, para que os ir-
máns non rifasen, mandárona a un-
ha casa de cristiáns amigos, en Xa-
én, onde podía rezar sen molestar á
crenza e ás aspiracións de seu irmán.

Alí podía vivir tranquila, pe-
ro un mal día, Wadalonso, irmán
dunha monxa amiga súa, chama-
da María, foi detido e axusticia-
do en louvor de santidade por
opositor contra os gobernantes.

As dúas amigas lamentaron a
perda dunha persoa querida,
pero as dúas eran moi inocen-

tes, e cando unha monxa do con-
vento onde María profesaba asegu-
rou que Wadalonso se lle aparecera
dicindo que moi axiña vería á súa
irmá no ceo, esta, na compaña de
Flora, saíu para Córdoba, a presen-
tarse diante do cadí de garda incul-
pándose de ser discípulas e segui-
doras daquel mártir da cristiandade,
co fin de encontrarse con el o antes
posíbel. E ao xuíz non lle quedou
máis remedio que estender unha or-
de de desacato e rebelión, e conde-
nalas á pena capital.

Flora non obrou ningún mila-
gre digno de resaltar, pero tivo a
ousadía de proclamar a súa fe e
manifestar unha oposición direc-
ta contra as autoridades, que ti-
ñan establecido o mahometanis-
mo como a relixión do estado, e
tal ousadía, que para os gober-
nantes do país en que vivía era
desacato, rebelión, insurrección e
conspiración, para os membros
cristiáns do país limítrofe, e in-
cluso para a minoría étnica de
Córdoba, era heroica valentía
digna de ser recompensada co
máximo título que a Igrexa expi-
de aos seus máis afervoados de-
fensores: a santidade.

Estábase nas portas do inver-
no, o tempo da morte da na-
tureza, cando as decapitaron,

un 24 de novembro do ano 841,
pero como se esa morte fose un-
ha floriña de esperanza para os
cristiáns, no campo ermo do in-
fiel, o seu martirio e valentía
marcou unha data no santoral.

Como era norma na época, os
corpos foron guindados ao Gua-
dalquivir, e algún piadoso mem-
bro da comunidade cristiá recu-
perou as cabezas de ambas mu-
lleres, que son gardadas e custo-
diadas na igrexa de san Acisclo
de Córdoba.♦

Santa Flora, no campo ermo dos infieis

Necrolóxica
LUÍSA VILLALTA

Moi propriamente na
semana do día de
defuntos, informa

este semanario A Nosa Terra
da defunción ou peche dunha
publicación estraña por
normal, meritoria por
necesaria, que se viña
titulando Guía dos Libros
Novos. A subscrebente deste
escrito, subscriptora da
publicación, xa andaba
botando en falta desde o
verán os periódicos envíos,
xunto a algúns outros ao pa-
recer tamén en extinción po-
las mesmas ou parecidas
razóns económicas que alega
o laureado director, Xavier
Madriñán. “Razóns económi-
cas”: cando se di isto, xa non
hai máis nada que dicer. Ven
sendo ao cambio, se se trata-
se dun morto morrido, como
dicer que morreu “por causas
naturais”. E é que ao final,
como dicía un médico vello,
todo o mundo morre do cora-
zón, que non hai ninguén a
quen lle falle outra cousa no
último momento.

De xeito que temos, polo
que parece, unha vida econó-
mica que non dá para viver.
Cando menos, non dá para vi-
ver pola parte cultural, infor-
mativa e intelectual. Aí temos
a crise editorial xeral, agrava-
da entre nós. Tamén están os
“precarios”, bolseiros ou
negros ás portas da cociña
económica que é a investiga-
ción neste país e, sen consolo
de parvos, no Estado fóra. 

Mais algo hai que non ca-
sa. Se economía é
administración de recursos, o
que aquí se ven chamando
tal non pasa de monetarismo,
que é outra cousa, e se non
temos clara a diferencia será
precisamente porque nos fal-
ta desenvolvimento cultural,
informativo e intelectual. Por
administración de recursos
non se pode entender recorte,
limitación ou eliminación
dos mesmos. E recursos son
tamén (e sobre todo) aqueles
que nos permeten
comprender para actuar e vi-
ver, asunto principal da vida
intelectual, e que, se
queremos expresalos en pro-
sa científica, até os
poderíamos definir
marcialmente como stock de
habilidades e coñecimentos
que permenten aumentar o
rendimento económico do
traballo. Isto é o que en eco-
nomía se denomina “capital
humano”. Tamén en
economía se diferencia o
“traballo morto”, o que fan
as máquinas no seu labor de
réplica e multiplicación
mecánica, do “traballo vivo”,
que é a produción criativa e
adaptativa do ser humano
que as pon a funcionar. ¿E
nós, traballadoras e traballa-
dores galegos, neste mes de
santos e defuntos, que clase
de traballo facemos?♦



Todo o mundo é de Vilalba, men-
tras non se demostre o contrario.
O apotegma de Ánxelo Novo,
que repetía a cada momento nos
anos sesenta, xa tiña moita vixen-
cia daquela; cando tanto sonaban
os Basanta, singularmente D.
Santiago, quen coma subsecreta-
rio foi o mandamáis da Facenda,
e xa era ministro Manuel Fraga, o
máis célebre villalbés. Pero é que
ademais atopábamos vilalbeses
por todos lados, escomenzando
polo meu sogro e os seus irmáns,
os Paz, secretarios dos xuzgados
de idem no distrito de Padrón.

M áis dunha vez fun con D.
Eduardo ao Bar Carba-
lleira, da Rúa Nova san-

tiaguesa, onde acudían os vilal-
beses para libar en perfecta ar-
monía os tiros que combinaba o
famoso barman, seu connacido.
Tamén era moi conspícuo vilal-
bés D. Xerardo, o do Hotel Es-
trella, pais dos Fernández Albor,
e tío doutros vilalbeses de san-
gue, que chegou un a ser maxis-
trado do Tribunal Supremo, e ou-
tro diputado xusticialista na Ar-
xentina, convertido logo alá en
activo nacionalista galego.

Mais, a miña maior relación
coa xente de Vilalba viña da
coincidencia na Universidad In-
ternacional, de Santander, con
José Roán, ao ser ámbolos dous
bolseiros da Minerva composte-
lán. Trinta anos máis tarde, can-
do xa era Roán decano do Cole-
xio Notarial, na capital de Espa-
ña, disfrutei da súa amistade du-
rante as cenas de ¡Viva Madrid!,
un restorán castizo, no que sem-
pre o acompañaban sinxelos co-
mensais villalbeses.

Cheguei así a soñar, despois
das cenas, que sempre estaba indo
para Vilalba, aínda que non sabía
ben a cal: se á galega, á navarra, á
castelán, ou á andaluza. Tal incon-
creción motivou que no meu Ca-
llejón del Gato, reflexara no seu
espello convexo, durante varios
números do xornal, aquil onírico
viaxe por unhas soñadas Españas,
no que nunca se acababa de che-
gar á indeterminada Vilalba.

■ O SUPERVIVIENTE PEÑA
NOVO. Ata que volvín á realida-
de cando Roán me proporcionou
a fotocopia dun vello artigo de
D. Luís Pena Novo. Titulábase
Nacionalismo e democracia e
fora publicado no nº 4 da revista
Nós, o 31 de xaneiro de 1921.
Pódese ler agora reproducindo
na Prensa política no tempo das
Irmandades da Fala, editado no
nº 19 da colección A Nosa Li-
teratura de A Nosa Terra.

Pois o ilustre notario sentía
unha fonda admiración polo seu
coterráneo, do que xa poucos se
acordaban e moitos o supoñían
morto. Particularmente quen lera
a súa breve mención entre os
Dos mil nombres gallegos, de
Francisco Lanza; volume publi-
cado, en 1953, por Ediciones
Galicia, del Centro Gallego de
Buenos Aires, ao coidado de
L.S.; siglas, naturalmente, de
Luís Seoane; ao cal, ocupado en
tantas cousas meritorias, debeu-
lle pasar desapercibido o dado fi-

nal da escueta papeleta que
transcribo a continuación:

PEÑA NOVO (Luís).
Biog.- Publicista, n. en Vilal-

ba (Lugo), que tuvo destacada
actuación en las campañas ga-
lleguistas de la primera veintena
del siglo corriente. Se especiali-
zó en problemas de economía
gallega. M. en 1936.

Afortunadamente, Peña Novo
non foi fusilado, nin cunete-
ado, na terríbel represión

que empezou o 36. Malia ser, ade-
máis dun dos creadores e princi-
pais prohomes das Irmandades da
Fala, un dos promotores da Orga-
nización Republicana Gallega
Autónoma, A célebre ORGA, ca-
pitaneada por Santiago Casares
Quiroga, quen tras a proclama-
ción da República foi ministro de
Mariña do Goberno provisional; e
axiña, ao presidilo Azaña, da Go-
bernación. Encomendoulle entón
Casares a Peña Novo algún dos
gobernos civís máis liosos, onde
D. Luís mostrou dabondo o seu
talento político. Tanto que máis
tarde confiou ás súas dotes de
mando o moi difícil Goberno Xe-
ral de Extremadura.

Nen embargantes estes ante-
cedentes, superviviu á sanguenta
onda. Cando algún xoven e inteli-
xente historiador escriba a exem-
plar biografía do inxel villalbés,
que coido está por facer, estudiará
sen dúbida miudamente as cir-
cunstancias da súa vida, neses
tristes anos de constante persecu-
ción e os motivos de que se salva-
ra. Nada recordo que me contaran
diso os vilalbeses que tratei. Se
ben estou seguro de que a digni-
dade da súa noble figura se man-
tería limpa e clara, coma o dia-
mante de D. Antonio Machado.

■ APARECE NA XUNTANZA
DO PREGUNTOIRO. Volve a apa-
recer Peña Novo na historia polí-
tica de Galicia, vinte anos des-
pois do 36, na páxina 97 do do-
cumentadísimo libro de Harmurt
Heine, A guerrilla antifranquista
en Galicia, na que o temperán
historiador tentou da resistencia

galega refírese á Alianza Na-
cional de Forzas Democráticas,
que xurdira, a mediados do 1945,
na clandestinidade do noso país.

Para impulsar a ANFO –in-
forma Heine– “os representantes
dos tres movimentos que a inte-
graban (o libertario, representado
por García Durán, o socialista, no
nome do cal falaba Raimundo
García Domínguez e outro socia-
lista de Vigo, e o republicano,
personalizado en Francisco La-
mas e Peña Novo) acudiron á pri-
meira xuntanza con Piñeiro, cele-
brada nunha casa da santiaguesa
rúa do Preguntoiro, cunhas bases
que amosaban unha certa conver-
xencia das respectivas posicións,
pero non concordaron en todo
aquelo que defendía o represen-
tante galeguista”.

Pasaron outros vinte anos da-
quel esperanzador 46, cando
falei por vez primeira con

Harmurt Heine, sentados na te-
rraza do Café Gijón, en Recole-
tos. Completeille ali diversos de-
talles sobre as persoas e as cir-
cunstancias que concurriron na-
quela Xuntanza do Preguntoiro;
á cal tivera a honra de asistir re-
pesentando o clandestino partido
que rexurxía no Carboeiro. Heine
tomara os dados para o seu libro,
da obra do mencionado anarquis-
ta, Juan García Durán, Por la li-
bertad (como se lucha en Espa-
ña), publicada en México, 1965,
que nunca cheguei a ler.

Amplieille a Heine tales datos
con outros pormenores que ocupa-
rían logo varias páxinas no meu
Libro de los tropiezos, dentro do
longo capítulo titulado Tropiezo
con Ramón Piñeiro na Xuntanza
do Preguntoiro; verificada, por
certo, no fogar da miña tía Paulina,
a sigleira. Alí coñecin a Piñeiro, e
vin por única vez o audaz e listísi-
mo acrata arousán, de existencia
tan sorprendente e cosmopolita,
como apuntei xa nos respectivos
exemplos que aquí puxen deles.

■ A GALLARDA FIGURA DE D.
LUÍS. En canto a D. Luís Peña
Novo, cuxos apelidos xuntou
Heine ao tratar da Xuntanza, foi
tamén a primeira vegada na que

admirei a súa gallarda presencia e
a súa enorme discreción. O elo-
cuente orador das Irmandades da
Fala; o experto letrado, con fama
de ser un dos poucos de Galiza
competentes en cuestións econó-
micas (aínda faltaban décadas pa-
ra que se crearan as Facultades,
das que sairían imnumerabeis ti-
tulados en Economía); o adianta-
do do nacionalismo que no Pre-
guntoiro mantivera a posición re-
publicana difuminou, en certo
xeito a súa personalidade, para
que lucirá o talento de Ramón Pi-
ñeiro e a audacia de García Du-
rán. Volvín ter a satisfacción de
ver e de escoitar a D. Luís Peña
Novo, a súa mesurada palabra,
transcurridos tamén vinte anos
dende que o coñecin na Xuntan-
za. Foi no seo da pena galega de
tan mentado café; á que concurrí-
an antigos colegas no foro ou na
política, como o cordialísimo ma-
xistrado do Supremo, D. Evaristo
Mouzo, que a presidía solitaria-
mente, ou Paz Andrade e Iglesias
Corral que acudían cando as súas
paralelas rutas forenses e políti-
cas os levaban a Madrid.

Nunca falei con D. Luis, na
concurridísima tertulia madrigale-
ga, da nosa común asistencia a
aquela reunión da efímera ANFD.
Pacentemente esperabamos que
nun lonxano día, cando dira volta
a tortilla, poideramos lembralo,
cecais en A Nosa Terra, na que
tanto escribira Peña Novo, sendo
portavoz das Irmandades da Fala.

■ MENTRES CAIA O CHAPA-
RRÓN. A derradeira vez que vin a
Peña Novo foi en Santiago, nun
día do Apóstolo, durante un cha-
parrón. Refuxiarase o vigoroso
ancián no limiar da porta do edifi-
cio de Baltar, en Xeneral Pardi-
ñas, esquina a Montero Ríos, hoxe
xa derribado. Ao pouco tempo –se
non foi aquel mesmo día– morría
D. Luis nun accidente automovi-
lístico, indo no coche do cuñado
de Roán, quen no accidente per-
deu a súa irmá. Pois pereceu con
Peña Novo o matrimonio que no
seu vehículo o levaba a Vilalba.
Paréceme que o estaba agardando
alí, namentras caía o chaparrón.♦♦
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Anacos de Borobó
Pingan
as castañas
FRANCISCO CARBALLO

M illo, castañas e viño,
o noso outono. As
castañas pingan

cando se colleitan; os
ourizos caen, cando o vento
zoa. ¡Vaia outono a ventar!
Do norte e do sul; para alen-
to e para ameaza. Un outono
de “foros”.

Xa escrebín sobre o foro
da FJM. Coincidiu co Foro
Social Europeo de Florencia:
ventiño que acariña, millo
que enfortece, viño que
desperta. Europa prepara
solucións pra unha sociedade
mundial en desfeita. Comeza
por reclamar paz: toda violen-
cia é mala; a violencia non
resolve, retarda e impide o
avance da humanidade cara a
paz global. A revolución non
é a violencia; mais as contra-
rrevolucións contaminaron tal
expresión e agora obríganos a
modificar o léxico: queremos
porque necesitamos outra Eu-
ropa e ímola facer. O vento
da historia sopra a noso
favor: unha Europa social dos
pobos en liberdade individual
e solidaridade colectiva.

Pingaron as castañas,
algunhas, porque o vento  bo-
tou ao chan os ourizos. Tal e
como o barco petroleiro á de-
riva mata percebes na Costa
da Morte. ¿Por qué non hai
vixianza para impedir tais
desventuras? De pouco vale
querer remediar canto desfixo
a desprotección. En Madrid,
na Corte dos milagres, ¿qué
fan? Recortan liberdades
laborais, impiden unha prensa
libre, precarizan as
condicións de traballo;
marcan un sistema educativo
uniformista. Andan Presiden-
te e Monarca a dar consellos
aos latinoamericanos,
lembrando vellos
colonialismos. Pero os derei-
tos personais e territoriais es-
tán ao garete.

Cambiemos de terzo. As
elección sindicais están en
curso ¿Libraranse os sindica-
tos da domesticación do
poder neoliberal? A xulgar
polo ensino, moita
resistencia precisan para que
as leis –decreto de
Humanidades, LOU, Lei de
Formación Profisional,  Pro-
xecto de Lei de Calidade–
non nos devolvan ás cavernas
do franquismo. Desde 1996
cada día pinga auga
envelenada na  rocha: queren
furar a personalidade dos in-
dividuos e dos pobos para
conseguer unha masa amorfa,
calada e fanática coma a que
intentou a Monarquía
Absoluta e a Tiranía.

Sí, que acaben de pingar
as castañas, que o millo vaia
á tulla logo da esfolla, que o
viño brille e saiba a froita; to-
do compre para este pobo es-
magado. Menos mal que as
festas gastronómicas desde
Fisterra a  Caión espantarán o
fuel e, dentro de dez anos, os
mariñeiros conseguerán
indemnizacións.♦

O exemplo de D. Luís Peña Novo

Lois Peña Novo nun mitin a prol do Estatuto en Lugo.



O BarO Barcoco
■ TEATRO

MULLERES
Franca Rame e Darío Fo
perfilan os personaxes des-
ta obra, introducíndoos en
situacións grotescas, onde a
arma do riso desvela e bate
nos puntos máis febles do
eterno antagonista, o home.
Visión crítica e solidaria
das sempre difíciles rela-
cións entre home e muller.
Será representada por Uve-
gá teatro o venres 22.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS GONZÁLEZ
VILLAR
A fundación CIEC organiza
unha mostra de augafortes e
augatintas deste artista du-
rante novembro.

BoirBoiroo
■ TEATRO

O DEMO RAPATÚ
Da man de Títeres Tanxa-
rina o venres 22 na Casa
da Cultura.

BueuBueu
■ CINEMA

A FORTUNA DE VIVIR
O cine-clube Bueu vai pro-
xectar esta fita o venres 22
na Casa da Cultura ás 23 h.
por 1,2 euros. Dirixida no
ano 1999 polo francés Jean
Becker, conta a vida de
dous labregos a principios
de século que viven en ca-
banas a carón dun pantano,
convertindo unha historia
local nunha mostra univer-
sal de relacións humanas.

■ CONFERENCIAS

MALOS TRATOS E
REACCIÓN DO PODER
A cargo do profesor de Histo-
ria, Xabier Castro,con motivo
do Día Internacional Contra a
Violencia de Xénero, na sala A.
Domínguez Búa o sábado 23 ás
19:30 h. organizada pola Co-
misión da Muller do BNG.

BurBurelaela
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
Ata o 15 de decembro a Sala
de Arte do Concello acollerá
esta mostra fotográfica sobre o
ecosistema mariño do noso

país, que pretende amosar a
beleza e a diversidade zoolóxi-
ca, buscando o equilíbrio entre
as especies popularmente co-
ñecidas e as descoñecidas. O
resultado de 25 anos de expe-
riencia mergullándose e foto-
grafando o mundo submariño.

CangasCangas
■ ACTOS

OPERACIÓN QUILO
O próximo venres 29, a parti-
res das 22:30 no pub Canis
Lupus, celebrarase esta festa
en colaboración con Caritas.
Levade un quilo de alimentos
non perecedoiros e disfrutade
do concerto do cantautor ma-
drileño Luis Guitarra.

O CarballiñoO Carballiño
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
No escenario do Auditorio
Municipal, o venres 22, se-
rá representada esta obra
por Teatro do Adro.

CedeiraCedeira
■ EXPOSICIÓNS

R.L. LOUREIRO
No Palacete hai unha mos-
tra baixo o título Sombras
en mar afogadas do fotó-
grafo, escritor e xornalista.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Esta semana poderemos ver,
dentro do ciclo adicado a Ma-
ría Casares, este xoves 21, O
testamento de Orfeo ás 20:45
h.; o venres 22 proxectase
Monte bajo de Julián Este-
ban Rivera (1989) ás 18:15
h. e La Lectora dirixida por
Muchel Deville no 1988 ás
20:45 h. La otra Amércia, de
Goran Paskaljevic, 1995,
vai ser proxectada o sábado

23 ás 20:45 h. Tamén o sába-
do 23, e dentro do capítulo
Eurowestern, ás 18:15 h., será
proxectada Antes llega la
muerte, de Joaquín Romero
Marchent, do ano 1964. O
luns 25 comeza un novo ci-
clo, adicado ao Expresionis-
mo, coa fita Nosferatu, o
vampiro (1921, Friedrich
Whilhelm Murnau) ás
20:15 h. O martes 26, O Go-
lem (Wegener-Boese, 1920)
poderá ser visto ás 20:15 h. O
estudiante de Praga é a fita
programada para o mércores
27 ás 20:15 h. (Stellan Ray,
1913). As tres luces (Fritz
Lang, 1921) proxectarase o
xoves 28 ás 20:15 h. Máis in-
formación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

FRAUDE DA REALIDADE
A Fundación Luís Seoane
(Durán Loriga 10) acolle es-
ta mostra que reúne obras de
Juan Hidalgo, Teresa Aro-
zena, Francis Naranjo e
Juan Carlos Batista, na que
se formula a ambigua rela-
ción da fotografía coa reali-
dade. Os artistas comparten
a preocupación pola imaxe-
técnica como interfaz. É un-
ha boa oportunidade para
preguntarnos en qué medida
somos produto das nosas
propias representacións.

O GRECO. APOSTOLADOS
Este é o título da mostra que a
Fundación Barrié ten aberta
ata o 3 de decembro. Por vez
primeira xúntanse case a tota-
lidade de apóstolos pintados
polo Greco podéndose con-
templar a súa evolución. Con-
siderado como un dos máis
grandes artistas do último re-
nacemento, distínguese pola
calidade da súa pincelada, vi-
brante e solta, e por ser crea-
dor dun estilo novo, moderno,

moi consecuente co seu xeito
de entender a arte comprome-
tida cunha intensidade expre-
siva. Amostra, dirixida ao pú-
blico en xeral, permite apre-
zar e comparar o método de
traballo e seriación do artista.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de decembro, a Casa
das Ciencias vai acoller esta
mostra fotográfica submariña,
que forma parte dunha unida-
de didáctica sobre o ecosiste-
ma mariño do noso país, que
pretende amosar a beleza e a
diversidade zoolóxica que en-
cerra o mar, que á vez sirva
como fío condutor para axu-
dar a divulgar e coñecer me-
llor as nosas especies. O resul-
tado de 25 anos de experien-
cia mergullándose e fotogra-
fando o mundo submariño.

■ MÚSICA

CIRCODELIA
Este xoves 21 ás 22:30 h. van
estar na sala Mardi Gras coas
súas cancións cheas de orixi-
nalidade e atrevementeo, que
adoitan entusiasmar ao públi-

co que asiste aos seus concer-
tos. O venres 22, á mesma ho-
ra, actuarán nesta sala The
Heretic, presentando o seu
disco Chemestry for the soul,
que se podería definir como a
gravación máis radical do sex-
teto, cedendo parte da profu-
sión de teclados e orquestra-
ción en favor das guitarras e
da melodía que caracterizaron
os seus traballos anteriores. O
sábado 23 tamén as 22:30 h.
será Volován quen ocupe o
escenario: inventores de no-
vas formas, ritmos e texturas,
poden definirse como enxe-
ñeiros mecánicos domésticos
de primeiro nivel, que entran
de cheo no panorama da mú-
sica mexicana con un disco
homónimo. Máis información
en info@salamardigras.com.

ODISEA CUN TROMBÓN
Este é o corcerto que Chris-
tian Lindberg ofrecerá este
xoves 21 no Pazo da Ópera ás
21 h. acompañado pola Or-
questra Sinfónica de Gali-
cia. Programa en alto grado
lúdico que conta con catro
partituras orquestrais das pri-
meiras décadas do século XX.

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

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

Castañas asadas, chourizos e viño
a prol dunha causa cívica. A Plata-
forma Cidadá pola retirada do mo-
numento a Franco convoca o pró-
ximo 23 de novembro un magosto
popular en Ponteareas, a partir das

5.30 da tarde. Se o ceo dá permiso,
todos os que desexen protestar po-
la presencia do busto do ditador te-
ñen unha cita na Praza Maior. De
chover, prevese que discorra no
pavillón do Parque das Monxas.♦

Magosto antifascistaMagosto antifascista
O O TTrinquerinque
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☞ O ROUBO MÁIS
GRANDE XAMAIS

CONTADO. A picaresca ácrata
española, que tivo un dos seus
cumes en Air-bag, volve da
man de Daniel Monzón. Unha
película que ofrece máis do que
se espera. A destacar a interpre-
tación, e sen que serva de pre-
cedente, de Resines, Manquiña
e Neus Asensi.

☞ O CASO BOURNE.
Un mozo rescatado en

alta mar con amnesia, anda á
procura da súa identidade, pe-
ro unha trama de espías ao seu
redor conspira para eliminalo.
Intriga americana con París ao
fondo.

☞ O IMPERIO DO
LUME. Por accidente,

un rapaz esperta a un dragón
que leva milenios hibernando
e esa especie esténdese tan
rápido que case remata cos
humanos. Anos despois, o ra-
paz, xa home, loitará contra
os dragóns.

☞ SWEET HOME ALA-
BAMA. Historia dunha

moza obrigada a escoller entre
dous pretendentes, a cal máis ma-
cizo. De entre os dous destaca
Josh Lucas. Asúa presencia com-
pensa o prezo da entrada. Acom-
pañar con pan. Comedia amábel,
sen pretensións, que se deixa ver.
E ademais, claro, está a canción. 

☞ DESEXO. Madrid, 1945.
A filla dun médico repúbli-

cano fusilado comeza a traballar
de asistenta na casa dun espía ale-
mán, o que dá pé a unha tórrida e
imposíbel historia de amor. 

☞ O DRAGÓN VERME-
LLO. Un policía retirado

entra a realizar unha investiga-
ción polos asasinatos dun psicó-
pata e recorre a Hannibal Lecter
para que o axude co caso.

☞DÉBEDADE SANGUE.
Retirado e co corazón trans-

plantado, un policia recibe o en-
cargo da irmá da donante do seu
corazón para descubrir ao asasino.

☞ DARKNESS. Fita de
suspense na que a axili-

dade das secuencias logra trans-
mitir tensión, sen tregua, o es-
pectador. O realizador de Los
sin nombre volve darlle a volta
a unha historia na que o final
deixaráo abraiado. Nada é o que
parece, coidado ao apagar a lus.

☞ UN TIPO CORREN-
TE. Un guionista de tele-

visión pusilánime vese abocado
a presentar un programa no que
triúnfa porque a sociedade ve nel
todos os seus problemas. Nova
mostra do bo cinema arxentino 

☞ INSOMNIO. Mentres
está en marcha unha in-

vestigación interna, dous policí-
as de Los Ángeles son traslada-
dos a Alaska para resolver un
crime, pero un deles morre for-
tuitamente e o outro vese impli-
cado na trama. Somnolenta.

☞ MINORITY RE-
PORT. A mediados do

século XXI un policía encárga-

se de descubrir futuros asasi-
nos, cando unha previsión in-
dica que el cometerá un crime,
aínda que se trata dunha trama
que terá que descubrir.

☞ OS LUNS AO SOL.
Vida e peripecias de va-

rios reconvertidos do naval
que non atopan emprego. Re-
trato da sociedade que non sae
na televisión. Levar prozac.

☞ K-19. O submarino nu-
clear soviético Faiviúvas

está gafado desde a súa cons-
trucción e ten que saír a unha
importante misión, pero unha
fuga radiactiva frustrará a ope-
ración e porá en perigo a súa
tripulación.

☞ ASASINATO... 1-2-3.
Aborrecidos e para de-

mostrar o listos que son, dous
adolescentes malcriados asa-
sinan a unha muller e deixan
pistas que conducen a outra
persoa, aínda que a policía
non é parva.♦

CarCarteleirateleira

XVI edición deste festi-
val cinematográfico que
se celebra no teatro Prin-
cipal e no Salón Teatro
da capital de Galicia ata

fin de mes. Nel podere-
mos ollar máis de setenta
películas, vintecatro de-
las competirán polo Pre-
mio do Público.♦

CineurCineuropaopa

O Festival de Música de Vigo, este
ano baixo o título Luces e Batallas.
Os camiños da paz, celebrará os con-
certos programados no Conservato-
rio, Concatedral, MARCO e Hotel
Meliá Mondariz Balneario con acce-
so libre, e no cine Fraga con entrada
(telf. 902 434 443). Este xoves 21 na
sala de concertos Martín Códax do
Conservatorio ás 20:30, actuarán a
mezzosoprano Marta Knörr con
Aurelio Viribay ao piano. O sábado
23, no Fraga, estará a mezzosoprano
Jennifer Larmore xunto co pianista
Antoine Palloc, que darán un recital
In memoriam a Xavier Montsalvage
ás 20 h. O domingo 24 na sala de
concertos Martin Códax ás 20 h. terá
lugar unha actuación baixo o título
La Venexiana. O xoves 28, neste
mismo escenario, Yuval Gotlibo-
vich (viola) e Yossi Reshef (piano)
tocarán as 20:30 h. O venres 29, no
cine Fraga, estará a Ópera de Cá-
mara de Madrid nunha sesion ás
10:30 h. e outra ás 20:30 h. O sábado

30, a Concatedral de Santa María
acollerá un conerto de Marta Alma-
najo ás 21:30 h. O domingo 1 habe-
rá unha actuacion do pianista Víctor
Rodríguez no Fraga ás 20 h. O mar-
tes 3 ás 20:30 h. no MARCO, Hopkin-
son Smith interpretará varias pezas
co seu laúde.♦

ArAre-More-Moree

Jennifer Larmore.

Co seu último traballo, INDP, van estar
en COMPOSTELA, no Tifanis Café o ven-
res 22 ás 20 h. A VIGO viaxarán o día se-
guinte e estarán na Iguana ás 23:30 h.
Trátase dun disco cheo de hard-core-
punk de principio a fin.♦

InadaptatsInadaptats

É a proposta teatral de Nordesía
Produccións que levará ao escena-
rio, en LUGO, o venres 22 no audito-
rio municipal Gustavo Freire; en

OURENSE representarana o sábado 30
e o domingo 1 no teatro Principal; en
COMPOSTELA, tamén no Principal,
estarán o mércores 5 e xoves 6.♦

O país da comediaO país da comedia

Juan
Hidalgo é

un dos
participantes

na mostra
Fraude da
realidade

que acolle a
Fundación

Luís Seoane
da CORUÑA

Circodelia, The Heretic e Volovan están na programación do
Mardi Gras da CORUÑA desta fin de semana.



ISABEL FERNÁNDEZ
No Museo de Belas Artes,
dentro da IV edición do ciclo
Concertos de Outono, esta
clarinetista vai interpretar, o
domingo 24, xunto co pianis-
ta Nozomi Isobe obras de
Saint-Saëns, Monpou, Mont-
salvatge, Tailleferre e Brahms.

NOVOS INTERPRETES
VII edición do ciclo que or-
ganiza a Fundación Barrié
na súa sede, os luns ás
20:30. O día 25, a pianista
Blanca Mª Vázquez Her-
mida vai interpretar obras
de Haydn, Brahms, Beetho-
wen e Prokofiev.

MADREDEUS
O venres 29 ás 21 h. van
chegar ata o Pazo da Ópera
coa súa xira Movimento.
Máis información en
www.syntorama.com.

■ TEATRO

A ILLA AMARELA
Sarabela teatro vai repre-
sentar esta obra este xoves
21 no Fórum Metropolitano.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
O venres 22 no Edificio de
Servizos Múltiples da man
do Teatro do Morcego.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía da natureza, re-
coñecido como o máis im-
portante a nivel mundial, or-
ganizado pola BBC Wildlife

Magazine e o Museo de His-
toria Natural de London,
son expostas na sala de Cai-
xanova ata o 1 de decembro.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
Esta mostra sobre o artista e
político nacionalista de Rian-
xo vai poder ser vista na Casa
da Cultura e no Museo do
Humor ata o 24 de novembro.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

JORGE ESPIRAL
As súas pinturas van estar ex-
postas na sala Amarante baixo
o título Como una... cafetera.

LUCUS ANTIQUUS
Este é o nome da mostra que
Carmen Ossorio ten na Bi-
blioteca Provincial e na que
mostra visións pictóricas da
cidade das murallas.

LUÍS SEOANE
Os seus gravados poden ser
vistos na galería Sargadelos.

COLECTIVA
Varios artistas lucenses te-
ñen aberta unha mostra na
galería Puerta 11.

JORGE QUIROGA
As súa pintura está pendura-
da no restaurante Verruga.

MARÍA CHENUT
As súas instalacións e foto-
grafías van poder ser vistas
en Wootelo.

■ MÚSICA

ALAIN GIROUX &
J. LOUIS MAHJUN
O primeiro coa guitarra e o

segundo co violín e mando-
lina, e ambos, coa voz, in-
terpretarán varios temas de
blues-folc francés o mérco-
res 27 no Clavicémbalo. Pa-
ra o xoves 28 este local ten
prevista a actuación de
Toy’s Weekend, de Anda-
lucía, dentro do ciclo Outras
Músicas. Máis información
en www.clavicembalo.com.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do Centro
Galego de Arte Contemporá-
nea na que destacan obras de
Jorge Castillo, Eduardo
Chillida, Antonio Saura,
Antoni Tápies, Christo, En-
zo Cucchi, Appel Karel,
Njaume Plensa ou Perejau-
me, entre outros. Ata o 10 de
xaneiro no Centro Comarcal.

NoiaNoia
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO1930 E 1980
Unha selección de obras da
súa produción artistica vai
ser exposta no coliseo Noe-
la ata o 24 de novembro.

OurOurenseense
■ CINEMA

AS BÁGOAS
DO TIGRE NEGRO
O teatro Principal vai aco-
ller esta proxección o martes

26, dentro dun ciclo adicado
ao cinema oriental. O martes
3 tócalle a vez a Quitting.

■ CONFERENCIAS

DROGAS DE DESEÑO E
IMPACTO SOCIAL
Encontro organizado pola
Real Academia das Cien-
cias que se vai desenvolver
do 18 ao 28 de novembro na
Aula de Cultura Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

OBRAGRÁFICAORIXINAL
De Alcorlo, Amadeo Gabi-
no, Ángel Bellido, Andrés
Barajas, Ann Heyvaert, An-
tonio Zarco, Carlos G. Vi-
llar, Enrique Ortiz, Isidro
Parra, Juan Alcalde, Mar-
coida, Marechal, Matías
Quetglas, Omar Kessel,
Óscar Estruga, Paz Espada,
Subirach, Tapies, Toral ou
Vicente Arnás na galeria Vi-
sol ata o 30 de novembro.

As PontesAs Pontes
■ TEATRO

MIGUEL HERNÁNDEZ
Teatro Meridional subirá
ás táboas do Cine Aloví con
esta obra este xoves 21.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

MÚSICA E CINE
Ciclo que se ven desenvol-
vendo no teatro Principal e

dentro do que, este xoves
21, poderemos ollar  East
Side Story.

GILDA
O mércores 27 o Cine-clu-
be vai proxectar esta fita,
en versión orixinal, no Es-
pacio para a Arte de Caja
Madrid ás 20 h. e ás 22:15
h. dentro do ciclo de histo-
ria do cinema.

AUGA MORNA BAIXO
A PONTE VERMELLA
Esta película poderá ser
ollada no Principal o mar-
tes 3, dentro dun ciclo adi-
cado ao cinema oriental. O
mércores 4 poderase ver A
bicicleta de Beijin.

■ CONFERENCIAS

OS XUDEUS
EN PONTEVEDRA
Baixo este título, o Museu de
Pontevedra organiza, no edi-
ficio Fernández López, un
ciclo de charlas. Este xoves
21 ás 20 h. X. Carlos Cas-
tro, arqueólogo, falará sobre
as intervencións arqueolóxi-
cas no centro histórico e a
aparición de laudas xudeas.

■ EXPOSICIÓNS

JENARO CARRERO
(1874-1902)
Exposición antolóxica,
conmemorativa do centena-
rio do seu pasamento, no
edificio Sarmiento do Mu-
seo de Pontevedra, a partir
do venres 22 de novembro.

SAÚL OTERO
Ten unha mostra de pintura e
escultura na galería Sargade-
los, onde poderemos contem-
plala ata finais de novembro.

UN GRUPO DESAGRUPADO
Ata o 10 de decembro vai es-
tar aberta esta mostra para
rendir homenaxe a 20 gran-
des pintores que sufriron os
anos da postguerra e que non
contaron nin coa compren-
sión nin proteccion oficial
vivindo á marxe. Unha xene-
ración que evolucionaba pa-
rella ás reiterativas vanguar-
das. Entre os comopentes
deste grupo encontramos a
Waldo Aguiar, Jual Alcal-
de, Mª Antonia Dans, An-
tonio Quirós, Agustín Ube-
da, Vargas Rúiz, Eduardo
Vicente ou Demetrio Salga-
do, entre outros. De estética
moi diversa pero cunha gran-
de calidade. 

ISIDORO BROCOS E
FAMILIA
Mostra de debuxos que po-
demos ollar no Café Moder-
no ata o 22 de novembro.

JOSÉ DE GUIMARÃES
A sala de exposicións Cai-
xanova na praza de San
Xosé e en Gagos de Men-
doza vai acoller do 28 de
novembro ata o 4 de xa-
neiro unha mostra da pin-
tura deste artista.

O PorriñoO Porriño
■ CONFERENCIAS

A LINGUA:
UNHA INDUSTRIA
Como medio de abertura de
mercados na mundialización
e protección de postos públi-
cos na Galiza, charla-colo-
quio que terá lugar o xoves
28 ás 20:30 h. no Centro
Cultural e na que interven-
drán Uxía Senlle, cantora;
Antón Mascato, editor; e
Silvia Capón, profesora de
portugués na EOI de Vigo;
que serán presentados por
Quico Pax Antón, músico e
pertencente ao Padroado da
Fundación Enclave, que é
quen organiza o acto.

RedondelaRedondela
■ CINEMA

A OUTRA REALIDADE
Como unha proposta de
achegamento á realidade dos
países empobrecidos ou co-
munidades marxinadas, nace
esta iniciativa. O venres 22
poderemos ver Little Sene-
gal, dirixida por Richard
Bouchared no ano 2001.
Unha modesta proposición,
do director arxentino Miguel
Mato (2001), vaise proxec-
tar o venres 29. Os visiona-
dos realízanse no auditorio
da Xunqueira ás 11 h. (para
escolares) e ás 22 h. para o
público en xeral.

Salceda de C.Salceda de C.
■ TEATRO

TÍTERESCOLA
Campaña escolar patrocinada
pola Deputación que tenta
achegar este espectáculo ás
crianzas. Este xoves 21 a com-
pañía Spaghetti representará
Cinco contos para unha man. 

SantiagoSantiago
■ DANZA

TRESPASANDO
Armando Martén, Bárba-
ra Monteagudo e Ana Bea-
triz Pérez, son responábeis
da coreografía, ademais de
intérpretes; personaxes en
busca  do ideal común: cor-
pos que se entenden, cami-
ños que converxen, a propia
historia da creación do grupo
en escena. A continuación,
Era, dirixida por Bárbara
Monteagudo. No teatro Ga-
lán, do xoves 28 ao sábado
30. Máis información en
www.teatrogalan.com.

■ EXPOSICIÓNS 

1935-1936
“COMPOSTELA”
Berros, oficios, servicios, ce-
rimonias e sucedidos a través
dos debuxos de Francisco
Vázquez Díaz “Composte-
la”, mostra que se inaugura
este venres 22 no Museo das
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Espectáculo de Anton Chejov que
vai ser levado a escena pola compa-
ñía Teatro de la Danza, con Car-
men Elías, Silvia Abascal, Pedro

Casablanc, entre outros? Na CORU-
ÑA estarán este xoves 21 e venres 22
no teatro Rosalía de Castro; e en VI-
GO o sábado 23 no CC Caixanova.♦

La GaviotaLa Gaviota

Multitude de exposicións en dis-
tintas vilas e cidades ata decem-
bro. En OURENSE o local de
Amencer vai acoller, ata o 29 de
novembro, a mostra As facianas
de Galiza, da Federación Don
Bosco. No Ateneo vai estar Gali-
za en foco, XIII edición, do Clu-
be de Prensa de Ferrol. AAurien-
se albergará, ata o 14 de novem-
bro, e do 16 a finais de mes,  Fo-
tografos alaveses 1 e Fotografos
alaveses 2, respectivamente. En
Caixa Galicia estarán, do 18 ao
29 de novembro, V Premio In-
ternacional de Fotografía Hu-
manitaria “Luis Valtueña”, de
Médicos do Mundo. Caixanova
acollerá, ata o 2 de decembro,
Retratos da Costa da Morte, de
Ramón Caamaño. A Casa da
Xuventude albergará, do 14 ao 26
de novembro, XII Certame Fo-
tografía Medio Ambiente 2002,
do Ateneo de Ferrol; do 15 ao 29
de novembro O berro mudo de

Roberto Ribao; do 28 de no-
vembro ao 11 de decembro For-
mas de ser de Andrea Costas; e
do 30 de novembro ao 11 de de-
cembro, Utensilios artesanais de
Lurdes García. No Edificio Po-
litécnico poderán verse, do 18 ao
30 de novembro, Medrar sen de-
reitos, de Rosa Veiga. No edifi-
cio Simeón poderán ollarse, do
18 de novembro ao 5 de decem-
bro Luis Escobar. Fotografo
dun pobo, de Caixa Galicia. Na
galería Marisa Marimón Unha
película de pel VIII, ata o 8 de
decembro. No hotel Auriense,
ata o 30 de novembro, I Concur-
so auriense de fotografía anti-
ga. No Jam Session café, ata o 29
deste mes, VI concurso fotográ-
fico Bodegas Docampo. Na li-
braría Eixo, do 16 ao 30, de Ar-
quitectónica de Hector Fernán-
dez Santos-Díez. No Liceo po-
derán ollarse, do 16 ao 30 As
mans do vento de Xacobe Me-

léndrez. Na Aula Cultural, do 18
ao 24 deste mes, Aollada de Bru
Robira e Juan Carlos Tomasi. E
do 25 de nov. ao 15 de dec., Im-
presións de Xoel Gómez Losa-
da. O Museo Municipal acollerá,
do 22 de novembro ao 15 de de-
cembro Cuba. Catro cámaras,
un obxectivo. No BARCO DE
VALDEORRAS a Casa da Cultura
vai ser o lugar onde se instale, ata
o 30 de novembro, O Barco, vi-
sión plural. Na sala Caixanova,
de meados de novembro a finais,
Unha fracción de segundo de
Concha Arias. No CARBALLIÑO
vai estar no Auditorio a mostra
de Sebastião Salgado, Sem Te-
rra. En CELANOVA no Antigo
Carcere, do 16 ao 30 de novem-
bro, Imaxes do folión 2002, de
Rosa Veiga. En CHANTADA, na
Casa da Cultura, ao longo de to-
do novembro, A Riveira Sacra
chantadina de J.R. Bouzo “Fo-
plás” e V Exposición de foto-

grafía submarina. En MACEDA,
ata o 30 deste mes, Outsiders
de Pastor Outeiral, no Castelo.
En MONFORTE, na Casa da
Cultura, do 18 ao 30 deste mes
A muller no mundo do traba-
llo. En RIBADAVIA, no Museo
Etnográfico estarán, do 19 ao
30 de novembro, Desfile ceri-
monial na Istoria de Santi M.
Amil. En SANTIAGO DE COM-
POSTELA, na cafetería Cara B,
durante todo o mes Do lecer da
soidade de Géber García; na
Casa das Crechas, durante todo
o mes de novembro, Composte-
las de Anton García e Retrato
de Galiza de Miguel Muñiz.;
na Escola de Artes Mestre Ma-
teu, durante todo mes poderán
ollarse Ante o nu e 35 mm: to-
mas na rúa de Antonio Rodrí-
guez, Miradas primarias de
Isaac Piñeiro e Visións perso-
ais. Desde o 16 ata o 30 de no-
vembro 9 Disparos.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

Co gallo da  conmemoración do 80
aniversario, a Confederación Galega
de AA VV Rosalía de Castro e a Or-
ganización Galega de Montes Veci-
ñais en Man Común, organizan estes
actos que terán lugar este domingo
24 en Sobredo (GUILLAREI - TUI), a
partir das 11 da mañá, en que se rea-
lizará a concentración na Carballeira
de San Xosé para, seguidamente,
desprazarse ata o monumento onde
intervirá Bieto Ledo. Ás 12:30 fara-
se unha homenaxe a Xosé A. Bastos;
ás 13, homenaxe e semblanza de
Amante Caride a cargo de Manuel
Álvarez Estévez. Para eliminar os
foros, contrato sobre unha terra que
se pagaba anualmente en especie ou
cartos e que condeaba aos labregos á
subsistencia, xurden as Sociedades
Agrarias, en 1912 xa había 117 na
provincia de Pontevedra. En xullo de
1922, no Congreso destas socieda-
des, celebrado en Tui, decídese non
pagar os foros; o 6 de novembro, in-
cautáronse os libros e chaves das so-
ciedades de Areas, Randulfe, Mal-

vas, Pazos de Reis, Rebordáns, Para-
mos, Baldráns e Caldelas; o 28 dese
mesmo mes e ano, preséntase en So-
bredo o xuiz e Guarda Civil para em-
bargar a un veciño que non pagaba o
foro, unhas 2.000 persoas xúntanse
ao toque das campás para evitalo, a
forza pública disolve a manifestación
a tiros habendo 3 mortos e numero-
sos feridos.♦

Homenaxe aos MárHomenaxe aos Mártirtires de Sobres de Sobredoedo

Chegan ao noso país co dis-
co Jupiter & Beyond, o
máis arriscado dos seus tra-
ballos, rebosante de creativi-
dade, desenvolvemento e
exploración musical. Unha
banda nova que supón un
relevo e un brinco nos plan-
texamentos do rock inde-

pendiente, no eido musical e
ideolóxico. Estarán en PON-
TEVEDRA, na sala Camawey,
o xoves 28; na Iguana de
VIGO tocarán o venres 29, e
na sala Mardi Gras, da CO-
RUÑA, actuarán o sábado 30.
Máis información en idea-
rok@yahoo.es.♦

AA Room Room WWith a ith a VViewiew

Alain Giroux & J.L. Mahjen tocarán, o mércores 27, no Cla-
vicémbalo de LUGO.

Trespasando
é a
coreografía
da que
podemos
disfrutar, do
xoves 28 ao
sábado 30,
na sala
Galán de
SANTIAGO.



Peregrinacións, onde perma-
necerá ata o 9 de febreiro.

MARCELA SANTORUM
Mostra a súa pintura na gale-
ría Citania (Agalia de Abai-
xo 39) ata o 27 de decembro.

NU
Ata o 9 de decembro, a gale-
ría José Lorenzo acolle esta
mostra colectiva na que par-
ticipan Alexandro, Arturo
Brea, Ramón Conde, Cue-
sat, Xosé Luís de Dios, Si-
meón Craciun, Vítor Fe-
rreira, Rafael Masiá, Xulio
Maside e X.M. Tomé. Cada
un deles, consagrados crea-
dores, amosará a súa visión
do clásico tema do espido.
Obras de diversos formatos,
técnicas e soportes. 

JUANMA CUELLAR
As súas fotografías poderán
ser olladas, ata o 9 de decem-
bro, no hotel Pta. del Camino.

II PREMIO AUDITORIO
DE GALICIA
Para xoves artistas, na sala
Isaac Díaz Pardo do propio
auditorio, ata o 8 de decembro.

MULLERES DO MUNDO
CARA A CARA
Mostra que poderemos
ollar, ata o 28 de novembro,
na Sala de Exposicións de
Caixa Galicia.

XOSÉ M. TOMÉ
A galería de arte Espacio 48
(Rúa do Vilar 48) albergará
unha mostra da súa pintura
ata o 29 de novembro.

ENTRE AMIGOS
Mostra de fotografía etno-
gráfica que vai acoller o
Museo do Pobo Galego co
gallo do seu 25 aniversario,
ata o 30 de novembro.

PHILIP WEST
Metamorfosis Onírica é o
título que recibe a exposi-
ción que, ata o vindeiro mes
de xaneiro, acollerá a Fun-
dación Granell. Ademáis de
óleos e debuxos, mostranse
documentos e fotografías
que permitirán coñecer os
vínculos de West con outros
artistas e escritores de dife-
rentes países.

MULLERES
O Pazo de Bendaña, sede
da Fundación Granell al-
berga esta mostra, na que
ademais de se expor a obra
de Granell coa temática da
muller, tamén se inclúen
obras de mulleres como
Maruxa Mallo e Toyen
entre outras. Ata decembro.

COLECCIÓNS DO
CGAC E ARCO
A colección do CGAC está
composta por 300 pezas, das
que vinte foron incorporadas
recentemente (Mónica
Alonso, Xoán Anleo, Rafa-
el Baixeras, S. Cidrás,
Elmgreen & Dragset, Dua-
ne Michals, Ernesto Neto,
Manuel Vilariño), e nelas
pódense rastrexar os temas
da identidade e as relacións
entre o entorno e o indivi-
duo. A colección da Funda-
ción Arco, en depósito, fór-
mana cento coarenta pezas e
inclúense as dúas adquisi-
cións máis significativas
deste ano: a vídeo-instala-

ción Middlemen 01 do ho-
landés Aernout Mik, e a es-
cultura bombilla Panneau
Lumineus nº 4, La Route 01
do francés Xavier Veilhan.
Ata xaneiro de 2003.

MANUEL VILARIÑO
A fotografía do galego circu-
la entre a vida e a morte. Sim-
boliza a unión enigmática da
materia: o vínculo de aniqui-
lación e vida que a existencia
sempre desprega. A presenza
continua de animais fálanos
do sentimento de precarieda-
de e intensa afección de quen
se atopa máis próximo dese
fondo desde a pura elementa-
riedade. Fío e sombra perma-
necerá no CGAC ata xaneiro
de 2003.

MONA HATOUM
Esta libanesa residente en
London, maiormente, carac-
terizase, desde os inicios da
súa carreira, pola evolución
das investigacións sobre a
estética, a ética e a política. A
súa obra nace da vida cotiá,
libre de convencións sobre o
que é público e privado. Ma-
nipula os obxectos domésti-
cos e o corpo humano utili-
zando materiais diversos.
Traballa con diferentes esca-
las, da miniatura ao desme-
surado. Agora poderemos sa-
ber máis dela de visitar a
mostra que o CGAC lle adi-
ca ata xaneiro de 2003.

IMAXES DA MEMORIA
A Fundación Granell acolle,
ata o 2 de decembro, esta
mostra que ten como obxecti-
vo recuperar a relacion que o
artista mantivo coa Galiza, a
través das obras para compro-
bar como xurde a evocación e

os lazos que o unen á terra.
Está dividida en tres partes:
1912-28, a infancia e a ado-
lescencia; 1930-85, o exilio e
a evocación da terra a través
das obras; a partir de 1985, o
regreso de América e o reeen-
contro. Fotografías, vellas pe-
lículas e cartas, xunto con li-
bros e obxectos persoais com-
plementan a exposición.

■ MÚSICA

PABLO MILANÉS
O músico cubano cantará
no Pavillón Multiusos do
Sar este xoves 21 con te-
mas que o convertiron nun
clásico e que inclúe no seu
disco Querido Pablo.

ALEJANDRO
MONTSERRAT
Este xoves 21, espectáculo
flamenco da man deste artis-
ta ás 22:30 no jazz-club Da-
do-Dadá. O dúo Lily Berlin
formado pola voz de Blanca
Cedrón e polo pianista Suso
Alonso estará o mércores 27
ás 22:30 h. neste mesmo lu-
gar. Estarán o xoves 28 N’-
Cayman Percusión, grupo
fundado no 1995 no seo da
aula de percusión do Con-
servatorio Profesional de Al-
bacete. Informate en
www.dado-dada.com.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Baixo a dirección de Antoni
Ros Marbà, coa soprano Jo-
an Rogers e o barítono John
Tomlinson, interpretarán
obras de Pereiro, Toldrá e
Xostakovich. No Auditorio
de Galicia este xoves 21. O
prezo é de 9 euros. O mérco-
res 27 ás 21 h. a pianista ma-

drileña Rosa Torres-Pardo
interpretará obras de Albéniz.

JAM SESSION
O martes 26 celebrarase unha
sesión dentro do II ciclo Gali-
cia Cinco Estrejazz, que ten
como obxectivo dar a coñecer
os mellores músicos a grupos
jazz do país. Reunión de mú-
sicos que non adoitan traba-
llar xuntos e que improvisan a
partir de temas coñecidos por
todos. No Dado-Dadá ás
22:30 h. Información en
www.dado-dada.com.

DE CANTAUTOR A
PORNOAUTOR
Esta é a proposta musical
que Chivi levará o xoves 28
ás 22 h. á sala NASA. Se che
gusta o gore, a zoofilia, se
che seduce o sado ou o ma-
soquismo, o fetichismo, ne-
crofilia, coprofaxia, bizarre,
homes e mulleres, animais
ou plantas, e ademais a músi-
ca, tes que coñecelo en vivo
e en directo: guitarra en man
e máscara de coiro cubrindo
a face. Os textos máis explí-
citos e irreverentes, o humor
máis escatolóxico e groseiro.

■ TEATRO

3 NOTAS
Bucanero estrea, na sala
Nasa, este traballo que se ca-

racteriza por un texto agudo,
salferido de irónicos tecni-
cismos, interpretación conti-
da e distanciada, posta en es-
cena da máxima simplicida-
de, músicas e cancións exe-
cutadas a capella, e movi-
mentos coreografados con
estúpido minimalismo. Sen
dúbida, todos os elementos
necesarios para pasar un bo
rato. O venres 22 ás 22 h. e o
sábado 23 ás 23 h. Informa-
ción en www.salanasa.com.

CADA UNO EN SU
CUERPO
Esta é a proposta teatral que
Teatro Baratte vai levar
ata o escenario do Dado-
Dadá o luns 25 ás 22:30 h.

MÁTAME, ABRÁZAME
ACía. Magrinyana presenta,
na sala NASA o venres 29 ás 22
h. e o sábado 30 ás 23, esta
obra que recolle 9 textos bre-
ves de Fernández Lera e que
ten como fío condutor o enfa-
do cósmico do actor que os
conta. Un mosaico de escenas
poéticas, pero tamén dun hu-
mor descarnado e absurdo.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

LEOPOLDO VARELA
Médio século de pintura im-

presionista é o título da mostra
que galería Trisquel e Medulio
acollerá ata o 23 de novembro,
do artista nado no Porriño. 

VVigoigo
■ ACTOS

X.L. MÉNDEZ FERRÍN
/ MANUEL FACAL
O Outro, poemario inédito
de X.L Méndez Ferrín, ilus-
trado por M. Facal, en edi-
ción princeps, que será pre-
sentando este venres 22 ás
22:30 na galería Sargade-
los. Ademais dos autores es-
tará o escritor Fran Alonso.

ALUMNADO HIPERACTIVO
Xornadas que terán lugar
entre o 25 e o 29 de novem-
bro ás 18 h. no CC Caixano-
va e están organizadas polo
Centro de Formación e Re-
cursos da Xunta. Neste mes-
mo lugar, entre o martes 26
e o xoves 28, das 15:30 h. en
diante, terán lugar as X
Xornadas de Mulleres Ve-
ciñais, organizadas pola fe-
deración de AA VV Eduar-
do Chao. O sábado 30 cele-
brarase o I Foro do Volun-
tariado en Pontevedra, or-
ganizado polo Servicio Ga-
lego de Voluntariado.

NOITES VIVAS
Programa de actividades do
Concello agora con carácter
anual. O venres 22, no CX.
Mpal. Uruguai, cociña básica,
selfservice, xogos e internet;
no pavillón do Berbés: bailes
de salón, tiro con arco, muscu-
lación e squash; o sábado 23
haberá tarot e ciencias ocultas,
internet, selfservice e xogos.
Na A.X. Abertal, o venres 22,
faino ti mesmo, futbolín, inter-
net, sala multiusos e PIX; o sá-
bado 23, obradoiros de piro-
gravado e coiro, futbolín, inter-
net, sala multiusos e PIX. Na A
VV Beade, o venres 22, bailes
de salón e a proxección de Ni
una palabra. O venres 22 na
A.V.V. Dr. Fleming, cócteis na-
turais, xogos de mesa, repuxa-
do en coiro e internet; no Es-
pacio Xove do Castro, crea-
cións en papel e campionato de
xogos na rede, que repite o sá-
bado 23; no club Slo, scalex-
tric; na praza Elíptica, Elipting
Show: monólogo, Elipting
Dancing: bailes latinos III, e
obradoiro de trenzas africanas;
a piscina de Teis acollerá acua-
eróbic; e o plan comunitario
acollerá unha festa hawaiana e
xogos de divertimento. O sába-
do 23 poderase participar nun
obradoiro de pulseiras de fío na
Parr. A Sagrada Familia; na A
VV Lavadores, percusión e
mostra de breackdance, así co-

O SECTOR TÉXTIL
Seminario organizado pola Fundacion
Barrié na súa sede da Coruña e que se
vai desenvolver o 5 de decembro. Tra-
tará de analizar a situación do sector
téxtil e a moda no territorio galego. De
carácter profesional, está orientado a
proporcionar unha visión relacionada,
en termos estratéxicos e operativos,
con todos os factores da cadea empre-
sarial da actividade téxtil e da confec-
ción, desde as súas implicacións finan-
ceiras, de deseño, de fornecemento,
promoción, etc. Máis información no
telf.  681 221 525 ou www.fbarrie.org.

I CONCURSO DE HUMOR
GRÁFICO
Destinado a participantes galegos ou
portugueses, sen límite de idade, cada
autor poderá presentar o número de tra-
ballos que queira, en tamaño DIN-A4,
con técnica e estilo libre, que versen so-
bre a música (bandas, instrumentos, per-
sonaxes, etc.) Os traballos entregaranse
no centro socio-cultural de Sober (pr/
Concello s/n, 27460 Sober) antes do 30

de decembro. Irán cun título ou lema ao
dorso, que tamén figurará nun sobre fe-
cho que conterá os datos persoais do au-
tor, así como unha fotocopia do DNI. O
primeiro premio é de 250 euros e unha
figura de Sargadelos; o segundo está
dotado con 100 euros e unha peza da al-
farería Gundivós, que tamén recibirá o
gañador do terceiro premio xunto con
50 euros. Ademais farase unha exposi-
ción cos traballos presentados.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
ANTONIO FRAGUAS
A VIII edición deste certame establece
dúas categorías: Traballos descriptivos,
que son aqueles que recuperando tra-
xes, especifiquen a materia con que es-
tán feitos, medidas, patróns, onde se
atoparon, época das pezas, todo perfec-
tamente documentado. Na categoría de
traballos analíticos investigarase, ade-
mais, quen fixo o traxe, con que meca-
nismos, como traballaba, en que área
distribuía a súa produción, así como a
análise das crenzas e valores relaciona-
dos co traxe, influencia para a indumen-

taria dos poderes relixiosos, políticos e
económicos, ademais dos aspectos so-
ciolóxicos. Os traballos achegaranse á
sede da Asociación do Traxe Galego (r/
Atalaia 2, baixo, 15704 Compostela)
por correo certificado antes do 30 de
novembro. Deberán estar escritos en
galego e presentarse nun sobre fecho no
que conste un lema e nun sobre aparte
introducirán os seus datos. Os traballos
terán que acompañarse dunha fotocopia
do DNI ou fotografía recente.

VI PREMIO DE NOVELA
Organizado por Mulleres Progresistas,
poderá participar neste certame cal-
quer muller independentemente da súa
nacionalidade. O tema será libre e os
traballos, orixinais e inéditos, estarán
en galego, cunha extensión mínima de
150 páxinas. Haberá que presentar 5
copias impresas e unha en soporte in-
formático, con pseudónimo e baixo
plica na que figuren os datos da con-
cursante. O premio, único, está dotado
con 1.500 euros. O 30 de decembro é a
data límite de presentación de traba-

llos, que deberá facerse na sede da aso-
ciación (r/ Policarpo Sanz 12-2º,
36202, Vigo.) O fallo do xurado dara-
se a coñecer o 8 de marzo de 2003. In-
formación no telf. 986 434 874.

D. PEDRO TERTULIANO
HERVELLA
Á IX edición deste premio de investi-
gación podrá presentarse calquera tra-
ballo orixinal, inédito e referido á co-
marca de Valdeorras, mais con tema li-
bre. O 31 de decembro remata o prazo
para presentar as obras, que deberán
ser enviadas, en sobre fecho, á secreta-
ría do IEV “Casa Grande” (pr/ Ramón
Otero Pedrayo 11, Viloira, O Barco.)
Deberán entregarse de xeito anónimo
baixo plica e tamén se incluirá o currí-
culo do participante. A extensión míni-
ma dos traballos é de 100 folios DIN
A4, por unha cara a dobre espacio. De-
ben enviarse o orixinal e tres copias en
papel, ademais de en disquete, e pode-
rán estar escritos en galego ou español.
O premio que se establece é de 3.000
euros e entregarase nun acto público.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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As cancións do seu disco La traición de
Wendy van encher de música o Auditorio
de Galicia o luns 25 en COMPOSTELA. Es-
tará no CC Caixanova de VIGO o martes
26 das 20:30 h. en diante (entradas no 986
110 500.) En OURENSE estarán o mérco-
res 27 para actuar no pazo Paco Paz.♦

Ismael SerranoIsmael Serrano

De cantautor
a pornoautor
é a proposta

musical de
El Chivi para

o xoves 28
na sala
NASA de

SANTIAGO.

3 notas é a
obra que
Bucanero
estreará na
Nasa o
venres 22 e
sábado 23.



mo Ippon; o resto de activida-
des vanse desenvolver no pavi-
llón de Coia e son wing tsung,
danzas do mundo, xogos de es-
tratexia, baloncesto mixto, pa-
changa e obradoiro de pintado
de figuras de rol. Máis infor-
mación en www.xuventudevi-
go.org.

■ CINEMA

NOITE DE FESTA
Nos cines Box ás 23:30,
dentro do programa das
Noites Vivas, o xoves 21
poderemos ver esta fita de
Xavi Puebla.

L’EMPLOI DU TEMPS
Fita francesa de Cantet que
vai ser proxectada o sábado 23
ás 20:30 no CC Caixanova.

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE SUBMARINO
Organizado pola Universi-
dade de Vigo vai ter lugar
no CC Caixanova entre o
27 e o 29 deste mes ás 20 h. 

■ CONFERENCIAS

POR UN PLANO DE
NORMALIZACIÓN...
Lingüística Participativo, é
o título da charla-coloquio
que terá lugar no Salón de
Actos da Fde. de Filoloxía, o
martes 26 ás 12:30 h. Nela
intervirán Henrique Costas,
Xefe de Dept. de Filoloxía
Galega da U. de Vigo; Car-
los Callón, Presidente da
Mesa; e Xosé González, Se-
cretario da Asociación de
Funcionarios pola Normali-
zación Lingüística; que se-
rán presentados por Xosé M.
Pérez Sardiña, profesor da
U. de Vigo e pertencente á
Fundación Enclave, que é
quen organiza o acto.

INFORMÁTICA EDUCATIVA
Do mércores 20 ao venres
22,, a sala de conferencias
do CC Caixanova será o es-
cenario onde se realice este
encontro organizado pola
Universidade de Vigo.

■ EXPOSICIÓNS

ATLÁNTICA 1980-1986
É a mostra escollida polo
Museo de Arte Contempo-
ránea (MARCO) vigués para
a súa inauguración. Mostra
retrospectiva das obras da-
quel grupo de artistas que
nos anos oitenta pelexaron,
e conseguiron, un lugar no
universo artístico.

OS SOLARES
DE PORTUGAL
A delegación do Instituto
Camões (Casa Arines) vai
acoller esta mostra no mar-
co do I  Congreso Ibérico
de Casas Solarengas.

PEQUENO FORMATO
Nome da mostra de debu-
xos que a galería Sargade-
los (Urzáiz 17) acolle ata o
30 de novembro.

NO UMBRAL DO SOÑO
Na memoria de Eugenio Gra-
nell, esta mostra, de Rafael
Diéguez, mextura apropia-
cións, encontros, influencias
e invencións entre o cotián e
a arte. Ata o 29 de novembro
na Casa da Xuventude.

XIV MOSTRA DE
PINTURA E ESCULTURA
Galega! que así a titulan e
ben o merece, pois pódese di-
cir que participa todo o mun-
do artístico do país, sesenta e
catro artistas solidarios, xa
que as obras serán subastadas
con fins benéficos (o venres
29 de novembro ás 19:45 h
no CC Caixanova). A exposi-
ción poderémola contemplar,
ata o mércores 27, na sala de
exposicións do Colexio de
Arquitectos (Marqués de Va-
ladares 27).

CON PERMISO
DE MI ANTROPÓLOGO
Este é o título da mostra
que o cubano Armando
Mariño ten na galería Ad
Hoc e que poderá ser visita-
da ata o 14 de decembro.
Nas súa obra está presente
unha reivindicación do Ter-
ceiro Mundo.

HISTORIA SINDICAL
NA GALIZA
Este cúmprense 25 anos da
fundación da ING; 20 da
unificación da INTG e a
CSG; e 30 do dramático 10
de marzo en Ferrol ou da
folga xeral de setembro en
Vigo. Para conmemorar es-
tas datas, a CIG organiza un-
ha mostra, na Casa Galega
da Cultura (Praza da Prince-
sa 2), que reflite o move-
mento sindical nacionalista
desde 1972 a 1982 e para o
que se vale de fotografías,
boletíns, cartaces, documen-
tos e notas de xornais. Ata o
25 de novembro.

ANTONIA HURTADO &
ADONIS ESCUDERO
Teñen unha mostra de pin-

tura e escultura na galería
Artenova (Praza da Prince-
sa 3), titulada Una mirada
a la sensualidad.

VIGO,
HORIZONTE MARIÑO
O Museo do Mar acolle es-
ta mostra, que conmemora
os 75 anos da revista Indus-
trias Pesqueras, e na que se
fai un percorrido pola súa
historia, que é, á súa vez, a
historia dos últimos 75 anos
da industria da pesca no Es-
tado e a historia de como a
evolución do sector pes-
queiro impulsou o crece-
mento e a transfomación
económica e urbanística da
cidade olívica.

ARTE INTERNACIONAL
ENTRE DOUS MILENIOS
O máis destacado da arte
no periodo de transición
entre os ss. XX e XXI, con
figuras como Richard
Long, Julian Schanabel,
Miquel Barceló ou Juan
Muñoz. A exposición, de
marcado cosmopolitismo,
acolle artistas de Alemania,
Brasil, China, España, EE
UU, Filipinas, Francia,
Gran Bretaña, Irlanda, Po-
lonia, Portugal ou Suíza.
Ao longo dos noventa os
artistas sentiron a necesida-

de de revisar os plantexa-
mentos da arte introducin-
do novas referencias estéti-
cas, sociais, políticas... ou
aspectos que afondan nos
medios utilizados, a mostra
faise eco deste debate e
propón unha revisión do
panorama máis próximo no
tempo recurrindo á foto-
grafía, escultura e instala-
ción. Na sala do CC Caixa-
nova ata o 1 de decembro.

GUILLERMOAYMERICH
Aproximación al agua ti-
túlase esta mostra que po-
deremos ollar na Funda-
ción Laxeiro (Casa das
Artes), ata o 15 de decem-
bro. Compostelán de naci-
mento pero residente en
Valencia onde é profesor
en Belas Artes, é o artista
escollido na edición deste
ano da Bienal Pintor La-
xeiro de Lalín. Propón di-
versas pezas en pintura,
fotografía, e vídeo, in-
cluíndo obra feita adrede
para esta mostra para o
que transladou a Vigo a
residencia desde marzo.

JOSÉ DE GUIMARÃES
A sala de exposicións do
CC Caixanova vai acoller
unha mostra da súa pintura
ata o 24 de novembro.

■ MÚSICA

ORGANIC JAZZ FUNK
A sala Nashville (Carral 3),
ademais dos concertos de gru-
pos en xira, todos os mércores
ten unha sesión de jazz moder-
no a cargo desta banda. E os
xoves, A Banda de Nash ver-
sionea a mellor música e reali-
za repichocas con invitados.

DRAKE HERRERA
O guitarrista e cantante cu-
bano oferece todas as noites
un percorrido pola música
do seu país, desde o son ata
o bolero. De martes a sába-
do no Malecón ás 23:30 h.

■ TEATRO

ANIMALIÑOS
Teatro do Aquí presenta o
último dos seus espectácu-
los, do que é autor o faleci-
do Roberto Vidal Bolaño,
que xunto con Anxeliños e
Criaturas completa a trilo-
xía dedicada á contempla-
ción de dererminados as-
pectos da nosa conduta so-
cial, económica e política.
No CC Caixanova o do-
mingo 1 ás 20:30 h.

CERVEXARÍA JOAQUÍN
Nova etapa deste coñecido lo-
cal que programa para os mar-

tes de novembro, ás 22 horas,
distintas actividades. Desta
volta tócalle a Pepo Suevos.

VVilaboailaboa
■ TEATRO

PAVÍS PAVÓS
Sesión de conta contos a car-
go deste grupo pontevedrés,
que abranxe a educación in-
fantil e o Primeiro e Segundo
ciclo de Primaria, na Casa dos
Druidas (Acuña) este sábado
23 a partir das 5:45 do serán.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

DE PICASSO ABARCELÓ
Ata o 24 de novembro a sala
municipal de exposicións
San Francisco acollerá esta
selección de obras de artistas
recoñecidos do século XX.

MadridMadrid
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Poderíase dicir que na produ-
ción de Matarile Teatro,
IGAEM e Teatro Galán, se
está a falar a cotío da morte,
mais cunha ironía que ratifi-
ca as ganas de vivir e a nece-
sidade de ser queridos por ri-
ba de todo, co obxectivo pos-
to en rirmos das nosas mise-
rias cotiás. Será representada
do xoves 21 ata o 1 de de-
cembro no teatro Pradillo.

TTerrassaerrassa
■ ACTOS

CULTURA GALEGA
A asociación Amics de les
Arts i Joventuts Musicals,
xunto con ERGAC, organizan
este programa de actos. O
mércores 27 terá lugar unha
charla a cargo de Helena
González sobre a literatura
galega, que se desenvolverá
no mesón La Sierra (Av. Bar-
celona). Máis información no
telf. 937 859 231.♦

SENDEIROS DE GALIZA
www.senderosdegalicia.com

Directorio de todas as ofertas de lecer en
Galiza organizado por actividades e co-
marcas. Tamén inclúe rutas, enlaces de
interese e información hostaleira. Páxina
unicamente en castelán.♦
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■ Alúgase habitación na zona do
campus sur en Santiago. Interesa-
dos chamar ao telf. 636 779 747.

■ Gatiña gris atigrada, mansa e ce-
ga, precisa un fogar. Telf. 981 170 730.

■ Licenciada en Xornalismo, 25 anos,
con experiencia en medios audiovisuais,
busca primeiro emprego como redacto-
ra en prensa, radio ou TV local. Tamén
para actualización informativa ou crea-
ción de contidos en páxinas electróni-
cas. Teño coche e residencia en Com-
postela. Verónica, telf. 630 915 792.

■ Alúgase praza de garaxe en Euxe-
nio Arbones (frente a pavillón depor-
tes das Travesas) en Vigo. Tlf.:
986477074 ou 670508980.

■ Véndese casa de canteiría con
palleira (200 m2) e terreo na zona de
Chantada (Lugo). Ben situada.
8.500.000 pta. Telf. 982 441 589.

■ Seleccionamos persoas maiores
de 18 anos con aptitudes empresa-
riais. Traballo desde a casa, mínimo
insvestimento. Telf. 653 913 206 fóra
de horario comercial.

■ Alúgase cuarto e praza de garaxe
na rúa Martínez Garrido de Vigo. Telf.
986 277 213 a partir das 20 h.

■ Alúgase casa de campo restau-
rada en Meira (Lugo). Tres cuartos
dobres con baño e calefacción e
10.000 m. de finca. Fin de semana
ou tempada. Razón nos telf. 982 331
700 / 686 753 105.

■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase aseso-
ramento no campo das TIC. Desé-
ñanse páxinas electrónicas. Présta-
se asesoramento informático. infernin-
ho@galizalivre.org.

■ Compraría números 10, 19 e 26 da
revista Obradoiro. Telf. 606 521 536.

■ Se eres un apaixoado pola infor-
mática de balde e en galego visita a
páxina http://www.all4you.dk/Free-
wareWorld/links.php. Aceptamos todo
tipo de suxestións e colaboracións.
¡Temos máis de medio cento de pro-
gramas traducidos á nosa lingua!

■ Consegue a camisola da selecçom
galega de futebol ao preço de 25 euros
(mais 4 de gastos de envio) solicitándoa
ao apdo. 2103, CP 15700 de Compos-
tela, con os teus dados pessoais.

■ Muller que buscas amizade, dar o
mellor de ti e atopalo nos demais:
aquí tes un amigo de 27 anos, leal,
sinceiro, sensíbel, que apreza a litera-
tura, cine, música e a boa diversión e
alegría. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga can-
do se encontra alivio. Tlf. 625 996 334.

■ Mozo de 32 anos quixera coñecer
mozas de entre 20 e 40 anos. Son riquiño
e marabilloso. Se algunha me quere coñe-
cer, chámome Alberto. Tlf. 616 870 908.

■ Arria Xida: escultura em pedra e
bronce. Bustos, imagens, cruceiros,
petos, chaminés, cabaceiros, fontes...
os teus sonhos feitos pedra. En Ou-
rense no telf. 651 951 328.

■ Doutorando com experiência imparte
aulas de Química Orgânica. Todos os
níveis. Telf. 605 412 585. Compostela.

■ Busco local na Coruña, zona de
Montealto para utilizar como trasteiro
familiar, non comercial. Telf. 981 211
020, Xesús.

■ ¿Queres pasar uns días na Ribeira

Sacra? Alugo, por días ou semanas,
unha casa amoblada de 2 andares con
garaxe en Penalba (Nogueira de Ra-
muín). Telf. 986 376 022 / 661 642 070.

■ Este ano a Asociación Cultural A
Cepa de Cangas, no Morrazo, xoga
á lotería de Nadal con partici-
pacións de 3 euros. As persoas inte-
resadas poden poñerse en contacto
coa Xunta Directiva da Asociación ou
na Escola de Adultos a partir de me-
diados de outubro.

■ Vendo casa con terreo a 3 km. de
Betanzos. Tlf: 981 797 060.

■ Véndese casa unifamiliar con 230
m2 edificados e 1.400 m2 de terreo en
Belesar, Baiona. Tlf: 650 055 942.

■ Presenteam-se gatinhos comuns
en Vigo, carinhosos e bonitos, á gen-
te responsável que ame os animais.
Telf. 636 566 155

■ Dão-se aulas de português. Pro-
fessor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.

■ Véndese casa no centro de Guiti-
riz duns 300 m2, con garaxe, patio,
pozo e horta. 150.253euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.

■ Home, 58 anos, sólida forma-
ción, boa cultura xeral, francés, ita-
liano, portugués, galego. Ofrécese
para recepción en hotel ou seme-
llante. Experiencia en Suíza e
Francia como recepcionista. Telf.
666 623 190.

■ Alugo habitación en Vigo na
rúa Urzaiz, centro do Calvario, ao
pé da parada de autobuses. Cerca-
na a RENFE e estación de autobu-
ses. Muller ou estudiantes. Telf. 666
623 190.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A Orquestra Sinfónica EPMVC
xunto co solista Tomás Camacho,
van interpretar esta obra de Alberto
Conde, un concerto sinfónico para

guitarra e orquestra, este xoves 21 ás
20:30 no CC Caixanova de VIGO.
En COMPOSTELA, farano o venres
22 no Auditorio de Galicia ás 21 h.♦

Sons de BitácoraSons de Bitácora

PA C O  VILABARR O S

O MARCO
de VIGO
alberga
unha
exposición
retrospectiva
sobre
Atlántica.



M.V.
Arístides Esteban Hernández
Guerrero, de nome artístico
Ares, a secas, é un caricaturis-
ta, debuxante, humorista, ilus-
trador e pintor, nado en 1963
na Habana. Garda na súa fal-
triqueira cincuenta premios in-
ternacionais, publicou seis li-
bros, ilustrou outro, dá a coñe-
cer habitualmente os seus tra-
ballos na prestixiosa revista
DDT e, de forma ventureira,
nestas páxinas de A Nosa Terra.
Ademais é médico psiquiatra.

Cuba é coñecida polos seus
músicos, polas súas bailarinas
e se acaso polos seus deportis-
tas. Pero ata agora dos humo-
ristas coma vostede non sabia-
mos nada.

Os caricaturistas cubanos pu-
blicamos en moitos medios de
comunicación, temos gran pre-
sencia en eventos internacionais,
gañamos premios e recoñece-
mento, pero claro, a caricatura
non é recibida como a música

¿Que hai que ter para ser
caricaturista?

Habilidades innatas e forma-
ción. A creación é como a punta
dun iceberg. Sen unha masa
enorme debaixo, tampouco sae
nada arriba. A información per-
míteche ver desde ángulos dife-
rentes e formar unha opinión. Se
sabes moito dun tema terás máis
posibilidades de encontrar unha
imaxe que o sintetice. 

Ten dez liñas para descri-
birnos a historia da caricatura
en Cuba.

Comezou a mediados do XIX
e tocaba temas políticos. Coa re-
volución cambiaron os concep-
tos. Saíron grupos de mozos que
deixaron de lado o costumismo e
a banalidade dalgúns dos debu-
xantes anteriores. Chegaron as

influencias de artistas de fóra co-
mo Steinberg ou André François.
Síntoma do nivel acadado é a re-
vista DDT que gañou un premio
en Italia, en competencia coa
prestixiosa revista inglesa Punch.

Vou comportarme coma se
fose un xornalista de La Razón.
Dígame, ¿como se pode facer
humorismo nunha ditadura?

Censura hai en todas partes.
Todas as publicacións obedecen
a un criterio editorial do que non
te podes apartar. A censura do di-
ñeiro, a da publicidade, fan tanto
ou máis dano que a política. En
Cuba hai espacio para a crítica,
sempre que non se ataquen os

fundamentos da revolución. En
todo caso a situación non ten na-
da que ver co padrón que había
nos países do leste ou co realis-
mo socialista.

E ¿como ven vostedes o hu-
mor doutros países?

A través dos caricaturistas
pódese coñecer un país. Hai un
alto nivel en nacións de cultura
islámica como Irán, nos Estados
Unidos, en Europa e tamén na
Europa do Leste, países nos que,
durante o comunismo, emerxera
un caricaturismo de mensaxe im-
plícita moi interesante. A tenden-
cia é a de respectar a caricatura
como expresión artística, aínda

que nalgúns lugares seguen a
considerala unha arte menor.

¿Que opina dos ordenado-
res?

Normalmente non os uso, pe-
ro non porque teña nada en con-
tra. De todas as maneiras, se de-
trás da computadora, do pincel
ou da máquina de escribir non
hai talento, non vai sair nada,
aínda que poida parecer bonito
polas cores.

Cando acode a un certame
internacional, ¿veo de forma
diferente por ser cubano? 

Polo xeral, cando te convidan
xa coñecen a túa obra e iso é o
que lles importa.♦

Nº 1.057.
Do 21 ao 27
de novembro
de 2002 Thomas De Quincey, no

seu célebre libro Do
asesinato como unha

das belas artes, vennos dicir
que un comenza por matar a
seu pai e acaba cuspindo no
chan. Trátase dunha irónica

inversión da realidade que
tivo sentido na flemática,
pero tamén imperialista, In-
glaterra victoriana. A retran-
ca de De Quincey segue es-
tando de actualidade. Todos
contemplamos con leves re-

servas como se prepara o
xenocidio de Irak, pero po-
ñémonos ríxidos e non esta-
mos dispostos a consentir
que vostede siga fumando.
Toleramos o crime, pero non
a mala educación.♦
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Terceiro
grao
MANUEL CIDRÁS

Aconcesión do ter-
ceiro grao peni-
tenciario ao ex-

prófugo Luis Roldán non
produciu o histerismo
institucional e mediático
que desencadeou parella
decisión no caso dun pre-
so etarra. A foto do Xuíz
de Vixiancia Penitencisa-
ria que concedeu o bene-
ficio non aparece na por-
tada dos xornais que se-
manas atrás crucificaron
á súa colega “excarcera-
dora de etarra”. Goberno
e oposición amosan uná-
nimes  seu respecto pola
decisión, sen máis salve-
dades que en materia de
gustos. O Ministerio Fis-
cal tómase uns días para
meditar a pertinencia do
recurso, e dende a súa cú-
pula non dictan instruc-
cións para que se interpo-
ña de inmediato. Nin-
guén especula que a me-
dida sexa froito do medo
nin se teñen novas de
ningunha reforma lexis-
lativa para crear un Xul-
gado  de Vixiancia espe-
cial para ex-altos cargos.

Prefiro reservarme a
opinión, polo demáis non
moi formada, sobre a
oportunidade da consecu-
ción do terceiro grao ao
señor Roldán. Como non
cobro de xuíz, prefiro
non selo. Apenas teño
claro que a lei debe ser
igual para todos, e que
me repugnan as leis e as
xurisdicións especiais
que outros reclaman cada
vez que o árbitro pita en
contra. Pero non podo
arredar de min a idea de
que  Estado delincuente é
benévolo consigo mes-
mo. Posto a administrar
xustiza (privilexio que se
reserva para si todo Esta-
do, tamén o delincuente)
é doado que distinga en-
tre os seus fillos de puta e
os fillos de puta alleos.

A excarceración de
Luís Roldán, en fin, é un-
ha mala nova para as ar-
cas públicas. Sobre a per-
da dos mil seiscentos mi-
llóns de pesetas que se
apropiou e nunca apare-
ceron, os orzamentos do
Estado terán que sufragar
a unha cohorte de escol-
tas maior que a dun Mi-
nistro, de modo que na
persoa do señor Roldán
se vai facer realidade o
eslógan publicitario do
Partido Popular: “Máis
seguridade, menos im-
postos”. As retencións na
nómina vaillas facer un
“grupo de comunicación”
para o que seica vai tra-
ballar o ilustre recluso. A
prensa, como se ve, non
se limita a informar. A
uns ponnos na picota, a
outros en plantilla.♦
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IV Xeira.
1,75 euros.

Da arte na
discografía galega

● Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
● Cosida a fío, con marcador, acabamento da capa en
coiro rexenerado.
● Papel verxurado 90 g/m2 crema.
● 22 x26,5 cm. de tamaño.

Faga a súa reserva no telf. 986 433 830,
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