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J.K. Rowling
Harry Potter e a Cámara dos Segredos
Harry Potter xa é meigo.
Agora vai comezar o seu
segundo curso na Escola Hogwarts
de maxia e artes secretas.
Para alí se dirixe... ¡nun coche
voador! Porque están a acontecer
cousas terribles, unha ameaza fatal
pon en perigo a escola.

A DESFEITA DO PRESTIGE NON É

unicamente un desastre ecolóxico máis na nosa
longa historia de cidadáns agredidos directamente a través da natureza, senón que se converteu nunha cuestión de dignidade nacional.
Non se trata só de que en 30 anos de catástrofes nas nosas costas non se fixese nada para
pórlles cabo, como denuncia o mesmo Consello de Europa. Nin sequera da desorganización,
a falta de medios, a desinformación e a incapacidade para loitar contra a marea negra. Tampouco que se tomasen as decisións máis lesivas
para Galiza das posíbeis, deixando todo ao goberno dos azaros que se poden converter en
malfados. Algo evidente, enunciado por enunciado, por moito que teimen en pintar a realidade os gobernos central e autonómico.
O que pasou na Galiza nestas dúas semanas
é moito máis grave. Desde a Moncloa pisaron o
Estatuto de Autonomía furtándolle ao Goberno

autonómico as competencias exclusivas en Medio Ambiente e Pesca. Foi a aplicación práctica
da doctrina Aznar que tenta baleirar de contido
o marco competencial das nacionalidades históricas. Pouco importa que, como afirman algúns,
só tratasen de liquidar a autonomía do PPdG
nas loitas intestinas da dereita. O significado e
o resultado foi o mesmo: o Goberno galego viuse ninguneado e apartado das decisións.
Pero a culpa non é só de Madrid. A Xunta, comezando polo seu presidente, fixo total deixación
do seus deberes, xurados na toma de posesión:
“defender os dereitos de Galiza”. Non importa onde estivo Fraga, senón ¿por que non estivo Fraga?
Ante este situación, a estas horas, por hixiene democrática, xa terían que ter dimitido máis de media ducia de persoas, comezando polo propio presidente. Dimitir ou explicarlle toda a realidade ao
pobo galego para que poda defender os seus dereitos e o seu goberno libremente elixido.♦
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A indignación fai mobilizarse a miles de persoas

Caótica loita contra a marea negra
A. EIRÉ - HORÁCIO VIXANDE - PAULA BERGANTIÑOS - XAN CARBALLA - RUBÉN VALVERDE

Incapacidade, desorganización, falta de medios e desinformación. Estas son as principais caracteríticas de como os Gobernos autonómico e central afrontan un desastre previsíbel coma o do
Prestige. Fronte a esta caótica actuación, os galegos responden indignados mobilizándose. A
oposición reclama a depuración de responsabilidades mentres no PP se enfrontan internamente.
O Ministerio de Fomento “advirte
da posíbel gravidade da situación”,
así anunciaba un comunicado oficial case dúas semanas despois de
que o Prestige comezase a verter o
seu fuel tóxico. Seguían a negar a
evidencia. Máis de 555 quilómetros de costa emporcallada, desde
Muros ao Vicedo; dúas grandes
manchas, unha de 50x20 quilómetros, outra de 15x5 e outras moitas
de menor dimensión, ollapando
coa súa cara negra de morte fronte
as nosas costas, levadas polo vento... Os xurelos e camaróns, máis
listos que as autoridades, ao ver como estaban as augas, decidiran
emigrar a outros mares.
A realidade supera día a día as
peores previsións dos comunicados e declaracións oficiais. Cavilaban que con afundir ao barco estaba o problema resolto. Neste caso, non se pode botar man do refrán de que “morto o can desaparece a raiba”. O Prestige, desde o
fondo do Atlántico, segue acusando a neglixencía oficial con tinta
que poucos medios de comunicación recollen. E aínda que o Goberno español non o queira recoñecer, segue expulsando o fuel ata
formar outra grande mancha que
ameaza as únicas costas que aínda
quedan limpas: as Rías Baixas.
Así o afirman os gobernos portugués e francés e así o reflicten as
fotografias dos satélites.
“Salvo catástrofe, as Rias Baixas non sufrirán”, afirmaba aínda
o luns o director xeral da Marina
Mercante que, seica, está á fronte
da coordinación. As autoridades,
tanto autonómicas como centrais,
seguen comportándose como se
na Galiza aínda non sucedese nada. E non só coas súas declaracións, senón co seu ritmo normal
de funcionarios despreocupados.

Voluntarios e contratados comparten tarefas de limpeza.

O presidente do Goberno central,
José María Aznar, que visitou a
desfeita polas enchentas alemanas, aínda non foi quen de vir a
Galiza. “Semella que o único que
lle preocupa é descalificar á oposición”, denuncian desde o PSOE.
O PP, no Congreso, négase a
constituir unha comisión de inves-
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queles que o poden estar. Pero
aínda agora, mália o “protocolo
de actuación”, ninguén sabe que
facer. “Non se sabe nunca con
que medios se conta”, denuncian
en Camariñas. Anúncianse medidas que nunca chegan. Centos de
voluntarios non saben que facer.
Aos de Ourense díselles que xa os
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tigación proposta polo BNG.
Oficialmente todo está baixo
control. Pero os alcaldes denuncian o desbaraxuste e a desorganización. Até o 23 de novembro,
dez días despois do primeiro aviso da crise, non se puxo en marcha un sistema de cordinación nin
nos concellos afectados nin na-
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Vén da páxina anterior

para preservar o Carregal non se
puxeron en marcha na lagoa de
Baldaio. Un camioneiro que estaba a chuchar fuel en Barrañán coa
súa cisterna tivo que voltalo á
praia porque ninguén lle decía
onde botalo e solidificábase estragando a cuba. No areal do Ezaro
os voluntarios queixábanse “porque non temos medios para facer
nada”. Os mariñeiros de Muxía
suspenden o seu traballo por medo a que lles saquen o subsidio. A
Xunta contrata a traballadores para a limpeza das praias por medio
dunha empresa privada. Os ecoloxistas denuncian lucro e negocio de xente próxima ao PP con
esta catástrofe. Ninguén analizou
o xofre do fuel e traballouse dúas
semanas sen protección...
Todo discurre a ritmo lento,
menos as manchas de petróleo
que, mesmo suben aos paseos
marítimos e embadurnas as casas.
Semella que veciños e autoridades o único que fan e ollar cara o
vento. Danlle a el non só a última
palabra, senón toda a responsabilidade de salvar máis quilómetros
de costa ou rematar todos cunha
negra coroa mortuoria de chapapote. Os primeiros por desesperación. Os segundos por ineficacia.
Demandou o Goberno central
200 quilómetros de barreiras anticontaminantes aos EEUU, pero
non voltaron a poñerse en contacto coa empresa. De momento
hai que contentarse con 18. Agardan que non faga falta. Cando se
achegue a mancha ás Rias Baixas, seguramente non aparecerán
a tempo. Os barcos chuchadores
de fuel non chegaron antes porque as autoridades españolas tardaron máis dunha semana en
aceptalos. Tamén rexeitaron as
axudas de Alemania, Inglaterra,
Rusia e Italia. O batiscafo tardou
outro semana en ser aceptado para ollar o estado dos tanques do
Prestige porque o Goberno español se negaba a pagar os 700.000
euros da factura. O Nautile comezará a traballar o domingo 1
de decembro. Non hai apuro,
Fraga citou aos presidentes autonómicos que lle oferecían axuda
para o 13 de Decembro. Santa
Lucía lle conserve a vista...
“¿Quen está ao mando?”,
perguntábase o alcalde de Vigo,
Pérez Castrillo. En teoría, segundo pudo saber A Nosa Terra, os
cinco primeiros días daba as ordes o director xeral da Marina
Mercante. O Delegado do Goberno Arsénio Fernández de Mesa poñía a cara ante os medios.
As notas informativas eran do
Ministerio de Fomento. Ante o
desbaraxuste tomou a coordinación o vicepresidente Mariano
Rajoi. As cousas non milloraron.
Ata o martes 19 de novembro, despois de afundirse o barco,
a Delegación do Goberno non
convocou aos inxenieiros navais
para asesorarse. Pero non se coñece o nome dos asesores nin se
atreven a defender publicamente
as súas actuacións durante todo o
tempo que o Prestige estivo repartindo a súa mortal carga polo
noso mar. Hai moitos técnicos
que non están nada de acordo coas decisións que se tomaron, como 15 profesores da Marina Civil que se mostran contrarios ás

¿Por que Fraga
non foi Fraga?

Máscaras abandonadas despois dunha xornada de traballo.

actuacións e apoian o papel do
capitan Apostolos Mangouras.
O trasvase do fuel do Prestige
, medida que a maioría considera a
máis elemental para previr a catástrofe, decidiuse xa cando o barco
partia en dous e se afundía. Smit
Salvage, a empresa encargada do
rescate afirma que, se na vez de estar o barco a 3.500 metros de profundidade estivese a menos de
2.000 aínda se podería rescatar o
fuel para que non seguise emporcallando e matando o mar.
Non se pudo facer pior
“Non se pudo facer pior en menos tempo”. Esta é a frase que
repiten a maioría dos técnicos e
especialistas nestes accidentes.
Coinciden os galegos e os franceses, estadounidenses e holandeses. Stewar Wade, vicepresidente da American Bureau of
Shipping (ABS) unha das sociedades de clasificación máis importantes do mundo é moi claro:
“é obvio que canto máis lonxe da
costa se vertese o fuel, máis
grande sería o tramo da costa
afectada, xa que o combustíbel
exténdese máis facilmente mentres se achega á costa”.
O vicepresidente da ABS culpa ao Goberno español das dimensións que tomou a catástrofe:
“a conduta recomendada en casos como o Prestige é a de conducir o barco imediatamente a
unha zona recollida onde podan
porse en marcha imediatamente
medidas anticontaminantes e onde o fuel que caia ao mar poda
ser controlado para minimizar os
danos e facilitar a limpeza”.
Sostén Stewar Wade, coincidindo cos responsábeis da Smit
Salvage que o Prestige estaba
perto de varias zonas protexidas
cando rachou o casco e que a
“contaminación causada naqueles momentos era relativamente
pequena. Unha resposta baseada
na técnica tería confinado a contaminación a unha área moi reducida e o barco, unha vez trasvasada a súa carga, estaría agora
en reparación”.
Pero as autoridades españolas
decidiron todo o contrario. Optaron por levar o barco a alta mar.
Primeiro cara o norte. Logo cara
o sul. Afirman que foi decisión
da compañia de rescate Smit Salvage. Pero un portavoz desta empresa afirma que as autoridades
españolas non lles deixaron outra
elección. Desde Portugal denún-
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ciase un pacto Aznar-Chirac para
que o barco mudase rumbo cara o
sur, para non danar as costas
francesas. Pero os portugueses
interceptaron o barco e non lle
deixaron seguir a súa rota cara un
porto de África. Cando viron que
non chegaba alá, intentaron o
trasvase do fuel. O valor da carga
era o doble que o do barco.
As autoridades españolas afirman que, unha vez fora das nosas
augas xurisdicionais, nada podíamos facer por variar o seu rumo
que, como se pode comprobar
agora, foi o máis perxudicial. Esta afirmación é falsa. Portugal sí o
interceptou. Ademáis, segundo os
especialistas de dereito marítimo
consultados, unha resolución da
ONU de 1982 faculta aos paises
ribeireños a intervir máis alá das
200 millas en caso de catástrofe.
Segundo un portavoz de Smit Salvage as autoridades españolas “só
puxeron como condición que o
barco se alonxase da costa”.
Desinformación
Pero as autoridades españolas
semellaban máis preocupadas en
minimizar a crise e en desinformar á opinión pública. Os datos
sobre a situación e a magnitude
das manchas seguen sendo contraditorios dun día para outro e,
polo tanto, falsos. Os alcaldes
afirman descoñecer a situación e
enterarse “unicamente polos medios de comunicación”. Nin sequer informan que o Prestige vai
deixando un regueiro de fuel na
súa curricaina. Nin que ao afundirse deixa unha gran mancha.
Negan tamén que siga a perder
fuel. O propio Fernández de Mesa recoñecía que de seguir o barco cara o norte a marea negra
“nunca chegaría a Galiza”. Pero
esa palabra está proscrita oficialmente. mesmo nos medios de titularidade pública e os afíns.
Falan unicamente de cartos e
axudas. Pero os 60 millóns de euros que promete Fraga, son menos que os que vale o prototipo
de avión de combate (72 millóns)
que se esfarela o mesmo día.
“Esperpento, ridículo e incapacidade manifesta”, son as palabras que máis se escoitan na
Galiza. “Non é un problema de
diñeiro, senón de dignidade. Estamos nun país sen rumbo, sen
mando, sen Goberno”, afirma
Xavier Aboi ao presentar a manifestación do 1 de decembro en
Compostela: “nunca máis”.♦

A pregunta baselar da crise do Prestige non é onde estaba Fraga, senón, por qué non estaba Fraga. É sabido por todos que o
actual presidente da Xunta, desde antes de Palomares e dos Tele-clubs, se apoiou no populismo na súa carreira política. Non
só soubo vender moi ben esta imaxe de estar ao carón do pobo cando facía falta, senón que o predicaba sempre con feitos
evidentes. As súas primeiras eleccións galegas, ao ritmo de galego coma ti, gañounas percorrendo cos seus zapatóns de sete
léguas, vila a vila, parroquia a parroquia.
¿Por que na desfeita do Prestige obrou ao contrario que fixo sempre? ¿Por que agardou unha semana para visitar as zonas afectadas? ¿Por que só saiu realizando declaracións na
TV? ¿Por que aprazou o habitual Consello da Xunta?... ¿Por
que a Xunta non montou ningún operativo e só tiña unha xornalista ao teléfono para desviar as chamadas á Delegación do
Goberno? ¿Por que Fraga non foi Fraga?
Ten que existir unha razón, sen dúbida de peso, para eses
oito días de silencio. Os rumores foron moitos. Un dos máis
extendidos, mesmo saídos da propia Administración autonómica é que estaba de novo operado. Nova totalmente falsa. É
certo que Fraga sufriu unha cuada nunha recente cacería en
Sanabria ao saltar un regato, pero seguiu desenvolvendo a súa
vida normal. Ademáis, noutras ocasións que foi intervido, Fraga aproveitou para mostrar a súa capacidade de sufrimento/recuperación. Se falta fixera iría en padiola a Costa da Morte.
A explicación do presidente aos oito días foi que agardou
a visitar os lugares afectados para non ir cos bolsos valeiros e
con verbas que leva o vento. Non é este tampouco o seu comportamento histórico, catedrático e mil promesas.
Podería ter realizado tamén unha mensaxe institucional para poñerse ao lado do pobo, tratar de tranquilizalo e darlle unha mensaxe de confianza e de esperanza. Efecto que manexa
como poucos. Non o fixo. Fraga é, por outra parte, un deses
animais políticos do que as súas últimas verbas serán un pensamento para a historia.
Ante estas evidencias só poden existir dúas hipóteses. A
primeira, que se atopase nunha clara incapacidade política que
o levase a esquecer todas as súas artes, mañas e comportamentos anteriores. Algo descartábel rotundamente.
Así as cousas, só
queda outra hipotética
razón para o seu comportamento. Unha decisión política perfectamente raccionalizada e
realizada a man tenta.
A clave está, secadra, nunha das últimas
frases que Fraga pronunciou o 26 no Parlamento: “a Xunta non ten ningún tipo de responsablidades fora das augas interiores”.
¿Existiu, como afirman algunhas fontes da
Xunta, unha desputa entre Manuel Fraga e Mariano Raxoi para dirixir
o operativo de salvamento do Prestige?
¿Existiu unha división e
enfrontamento no Gousentouse Fraga
berno galego a este respeito? ¿É certo que Fraa
mantenta
despois
ga ameazou con facer
unha crise rápida de
dun enfrontamento
Goberno esa mesma secon Mariano Raxoi
mana ante as liortas internas sen darlle conta a
sobre quen dirixía
Aznar? ¿Compartían
Fraga e os seus asesores
o operativo?
galegos as decisións
que estaban a impoñer
desde Madrid?
A filtración á cadena Ser do programa oficial da viaxe de
Fraga, Cuíña e Del Álamo a unha cacería a Aranjuez só se explica desde unha poxa interna dentro do PP. Unha última pergunta: ¿se Fraga, como afirma, non foi cazar pero estivo na
finca La Flamenca, cales eran os altos cargos do PP e empresariais cos que se reuniu en Aranjuez?♦

¿A
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Ramón Bermúdez pensa que vai ter pouco peixe que vender no seu posto na lonxa de Caión.

Chucho Freire, Eliseo Loureiro e Manuel Castiñeiras cren que a situación económica da vila de Caión é mala a consecuencia da catástrofe do Prestige.

Reportaxe G ráfica: H.V.

Os mariscadores cren que as axudas ofrecidas son insuficientes

‘Gardabamos os mellores percebes
para collelos no Nadal’
Nas vilas da Costa da Morte o
impacto da catástrofe do Prestige afecta a toda a poboación, viva ou non viva do mar. En
Caión, todos recoñecen que a situación é dramática e consideran que as axudas non abondan.
Francisco Martínez e varios traballadores municipais da Laracha foron destinados polo concello ás labores de limpeza do litoral en Caión, onde o fuel deitado pola marea negra do Prestige deixou derramada toda a costa. “Estes días imos seguir por
aquí”, explica. “Chegamos hoxe
a substituír aos da Armada, que
estiveron limpando nas xornadas anteriores”, engade.
Aínda que Mariano Raxoi afirma que “non se pode falar de marea negra”, Caión cheira a fuel e a
ruína como toda a costa por riba do
cabo Falcoeira. Máis ao sur, parece
que non cabe máis que recorrer ás
pregarias, xa que desde a Administración non chegan axudas nin barreiras contra a contaminación.
Como Francisco Martínez,
Antonia Luna e un grupo de mulleres tamén está a limpar o litoral.
“Traballamos polas mañás no departamento de xardinería do concello e pola tarde, a partir das tres,
vimos de voluntarias ata aquí. Hai
quen leva catro días”, explica, enfundada nun traxe de augas e armada cun cubo e un legón. “Cada
día as cousas están peor”, advirte.
As consecuencias do desastre
do Prestige son algo que non se
escapa á cidadanía desta vila ma-

riñeira. O mariscador sabe que “despropósito”, o xoves 21 a pri- Visita de Fraga
non vai ter traballo; o da lonxa, meira hora da tarde agarda no bar
peixe para vender; e o do bar, Plaza de Caión a chegada da pri- Ás catro da tarde do 21 de nomariñeiro ao que
meira visita do vembro a praza de Caión era un
servir unha cunca
presidente
da bule bule de pescadores afíns ao
de viño porque
Xunta á zona afec- PP, policías e xornalistas: A chexente está
non ten con qué
tada pola marea gada do presidente non podía tarlle pagar.
negra provocada dar. Unha hora despois, nun audifodida
e
hai
que
“Unha ruína”,
polo petroleiro.
torio da vila, un xornalista preresume Chucho darlle solucións”.
“Fraga non fi- guntáballe a Fraga sobre a acusaFreire
López,
xo nada malo”, di ción de abandono de responsabimariscador da vi- Evaristo Lareo,
Ferrador
para lidades formulada por Touriño e
la
mariñeira. presidente da
x u s t i f i c a r s e . o presidente contestaba: “Touri“Agora daranme
“Quererás dicir ño, xa o di o seu propio nome...”
o que me dean, Comisión de Afectados
que non fixo na- Unha salva de aplausos celebraba
pero menos do
da, pero nada de as palabras do presidente. O acto,
que gañaba, pornada; non sei co- máis que un funeral, parecía a
que gardabamos
mo ides velo, festa do percebe.
os mellores percebes para colle- oxalá que esvare e que caia en toEn Caión, ante un feixe de
los no Nadal, que é cando me- do o chapapote”, bérralle a todos mariñeiros e a prensa galega e
llor se pagan. Só nesa época sa- a camareira do bar, a única voz
estranxeira, a cacamos entre 5.000 e 6.000 eu- crítica entre os
rón de Fraga senros, o maior ingreso do ano”, presentes. “Nós
touse e asentiu en
explica o mariscador.
imos velo igual”,
todo momento
s axudas
Xunto a Chucho Freire están responden eles
Evaristo Lareo,
Manuel Castiñeiras e Eliseo Lou- coa cabeza gacha. só serven para
presidente da Coreiro. Os dous últimos xa non viFraga soubo
misión de Afectaven do mar e chancean co pri- elixir ben o pri- os que cotizan á
dos e da Federameiro. “Estes o que queren é co- meiro lugar que
ción de Confraría
brar sen traballar, dentro de nada visitaba na súa pri- Seguridade Social,
de Pescadores.
estará todo limpo”, di Manuel meira inspección
Tampouco Lareo
os
que
facturan.
Castiñeiras para amolar. Manuel, da zona afectada.
é crítico co presicoñecido en Caión como Ferra- Caión, no conce- O resto da xente non dente. “Fixeron o
dor, sabe que non é certo, mais llo da Laracha, é
mellor que puideelude buscar culpábeis.
un feudo do Parti- vai recibir nada’.
ron, o que había
Como Eliseo, Chucho Freire do Popular, case o
que facer. O venrecoñece que “as cousas fixéronse único co que conta Chucho Freire,
to e o mar levan o
moi mal co Prestige e a vida ago- o PP na zona máis mariñeiro
barco dun lado
ra vai moi mal. Non sei que solu- afectada e os prepara outro e non
ción temos mentres non veñen os sentes, moitos mahai quen o concartos, espero que nun par de me- riñeiros entre eles,
trole, non se poses poda solucionarse o choio”. están dispostos a esquecer todo den sortear as dificultades tan faAínda que sabe que todo foi un para aclamar o presidente.
cilmente”, sentenciaba, para di-

‘A

‘A

O presidente da Comisión de Afectados
confía na chegada de axudas económicas.

cir a continuación: “A xente está
fodida, non desgustada. A alguén
desgustado ao mellor danlle unha palmada nas costas e xa está
ben, pero a xente está fodida e
hai que darlle solucións”.
Ante a situación económica
que se albiscaba, Fraga presentouse en Caión informando dunha
emenda aos orzamentos de 2003
para crear un fondo cunha dotación inicial de 60 millóns de euros.
Faltoulle tempo ao presidente para
informar que era unha proposta do
Partido Popular, aínda que a visita
era en teoría institucional. “Eu veño aquí con cartos e non a pasear
como outros”, afirmou no medio
doutra salva de aplausos. Os outros aos que se refería eran Beiras
e Touriño, que había días que xa
asomaran a cabeza pola zona.
“De todos xeitos, os 60 millóns non dan nin para mercar un
Eurofighter, o avión ese que se
estrelou o outro día en Castela”,
replicaba a xente os días seguintes ao anuncio.
“As axudas só serven para os
que cotizan á Seguridade Social,
os que facturan, o resto da xente
non vai recibir nada, e entre esta
xente hai moitos afectados”, admite o mariñeiro Chucho Freire.
Un que vai perder é o negocio
de Ramón Bermúdez. “Teño un
posto na lonxa de Caión e agora
non vai haber moito que vender”,
di Ramón, que si cre que “hai
máis responsábeis que o armador
e o capitán”, aínda que non se
atreve a dar nomes. “Se no seu
momento fixesen caso á xente do
mar e arrimasen o barco para unha ría non habería este problema
ou sería moito menor”, asegura.
“Agora, a comer carne”, sentencia o vendedor, aínda que matiza: “quen poida, porque moitos
van quedar sen nada”. De todos
xeitos, Ramón Bermúdez non
pasará fame. El, ademais, traballa para a Administración no porto de Caión.♦
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A desfeita do Prestige levantou unha marea política de cor roxa de revoltallo. O diálogo institucional
que viñan mantendo Beiras e Fraga
non rachou, pero os nacionalistas
voltáronse a comportar como dura
oposición pedindo a dimisión de
Fraga e de tres ministros. O PSOE,
pola súa banda, anunciou a presentación dunha moción de censura.
Touriño convocou á prensa o do-

A marea política
mingo á mañán para dar conta da
decisión, pero sen fixar día para rexistala no Parlamento. Tres días antes, Rodríguez Zapatero afirmaba
na Costa da Morte que “primeiro
pediremos explicación e logo esixiremos responsabilidades”. ¿Qué levou ao PSdG-PSOE a ese trasacor-

Beiras acusa ao PP
de volver ao ‘autismo’
Igual que nos primeiros días da
crise, Fraga tampouco se deixou
ver no primeiro debate no Parlamento sobre o Prestige. Nunha
comparecencia na que lle tocou
dar explicacións ao conselleiro de
Pesca, Beiras acusou ao PP de volver ao “autismo”, despreciar o diálogo coa oposición e non estar á
altura das circunstancias. O PSOE,
pola súa banda, reservou a Touriño
para a quenda de preguntas ao presidente do día seguinte pero na súa
intervención, a deputada Carmen
Gallego, xa xustificou a presentación da moción de censura.
Para o portavoz do BNG, Xosé Manuel Beiras, a diferencia dos
últimos meses visibelmente alporizado, o PP “parece volver á vella
historia de que o Goberno xa o sabe todo” e non precisa da colaboración dos outros dous grupos
parlamentarios”. Coa súa actuación, explicou, os populares “acaban de romper todo o capital de
credibilidade acumulado fronte á
cidadanía nos últimos meses” porque ante unha crise de semellantes
dimensións “o primeiro que tiña
que facer o Goberno era convocar
aos líderes da oposición”. En troques, laiouse Beiras, o grupo
maioritario rexeitou a celebración
dun pleno extraordinario -que solicitaron primeiro o BNG e logo o
PSOE- e o Parlamento nen sequer
é capaz de aprobar unha declaración institucional.
O portavoz dos nacionalistas
insistiu na súa intervención na
necesidade de que “a Xunta dei-

Xosé Manuel Beiras durante o debate no Parlamento.

xe de comportarse como unha
Deputación uni-provincial, opacada pola instrución do Goberno
central” e que o seu presidente
exerza toda a capacidade competencial. Non faltou a crítica á xestión da crise e as referencias “á
sensación de indefensión e impotencia” que existe entre a cidadanía a que só lle que da, engadiu,
mobilizarse. “Ou o presidente da
Xunta actúa coa responsabilidade
que lle corresponde ou non merece continuar nen un día máis no
seu posto”, sentenciaba.
Diante da comparecencia de
López Veiga os deputados do

Fraga mantén que
‘todo vai como a seda’

A . PA N AR O

BNG provocaron a suspensión
temporal do pleno mentres mostraban uns carteis co lema Nunca
Máis e Beiras solicitaba a comparecencia do presidente da Xunta en
troques da do conselleiro. “Non
vou debatir con vostede -díxolle a
López Veiga, ao que chamou cabeza de turco- porque este non é un
problema sectorial”. En referencia
ao diálogo institucional indicou tamén que fixo “un esforzo moi
grande durante este ano”, que está
disposto continuar na mesma liña,
pero que a viaxe aos montes de Toledo á cazar do presidente era un
“insulto á cidadanía”.♦

López Veiga
non descarta novos perigos
Como era de esperar López Veiga
rexeitou, co relatorio dos feitos no
Parlamento, as críticas á actuación
do Goberno central e autonómico.
“O que ten que primar é a eficacia
non as competencias” repetiu en
varias ocasións ao longo dunha
comparecencia na que valorou
con cautela o desenvolvemento

dos acontecementos e recoñeceu
as dificutades para predecir o
comportamento do fuel. “Hai que
prepararse para a posibilidade de
que a outra mancha de 11.000 toneladas chegue á costa”, dixo.
Na mesma liña indicou “que
non parece poderse concluir que o
buque siga vertendo” e que a apa-

do? ¿Souberon que a Executiva do
BNG debatía esa posibilidade (rexeitada) e decidiron adiantarse?
Desde o PPdG, o seu secretario
xeral Xesús Palmou acusa aos socialistas de obrar como “carroñeiros
políticos”, mentres o PP se debate en
loitas intestinas e Fraga se enfronta a
Aznar. Todo un terremoto político
que desde o poder tentan amainalo
programando a información.♦

rición de novas manchas poderían
proceder do lavado dos tanques
no momento do afundimento. “Se
non se produciu ningún dano ao
baixar, o fuel, a temperaturas que
oscilan entre os dous e os catro
grados, debería solidificarse”, defendeu. Pero “o perigo non pasou” volvía recoñecer.♦

Para Manuel Fraga “todo
vai como a seda”. Un día
despois da comparecencia
do conselleiro de Pesca, o
martes 26, o presidente da
Xunta defendeu no Parlamento que “as decisións que
se tomaron foron as correctas” e que houbo unha “perfecta coordinación” entre as
diferentes Administracións.
PSOE e BNG pedíronlle a
dimisión pola súa “ausencia” na catástrofe pero Fraga xa aclarou que non vai
renunciar ao seu cargo porque, entre outras razóns,
non o queren os galegos que
o votaron catro veces. A
oposición adicoulle as intervencións máis duras da lexislatura.
“Mentres marchaba de
cacería diante da maior catástrofe ecolóxica do país eu
convivín cos sentimentos de
dor, rabia e fustración dos
cidadáns”, díxolle Emilio
Pérez Touriño que xustificou a súa reprobación polo
silencio que mantivo durante os sete primeiros días da
crise. “No momento crucial
e decisivo abandonou e non
asumiu as súas
responsabilidades de autogoberno”, engadía. Ao inicio
da
intervención, Fraga subliñou que se ía
limitar as preguntas formuladas oficialmente e non a contestar mocións
de censura e
“outras lidenzas”. Pero logo
de que o portavoz do PSOE o
acusara
de Manuel Fraga.
mentir e de seguir escondéndonse, Fraga
afirmou que asumía todas as
súas responsabilidades “como levo moitos facendo”

pero que non son, engadía,
“as de ir chupar cámara”.
Negou que os papeis da
Xunta, nos que figura que
foi de caza a Aranjuez o domingo 17, sexan unha proba
porque a súa axenda varía
continuamente. Pero non só
o negou senón que se permitiu frivolizar. “Aquí veuse
de cacería, pero para iso hai
que ter mellor puntería, porque vostede, como cazador,
a min non me vai cazar’’,
chantoulle a Alfredo Suárez
Canal (BNG)
Con Beiras ausente, o deputado do BNG, indicáralle
que “cando unha catástrofe
ademáis de impotencia produce rabia e indignación é
que non é inevitábel. Aquí hai
responsabilidades por neglixencia politíca do máis alto
nivel que apuntan a vostede”,
indicoulle a Fraga do que sinalou que pasará a historia
como o único presidente do
mundo “co que se produciron
dúas mareas negras e que na
segunda a situación de prevención era similar ou peor
que na primeira”. Criticouno
por “prófugo” e acusouno tamén de esconderse detrás do
delegado
do
Goberno “cando a Xunta ten
competencias
exclusivas en
Pesca e Medio
Ambiente e polo tanto na preservación do litoral”. Pero para Fraga semella que é suficiente decir que
foi a zona afectada cando pensou que debía ir
e que quen debe
A . PA N AR O
dimitir é a oposición por virlle agora con estas propostas mentres el -asegura- mantén en pé a súa
oferta de diálogo.♦
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Peches, concentracións e paros escolares preceden a mobilización

Manifestación en Compostela o 1 de decembro
convocada pola Plataforma Nunca Máis
A Plataforma ‘Nunca máis’ convocou para o domingo 1 en Santiago unha manifestación contra
os sucesos provocados pola marea negra do Prestige, que agardan que “sexa un clamor que se
escoite en todo o mundo”. Os
portavoces da plataforma son a
cantante Uxía Senlle e o xornalista e escritor manuel Rivas.
Uxía Senlle expresou a “sensación xeral de indignación, rabia
e desolación” que esta catástrofe deixou en Galicia e a “impotencia de non saber quen vai a
asumir as responsabilidades”,
ante un problema económico e
medioambiental. Manuel Rivas
afirmou na presentación da mobilización unitaria que está chamada a ser “un punto de esperanza” para que o pobo galego
“non se convirta nunha procesión de caladiños” e para que
sexa “escoitado no mundo” e
que este desastre “non se repita
nunca máis”.
A lista de organización convocantes é extensa e inclúe dentro da Plataforma Nunca Máis á
Confederación Intersindical Galega (CIG); Unión Sindical
Obreira (USO); Confederación
Nacional do Traballo (CNT);
Central Unitaria de Traballadores
(CUT); Bloque Nacionalista Galego (BNG); Esquerda Unida
(EU); Sindicato Labrego Galego
(SLG); Confrarías de Pescadores
de Brarallobre, Poio, Muxía, O
Grove e Aldán; Cooperativa de
Marisqueo da Ría de Arousa;
Asociación de Meixoeiros A Boirense; Asociación de Comercializadores e Compradores de Peixe
de Malpica; Asociación de SuAs múltiples e diversas entidades (partidos políticos, sindicatos, confrarias de pescadores,
asociacións de mariscadores,
grupos ecoloxistas, etc.) que decidimos constituirmo-nos en
Plataforma Cidadán “Nunca
Máis”, que con carácter unitário e aberto pretende canalizar
as xustas demandas da cidadania galega para a pronta reparación dos danos causados polo
buque Prestige, exiximos:
-A declaración de Galiza como zona catastrófica coa imediata dotación de recursos de todo tipo para reparar as graves
consecuéncias económicas, sociais, meio-ambientais e para a
saúde provocadas polo sinistro.
-A imediata posta en marcha
de mecanismos de prevención
que impidan que a catástrofe vaia
en aumento, coa posta a disposición dilixente dos meios económicos e loxísticos para impedir a
contaminación de novas zonas, a
intensificación nas xa contaminadas e a limpeza e a restauración meioambiental da costa.

bastadores de Peixe de A Coruña;
Asociación de Meixoeiros de
Bueu; Asociación de Percebeiros
da Costa da Morte; Aspromedi de
Rianxo; Galiza Nova; Comités
Abertos de Facultade; Comités
Abertos de Estudantes; Federación Ecoloxista Galega; Asociación para a Defensa Ecolóxica
de Galiza (ADEGA); Coordenadora para o Estudo dos Mamíferos
Mariños (CEMMA); Plataforma de
Corrubedo; Plataforma para a
Defensa da Ría de Vigo; Asociación en Defensa da Ría de
Arousa. Tamén apoian a manifestación, a pesar de non ser parte da
Plataforma PSdeG, UGT, CCOO
e varios concellos, ademais da
Plataforma contra a Burla Negra.
Mobilizacións e peches
As visitas de ministros xa amosaron o crecente descontento das
xentes, que recibiron as visitas
dos ministros con abucheos e
pancartas. Así lle sucedeu a Matas e tamén a Arias Cañete. Durante a fin de semana máis de 40
persoas se pecharon na Casa do
Concello da illa de Arousa, demandando “medios de prevención e para amosar que estamos
indignados que despois de tantos
accidentes sigamos sen medios
técnicos nin plans para facerlle
frente ás catástrofes”. Os encerrados que sairon o domingo 25, recibiron a visita dos líderes da
oposición, Beiras e Touriño.
Pola súa banda os Comités
Abertos de Estudantes convocan paros de media hora para o
venres día 28 nos centros de ensino medio.♦

Concentración en Vigo, celebrada o sábado 23 na Praza da Princesa.

Peche no Concello de Laxe organizado polo colectivo Bulra Negra.

MANIFESTO
Os convocantes da mobilización do vindeiro 1 de decembro en
Compostela publican o manifesto que será lido ao final polo escritor Manuel Rivas e os actores Miguel de Lira e Carlos Blanco.
-A adopción de medidas
por parte do Governo do Estado e da Xunta de Galiza que
posibiliten que feitos como este non se volvan a repetir, con
medidas dirixidas a aloxar o
tráfico de mercadorias perigosas das costas, controlar o tráfico, controlar o estado dos buques e as infraestruturas portuárias que almacenan substáncias perigosas, e dotar a Galiza
dun dispositivo de salvamento,
loita contra a contaminación
mariña e intervención rápida
en casos de catástrofe suficientemente dotado.
A Plataforma Cidadá Nunca
Máis entende que a catástrofe do
Prestige é un desastre de dimen-

En 1992 xa se celebrou na Coruña unha manifestación co lema Nunca Máis, protestando contra os danos do Mar Exeo

sións nacionais que atinxe e implica ao conxunto dos cidadáns

e exixe de todos os galegos e galegas unha resposta solidária.

MI G UEL N U Ñ EZ

MUI Ñ O

O sinistro pon en evidéncia
dun xeito sangrante a ineficácia
das medidas preventivas para
evitar este tipo de sinistros, a
auséncia de planos de emerxéncia para facer fronte a este tipo
de catástrofes, a improvisación
e descoordenación nas tarefas
de salvamento e loita contra a
contaminación e a total escaseza de recursos técnicos e humanos para facer fronte a este tipo
de situacións.
Denunciamos as responsabilidades derivadas destas deficiéncias, reclamamos a demisión das
autoridades que coa sua ineficácia e irresponsabilidade permitiron que o accidente tivese as piores consecuéncias, e demandamos a efectivización das medidas
recollidas na táboa reivindicativa
exposta para que o desastre que
padecen reiteradamente as nosas
costas (Polycommander, Urquiola, Erkowit, Andros Pátria, Casón, Mar Exeo...), e que tanto sofrimento provocan na sociedade
galega non se volva a producir
Nunca Máis.♦
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A administración toma nota dos oferecementos pero contrata xente para a limpeza

Centos de voluntarios e unha mala organización
A pasada fin de semana a Aso- ción non veiculiza adecuadamente,
ciación para a Defensa Ecolóxica segundo denuncian ADEGA, ADEde Galicia (ADEGA), conseguiu tirar NA e Greenpeace.
das praias de Beo e Seiruga, na volta do cabo San Adrián en Malpica, A lembranza do Cason
entre 50 e 60 toneladas de chapapote do Prestige. Para facelo orga- Manuel Soto lembra que cando o
nizou a máis de 250 voluntarios ca- embarrancamento do Cason, xa
da día, chegados sobretodo da Uni- houbera masivas mostras de solidaversidade, “xóvenes e preocupados riedade. “Daquela foi oferecendo
pola saude ecolóxica do país”, se- aloxamento en residencias de estugundo indica o presidente de Adega dantes, pisos e casas particulares,
pois por mor da
o profesor Manuel Sonube tóxica que
to. ¿Como foi a
se formaran e a
experiencia?
Contactos
alarma deitada
Segundo Soarios
nt
lu
vo
ra
pa
pola Delegación
to levaban varios
do
Goberno,
días amañando a
680 420 807
produciuse unha
GA
expedición, en
DE
A
saida masiva de
contacto co conn 900 606 022
Administració
xente da Costa
cello de Malpica,
da Morte”.
que se ofereceu a
Cando o Mar Exeo apenas hourecibir voluntabo
organización,
pero
desta volta as
rios, e coa Demarcación de Costas.
Este organismo amosouse reticen- chamadas son masivas, quizais
te todo o tempo, e só cando se con- porque se viron as imaxes do Erika
firmou que ían a ir con varios cen- cos milleiros de voluntarios que ortos de persoas se comprometeu a ganizou o Estado francés.
Agora o que se observa é a neentregar o material: traxes, luvas,
mascariñas, baldes, pás, unha pale- gativa da maioría dos concellos a
adora e camións. A pesar da falta organizar esa axuda solidaria e dede experiencia os resultados foron sinteresada, á espera da chegada
magníficos e amosaron a utilidade de persoal contratado. Xa se sabe
dun voluntariado que polo xeral os que xentes que se teñen ocupado
concellos rexeitan e a administra- dos servicios contraincendios po-

XOVES

VENRES

15

Manuel Fraga

“Xa pasou o perigo máis
grave”.
Henrique López Veiga

“O risco de que a marea negra
provocada polo petroleiro
chegue á costa non é moi alto”.
SÁBADO

16

Miguel Arias Cáñete

“A rápida actuación das autoridades españolas evitou que o
vertido se convertese nunha
verdadeira catástrofe pesqueira
e ecolóxica”.
“Non tememos unha catástrofe
ecolóxica nin prevemos grandes
problemas para os recursos
pesqueiros”.
José Trigueros

Director xeral de Costas
“Hai que actuar como sexa para paliar este desastre
ecolóxico”.

DOMINGO

17

Miguel Arias Cáñete

■
■
■
■

Usar botas, luvas, uniforme impermeábel e máscara
Evitar as zonas de olor moi forte ou en todo caso non permanecer
nelas tempo prolongado.
En caso de contacto coa pel lavarse decontado.
Procurar traballar en grupo e cunha persoa experimentada que supervise o labor.♦

“As Administracións públicas
teñen que actuar
inmediatamente para evitar
prexuízos económicos”.
José Luis López Sors

Director Xeral
da Mariña Mercante
“Non se pode falar de marea
negra, son manchas negras e
dispersas”.
Henrique López Veiga

“Todo o fuel derramado que tiña que chegar á costa galega xa
chegou”.

“Nunca dixemos que non pasase nada”.
LUNS

Arsenio Fernández de Mesa

“Hai unha cifra que está clara
e é que a cantidade que se verteu non se sabe”.
Jaume Mata

18

Arsenio Fernández de Mesa

“Todo depende das correntes e
dos ventos”.
MARTES

19

21

Mariano Raxoi

“Non se vai verter un só litro
máis”.
Loyola de Palacio

“Esa zona [Fisterra] é como a
M30 [cinto de circunvalación
de Madrid] onde circulan esas
bombas ecolóxicas, non só de
petróleo”.

Mariano Raxoi

“As cousas saíron
razoabelmente ben”.
MÉRCORES

20

VENRES

“A nosa información foi
precisa, exhaustiva e sobre
parámetros totalmente
medíbeis”.
“O tamaño é este, logo pode
poñerse o peso que se queira
porque non hai báscula para
pesalo”.
José María Aznar

22

Francisco Álvarez Cascos

Manuel Fraga

“Deixei tirados a uns amigos
que ían a unha cacería e vinme
de Madrid sen comer”.
Carlos del Álamo

“Ningún espacio natural protexido resultou danado”.
Henrique López Veiga

“O Goberno respondeu con dilixencia e coordinación”.
Henrique López Veiga

“O que fixemos é o labor que
se tiña que realizar. Lonxe de
calquera protagonismo e cerca
de atopar respostas”.
XOVES

Mariano Raxoi

Arsenio Fernández de Mesa

“Fraga non durme, se fai falta,
por Galiza”.

Federico Trillo

“Barallamos bombardear o
barco con avións de combate e
se non se bombardeou o martes
para producir o incendio foi
porque era moi complicado e
arriscado”.

X O SÉ M ARRA

Recomendacións sanitarias

FRASES PARA A HISTORIA

14

Arsenio Fernández de Mesa

“Persiste o risco, aínda que a
situación é máis favorábel”.

Limpeza da praia do Caracoliño (caión), quince minutos antes da visita de Fraga.

derían ocuparse destes labores,
pero ante a posíbel chegada de novas vagas de marea negra, non semella que sobren as mans. A estatística di que os voluntarios organizados por ADEGA colleron nesa
fin de semana que actuaron perto
dun 10% de todo o levantado, o
que resulta optimista.♦

“Unha marea negra é unha
marea negra e é moi difícil de
atallar”.

“Non podemos ter un barco para un accidente cada dez anos”.
“En Muxía si hai unha marea
negra nestes momentos”.
LUNS

25

Manuel Fraga

Henrique López Veiga

“Paleando petróleo non son
moi eficiente, pero se fose necesario faríao”.

“Se non alonxamos o buque
mar adentro a mancha xa estaría na costa”.

“Espero que deus e Santiago
nos axuden”.

Carlos Príncipe

SÁBADO

23

Mariano Raxoi

“Non é unha marea negra,
afecta a unha parte importante
da provincia da Coruña pero
non é unha marea negra”.
Henrique López Veiga

“Fraga nunca abandonou Galiza”.

“Se chegase o momento
poríame a limpar con todos”.
Miguel Arias Cáñete

Ante a pancarta “A Costa da Morte non se vende por catro euros”
“As pancartas non dan de
comer aos nenos, o que sae no
♦
DOGA si”.♦
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¿Que motivou que o PSdG se
decidise a formular unha moción de censura?
Manuel Fraga déixanos a peor catástrofe ecolóxica da historia do noso país, a causa dunha
xestión desastrosa da mesma. O
máis censurábel é que teña
abandonado as súas responsabilidades, que non teña liderado as
iniciativas para defender os intereses de Galiza, que se ausentase
en plena crise para ir de cacería.
¿Antes da moción pediu a
súa dimisión?
Existe unha regra en todo país democrático que di que cando
un presidente minte ten que presentar a dimisión. Nestes momentos o señor Fraga debe darlle saída política á frustración e á sensación de impotencia da cidadanía.
Só deste xeito se poderá recuperar o valor das institucións. Sabemos que nun país en maioría absoluta non se pode gañar nunca
unha moción de censura, pero de
non presentala non se reprobaría
politicamente ao executivo pola
súa actuación. Neste caso a crise
afecta directamente á máxima
institución de Galiza, que é o presidente da Xunta, e iso é o máis
grave que pode acontecer.
¿Que diferencia hai entre
esta crise e a das vacas tolas?
Ámbalas dúas son gravísimas e non vou ser eu quen as
compare. A diferencia establézoa
en que neste caso quedou en evidencia que non temos presidencia, existiu un enorme baleiro de
poder. Durante sete días non tivemos ningunha noticia, nin actuación por parte de Manuel Fraga. Viviu nun silencio absoluto.
Presentou unha dobre táctica,
que comparte co Goberno do Estado, que consiste por un lado en
minimizar a cuestión e por outra
banda en sacarse do medio. Trátase de algo imperdoábel, como
se un pai abandonase o seo da familia ante un problema enorme.
Coincidindo en que os erros de
xestión foron tremendos en ámbalas dúas crises, pero neste caso
Fraga escapou claramente a Madrid a descansar, cando debería
ter estado en Muxía traballando.
Manuel Fraga afirma que é
vostede o que vai ao Parlamento
de cacería e non a propoñer solucións aos problemas de Galicia.
O país non está para xogos de

Emilio Pérez Touriño
Secretario xeral do PSdG-PSOE

‘En democracia, un presidente que minte
ten que dimitir’
O secretario xeral do PSdG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, anunciou con urxencia o domingo pola mañá que vai presentar unha moción de censura polo que considera un abandono de funcións do presidente da Xunta. Apunta que a traxedia puido ser minimizada e que en todo momento existiu unha ausencia de goberno para manexar a crise.

A . PA N AR O

palabras. Fraga recorda cada vez
máis a como actuaba Franco no
antigo réxime. Primeiro desaparece e despois dunha semana
volve victorioso de Madrid cometendo a indignidade de dicir
que ven con cartos para repartir.
Pretende venderlle á xente que a
pesar de non estar aquí, cando
ven faino con diñeiro. Pero non
se dá conta de que eses fondos

saen do peto de todos os cidadáns motivado pola súa pésima
ou nula actuación. Iso non é respectar ás persoas, polo que Galiza debe trasladar ao Parlamento
a súa rebeldía.
¿Falaron co BNG sobre a
presentación da moción?
Dentro da oposición compartimos ideas e polo tanto temos que
buscar unha fórmula para poñer-

nos de acordo. Estou disposto a
que presentemos cada un a nosa
moción de censura e que as apoiemos reciprocamente. Só así estaremos en condicións de dicirlle á cidadanía que existe saída política.
Decisión Federal
A maioría das competencias de
salvamento son potestade do

Ministerio de Fomento, ¿vai o
PSOE presentar algunha medida no Parlamento do Estado?
Temos presentado unha proposta resumida en 23 puntos para
crear unha comisión de investigación coa intención de esclarecer
todo o acontecido. Así mesmo,
Zapatero interpelará a Aznar, o
outro gran desaparecido nesta crise, durante a sesión de control. En
terceiro lugar está previsto esixirlle responsabilidades aos ministros implicados, podendo solicitar
algunha dimisión. De todos os
xeitos trátase dunha decisión federal que hai que consensuar.
¿Que tería feito o PSdG
nesta crise?
En calquera país no que existan tantos quilómetros de costa como o noso é necesario contar cun
plan de emerxencia, con programas en cada ría que permitan tomar medidas de forma rápida. Galiza ten que dispor dun equipo de
persoas preparadas e adestradas
para este tipo de situacións e ademais precisamos dos recursos e
medios suficientes. Nós xa propuxeramos que Galiza contase con
dous remolcadores de máis de
20.000 cabalos, nos portos de Vigo e da Coruña. En Vigo estaba o
Alonso de Chaves e o señor Ministro de Fomento, Álvarez Cascos, levouno para Xixón. Ademais, existe a necesidade de que
posúamos un barco limpador, para
que non teña que vir doutros lugares, máis un conxunto de elementos que axuden á blindaxe das rías.
¿Pensa que as axudas aos
mariñeiros van ser suficientes?
En Galiza non se verá só afectada a xente que vive directamente da mar, senón que existen moitos postos de traballo indirectos
en xogo. É preciso crear unha comisión entre o Goberno autonómico, o de Madrid e os concellos
afectados para estudiar o impacto
da catástrofe. Por outra parte somos Europa, tanto para as duras
como para as maduras. Existe un
fondo europeo de catástrofes que
se debe solicitar,xa que a súa tramitación é rápida. O que acontece
é que o Goberno de Aznar quere
vender a idea de que non ocorre
nada e por iso ten problemas para
ir a Europa a dicir que si existe
una crise. É a consecuencia dunha actuación errónea dende un
primeiro momento.♦

INICIATIVAS DO PSDG-PSOE
O PSdeG-PSOE enviou a tres
dos seus deputados á Costa da
Morte o xoves día 14 de novembro. Ese mesmo día o Grupo Socialista do Parlamento europeo presentaba unha iniciativa e no Congreso o PSOE solicitaba a comparecencia do ministro de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos.
Ao día seguinte os socialistas solicitaban a comparecencia
do Goberno galego no pleno do
Parlamento e realizaban unha
interpelación urxente na mesma
cámara lexislativa.
O sábado 16 de novembro, o
secretario xeral dos socialistas
galegos, Emilio Pérez Touriño,
visitaba por primeira vez as lo-

calidades de Camariñas e Muxía e presentaba no rexistro xeral do Parlamento galego unha
pregunta oral a Fraga.
Dous días despois, o luns
18, o portavoz parlamentario
do PSOE no Congreso dos Deputados visitaba a localidade
de Malpica e reuníase con alcaldes das comarcas da Costa
da Morte e de Bergantiños.
Ese día, no Congreso o PSOE
presentaba unha proposición
non de lei para elaborar un
Plan de Medidas. Ao tempo,
no Parlamento galego pedía un
pleno extraordinario.
O 19 de novembro celébrase
o debate dos presupostos no
Parlamento galego e os socialis-

tas presentan unha proposición
non de lei con medidas para paliar as consecuencias do desastre do Prestige.
O día 20 o PSdeG-PSOE
inclúe entre as emendas aos
orzamentos da Comunidade
autónoma para 2003 a creación dun fondo especial para a
recuperación económica e social das zonas afectadas. Finalmente, será aprobada a proposta do PP. Esa mesma tarde
Touriño mantén unha reunión
con membros do sector na sede compostelá do PSdeG.
Na mañá do xoves 21, o secretario xeral do PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero visita
as localidades de Camariñas e

Muxía na Costa da Morte e reúnese con cargos institucionais
e integrantes do sector. No
Congreso o PSOE pide a comparecencia dos ministros de
Medio Ambiente, Pesca e
Asuntos Exteriores.
O día seguinte, os socialistas galegos e españois reclaman a constitución dunha comisión de investigación no
Parlamento galego e no Congreso dos Deputados. Touriño
reúnese cos secretarios xerais
de CCOO e UGT.
O día 23 Pérez Touriño visita a Illa de Arousa, onde
participa no peche protagonizado por pescadores e mariscadores en demanda de medi-

das de protección ante a eventualidade da chegada da marea negra.
Ao día seguinte, Touriño
anuncia a presentación dunha
moción de censura a Manuel
Fraga no Parlamento galego.
O 25 de novembro o conselleiro de Pesca López Veiga
comparece no Parlamento a instancias dos socialistas e ao día
seguinte o PSdeG interpela a
Fraga sobre as medidas a tomar
ante o accidente.
Por último, o mércores 27 os
alcaldes socialistas das localidades costeiras mantiveron unha
reunión en Malpica con Pérez
Touriño e elaboraron un manifesto conxunto.♦
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¿Como analiza o BNG a catástrofe do Prestige?
É necesario evidenciar que non
é unha catástrofe natural, senón un
problema estrutural. Prodúcese pola falta de peso político de Galiza,
tanto no Estado coma na UE que
impide a adecuación da lexislación
marítima ao risco constante a que
están sometidas as nosas costas.
Hai que pór en marcha as medidas políticas necesarias para que
non volte suceder algo, que, por
outra parte, non é a primeira vez.
Todos os días pasan tres barcos como o Prestige a poucas millas das nosas costas. Non existe
ningún mecanismo de control,
nin de salvamento, nin sistema
para a loita contra un posíbel desastre. O grave é que xa pasou o
mesmo con gobernos do PSOE e
agora pasa cos do PP. Pensamos
que só unha política decidida dos
cidadáns galegos pode rematar
con esta penosa situación. Non é
algo inevitábel, ten remedio.
Móstranse moi críticos co
papel do Goberno galego.
Non é para menos. Galiza carece de goberno e dun presidente de
tal nome. Non é que se fose ou non
a cazar perdices, con irresponsabilidade e falta de sensibilidade para
co seu pobo. O grande problema é
que, estando na Galiza fisicamente, como pasou coas vacas tolas,
dedícase a cazar biosbardos en Babia. Fronte aos desaguisados á hora de tomar decisións nesta crises,
é preciso un goberno forte e que
actúe como tal. Que defenda os dereitos dos galegos ante o Estado e
ante a UE. Isto é o que non fixo
Fraga. Isto é o grave porque non é
algo tan só dunha fin de semana.
Fraga afirma que, nesta
materia as competencias tenas
todas Madrid...
Por iso repartimos a partes
iguais as culpas entre o Goberno
central e o autonómico. Todos recordamos a actitude de Aznar
cando a desfeita ecolóxica de Doñana, aínda que non se poda comparar con esta pola súa magnitude. Aznar demostrou unha total
falta de respecto político para con
Galiza e Fraga e o seu Goberno
deixaron a Galiza totalmente in-

Anxo Quintana
Coordenado da Executiva do BNG

‘Fraga debe dimitir
por responsabilidade política’
No BNG móstranse indignados pola situación de catástrofe pero esperanzados coa organización que, despois dalgún tempo, pensan foi quen de retomar a iniciativa política en todas as frontes. Unha política reivindicativa, na que se atopan moi cómodos, sen
rexeitar por iso o diálogo institucional que consideran inherente ao parlamentarismo.

PA C O VILABARR O S

fefensa na vez de se poñer ao lado dos galegos e facer valer ante
Madrid os nosos dereitos.
Se non tiña a Xunta competencias efectivas, todos agardabamos a que liderara a situación e

esixise responsabilidades. Non se
trata unicamente de conseguir resarcir aos damnificados pola catástrofe senón que se modifique o
actual marco legal para que esta
desfeita non volte suceder. Como

non o fixo así, por iso demandamos responsabilidades políticas.
¿Ata rachar o diálogo institucional?
É necesario que exista o diálogo institucional, pero non só entre

o BNG e o PP, senón entre todas as
forzas políticas. Esta é unha liña de
traballo que te que estar presente
en calquer réxime parlamentario
do mundo. O BNG ven demostrando que é unha forza dialogante.
Pero, tamén, que sabe estar no seu
lugar. Nestes últimos meses tratábase de dialogar para ver de sacar
adiante os grandes temas estruturais de Galiza. Agora é a ocasión
de pedir responsabilidades políticas. O BNG pretende estar en cada
momento á altura do que demandan os cidadáns. Os cidadáns piden
que exista diálogo, pero tamén que
se defendan os seus dereitos e, sobre todo, ser tratados con dignidade. Iso é o que defende o BNG e
faino coa contundencia que require
a gravidade da ocasión.
¿Esa gravidade, levaráos a
apoiar a moción de censura
presentada polo PSdG-PSOE?
Agora é prioritaria a toma de
medidas que palien os efectos do
desastre. Non se trata só de axudas
para o sector extractivo. A catástrofe sófrena outros moitos sectores, desde o comercializador, aos
equipamentos, servicos etc. É necesario tamén evitar que as grandes manchas que aínda andan á
deriva veñan para a costa, acrecentando moito máis o desastre. É imprescindíbel igualmente poñer en
marcha todas as medidas estruturais para que non volte a suceder.
A manifestación convocada
para o día un é importantísima para Galiza. aí estará presente a rebeldía, a indignación, a dignidade
dos galegos reclamando, esixindo,
que nunca máis volte ocurrir nada
así. Esa forza popular é capaz de
logralo. O BNG non está por agardar por mocións. Pensamos que xa
é hora de depurar responsabilidades directas. Non se pode agardar
máis, por iso pedimos a dimisión
de Fraga Iribarne como presidente
da Xunta e a dos ministros de Pesca, Medio Ambiente e Fomento.
En canto á moción de censura socialista, no momento que a presente estudaremos a postura a tomar,
pero o BNG non está diposto a
agardar tanto tempo para que cada
quen asuma as responsabilidades
que lle corresponden.♦

INICIATIVAS DO BNG
O mesmo mércores 13, cando
se coñece que o Prestige está
accidentado nas costas de Muxía, membros da Executiva Nacional do BNG mantiveron
contactos para facer un primeiro seguimento do naufraxio.
Ao día seguinte, o Bloque
presenta no Congreso dos Deputados e no Parlamento Galego distintas iniciativas institucional nas que demanda información e a inmediata actuación
das autoridades. Á mediodía desa mesma xornada esta organización anuncia a presencia de
Beiras en Muxía, que chega á
localidade ás 13.15 horas. O dirixente nacionalista contacta
con cargos orgánicos e institucionais do seu partido e con representantes do sector pesqueiro. Tamén o deputado Bieito
Lobeira acude á zona ese día e
pola tarde mantén unha reunión

con todos os patróns maiores da
Costa da Morte. Lobeira prolonga a súa estancia na comarca
durante varias xornadas máis.
O venres 15 os representantes
do BNG presentan distintas iniciativas institucionais con propostas concretas de resolución e
nunha roda de prensa danse a coñecer as distintas propostas presentadas por Alfredo Suárez Canal no Parlamento galego, Francisco Rodríguez no Congreso,
Anxo Quintana no Senado e Camilo Nogueira no Parlamento europeo. Bieito Lobeira continúa os
contactos e encontros na Costa
da Morte e reúnese a Executiva
Nacional para abordar a crise.
O sábado 16 reúnese o
Consello Nacional do BNG e
Lobeira ofrece unha roda de
prensa na que denuncia a situación de perigo que se vive na
Costa da Morte.

O domingo 17 o Bloque despraza á comarca aos deputados
Bieito Lobeira, Carlos Aymerich, Francisco Rodríguez, Pilar
García Negro e Camilo Nogueira. As reunións e visitas sucédense ao longo do día.
Na xornada seguinte, luns
18, os responsábeis orgánicos e
institucionais do BNG na Costa da Morte e Bergantiños reúnense con representantes do
sector e con Beiras e Anxo
Quíntana. Pola súa banda, os
deputados Francisco Rodríguez
e Carlos Aymerich comparecen
publicamente na Coruña; Beiras faino en Santiago e Vigo
acompañado por Suárez Canal
e Lois Castrillo respectivamente e Camilo Nogueira realiza
unha proposta de resolución
común no Parlamento europeo.
O eurodeputado reunirase horas máis tarde co presidente da

Comisión Europea, Romano
Prodi, para consensuar liberar
axudas para a catástrofe. No
Congreso, apróbase unha proposición non de lei a proposta
do BNG.
O mércores 20 Beiras vai a
Fisterra ante a aproximación da
mancha, Anxo Quíntana intervén nun debate do Senado sobre
o accidente, Nogueira presenta
a proposta de resolución común
no Parlamento europeo e o
BNG propón realizar unha mobilización nacional.
O xoves 21 os alcaldes do
Bloque pronúncianse sobre a
catástrofe e reúnense con distintos colectivos sociais para
organizar unha postura común
ante o problema, o que deriva
na constitución da Plataforma
Cidadá Nunca Máis. Ese mesmo día solicita no Congreso
que comparezan cinco minis-

tros e o vicepresidente Raxoi
para dar conta da súa xestión
ante a crise.
Ao día seguinte Beiras denuncia a inacción da Xunta nunha roda de prensa, o Bloque solicita no Parlamento galego a
creación dunha comisión de investigación e os alcaldes vigués
e pontevedrés convocan aos alcaldes da comarca.
O sábado 23 o BNG percorre con deputados portugueses
Corcubión e Muxía e Beiras
visita aos pechados na Illa de
Arousa. Ao día seguinte o portavoz nacionalista pide a dimisión de Fraga e o luns 25 reclama no Parlamento a depuración de responsabilidades políticas. Finalmente, o martes 26
o deputado Alfredo Suárez Canal volve a pedir a dimisión do
presidente nunha pregunta oral
en pleno.♦
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Considera ‘deplorábel’ que non se tomasen medidas para previr este tipo de sinistros na Galiza

O Consello de Europa acusa de neglixencia o Goberno español
O Consello de Europa, entidade integrada por 44 países,
acusa de neglixencia aos gobernos e considera deplorábel que dez anos despois do
Mar Exeo non se teñan impulsado na Galiza medidas para
previr este tipo de accidentes.
O Comité de Medioambiente do
Consello de Europa móstrase
“alarmado” e considera que a
contaminación do Prestige danará as costas galegas durante
anos, malia as baixas tempera-

turas das augas e a alta presión
do fondo marino onde se atopa
deitado o barco. Este comité
afirma que o fue-oil dos tanques do Prestige seguirá emerxendo á superficie a xeito de
mancha.
Nunha declaración acusa aos
gobernos europeos de neglixencia por non ter endurecido a lexislación marítima nin ter posto
en marcha medidas para previr
as mareas negras despois das últimas catástrofes do Erika e
Mar Exeo. Consideran, así mes-

mo, “deplorábel” a actitude dos
gobernos do continente europeo
e alertan dos efectos desta contaminación.
Rexeita o Consello por “inadecuado” o sistema de inspeción ds buques. Considera que a
falta de aplicación das leis marítimas internacionais contribuiron a que se producise o sinistro do Prestige.
O Consello de Europa insta
aos gobernos dos estados membros ás institucións europeas a
oferecer axudas a Galiza para

inspecionar o fondo mariño e
controlar como evoluciona a
contaminación. Cree ademais
que se debe de realizar un informe para evaluar os danos
ecolóxicos e máis económicos,
emprazando ás autoridades a
presionar para que os afectados
reciban todas as compensacións.
Estima o Consello que a marea negra afectou a 7.000 pescadores galegos e que 28.000 negocios se viron afectados indeirectamente.♦

Datos do informe
■ Máis de 20.000 Tm. derramadas de carga “altamente tóxica”
■ Máis de 7.000 pescadores
afectados directamente e 28.000
negocios indirectamente.
■ Máis de 200 petroleiros
fundíronse no século XX.
■ Na actualidade circulan
máis de 6.000 petroleiros polos mares algúns deles en
condicións perigosas.♦

O Aegean Sea ardendo ao pé da Torre de Hércules.

Protestas cando o naufraxio do Andros Patria.

O Erkowit deitou unha gravisima contaminación química en 1978.

O Polycomander ardeu nas Cies en 1970.

Trinta anos de graves accidentes no mar
Desde que en 1970 o petroleiro
Polycommander se incendiou á
beira das Illas Cíes ata o desastre do Prestige, as costas galegas teñen sufrido unha manchea de accidentes. Só ata que
se produciu en 1992 o sinistro
do Mar Exeo, espetado contra
os baixos da Torre de Hércules,
e inundando A Coruña dunha
mesta nube de lapas negras, se

tomou a decisión de poñer en
funcionamento a torre de separación do tráfico marítimo, reclamada desde que se producira
o accidente do Cason, en 1989.
Milleiros de barcos pasaban cada ano diante das costas galegas, apenas a 6 millas náuticas
de terra, convertindo o país nun
perigoso lugar, como se demostrou con sucesivos accidentes: o

Urquiola roto por unha agulla de
pedra que despois foi dinamitada,
pero que se incendiou na bahía da
Coruña; como o do Erkowit, buque cargado de numerosas sustancias químicas e insecticidas,
ou o petroleiro Andros Patria,
ou... A constante diante dos accidentes foi sempre unha mistura
de botar balóns fóra e minimizar os danos ecolóxicos. Pero tan-

to petar na mesma pedra cansa.
O separador marítimo actual
obriga a que a circulación de
barcos se faga a 22 millas de costa en rumbo norte e a 25 millas
en rumbos sur. Os armadores reclamaban que a cousa fose por
máis perto (15 e 20 millas), pero
daquela pasaría por riba duns
baixos moi ricos coñecidos como A Quiniela. Agora insístese

en que se vaia máis alá e fálase
de chegar ata as 35 millas, o que
combinado con medidas como a
obriga do dobre casco a medio
prazo podían oferecer máis garantías. Pero non debemos esquecer que precisamente o Mar
Exeo era un buque con dobre
casco e mesmo así ardeu nos fuciños dunha cidade de 250.000
habitantes.♦
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Os alcaldes valoran a xestión da Administración na crise
Alberte Blanco (PP),
Muxía

‘A oposición si é
cazadora, cazadora
de votos’
O alcalde de Muxía, o popular Alberte Blanco García, culpou ás
condicións climáticas das dificultades para limpar a costa. Así dixo
que “temos contedores nos que recoller o fuel, ademais dunha pala
retroescavadora. Aquí hai voluntarios, pero pouco podemos facer ante este temporal que nos subiu o
fuel ao paseo marítimo. Levamos
tres días recibindo faxes con directrices sobre o que hai que facer”.
O alcalde de Muxía non foi
tan condescendente cos veciños
da súa vila que protestaron cando o ministro Arias Cañete visitou o concello e dixo que “isto é
cousa duns cantos exaltados e a
maioría non son de aquí”.
Posteriormente, nun pleno
extraordinario celebrado o 26 de
novembro, o alcalde de Muxía,
cando xa se sabía que estivera de
caza no monte Neme durante o
peor da marea negra, fronte ás
acusacións da oposición de non
defender os intereses da vila, respondeu: “Isto vai dirixido a cazar vontades. Eles si son cazadores, os cazadores do voto”.♦

Rafael García (PSOE),
Noia

‘Falta total
de coordinación’
O alcalde socialista de Noia, Rafael García Guerrero, criticou a
“falta absoluta de medios para
previr esta grave situación”. Tamén acusou ás Administracións
central e autonómica de “falta
total de coordinación”. O rexedor denunciou que “a xente fai o
que pode e mesmo recolle o
combustíbel sen saber ónde depositalo, porque non contan con
contedores nin outros medios”.
Outra crítica vertida polo rexedor noiés afecta ás barreiras
flotantes de contención para protexer os bancos marisqueiros.
“600 metros destas barreiras foron a única aportación da Xunta”, dixo García Guerrero.♦

Miguel Pérez García
(PP), Ogrobe

‘O conselleiro
deu unha
información veraz’
O alcalde de Ogrobe, Miguel Pérez García (PP) enfrontouse cos
pescadores e mariscadores da localidade ao tentar orientar unha
comisión de afectados para evitar
críticas á Administración central
e autonómica. Aínda que inicial-

Pancarta en Muxía contra a marea negra.

mente Pérez García afirmou que
“están en xogo o noventa por
cento dos postos de traballo do
noso concello, que vive do mar e
do turismo”, posteriormente defendeu non colocar barreiras en
base ás afirmacións do conselleiro de Pesca, Henrique López Veiga, de que non había perigo de
que a mancha de fuel chegase á
ría de Arousa. “O conselleiro deu
unha información puntual e veraz. Aínda que de momento non
hai perigo, a preocupación é total”. A confraría non compartía o
optimismo do conselleiro, xa que
en varias ocasións durante esta
crise López Veiga realizou afirmacións falsas.♦

Xabier Gago (PSOE),
Vilagarcía

‘É inxustificábel
que co pasado que
temos non haxa
equipamento’
O socialista Xabier Gago, desde
a alcaldía de Vilagarcía, considerou que “agora é moito máis importante xuntar esforzos e coordinalos para paliar a contaminación que analizar as decisións
que se tomaron e se foron correctas ou non, porque iso será
valorado polos expertos”. Con
todo, matizou que “é inxustificábel que a pesar das experiencias
que temos non exista un equipamento suficiente e digno para
loitar contra estes acontecementos e un procedemento establecido para que cando sucedan todo
o mundo saiba qué facer”.
Gago tamén lembrou que “a
catástrofe é igual para todos porque é un problema tamén de prestixio e de mercados; a xente pode

A . PA N AR O

rexeitar productos de Galiza procedan de onde procedan”.♦

Rafael Mouzo (BNG),
Corcubión

‘Parece unha
república bananeira’
O rexedor nacionalista de Corcubión, Rafael Mouzo Lago, denunciou que “as autoridades galegas están tratando este problema como se fose unha república
bananeira”. Por esa razón indicou que “cando pase todo isto
haberá que pedir responsabilidades políticas e criminais, porque
isto é un crime”.
Para Mouzo, “isto é un auténtico desastre, hai unha descoordinación total e absoluta e, se
se quixese facer peor, non creo
que se fixese”. A situación leva
ao alcalde de Corcubión a afirmar que “como representante democrático, síntome moi mal,
porque é unha quebra do sistema
democrático”.♦

Lois Pérez Castrillo
(BNG), Vigo

‘¿Quen está ao
mando do
dispositivo?’
O alcalde de Vigo, o nacionalista
Lois Pérez Castrillo indicou que
a situación de Galiza é a dun
“barco contra as pedras” no que
a tripulación, a cidadanía, “vemos que o temoneiro e o patrón
están no pao maior facendo de vixías”, cando o que tiñan que facer
era “coller o leme”. Por esta razón, Castrillo preguntou: “¿Quen

está ao mando do dispositivo?”.
O alcalde vigués denunciou
que “despois de pasear un barco
cargado de fuel afúndeno fronte
a nós” e lembrou que “seguindo
a lei de Murphy, o que vai mal
pode ir peor e a min ningún responsábel político me dixo que a
situación estea xa salvada”.♦

Xaime Bello (BNG),
Ferrol

‘Buscan culpábeis
externos’
O alcalde de Ferrol, Xaime Bello
(BNG) atopouse que a Delegación do Goberno envioulle o
venres 22 un fax coa orde de interromper a limpeza dos areais
de Ferrol, algo que mereceu a
crítica de Bello.
O rexedor ferrolán tamén criticou á Administración ao dicir
que “as autoridades con competencia nesta traxedia, lonxe de
facer un exercicio de responsabilidade, centran o problema na
procura de culpábeis externos.
Constátase a inexistencia e carencia de medios para afrontar os
reiterados accidentes”.♦

Miguel F. Lores
(BNG), Pontevedra

‘A sociedade ten que
mobilizarse para
esixir medidas á
Administración’
O nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, desde a presidencia
da corporación municipal de Pontevedra, foi o convocante da reu-

nión mantida o sábado 24 polos
alcaldes das Rías Baixas e indicou
que “desde as poucas responsabilidades que temos os concellos
neste asunto, o que pretendo é que
nesa reunión articulemos medidas
para colaborar no posíbel a mitigar este desastre ecolóxico”.
Lores tamén afirmou que “os
alcaldes debemos facer un chamamento á sensibilidade da sociedade galega para que se mobilice para esixir á Administración
medidas que eviten que se repitan desastres coma este”.♦

Francisco Vázquez
(PSOE), A Coruña

‘Primeiro ocupar o
barco e logo que nos
denuncie o armador’
Ademais das propostas extravagantes sobre o bombardeo do
Prestige, o alcalde coruñés Francisco Vázquez dixo que a Administración tiña que ter sido máis
contundente no manexo do barco. “O único que reprocho é que
o barco parecía o holandés errante, primeiro cara arriba, logo cara abaixo, e logo outra vez para
arriba e para abaixo”.
En troques, Vázquez considera que había que actuar ao revés: “Primeiro, ocupar o barco
pola Armada e asumir o mando,
e que logo fose o armador o que
dentro de quince ou vinte anos
nos reclame a nós nos tribunais,
e non ao revés”.
Tamén lembrou o rexedor coruñés que “os americanos, despois do 11 de setembro, se chega
un avión descontrolado ao seu
espacio aéreo o primeiro que fan
é derribalo cun proxectil, non se
poñen a mirar a lei”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Tres ou catro
sud acas
(arxentinos) sa en
do cine. N on
a g achan a
ca be z a , nin
disimulan o
acento. A calid a de
d as películas
arxentinas (unha
doce invasión)
devólvelles o
orgullo.

O

primeiro que a un se lle ven á cabeza é
insultalos, maldicilos, fornecelos dunhas botas de auga e dun cepillo e mandalos á limpa-las praias, botarlles un mal aire
ou condenalos ó ostracismo dunha vez por todas, para sempre, para que nos deixen de malgobernar dunha vez, que ¡Deus nos acolla! non
nos merecemos tanto e tan ruín. Falo, por suposto do bocas que, farto de xamón e puro flato, non se lle ocorreu máis que dicir que non se
esperaba ningunha catástrofe ecolóxica, da rancia metementodo que veu máis importante que
o petroleiro viaxase cara á Xibraltar que o dano
que ía facer nas costas galegas, que arborou argumentos impropios e directivas aínda non en
vigor, do atoleirado Vicerrei que lle chamou
“villano” ó Cabo Vilán e dixo que todo estaba
baixo control, do falabarato de ollos de maragota, que asegurou que xa se fixera o máis
apropiado, do iluminado que quería bombardea-lo barco con avións de combate, de todos
eles e de quen os defenden a capa e espada. É o
primeiro que a un se lle ven á cabeza e está ben
que así sexa, para descargar as neuronas e se
sentir ben. Logo, un pode pensar con máis calma, conecta-lo disco duro e poñerse positivo.
Xa sei que custa traballo, pero non crean que as
ideas son mellores porque sexan
máis radicais na
historial de
forma ou porque
accidentes,
un berre con máis
forza.
sen caer no
Nestes casos
hai que actuar en
vitimismo
máis
varias frontes,
establecendo obpedichón, danos
xectivos a curto e
algún que outro
medio prazo.
A curto prazo
dereito
moral de
hai que poñer tódolos medios ó
seren resarcidos
noso alcance para
de tratamentos
atallar o que se
ben enriba. Meanteriores”
dios heroicos e
desesperados (redes que se poñen na boca das rías), medios solidarios para traballar se fose preciso sen necesidade de ser chamado nin cobrar salario, medios
de coordinación para deixar facer a quen estea
disposto a botar unha man, pero tamén medios
legais para reclama-las axudas pertinentes nos
casos de catástrofes, para comezar a pagar xa ós
afectados con axudas de Estado non-notificadas, que logo serán tramitadas positivamente
(hai conciencia para iso) pola Comisión Europea, para se constituír en acusación popular
contra os responsables primeiros (capitán, armadores) e subsidiarios (administracións), para
dar a batalla legal nos tribunais e obrigar ás aseguradoras a que paguen o que os economistas

‘O

É tarde. Sete
g ard amariñas, de
uniforme a zul,
camiñan por
Pontevedra . Levan
bolsas do botellón,
coma outros
mozos calquera .
¡Si que mud an os
tempos!

Antonio Pereiro
Liñares, alcalde de
Tordoia , visitou
Xenebra e falou
cos emigrantes. En
castelán. Detrás
súa pendurou unha
b andeira g aleg a
(do copón) e unha
esp añola (do
Cartas
touro), a que está
de mod a entre os
A xeografía
grupos ultras.

do Prestige

A ministra
Loyola del Palacio
exprésase en
g alego p ara a
Ra dio G aleg a .
Unha a dtitude que
ben merece o
a plauso e que
contrasta coa
obsesión por
cortar o castelán,
do deleg a do do
goberno, Arsenio
Fernánde z de
Mesa.

Como colectivo de xeógrafos e
estudiantes de Xeografía de Galiza, gostariamos de comunicar unha serie de reflexións comúns elaboradas a partir dos acontecementos que desembocaron no vertido
do petroleiro “Prestige”, último
dunha longa serie de embarrancamentos rexistrados no noso litoral
(Urquiola, Casón, Mar Egeo).
1. A pesar de que vivimos nun
país con ampla costa, sorprende o
baixo nível de coñecemento colectivo das súas características,
capacidade produtiva e dinámica
mariña que inflúen na mesma. Isto é especialmente grave no caso
dos responsábeis políticos que
toman decisións fronte a catástrofes ecolóxicas como a presente. A educación que destaque o
coñecemento da costa, o litoral e
os mares debe de ser unha prioridade inmediata en Galiza.

Un país á deriva:
o caso do Prestige
XAVIER QUEIPO
calculen que deben pagar polos
danos ocasionados, e non un
céntimo de menos. Non hai que
esquecer tampouco as medidas
políticas, de crítica a quen tomase as decisións erradas pedindo no seu caso responsabilidades políticas (que as hai e de
moito calado).
A medio prazo hai que se
facer cuns medios de salvamento marítimo decentes
(non é unha vergonza que o
remolcador que veu da Holanda tivese máis poder que tódolos remolcadores dispoñibles
na nosa costa), cuns plans de
acción específicos para casos
de catástrofe para evitar improvisacións e vaivéns na toma de decisións, para evitar
que cadaquén diga o que lle
pete procurando o disparate
maior e logo non asuman responsabilidades. Agora en
quente non (que so serviría
para enterralo todo), pero é
necesario darlles carta de despido a todos aqueles que actuaron con impericia e arrogancia, con precipitación nuns casos e pusilanimidade noutros. É preciso abrir unha investigación administrativa por unha entidade
neutral (valedor do pobo, comisión parlamentaria paritaria, inspección xeral de servicios)
para delimitar responsabilidades.
Tamén a medio prazo (pero se cadra máis
longo do previsto) hai que reivindicar para Galiza a Axencia Europea de Seguridade Marítima, reivindicación que un día abandonamos
por razón de estratexia dictada desde o centro
da península. Europa débenos unha (vista a
implicación directa ou indirecta no accidente
de cando menos tres Estados membros, Grecia, Reino Unido e España) e sería bo que ás
declaracións retóricas de solidariedade se unise, por unha vez sequera, un recoñecemento.
Temos un historial de accidentes e catástrofes (Polycommander, Urquiola, Casón,
Mar Egeo, Prestige,... e algún máis para o
que a memoria non dá) de tratamento ruín

2. O acidente do Prestige demostrou que apesar das inxentes
cantidades de diñeiro investidas
na mellora de infraestruturas
portuarias e litorais, e en protección civil, mecanismos tan sinxelos de redución das mareas negras como as barreiras só foron
adquiridos con carácter excepcional. Máis unha vez, quen decide demostra descoñecer o espazo sobre o que decide.
3. A división de competencias
entre o goberno central e o da Comunidade Autónoma non pode
servir de escusa para que ambas as
administracións eludan responder
sobre a crise. Se existe unha lei de
protección ambiental e unha Consellaría de Medio Ambiente en
Galiza, onde é que está o Conselleiro nesta crise? e o ministro de
Agricultura e Pesca do goberno
central?, oposto a que comunidades autónomas como a galega poidan ter presenza en Bruxelas naqueles foros onde se toman decisións fundamentais para a nosa

A N A PILLA D O

(axudas tarde e mal, pagamento de compensacións lento e inxusto na contía e nos prazos) e de mal goberno. Xa sei que os que aí
están foron votados en maioría, pero se cadra
iso tamén habería que revisalo, pois paréceme que máis de un non está no cargo por valía propia ni por capacidade persoal, senón en
función do seu apelido o a súa pertenza á casta dos poderosos. Ese historial, sen caer no vitimismo máis pedichón, danos algún que outro dereito moral de seren resarcidos de tratamentos anteriores (e temo que presentes). Habería, pois, a medio prazo, que revisar tamén
os métodos de elección dalgúns cargos públicos e as condicións dos seus contratos.
Entre tanto, non nos queda máis que traballar, cada un desde o seu posto para conseguir
un futuro mellor, sen xenreiras nin alborotos, organizada e cabalmente, esixindo que no pedindo o tratamento do que somos, sen dúbida, merecedores como pobo esforzado e traballador.♦

economía, tal e como aprobou por
unanimidade o Parlamento galego.
4. Por último, o rumo errático
que seguiu o petroleiro remolcado, e o descoñecemento dos ventos e correntes dominantes do
noso mar, sorprenden polo grao
de ineptitude atinxido polos res-

Fé de erros
No número 1.057 informábase na páxina 23 da celebración
en Lugo do recital poético O
imperio dos sentidos e dicíase
que estaba organizado polas
Redes Escarlata, dato este
que foi desmentido por Chus
Pato no nome da asociación.
No número 1056 O Foro
das Ideas e das Artes publicaba un artigo de Antón Capelán
que, por un erro, se titulaba
“O primeiro poema de Castelao” cando tiña que ser “O primeiro poema a Castelao”. ♦

ponsábeis de dar as ordes.
Como xeógrafos opinamos que
se se quixese estender máis a mancha de fuel e provocar máis estragos
no sector pesqueiro e marisqueiro
galego, ademais do ambiental, non
se podería ter feito mellor.♦
M. ARMAS MARIÑO E 18
SINATURAS MÁIS
(COMPOSTELA)

Aplauso para
o concello vigués
O ano 2000, último do século XX,
foi o primeiro de goberno en Vigo
dunha forza de transformación
progresista como o BNG. A experiencia de goberno de tres anos e
medio na cidade a través da que,
apesar das limitacións e inxustas
discriminacións impostas e por todos coñecidas, o equipo liderado
por Lois Castrillo deu mostras de
ter traballado coa firme vontade de
cumprir con fidelidade os compromisos contraídos no programa, go-

Chora o mar
lágrimas
negras
GRUPO ETNOGRÁFICO “MASCATO”
“Mar do coral e a medusa,
o dos ventres froitidores e fecundos
e as mareias paridoiras,
fonte da vida e das formas, primixenio e xenitor!”
Ramón Cabanillas.

F

erido e doente chora o mar lágrimas
negras que deita nos escuros cantís e
nos louridos areais. Dóese porque esta ferida non é a primeira. O xofre que trae
o piche de hoxe cae sobre a chaga non curada do “Aegean Sea”, antes lañada polo
“Casón” e antes... O mar das “mareias paridoiras” chora porque non comprende como respondemos con esta criminal agresión á súa farturenta xenerosidade. Pero,
sobre todo, o pranto do mar é por nós. Polos mariñeiros que van emigrar e polos que
van viver peor; polas mariscadoras, as regateiras e as atadoras; por todas as mulleres e os homes do mar. Negras bágoas chora o mar polos que dependemos economicamente del; e tamén polos que simplesmente o necesitamos para viver, porque é
parte esencial e emocional das nosas vidas.
Chora o mar polos mascatos, os araos e as
gaivotas (¡tamén polas gaivotas!), e polos
peixes que non serán gala da tixola senón
lama apodrecida e petroleada.
Antes da galerna e da maruxía, cando
o mar estaba calmo coma un plato, verquiamos algunhas e algúns bágoas salgadas pola perda do patrimonio cultural
marítimo. Xuntábamos afáns para recuperar embarcacións tradicionais, catalogar peiraos e recompilar cantares mareiros. Pero temolo dito moitas veces: a
cultura maritima só sobrevivirá se continúa a vida mariñeira. Nada será máis
triste que ver o inmenso legado cultural
maritimo que herdamos convertido en
descontextualizado e morto museu para
turistas. Por esto sentimos as bágoas do
mar como avisos de negros presaxios.
O vello mar sabe das causas do seu
mal: do negro comercio de mercaderes
especializados en solimán, da falta de
previsión neglixente e suicida, da burocracia que pensa –na súa estupida altivezque ten máis poder que a vida. Por eso
chora lágrimas negras o mar e nos manda
o seu lamento que debemos escoitar:
Nunca máis. Nunca máis. Nunca máis.♦
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Co señor Vázquez á Prehistoria
EMILIO LÓPEZ PEREZ

C

ando toda Galiza estamos a sufrir a desfachatez e o cinismo de escritor aos
abandeirados de comenencia europea
como a señora Loyola e o señor López Veiga,
protestar contra as mafias e os piratas dos porcos e ilegais negocios do petróleo, tal como si
estiveran rebentados de pelexar pola protección
e defensa das novas costas; volta un pretensioso constitucionalista español a ameazarnos con
respostas aos que nos atopamos en “situacións
extremas de desobediencia e rebeldía” porque
non pensamos como lle convén a el.
O señor Vázquez advirte que a “Historia
de España” é inamovible e polo tanto”doutrina constitucional” de 1978 tamén. Para o señor Vázquez as sociedades e os seus pactos
contractuais nunca cambian. O ideal sería a
“orda primitiva” e a forma ideal de goberno
o estado municipal unipersonal e vitalicio.
Os programas educativos que contan
son perigosos. As historias ficticias ou reais de violencia e destrucción nas que son
criados e “maleducados” os nosos fillos
non lle preocupan.
Arzalluz, Arafat ou calquera do BNG somos sediciosos e perigosos; el, Sólana, Sharon ou Aznar, Salvadores de valores eternos.
A Biblia xa falaba das táboas da lei e do becerro de ouro. ¿Ante quen se axeonlla o señor Vázquez?

¿Por que afirma o señor Vázquez con tanta rotundidade que non caben na nosa sociedade espacios propios de decisión nin son
posíbeis referendos sobre inexistentes dereitos de autodeterminación?
¿Opina acaso como demócrata que autodeterminación só é posible si lle interesa a
Alemaña ou a OTAN que teñan determinados países, ou que só se poden trazar como
tantas veces na historia, e hoxe tamén a base
de canonazos?
¿Acaso pensa que o terrorismo de estado
e o único xeito lexítimo de definir dereitos e
fronteiras como se está a facer en Palestina?
¿Por que nas finanzas caben espacios
propios de decisión e nos pobos non?
¿Por que España se pode partillar en concellos con competencias abundantes e exclusivas e non en nacións ou nacionalidades?
¿Acaso A Coruña vaise constituír en Municipio Libre asociado con territorio, cultura
e lingua propia?
Comecemos por ver positivos. Concedámoslle ao Concello da Coruña a posibilidade de utilizar o seu propio idioma: “o
castrapo pacocuiñista na súa variante de
parladoiro”.
Esquecérame. O señor Vázquez anda polo espacio global coa bandeira do socialismo.
¿Será acaso unha bandeira de comenencia?♦

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

bernando para todos/as os cidadáns
e desenvolvendo políticas progresistas nun proceso, tamén dicilo, de
aprendizaxe na acción cotidiana.
As expectativas creadas eran
moi grandes. Non podía ser menos; pola cidade tiveran ocasión
de pasar alcaldes de todas as cores posíbeis e que deixaron tras
de si un ronsel de decepcións
consecuencia dunha xestión ineficaz. Tampouco se poden esquecer as pesadas cargas que tantos
anos de políticas regresivas produciran ou os compromisos asumidos sen responsabilidade e
que xeraron unha situación adversa nas arcas municipais.
De igual maneira que da noite
para a mañá non se pode darlles a
volta aos efectos de décadas de
desgoberno, catro anos de goberno
nucleado polo BNG non dan para
transformar radicalmente unha cidade como a nosa. Mais se foron
suficientes para comezalo e cimentar firmemente os logros xunto cunha nova maneira de facer

política, pensada e destinada para
a xente e coa sua participación.
O Bloque foi capaz de establecer unha relación máis participativa entre Concello e Sociedade
gracias á capacidade de escoitar, o
diálogo fecundo e a proxección de
propostas froito dese diálogo que
permitiu, nestes anos, procurar os
consensos e acordos que fan posíbeis alcanzar as grandes metas.
Refírome á recuperación do diálogo institucional antes morto e que
desbloqueou proxectos pendentes,
á percepción pola cidadania do
Concello como unha institución
non xeradora de conflitos permanentes ou o proceso de elaboración dun novo PXOU desde cal
sentar os alicerces dun desenvolvimento sustentábel.♦
VÍTOR M. MARTINS
(VIGO)

Spain is different
A hecatombe ecolóxica do petroleiro ‘Prestige’ está a abrir estes

días os informativos das televisións británicas. É difícil desde
aquí ver algo positivo neste descomunal desastre, alén da empatía e solidariedade que se percibe
aquí co sufrimento galego.
Pola contra, semella alucinante, delirante, kafkiana, a incompetencia e a desvergoña dos políticos
galegos e españois ao respecto.
Nunha entrevista radiofónica
o martes 22 na BBC4, Loyola de
Palacio non fixo máis ca contemporizar e quitarlle importancia ao desastre das costas galegas desde a Comisión Europea,
deixadez reiterada en entrecortado inglés no informativo televisivo “Nightnews” o mesmo martes en BBC2.
O delegado do Goberno en
Galicia, ante as preguntas do xornalista da BBC1, sorrí engominado afirmando con contundencia
que todo está “under control” en
Galicia. A seguir, as imaxes da
televisión británica mostran o estado das costas galegas. O xorna-

lista, con humor inglés, búrlase
da arrogancia do responsábel galego, asumindo que, tamén desta
vez, “Spain is different”.
Acábanse os adxectivos para
calificar a incompetencia, a chulería e a desfachatez dos políticos galegos e españois nesta a
maior catástrofe da nosa historia.
O único e lamentable consolo que nos queda é que, desta
vez, en Europa tamén coñecen a
colosal envergadura da incompetencia dos gobernantes galegos e
españois.♦
GABRIEL REI-DOVAL
(OXFORD- GRAN BRETAÑA)

Os Estados
Unidos empez an
por fin a incorporar
negros ao goberno
e ao cine (de
protas). Chama a
atención sen
embargo que Colin
Powell teña a pel
bastante clara (non
tanto como Michel
Jackson) e que
H alle Berry, a nova
moz a Bond, non
seña máis morena
que Penelope
Cruz en setembro.
Isto empez a a ser
grave. Rosa, a de
Eurovisión,
tampouco ten tele
na súa nova casa
de Barcelona e non
puido ver a nova
xeira de O peración
Triunfo.
Un solto de
prensa conta que
en Honduras (país
de seis millóns de
habitantes) foron
asasinados, desde
1998, dous mil
mozos. C ase todos
eles delincuentes,
segundo o
goberno. Aínda así,
o presidente
Ricardo M aduro
recoñece que
persisten os
“problemas de
seguridade”. Esta
noticia, en
realidade, carece
totalmente de
importancia. A
quén lle importa o
que pasa alá.
Ademais o
presidente está ben
relacionado cos
Estados Unidos que
é o país que
ditamina onde se
respectan os
dereitos humanos e
onde non.♦
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O subcomandante Marcos e o xuíz Garzón.

O chiapaneco
Marcos
critica
a Garzón
O ABC do 26 de novembro
reproduce de La Jornada de
México unha misiva do subcomandante Marcos na que
ofrece varios comentos sobre España. O guerrilleiro
critica con dureza o xuíz
Garzón, ao que chama “pallaso grotesco” e de quen di
que está levando adiante un
verdadeiro terrorismo de Estado”. Marcos xulga tamén
que “o clown Garzón declarou ilegal a loita política do
País Vasco” e afirma que
“despois de facer o ridículo
con ese conto enganabobos
de agarrar a Pinochet (que o
único que fixo é darlle vacacións con gastos pagos), demostra a súa verdadeira vocación fascista ao negarlle
ao pobo vasco o dereito de
loitar politicamente por unha causa que é lexítima”.
O subcomandante é tamén crítico co Rei, Aznar e
Felipe González. Pola contra
envía os seus saúdos a persoas do mundo da cultura como
Saramago, Vázquez Montalbán, Manu Chao, Fermín Muguruza ou Amparo
(cantante de Amparanoia).♦

Algunhas
aclaracións ao
atrevido alcalde
de Ordes
Radio Marca (12 de novembro) entrevistou o campión
do mundo de triatlón Iván
Raña. Pregunta: Por certo,
¿como
se di Ordes ou
Órden e s ?
Resposta
do
atleta:
Ordes,
que
é
c o m o
dicimos Eudosio Martino.
en galego. O xornalista toma de novo iniciativa e pregúntalle ao
alcalde da localidade que tamén está en antena: ¿E vos-

tede que opina? Teodosio
Martino Martino, que así
se chama o alcalde, responde: O nome verdadeiro está
claro que é Órdenes, posto
que ven do latín ordenare.
Teodosio Martiño está,
sen embargo, mal informado.
Ningún estudoso da toponimia relaciona Ordes con idea
de impartir directrices. Algo
que, en primeiro lugar, resulta de sentido común, pois sería moi raro que un concepto
abstracto acabase converténdose en topónimo. En todo
caso, a Martiño cabe recomendarlle o último número
da revista Verba, Anexo 51,
editada pola Universidade de
Santiago, onde o catedrático
de clásicas e experto en linguas prerromanas, Edelmiro
Bascuas, inclúe Ordes entre
os topónimos hidronímicos,
vinculado a un río. Bascuas
califica o termo Ordenes de
“castelanización caprichosa”.
Outros, como o profesor Moralejo, téñeno relacionado
con Ordium que se aproxima
ao significado de cebada. O
atrevido alcalde pode, polo
demais, estar tranquilo porque nin Moralejo nin Bascuas son nacionalistas exaltados. Bascuas foi catedrático
en Madrid durante moitos
anos e considérase discípulo
de Tobar e Adrados, dúas
das persoas de máis prestixio
no campo da lingüística no
Estado español.♦

Suicidio
dun etarra e
rumores
de tregua
Eduardo Haro Tecglen comenta, na súa columna diaria de El País (26 de novemEmilio Pérez Touriño.

bro), a posibilidade de que a
morte do etarra liberado pola xuíz tras unha forte polémica non fose en realidade
un suicidio. A primeira hipótese sería a de que o preso
vasco foi vítima “daqueles
que protestaron ardentemente a aplicación de beneficios
legais: unha vendetta das súas vítimas, ou un despeito de
quen traballosamente o detiveron e agora veno pasearse”. O xornalista baralla unha segunda posibilidade, a
de que fose asasinado polos
seus, unha vez que o cualificasen de delator polos servizos prestados á xuíz ou aos
seus captores. A terceira hipótese, que Haro asume, baséase en que podería existir
unha tregua, dado que hai
tempo que non se producen
asasinatos, ao tempo que corre con insistencia o rumor
de que está habendo conversas.
Haro Tecglen remata o
seu artigo co seguinte parágrafo: “...conviríame aceptar a tese oficial do suicidio.
Simplemente, non podo.
Non é que non seña san: un
ditame de suicidio non acusa á ETA nin á vinganza españolista: se non hai culpábeis, máis que a propia vítima, as conversas poden seguir. ¡Se é que existen! Non
me resulta doado entender
que un home que estivo loitando legalmente para que
se lle aplicasen os beneficios penitenciarios e sair á
rúa se vaia suicidar despois
de conseguilo”.♦

O BNG, a SER
e Touriño
O venres 22, no programa da
cadea SER, Hoy por hoy, que
dirixe Iñaki Gabilondo, comentábase a pasividade dos
políticos ante o desastre do
petroleiro. Niso unha das
participantes na tertulia,
Magis Iglesias, sinala que a
excepción foi o BNG que si
estivo moi activo desde o
principio. A esta opinión seguiu un cambio de tema.
Pouco despois chamaba ao
programa Emilio Pérez Touriño para apuntar que o
PSdG-PSOE estivera tamén
moi activo, pero que quizá
esa información non chegara
a Madrid.♦
MI G UEL RI O PA

Baltar e Cabezas S.A.
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Os intereses de Cabezas e Baltar coinciden cando asinan operacións inmobiliarias apesar do seu enfrontamento.
Ourense non precisa de ningún petroleiro antediluviano para ver os
seus recursos botados a perder e o
seu futuro case máis negro có fuel
do “Prestige”. Para cumprir tan
miserentos obxectivos conta cos
políticos que gobernan con man de
ferro esta provincia. Por se as vacas tolas, a brucelose e a falta de
tecido industrial, por non mencionar a perda galopante de poboación, non foran suficientes, os máximos dirixentes do Partido Popular semellan decididos a explotar
en beneficio propio –ou “próximo”– ata o derradeiro ladrillo.
O alcalde da capital, Manuel
Cabezas, e o presidente do PP provincial e da Deputación, Xosé
Luís Baltar, son rivais non só políticos, tamén viscerais. Sen embargo, cando andan polo medio intereses urbanísticos hai entre eles
unha moi fluída relación. Así o demostrou o feito de que asinaran no
seu día coa inmobiliaria catalana
Flager un convenio polo que uns
privilexiados terreos públicos se
van converter –se ninguén o remedia– nun negocio redondo para
construír un hotel de luxo, innumerábeis e innecesarias vivendas
nunha torre de 14 alturas e unha
grande superficie comercial. Así o
denunciou esta semana o BNG.
Os nacionalistas veñen de
presentar mocións nas institucións provincial e local e unha
interpelación no Parlamento de
Galicia para que se anule o devandito convenio, que impedirá
ao SERGAS ampliar o Complexo
Hospitalario Ourensán, segundo

Xosé Luís Baltar.

as súas previsións iniciais, por
importe de seis millóns de euros.
Segundo vén de denunciar o
BNG, despois de que a Xunta
presentase o proxecto, Baltar e
Cabezas pactaron cambios no
Plano Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que permiten
trazar unha rúa xusto pola zona
prevista para a ampliación das
instalacións sanitarias.
En opinión de Alexandre Sánchez Vidal, voceiro nacionalista
no Concello, Baltar e Cabezas defenden neste caso intereses especulativos por diante dos dos cidadáns, o que leva a esta formación
política a defender expresamente
o proxecto da Xunta fronte a alternativa do PP provincial. Se
Fraga Iribarne non o remedia, o
SERGAS quedará así sen terreos
suficientes para desenvolver o
proxecto e non poderá obter licencias urbanísticas, xa que o actual PXOM está pensado para beneficiar á inmobiliaria Flager.♦

A escopeta nacional
BIEITO IGLESIAS

F

raga non se bañou nas augas toldadas polo chapapote do Prestige (aquel nadador de Palomares é cousa de series saudosistas
do estilo de Cuéntame mentiras de sete estalos), e así xurdiron
especulaciós daniñas prá reputación do Grande Timoneiro. El asegura que pasou estas xornadas de zozobra apegado ó teléfono, en
contacto con Madrid e Bruxelas, como un político ó que lle cabe
na cachucha o Estado Providencia. Unha emisora de radio afirma
que folgou en monterías. Andamos no mes de santos, tempo de
apegotas, de maneira que á pregunta ¿onde está a verdade?,
contesta o eco: ¿onde? Don Manuel –o don é aquí tratamento de
respecto tomado d´O Padriño– ten mala sorte cos rumores cinexéticos. Xa na súa época de ministro fascista se dixo que, en infausta
cazata, querendo apuntarlle ás aves, espetou balotes na persoa de
Franco (“Disimule, Excelencia, pensei que era un paxaro”). Non é
milagre, pois o Caudillo lucía traza pasariforme, con aquela barrigola de pimpín. ¿Matou perdices vermellas eses días? Se cadra si.
Tamén parecía incrible que Andreotti matase xornalistas amarelos,
e veñen de condenalo a vintecatro anos de sombra. O Presidente
caza á espera. Agardou a que baixase a maré pra saír en descoberta
prometendo o ouro que cagou o mouro. O executivo autonómico
ten idea de que os galegos se venden baratos. Atribúeselle ó
Conselleiro de Cultura esta taxación: “Un intelectual galeguista sáeme por cen mil pesetas” ¿Canto importa un percebeiro? Leo na
imprensa do Réxime que Iribarne visitou as zonas sinistradas “con
cartos na faldriqueira”. Un aguinaldo procedente dos nosos impostos que presentan como donativo de don Corleone.
Fala de caza e merca na praza (votos).♦

Latexos
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O señor
Vázquez non
ten autor
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

O

espectáculo do Sr.
Vázquez, ben
mirado, encaixa moi
ben na España esperpéntica
que Valle definiu como “deformación grotesca de la civilización europea”. Pero
ocórrelle unha verdadeira
traxedia: non se ve polo de
agora o Valle que escriba o
seu esperpento. E de aquí a
ben poucos anos ninguén se
lembrará do churrusqueiro
alcalde coruñés, que ben
podería ser lembrado, de
atopar autor, como hoxe
lembramos a Juanito Ventolera, de Las galas del difunto, ou a D. Friolera, doutro
coñecido esperpento.
Penso que é un erro
tomar en serio ó Sr. Vázquez,
por esperpéntico. Éo xusto
por canto actúa como heroe
de traxedia e só queda en antiheroe. Nada máis esperpéntico ca un alcalde pretendendo impoñer opinión sobre nacionalismo, sobre linguas, sobre historia (¿imaxinades
cousa semellante na Europa
civilizada?), cando o seu sería
ocuparse de que A Coruña, á
parte das catro rúas
espléndidas que ten para engaiolar ó forasteiro ou ó
turista, que sempre pasan de
présa, non teña moitas outras
impresentables, mesmo miserentas, que son a outra cara
da cidade A cara fea que se
oculta ó forasteiro pero que o
cidadán ten que aturar.
Pode resultar tamén grotesco, só que por outro camiño, que a xente se preocupe
de mandar cartas ó director
dos xornais, ou de escribir
artigos poñendo a feder ó Sr.
Vázquez por algunha das súas baballadas, como as coñecidas do seu preito por un
“L”, ou as máis recentes contra o galego e o bable, ou
contra o nacionalismo –materias todas nas que hai moitas
e moi boas autoridades, sen
necesidade de botar man, faltaría máis, do estro esotérico
do alcalde coruñés. Non se
pode concibir deformación
máis grotesca, e ben pouco
estética, da civilización europea (non sei se grotesca vén
de gruta, pero debera), nin
maneiras máis agropecuarias
cas do rexedor coruñés.
¿Alguén se lembraría
hoxe de D. Friolera ou de
Juanito Ventolera de non telos rescatado Valle dos lugares comúns da sociedade española? Ninguén. Ese é o
verdadeiro problema do Sr.
Vázquez: que ninguén se vai
lembrar del así que pasen
uns poucos anos. E el sábeo.
Como sabe que van permanecer tantas cousas que el
quixera esquecer. ¡Que trasnada non atopar autor para
♦
o seu esperpento!♦

Só os domínios de Baltar quedan fóra das ‘plataformas independentes’

Disidentes do PP
presentarán candidaturas en 80 concellos
A.N.T.
Ao PP sublévanselle as bases. Están a preparar candidaturas á
marxe do partido nuns 80 concellos. Só Ourense semella quedar fóra desta febre. Non é que Baltar ate máis corto os seus,
senón que moitos dos disidentes son coagas que se pasaran ao
PP e Vitorino Núñez entregoulle a Fraga toda a organización.
Con nomes diferentes, pero coordinados para refundir os distintos
grupos despois das eleccións municipais, disidentes do PP están a
preparar candidaturas independentes. Na provincia de A Coruña
anuncian a presentación de máis
de 40 listas baixo o nome Centro
Democrático Independente (CDI).
Con este mesmo nome tamén
se poderían presentar outras vinte listas electorais en Pontevedra,
sobre todo no sur, onde aumentan
os descontentos co PP. Este nome
podería acoller, entre outras candidaturas, a de Maite Fernández
en Vigo. Pero as conversas continúan e tamén os intentos da cúpula do PP en desbaraxustalas.
Pero a sopresa máis importante sitúase na província de Lugo. No feudo de Cacharro Pardo
que, ata de agora, semellaba controlar desde a Deputación calquer intento secesionista no partido, presentaranse 20 listas electorais saídas das fileiras do PP.
Aínda non teñen nome e, de momento, funcionan como “Plataformas de Independentes”.
Nunha reunión celebrada o
22 de novembro nun hotel de
Lugo acordaron que cada lista
terá total independecia para decidir a súa composición e o o seu
funcionamento. “Ningunha cúpula tomará as decisións desde

arriba”, afirmou Arturo Corral.
A idea de coordinar aos descontentos do PP saiu de Sarría. O
ex alcalde Arturo Corral, da Agrupación Sarriana de Integración, lidera esta idea. A esta iniciativa sumáronse, ademais de Sarria, algúns dos principais concellos da
provincía, como Monforte, Chantada e A Fonsagrada. Tamén Lugo
capital vai ter unha candidatura do
mesmo espacio político que o PP.
Seguramente será baixo as siglas
da CNG. O coordinador provincial desta organización, Anxo Rodríguez ven participando activamente nas reunións desta Plataforma. Nestes días estanse a celebrar diversas reunións na Mariña
para unir ao proxecto a outras
candidaturas que están en periodo
de formación nesta zona.
Algunhas das candidaturas independentes cuestionan o poder de Cacharro, na imaxe
co secretario xeral do PP Javier Arenas.
A . PA N AR O

Desenganados
“Desenganados do PP”. Así se califican a maioría dos promotores
destas candidaturas. E “enfadados”, sobre todo coa dirección do
PP na provincia de Lugo. Moitas
destas persoas, coma Corral, foron militantes de Coalición Galega no seu día. Ante as promesas
de Cacharro Pardo e a análise de
que sen a Deputación non eran capaces de facer nada, decidiron entrar nas fileiras populares. Uns fi-

xéronno individualmente, outros
como Corral, cos alcaldes de Paradela e Samos. Anos despois,
moitos deles foron desprazados e,
agora, tentan reavivir “aquela estrutura coaga e tamén o seu espíritu”, segundo manifestou Arturo
Corral nunha recente reunión.
Outros son vellos militantes
do PP e mesmo de AP. Hainos
con longa tradición familiar no
partido de Fraga, como Leopoldo de Soto, que encabezará a

candidatura de Chantada.
Moitos soñan con constituír
un novo partido “centrista e galeguista”. Outros pensan que o
triunfo máis importante sería
desbancar a Cacharro de Deputación. A maioría cree que o PP
unicamente se move por lealtades internas esquecendo aos concellos. Os máis curtidos nas loitas políticas saben que, ata maio,
“aínda teremos que resistir varias acometidas do PP”.♦

Paisaxes e paisanaxes
XOSÉ LUÍS MUÑOZ
Se queren que lles confese a verdade, nestes
intres, a 22 do mes de Santos, estou entre indignado e abraiado, supoño que coma cáseque todos os galegos. Coma case sempre, pero nestes días máis, adiqueime a contemplar,
pondo os cinco sentidos, a paisase e a paisanaxe que me rodea. ¿E que cren que vin?
Vin como un mastodonte da piratería marítima se achegaba ata nós, e como se fósemos o escusado do mundo, díxose: “Non
máis aló; chegamos ao lugar”. E nestas, o
mastodonte que andaba a circular polo Atlántico, sen máis garantías ca avaricia dos seus
propietarios, unha familia de piratas gregos
que xa hai dez anos nos fixeran a gracia do
“Mar Exeo”... digo que nestas, o mastodonte
fendeu por un cadril e comenzou a verquer
petróleo, xa digo, como se as costas galegas
fosen realmente o escusado do mundo.
Vin como a primeira tentación das nosas
autoridades, as de aquí e as de un pouco máis
alá, foi a de nos dicir: “Aquí non pasa nada,
e se pasa para iso estamos nós”.
Vin como, cáseque coincidindo coas primeiras manchas que emporcaban o noso litoral, o desconcerto se apoderou de todos os
despachos, dos que se supón que é de onde
saen as decisións. Vin como, por orde desas
autoridades desconcertadas, ao mastodonte
entroulle coma un “baile de San Vito” e empezou a navegar, primeiro para arriba, logo
un pouco de esguello, e máis tarde para abaixo tirando á dereita, ata que escachou.

E vin como a un ministro se lle ocorreu
que era un bo momento para xogar aos barcos, e sinalando a casiña F-9 dixo: “Esta é a
oportunidade de lle enviar un F-18 e afundir
a este que é o de catro”.
Tamén vin como outros replicaban: “Non,
este é o momento de lle mandar o mastodonte
aos portugueses”. Vin a un presidente do Goberno español aproveitar a ocasión, de xeito
patético, para se vingar do referendo de Caruana, e botárllela culpa de todo a Xibraltar.
Vin como algúns medios informativos,
algunhas autoridades, facían o avestruz para
non comprobaren como a marea negra nos
estaba afogando.
¡Ai, Deus, canto dano nos levan feito e
nos seguen a facer esas perversas consignas
do “España va bien”, “Galicia vai ben”. Vin
como uns mozos militares deixaban coma
unha patena algunha praia seriamente emporcada, para que un vicepresidente do Goberno perdese unhas horas achegándose a
Galicia e puidese dicir, cheo de razón, máis
ou menos isto: “Mentres outros ladran, nós
cabalgamos”. Tamén puiden ver como axiña,
desde Galicia, desde Madrid e desde Bruxelas, precedidos de toda a trompetería propia
de vésperas electorais, con pífanos e chirimías, se nos dicía: “¡Que non falte de nada!
¡Por cartos que non sexa! ¡Ningúen vai quedar este Nadal sen turrón!”
Todo isto e moito máis foi o que vin. Ao
que non vin á penas, foi ao noso presidente,

quizais porque as competencias non sexan do
seu Goberno. Pero polo menos ben podía
porse á fronte dos indignados, dos abraiados,
e esixir, con toda a súa autoridade, con todo
o seu peso político, que casos coma o deste
mastodonte non poidan volver ocorrer, e que
se algunha vez ocorren, de inmediato e de
forma concertada se eviten as consecuencias
evitábeis, con medios dabondo e, sobre todo,
cun chisco de coordenación.
Ao que non vin foi ao noso presidente dicindo “¡Basta xa!”. Basta xa de Polycommanders, de Urquiolas, de Casóns, de Mares
Exeos, de Prestixios, de reconversións navais,
de cotas lácteas, de desmantelamentos de frotas, de vacas tolas, ou de escusas topográficas
para non nos achegaren ao resto do mundo.
E se os gobernos amigos non o queren atender, señor presidente, o mellor que podemos
facer os galegos, todos os galegos, é fabricarmos unha serra xigante e con ela cortar desde
a desembocadura do Eo ata a do Miño, seguindo as estremas do país, e logo deixarnos
ir ao garete, mar adentro e, ao mellor, véndonos tan preto do tristemente famoso corredor
atlántico, ata os piratas que nos mandaron o
Mar Exeo e o Prestixio se asustan e viran de
rumbo, para iren na busca doutro escusado
por eses mares do mundo adiante.
É só unha idea, señor presidente. Outra
idea déunola hai tempo Castelao. E se, ao cabo, hai que dicir que chove, pois decimos
que chove. Por min que non quede.♦

Fuxan
os ventos
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XOSÉ M. SARILLE
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Manifestación de estudantes nunha pasada folga en Vigo.

PA C O VILABARR O S

O estudantado secundou masivamente a folga

Continúan as protestas contra a Lei de Calidade
P.B.
A rúa volve acoller estes días novos actos de protesta que amosan a oposición da comunidade educativa á Lei de Calidade. O
xoves 28 a Plataforma galega pola defensa do ensino público
convocou concentracións nas sete cidades e no Morrazo e os
estudantes tamén despediron o trimestre cunha folga masiva.
A folga dos estudantes no ensino
medio do pasado 20 de novembro
tivo un seguimento de aproximadamente o 85%. Estaba convocada polos CAE, CAF e Galiza Nova que se desmarcanron, igual que
organizacións estudiantis catalanas, da convocatoria estatal que
impulsou para o día seguinte o

Sindicato de Estudiantes.
Varios milleiros de estudantes
protagonizaron tamén manifestacións en Vigo, A Coruña, Santiago e Pontevedra, así como nas vilas máis grandes. “Impulsamos
un novo proceso mobilizador e
esta folga sendo conscientes de
que non vai ser a última e coa in-

tención de frear a Lei de Calidade
e de protestar polo conxunto da
política educativa do PP”, explica
o secretario xeral dos CAE, Xavier Pérez Igrexas que tamén xulga “moi destacábel que Galiza
contara cunha convocatoria propia, que converxeu coa de Catalunya e que isto suceda gracias ás
organizacións nacionalistas”.
Despois do fracaso da “Semana de Loita” que convocou o Sindicato de Estudiantes, esta organización fixo un novo chamamento á
folga do alunado para o xoves 28
de novembro. Para a Plataforma

galega pola defensa do ensino público a Lei de Calidade supón unha
involución no sistema educativo e
non dá resposta aos problemas que
hoxe ten o ensino.
Críticase, por exemplo, que
negue a configuración pluricultural e plurilíngüe do Estado e a
posibilidade de galeguización do
ensino e que utilice o fracaso escolar como excusa para establecer un sistema que favorece o
ensino privado, segregará ao alunado desde idades temperás, precarizará o traballo docente e vai
xerarquizar máis os centros.♦

A Coruña
O Goberno Municipal do PSOE
tiña presa en 1994 para inaugurar
o Paseo Marítimo e cometeu numerosas ilegalidades na expropiación dos terreos necesarios, según
ven de confirmar o Consello Consultivo de Galiza, que desautoriza
os procedementos seguidos polo
goberno local de A Coruña para
evitar o cumprimento de varios
convenios que tiña suscrito.
O grupo municipal do BNG
xa calificara estes convenios como fraudulentos e ilegais no Pleno do 11 de setembro de 1995
porque había unha escandalosa
diferencia da valoración entre o
que se adquiría e o que se entregaba por parte do concello e porque contiñan unha “reserva de
dispensación” –expresamente
prohibida polo artigo 56.2 da Lei
do Solo de Galiza– pola que o
concello se comprometía a recalificacións no planeamento futuro a favor de particulares.
Estes convenios supuxeron a
adquisición de terreos e ben inmóbeis para a execución do Paseo Marítimo valorados en
38.687.767 pesetas e, a cambio,
o concello comprometeu-se á

Corrixindo
as contas
MANUEL MONGE

O PSOE viuse obrigado a votar en solitario unha
rectificación nas contas para legalizar oa erros
suscitados polas irregularidades na expropiación, en 1994, de terreos para o Paseo Marítimo
entrega de bens inmobiliarios e
monetarios e recalificacións por
importe de 249.043.516 pesetas.
Isto suón un despilfarro de 190
millóns de pesetas das arcas
municipais, máis as indemnizacións por danos e prexuizos; é
dicir, o concello paga máis de
seis veces que a valoración real,
feita polos propios técnicos municipais. Chama a atención un
dos expedientes onde se expropia unha casa na Agra de San
Amaro, valorada en 80.000 euros, a cambio dunha vivenda na

rúa Sirena, tres vivendas nas
Lagoas, catro prazas de garaxe e
un baixo comercial, valorados
en 500.000 euros. Este despilfarro do patrimonio público pode
aumentar porque hai expedientes doutros convenios que recollen actuacións semellantes
noutras zonas como As Escravas, Dique de abrigo e Torre.
O PSOE tentou amañar esta
desfeita, iniciando no Pleno de
12 de novembro de 2001 o procedemento de declaracións de
nulidade destes convenios, pero

xa pasara o prazo de catro anos
previsto pola lexislación para
poder declarar a lesividade do
patrimonio público, como recollía o informe vinculante do
Consello Consultivo, contra o
que non cabe recurso: “Os convenios subscritos obrigan ás partes e despregan a eficacia que
lles es propia... iso non implica a
imposibilidade de substraerse ao
seu contido se fose lesivo para o
interese público, pero precisamente declarándoos lesivos e
impugnándoos xurisdicionalmente... Non foi esta a elección
revisora da administración municipal polo transcurso do prazo”.
O pleno do pasado 11 de novembro tentaba regularizar, só
cos votos do PSOE, todos estes
graves errores e rectificaba a
decisión tomada hai un ano.
Neste mesmo Pleno o PSOE regularizaba outra ilegalidade por
importe de 480.097 euros: O
concello ampliou a recollida de
lixo en diversas zonas da cidade
sen a autorización correspondente da Corporación Municipal e sen o visto bo do Interventor Xeral.♦

e o país estivese mal
gobernado, este título
sería un esconxuro para
alonxar a praga que nos trae
o océano. Pero non fai falta,
Galiza pita. María pita, Pita
o de Betanzos e pita do
monte e pita da veiga e polo
de franco, e como xa
sabemos o nome do bandido
grego ao que os medios de
información alcuman co nome común de armador, como
xa sabemos as súas
conexións, os seus negocios,
os metros do seu iate, a súa
residencia... pois todos
felices cazando perdices e os
cartos no peto. Que a
lexislación non permite buscar responsábeis para alén
das administracións. Para
non parar de rir. Sobran os
exorcismos.
Mellor dedicarse á
música. Ou polo menos a
asubiar, agora que Fuxan os
Ventos cumpre trinta anos.
Un grupo lexendario e non
calquera prosma. Nacido no
setenta e dous, ano de metal
e segundo da era
Polycommander, poético nome do primeiro petroleiro
que naufragou en Galiza.
E gravaron por primeira
vez no setenta e seis, cando
afondaba o Urquiola.
Ninguén o cría, nin o do Urquiola nin o da gravación.
Víramos o long play nos
escaparates de Lugo e fora
unha festa. A capa era un mapa elemental de Galiza, en
azul e branco. As cancións
reivindicaban e estaban ben
elaboradas. E había moita
poesía. Hoxe pode soar a
pouca cousa, pero daquela,
amiguiños e amiguiñas, era
moi difícil ver os símbolos
do país á luz do día. E editar
un disco parecía imposíbel.
Un tivo a sorte de criarse
ao lado de Manuel García, un
deslumbrante intérprete de
guitarra flamenca e clásica,
de ser compañeiro de aulas
de Romaní e de convivir trinta anos cos Fuxan de onte e
os de hoxe. E chegou a crer
que o don da música lle fora
regalado a todos menos a el,
e que o problema era a técnica da gravación.
Popularizáronse no setenta e oito, cando se derramou
o Andros Patria. Deron o
pior concerto da súa historia
cerca da Póvoa de San
Xulián no noventa e dous ou
así, polos días en que arribara o Mar Exeo. O barco era
propiedade do mesmo pirata
que o Prestige.
Fuxan os Ventos son
investigadores apaixonados e
excelentes músicos, porque
case desapareceron as concesións. Son os mellores
intérpretes de romances de
toda a Iberia, xunto con Joaquín Díaz. Son clásicos ao
lado de Faustino Santalices e
Agapito Marazuela e non teñen nada que ver cos
petroleiros.♦

A resposta
está
no vento
XESÚS VEIGA BUXÁN

C

atástrofes como a que
estamos a padecer polos
efeitos do “Prestige”
serven, entre outras cousas,
para coñecer a consistencia
democrática dun sistema político e a catadura ética dos responsábeis gobernamentais.
Nos dous aspectos básicos
desta crise –prevención e reacción ante a catástrofe– o fracaso foi indiscutíbel. Dez anos
despois do episodio do “Mar
Exeo” as Administracións públicas concernidas seguían
instaladas na dimisión práctica
das súas responsabilidades
confiando nunha xenerosidade
cuase ilimitada da natureza.
Cando as políticas preventivas
non existen –porque a
economía marítima non figura
no catálogo de prioridades das
burocracias de Madrid e
Bruselas e porque a Xunta
prefire a inibición ao exercicio
do autogoberno- as costas galegas convertense na crónica
dun desastre anunciado.
O suspenso en prevención
hai que anotalo no debe dos
gobernos sucesivos de González e Aznar e dos seus
intermediarios na Comisión da
U.E. A reacción do goberno
Fraga foi unha fotocopia do
que xa tiñamos presenciado
no caso da EEB coa gravidade
engadida da desaparición cinexética do presidente e da utilización deliberada da mentira
para intentar conservar o mito
publicitario do político provindencialista que sempre está
onde o necesitan.
O talante exibido polo presidente da Xunta certifica a
persistencia dun notábel déficit
democrático na vida política
galega. A urxencia dunha
pedagoxía social que penalice
semellantes comportamentos
non se limita á oportuna
utilización dos procedimentos
vixentes no funcionamento das
institucións políticas. Unha
moción de censura como a que
ten anunciado o PSdG pode
perder a súa teórica virtualidade rexeneradora se, como
semella demostrar a evidencia
de que tal iniciativa non se formula simultaneamente no Parlamento estatal, é froito dunha
calculada estratexia dirixida a
recuperar o status de forza
principal da alternativa ao fraguismo.
Neste drama colectivo, a
última palabra vai estar,
obviamente, na propria sociedade galega. ¿Ficará agotada
a marxe de confianza concedida por amplos sectores da
mesma ao governo galego?
¿Haberá un antes e un
despois do “Prestige” na relación estabelecida entre votantes e gobernantes? ¿Resistirá
o paso do tempo a opinión
crítica xeralizada a respeito
da incompetencia e desidia
dos habitantes da Moncloa e
de Raxoi? Máis que nunca, a
resposta está no vento.♦
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Suspendido de emprego e soldo
o fiscal xefe de Galicia
A.N.T.
O Fiscal Xeral do Estado, Jesús
Cardenal, acordou suspender
de emprego e soldo por catro
meses ao Fiscal Xefe de Galicia,
Ramón García-Malvar. A sanción ven motivada polo atraso
dun expediente de xeito inxustificado durante varios meses,
no visado de cualificación dun
proceso iniciado en 1987 tras
descubrirse unha estafa de preto de 500 millóns de pesetas,
cometida polo director dunha
sucursal de Banesto en Ordes
e que afectou a 150 persoas.
No comunicado que fixo público
a Fiscalía Xeral do Estado sinalouse que “é unha conducta irregular que compromete a dignidade da función fiscal”. Tamén se
sinala como falta grave o feito de
que o acusado do proceso “é irmán do presidente da Audiencia
de Ourense”, e que “Malvar tras
a tardanza en despachar o informe, cambiouno por outro escrito
de acusación máis beneficioso
para o acusado, chegando ambas
partes a unha sentencia de conformidade ante o xulgado”.
Esta inspección interna contra
Malvar súmase a unha longa traxectoria profesional cargada de polémicas, que se o acusan de parar

Ramón García Malvar.

todas as denuncias que se presentan en Galicia contra o Partido Popular. No xuízo en marcha contra o
ex-presidente da Confederación de
Empresarios de Galicia, Antonio
Ramilo, tras tomarlle declaración
na fiscalía, ambos foron vistos so-

rrintes tomando café xuntos.
Sen embargo, a sentencia
non vai ser efectiva xa que Malvar cumpriu catro meses de sanción durante a suspensión cautelar que lle foi imposta o pasado
mes de xullo. Cardenal decidiu

que finalmente fosen catro meses, en lugar dos oito que pedía o
instructor do caso, Juan José
Martínez Zato. Trátase do terceiro fiscal xefe expedientado no
Estado, despois dos de Castela e
León e o de Baleares.♦

México extradita o guerrilheiro Manuel Quintáns López
A.N.T.
Tres anos despois de que o goberno mexicano aprobase a entrega a España, o pasado martes 26 de novembro o antigo
membro do Exército Guerrilheiro do Pobo Galego Ceibe,
Manuel Quintáns López, era
entregado ás autoridades españolas, tras permanecer catro

anos ingresado no cárcere de
México D.F. Ese mesmo día,
ingresaba na prisión madrileña
de Soto do Real.
Quintans ten unha causa na
Audiencia Nacional polos delictos de pertenza a banda armada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, atentado,
asasinato frustrado e tenencia

de explosivos. Declarado polo
tribunal español en rebeldía no
94, era reclamado por participar
en 1989 nunha acción na Coruña, na que o grupo simulou un
accidente para facerse con armas para outra operación. que
morreu un garda civil e outro
resultou ferido.
Quintans estaba traballando

como xornalista en México. Fontes policiais españolas aseguran
que o tiñan localizado dende o
ano 1998 no Concello zapatista
de Morelia, onde pouco despois
foi detido pola interpol. Tras catro anos no Reclusorio Norte de
México D.F., o membro do Exército Guerrilheiro foi finalmente
extraditado.♦

Pontevedra
Dez anos despois de ter aprobado
un PXOM no que se consolidaban erros históricos e se reforzaba
unha barreira en beiramar coa que
a cidade daba as costas á Ría, o
goberno municipal presenta esta
semana o proxecto dun novo
PXOM cunha metodoloxía e criterios totalmente novidosos.
O obxectivo é facilitar o medre da cidade que permita abaratar en última instancia a vivenda
pero dentro dunha orde e desde
unha perspectiva sustentábel que
se fixa como referente explícito
na Axenda 21 local.
A Axenda 21 ten a súa orixe
no cumio de Río no que se
aprobou un modelo de desenvolvemento sostíbel que se organizou en 5 grandes apartados,
un dos cales é o local; e supón o
compromiso municipal de estimular medidas encamiñadas a
facer compatíbeis o medio ambiente co desenvolvemento social e económico do propio
concello. Ademais dunha auditoría medioambiental, como
instrumento substancial das
disposicións da Axenda 21,
proponse un plano de partici-

Medrar
ordenadamente
X.C. GARRIDO COUCEIRO

O goberno de Pontevedra prepara un novo
plan de ordenación que segue as directivas
da Axenda 21 elaboradas en Río de Janeiro,
pación social na execución destas medidas.
Os dez criterios que se presentan a debate para a elaboración do PXOM son o tratamento
específico do rural que noutros
planeamentos quedaba descoidado (achegando a exposición do
proxecto e debate as parroquias
que será tratada cada unha segundo as súas características),
medidas concretas para abaratamento do solo, alto contido ambiental, adecuada protección patrimonial, aumento da calidade
urbanística e edificatoria, mello-

ra da mobilidade e accesibilidade, xustiza distributiva con executitividade e efectividade, tratamento de infraestruturas, integración vertical e horizontal, e
por último, unha ampla participación social que se quer aplicar
desde o primeiro paso ata o final,
e non só no referente á exposición pública e alegacións.
O PXOM pode ser tamén catalizador da actividade do sector
da construcción que se ben non
retrocedeu parece que se atopa
estancado no conxunto da provincia. Na análise feita polo Co-

lexio de Arquitectos de Pontevedra faise fincapé na necesidade
de actualizar o planeamento urbanístico para contribuír a dinamizar este ramo clave da economía e poñen como exemplo os
casos de Vilagarcía –que despois
de 7 anos de espera puxo en vigor o novo ordenamento no 2000
incrementando o número de licencias ate superar incluso a
Pontevedra- ou a situación de Ribadumia que nun ano triplicou o
número de visados de vivendas.
A presidenta do Colexio de
Arquitectos insiste tamén na importancia do desenvolvemento
económico do eixo de Pontevedra para a estabilidade na promoción e construcción de vivendas. Pois, como desde o propio
concello se recoñece, non só co
planeamento se conseguirá o
medre se non vai acompañado
dunha actuación rexional e estratéxica que consolide o emprego
e o crecemento económico na
comarca do mesmo xeito que este crecemento económico pode
quedar estrangulado sen unha
actualización adecuada do actual
planeamento.♦
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Rubén Cela

lusionar á xente. E para iso era importante ter un bo clima e poder
debater sobre o verdadeiramente
importante, que é Galiza Nova, e
non cuestións secundarias.
¿Ese desánimo é pola perda
de peso de Galiza Nova na soPAULA BERGANTIÑOS ciedade?
Galiza Nova ten unhas limiVen de ser reelexido secretario
xeral de Galiza Nova na XIII tacións moi grandes á hora de
asamblea nacional da organi- actuar socialmente pero tamén
zación xuvenil do BNG, que se unha potencialidade moi elevacelebrou en Santiago os días da. Máis que perder peso o que
23 e 24 de novembro. Rubén non fixo foi gañalo e nese sentiCela fala da necesidade de que do esta asamblea nacional, cono nacionalismo xuvenil recupe- cretamente a tese de acción social, afunda nos métodos de acre un ánimo hoxe en baixa.
tuación de cara a facer un tipo de
¿A que se debe que esta asamblea actividades socialmente máis
nacional fose unha das menos aceitabeis, ter un discurso máis
numerosas dos últimos tempos? asequíbel e pedagóxico para esa
Entran en xogo diferentes xente nova e en xeral intentar
factores. Os militantes das co- baixar máis ao terreo do real e
marcas máis afectadas polo da política práctica. O que temos
Prestige non puideron asistir e o que conseguir é que se nos vique tamén se constata no na- sualice, non como unha entelécionalismo xuvenil é un certo quia, senón como unha organidesánimo xeralizado. A asam- zación útil. Ademais vivimos
blea apresentábase sumamente nun momento de profunda critranquila e iso moitas veces des- minalización do nacionalismo e
da política e para
mobiliza. Pero en
moita xente a
xeral hai que ter
propia terminoloen conta as dificultades que está
oitos dos mozos xía que pode usar
unha organizaa ter a mocidade
ción política tíraa
para participar en que marchan a
para atrás. Nós
calquer ámbito.
Canarias
a
traballar
intentamos ter
A diferencia
doutras ocasións non son conscientes unha linguaxe o
máis achegada á
¿como é posíbel
esa xente e tratar
que se celebre da súa condición
de explicar feitos
unha asemblea
de
emigrantes”
obxectivos.
tan tranquila
As teses renun momento
collen que moitan polémico no
tas veces a mociBNG?
dade non perciNestes dous
be os seus proanos e medio o clima de traballo na propia dirección blemas como tales.
Moitos dos mozos que marfoi bastante bo e iso repercute á hora de avaliar o resultado final. Pero chan a Canarias a traballar, por
por outra banda Galiza Nova fixo exemplo, non son conscientes
un exercicio de responsabilidade e da súa condición de emigrantes.
de serenidade. Nun momento de Pensan que é unha opción labocerta marexada no BNG o máis ral máis e incluso en determinainteresante era facer unha asam- das zonas asóciase a progreso
blea que cumprise a función de rei- social. Nestes casos o que existe é unha desconcienciación dos
problemas fundamentais que
ten a xente moza. O que pasa é
que tamén hai procesos que evidencian que a xente non está
disposta a tragar con todo. As
mobilizacións contra a LOU e a
Lei de Calidade poñen de manifesto que o estudantado oponse
á privatización do ensino. A implicación na folga xeral e na
campaña contra o decratazo indican o mesmo. Na catástrofe
do Prestige tamén hai moita
xente moza que está disposta a
dar a batalla.
Acostumada a censurar á
política da Xunta ¿como se vai
afortalar Galiza Nova nos concellos nos que goberna o Bloque?
Tratamos de xogar un papel
activo na política municipal aínda que ás veces, por culpa da
propia Galiza Nova, se cadra non
se estivo á altura das circunstancias. En calquer caso o que si
que se intentou foi colaborar e
funcionar como autofalantes das
concellerías nun momento no
que os medios de comunicación
non axudan nada a dar a coñecer
o traballo do nacionalismo e no
que os resortes que ten o BNG
son insuficientes. Un traballo
que no referido a política xuvenil
ademais foi moi positivo e que
se descoñece totalmente.♦

‘O nacionalismo xuvenil ten que saír do desánimo’

‘M

A N DRÉS PA N AR O

PERFECTO CONDE

T

én a súa coña. Case dúas
semanas despois de
demostrarse que os gobernos central e autonómico non
souberon dar pé con bola para
evitar o desastre do Prestige, o
presidente do executivo español
explicoulle de “forma pormenorizada” ao presidente da Comisión Europea, Romano Prodi,
que cómpre facer para evitar
casos como o do petroleiro da
traxedia. ¿Qué tal se, en vez de
saber tanto, acertaran once días
antes –el, o presidente Fraga e
uns cantos máis dos que gobernan– no que había que facer para que todo tivera acontecido
dunha maneira diferente a
como se fraguou a hecatombe
que agora sofren Galicia e
España e poden acabar
padecendo Portugal, Francia ou
mesmo o Reino Unido?
Manuel Fraga dixo que el
non estaba de caza en Toledo
mentres que a contaminación se
dirixía á costa galega, e citou de
testemuñas á súa filla e a un armador que é moi coñecido dende que unha moza rebuldeira fixo del –e dela– obxecto de
grandes espacios na prensa cardíaca. Patraña ou non, o caso é
que o vello cazador de pitas bravas chegou antes a Toledo ou a
Madrid ca Muxía, Fisterra,
Caión ou Malpica por poñer algunhas escalas da negra sombra
que caeu sobre Galicia. E, encima, cando chegou de volta de
Toledo ou de onde fora, fixo acto de presencia dicindo que el
viña cos cartos no peto e non
coma outros. ¿Como pode un
político tan bregado ser tan perverso e mazaroco ao mesmo
tempo? ¿Acaso ignora Fraga
que os desta terra podemos ser
coitados pero non parvos de remate? Cunha actitude tan
feirante, o presidente da Xunta
feriu gravemente o sentimento e
a coraxe dos que pensamos que
galego non é sinónimo de mentecato nin implica a condición
de súbditos dalgún reino atrabiliario e obsoleto. Non me estrañaría que, na próxima visita de
Fraga á zona catastrófica, viaxara acompañado por 77.000 gaiteiros, un por cada tonelada de
carga contaminante que verteu o
Prestige. ¿Alguén imaxina a barreira oceánica que podían
formar tantos gaiteiros cos foles
dos instrumentos para parar a
marea negra?
Pero tamén hai máis. Moción de censura, di Touriño.
Dimisión condicionada, sinala
Beiras. ¿Por que non censura
dimitida ou dimisión censurada? ¿Non hai quen di que nacionalistas e socialistas deberían andar xuntos para tombar
a dereitona? Que máis lle dá
ao lión de Vilalba. El viaxa
co peto cheo de cartos, e o
demais son caralladas. Claro
que, mentres tanto, aviados.
Sen centolas nin percebes para o Nadal, sen pescada fresca nin robaliza da ría para o
fin de ano. Aínda imos ter
que comer carne, e nin sequera sei se seguen estando tolas
as vacas. Un drama. Imos ter
cartos, pero non en que
gastalos.♦

Reúnese en Santiago o Bureau europeo de linguas menos extendidas

O goberno non informa a Europa da
situación de galego, euskera e catalán
A.N.T.
O goberno español está obrigado a presentar anualmente un informe
sobre a situación das linguas menos extendidas, para facer o seguimento da Carta Europea dos Direitos Lingüísticos. A realidade é que,
ano tras ano, redúcese o informe a unha enumeración das elaboracións lexislativas das diferentes comunidades sen aportar ningún dato estatístico ou sociolóxico sobre a influencia real destas disposicións,
ademais de non consultarse para nada aos gobernos autónomos.
A reunión en Santiago da delegación do Bureau europeo de
linguas menos extendidas, serviu para constatar esta realidade e comprometerse a facer un
exahustivo informe das tres comunidades representadas. O
organismo está presidido por
Aureli Argemí e recibirá nos
próximos meses unha visita
avaliadora enviada polo organismo europeo ás tres nacionalidades.
Ademais de reunirse en
Compostela o Bureau organizou esta semana, xunto coa Mesa pola Normalización Lingüística, diversas mesas redondas,
no transcurso das cales apresen-
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touse o Informe Galbreus, un
traballo de campo no que se
avalía a situación do galego, o
bretón e o euskera no nivel escolar. Noutra delas estará presente unha delegación asturiana
que quer que a súa lingua esteña representada na delegación
estatal. Actualmente non o fai
pola oposición dos compoñentes a que a Academia asturiana
ostente esa representación cando non recoñece a virtualidade
do galego no occidente do Principado. Nunha das mesas redondas polemizarán un representante da Academia e outro
da Mesa pola Defensa do Galego de Asturias.♦

Vigo

Os veciños piden que a nova urbanización
de Navia respecte a toponimia orixinal
MAR BARROS
A Federación de Asociacións
Veciñais “Eduardo Chao” de Vigo co apoio doutras entidades
presenta o venres 29 unha proposta para a preservación da toponimia tradicional para a urbanización de Navia que se está a
construír na cidade viguesa.
A Universidade de Vigo, a
Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia, o Instituto de Estudios Vigueses e a Asociación de
Onomástica colaboran co proxecto da Federación para manter
o patrimonio toponímico tanto
nas novas realidades xeográficas
como nas xa creadas, preservando o interese histórico, arqueolóxico e filolóxico dos termos.
A aplicación práctica desta
proposta atópase na urbanización de Navia, na vila olívica,
aínda en construcción. Conxuntamente, as organizacións están a
estudiar os topónimos orixinais
da zona para aplicarllos ás rúas e
prazas, porque segundo o presidente da federación, Xosé Couñago, “os nomes dos lugares son
un elemento de primeira orde no
noso patrimonio inmaterial”.
Na actualidade, a lexislación
vixente outorga á Xunta de Galicia competencias na denominación das entidades de poboación
e aos concellos nos nomes da vías urbanas. O problema radica
en que a maioría deles carecen
dunha política concreta de preservación do patrimonio toponímico urbano, co cal se prevé que
máis dun millón de nomes se
perdan nun par de décadas.
Cómpre engadir o feito de que

Terreos urbanizados, listos para edificar en San Paio de Navia (Vigo).

calquera constructor ou promotor inmobiliario ten capacidade
para substituír un topónimo milenario por outro de nova invención, como o caso do “Pericoto”
vigués, na parroquia de Castrelos, que pretende cambiarse polo “Outeiro de Castrelos”.
A preocupación dos veciños
ante esta situación tradúcese na
creación da proposta da Federación que se fará pública o venres 29. Nese sentido, Xosé Couñago, asegura que se comprometerán “a velar pola preservación dos topónimos tradicionais

fronte as denominacións máis
comerciais que ateigan as novas
construccións”.
Herdanza histórica en perigo
O despoboamento do medio rural, o abandono dos modos tradicionais de vida, a transformación do aproveitamento da terra
e da ocupación do territorio
provocan o esquecemento da
toponimia que, en grande parte
se remonta á época prerromana
e á medieval.
Paralelamente á iniciativa da
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Federación de AA.VV. viguesa
estase a desenvolver o Proxecto
Toponimia de Galicia, promovida
pola Comisión de Toponimia e o
SITGA, para a recolleita, catalogación e fixación da toponimia viva, coa asignación de coordenadas xeográficas exactas e a revisión da correcta grafía dos topónimos. Sen embargo, debido a escasa dotación da que dispoñen, non
se están a cumprir as expectativas
coas que naceu, fronte o que acontece no País Vasco, onde contan
dende hai anos coa conclusión de
proxectos equivalentes.♦
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Que paren
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ecolóxicos. Nesta liña, cada comunidade autónoma ten o seu
Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica que establece as
normas e concede o selo ecolóxico que lle confiren recoñecemento e os diferencian dos falsos productos bio.
Pensa globalmente,
actúa localmente
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Á cooperativa están adscritas 160 familias

Prezo relativo

Árbore, o consumo
con máis ética e menos química
MAR BARROS
Grelos, leite, mazás, calquera producto do agro ten cabida nos trinques
de Árbore, a primeira cooperativa de “consumo responsábel” de Galiza. E todos presentan unha particularidade: a etiqueta de ecolóxicos.
“O consumo é a mellor arma
para cambiar o mundo”. O presidente da cooperativa viguesa
Árbore, Manuel Garrido, deixa
ben clara a razón de ser do proxecto ao que están adscritas
máis de 160 unidades familiares. “Debe ser un consumo
consciente, onde o cidadán coñeza o lugar e o proceso de pro-

ducción e o de distribución”.
Baseado na agricultura ecolóxica e na autoxestión Árbore
convértese no primeiro establecemento, a xeito de cooperativa, onde se poden mercar todos
os productos ecolóxicos, é dicir, obtidos sen o emprego de
químicos de síntese, agás carne
e peixe, procedentes principal-

mente doutras cooperativas
productivas da zona, establecendo un circuíto curto e estratéxico.
O preocupante aumento da
obesidade infantil, a crise das

Coa iniciativa de Árbore créase
un circuíto local de producción
e distribución de productos ecolóxicos, baixo o sentir do cooperativismo e o respecto á biodiversidade de cada zona, evitando os intermediarios. “Cando se fala de comercio xusto
sempre se pensa en Latinoamérica. Sen embargo, cos productos do país tamén debería facerse o reparto dos dous tercios do
prezo para o productor, porque
a situación dos labregos galegos é insostíbel. Das 80 pesetas
dun quilo de patacas, o productor só queda con dous pesos”.
Neste sentido, Manuel Garrido
engade que a agricultura ecolóxica amparada polo cooperativismo “pode erguerse como unha vía válida para a promoción
neorruralista”.

vacas tolas ou as dioxinas dos
polos belgas fan que os cidadáns estean cada vez máis preocupados pola calidade dos productos e da saúde e haxa un
maior reclamo de productos

Atendendo á sensibilización social, as grandes superficies
adoitan presentar unha sección
con este tipo de alimentos pero
os prezos, como explica Manuel
Garrido, “triplican o valor dos
procedentes da agricultura convencional. Aproveitan o contexto”. No caso da cooperativa os
prezos son un 30% máis caros,
pero o seu valor nutricional é
superior. “Aí xoga un papel importante a escala de valores de
cada quen”.♦

Xavier Simón, profesor de Economía
‘O Consello Regulador actúa caciquilmente’
A pesar da calidade dos productos ecolóxicos os cidadáns móstranse remisos á
hora de mercalos.
Dende hai un par de décadas
a xente é consciente dos límites
da natureza, pero cando un vai
comer mira o peto. Calquera
producto ecolóxico nunha grande superficie custa tres veces
máis, pero son máis caros, non
porque custe producilos, senón
porque a xente está disposta a
pagar máis. O problema non radica na falta de cultura ecolóxica, senón no tema económico.
Producir ecolóxico non debe
significar producir para ricos.
¿Por que non se está a desenvolver este tipo de agricultura no país como acontece
en Andalucía, por exemplo?
En Galiza está pouco desenvolvida, a pesar de que o sector
gandeiro con selo está en crece-

mento, situación imposta en
grande medida polo Consello
Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galiza, que reproduce
perniciosamente un claro sistema caciquil. A concesión dos
selos está nesgada, existen intereses e non se outorgan a todas
as explotacións que cumpren os
requisitos, porque así redúcese
o número de productores no
mercado e asegura o control.
¿Pode ser a agricultura ecolóxica unha medida para solucionar o despoboamento rural?
Pode e debería selo porque
produce riqueza. O problema é
que os que regulan este ámbito
prefiren facer grandes investimentos de cartos públicos en
parques eólicos antes que destinalos ao apoio técnico que lle
cómpre á agricultura ecolóxica. As axudas públicas redúcense ao 0’005% do total.♦
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Día
Internacional contra a violencia de xénero
Coa chegada da noite, Santiago acolleu unha manifestación nacional contra a violencia de xénero o sábado 23 de novembro convocada pola Marcha Mundial das Mulleres. A plataforma está a traballar nun
borrador de lei cotra os malos tratos que quer levar ao Parlamento como iniciativa lexislativa popular.
O propio luns 25 a Xunta daba a coñecer que no que vai de ano un millar de mulleres presentaron denuncia contra os seus agresores. Ademais da declaración institucional do Parlamento na que se reclama
tolerancia cero cos malos tratos houbo tamén concentracións silenciosas e diferentes actos oficiais nos
concellos de Vigo, Santiago, Lugo e A Coruña. Para ese día a Marcha Mundial das Mulleres protagonizou outras convocatorias locais, entre elas unha manifestación en Vigo e outra concentración en Lugo. O obxectivo: denunciar a violencia e discriminación que padecen as mulleres e que os Gobernos
central e autonómico non están a paliar con verdadeiras medidas efectivas e orzamentos axeitados.♦
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Máis de mil millóns de pesetas estafados mediante o sistema piramidal

O ‘Gescartera’ do Baixo Miño
RUBÉN VALVERDE
“Vía chegar ao bar a un señor duns 55 anos e coller sobres con
millóns de pesetas”. Deste xeito relataba un veciño de Salceda como funcionou o sistema piramidal de investimentos na área do
Baixo Miño durante algo máis de dez anos. Moitos habitantes da
zona víronse tentados a investir nun negocio que ofrecía unha
rendibilidade do 40% trimestralmente. Dende hai oito meses ninguén recibiu máis xiros, tendo desaparecido máis de mil millóns
de pesetas, no que se coñece na zona como o novo “Gescartera”.
O sistema baseábase no coñecido
boca a boca. O responsábel da zona, Andrés Cambeiro Hermida,
buscaba contactos en vilas e aldeas como Salceda, Tui, Guillarei,
Páramos, Caldelas, etc. Maioritariamente eses contactos eran os
propietarios dos bares e persoas
influentes, pola súa maior capacidade de relacionarse con xente e
máis poder de convicción, e tiñan
a misión de ir enganchando nunha
cadea a máis xente. En dous deses
bares que supostamente funcionaban como segundo banzo da pirámide, o Descanso en A Picoña e o
Roxo en Páramos, rexistráronse
fortes liortas nas últimas semanas.
Investidores descontentos responsabilizaban aos propietarios dos
locais de terlles estafado cartos.
“Eu levo vivindo aquí case
dez anos e cando cheguei xa estaba funcionando este negocio”,
apunta un veciño que quere manter a súa identidade en segredo por
medo a represalias. Os intermediarios ou captadores de clientes
recibían unha comisión sobre o
investimento realizado, que adoitaba abalar entre o medio millón
de pesetas ata os vinte millóns.
Sen embargo, algúns veciños aseguran que houbo empresarios que
chegaron a darlle a Andrés Cambeiro ata 40 millóns de pesetas
dunha soa vez. Este é o caso dun
veciño de Salceda que é propietario hostaleiro nas illas Canarias.
Os negocios nos que se investían os cartos eran diversos. Mesturábanse algúns lícitos, como compras inmobiliarias, de madeira, coches de importación...con outros
ilegais, como contrabando e falsificación de roupa. Cada tres meses,
Andrés Cambeiro ía polas aldeas
visitando os contactos e entregándolle os talóns bancarios cos intereses prometidos. Estes tipos de
xuro empezaron sendo do 15% e

nos últimos cinco anos chegaron
ata o 40%. Os cheques nunca superaban as 500.000 pesetas cada
un deles, para evitar ser controlados por Facenda. “Ata hai oito meses pagou sempre relixiosamente e
iso que nunca houbo nada escrito.
Sen embargo, empezou a dar a explicación de que dende o 11 de setembro as cousas non funcionaban
e xa non é que se demorase nos pagos, senón que non aparecía por
aquí”, comenta un veciño afectado.
O feito de que durante máis
dunha década cumprise cos seus
compromisos e que a xente que utilizaba de contactos fose socialmente influente, levou a moitas familias
con recursos escasos a investir no
negocio. “Ao principio eran só algúns canteiros, empresarios e xente
do concello quen metía os cartos.
Logo, ao ver que a moitos deles
deulles para mercar pisos, familias
con dificultades para chegar a fin
de mes caeron na trampa”, relata un
veciño. Este foi o caso dalgúns que
mesmo pediron créditos persoais
para investir eses cartos no negocio
piramidal. “Coñezo a un señor que
pediu un crédito de 2 millóns de pesetas ao 8%, esperando sacar unha
rendibilidade do 32%. Agora ten
que devolver uns cartos que nunca
chegou a ter nas súas mans”.
Imposibilidade de denunciar
Existe un gran número de persoas
implicadas na estafa. En Salceda
calcúlase que arredor de 300 persoas investiron os seus aforros, sobre unha poboación total de 6.000.
Sen embargo, non existe posibilidade de denunciar o caso, xa que
por un lado moitos deses cartos estaban sen declarar a facenda, máis
comunmente coñecidos como “diñeiro negro”. Por outra banda, no
negocio había investimentos que
non eran legais como o negocio da

No concello de Salceda de Caselas residen máis de 300 estafados.

roupa. Consistía en que o responsábel ou responsábeis do negocio
compraban partidas en países asiáticos, a moi baixo prezo. Logo introducíana en Portugal e alí colocábanlle etiquetas de marca para vendela a un e outro lado da fronteira.
Ademais, a maioría dos afectados prefire recuperar o investido
antes que denunciar. Segundo comenta un veciño, “prometeu empezar a devolver os cartos o antes

posíbel pero sen intereses. Aínda
que para nós os intereses agora son
o de menos, queremos recuperar o
que metemos”. De feito, está prevista unha reunión para dentro de
dous meses na casa dun dos contactos de Andrés Cambeiro en Salceda, para tranquilizar á xente e
explicarlles o acontecido, xa que
ninguén sabe o motivo polo que
fallou un sistema que levaba tanto
tempo funcionando ben.♦

Acusan a un inspector de correos da estafa
“Ata o de agora dicía que el era o
xefe de todo, pero dun tempo para aquí comentou que hai alguén
máis por detrás del”, sinala un
veciño que non chegou a investir. Vendo o volume de cartos que
se moveu ao longo dunha década, os negocios nos que se investía e os contactos que había que
controlar para que ninguén falase, é de supoñer que non puido
ser obra dunha soa persoa.
Sen embargo, o responsábel
directo na zona do Baixo Miño
era Andrés Cambeiro Hermida,
máis coñecido na zona como “o
señor Andrés”. O seu oficio é
ideal para estar ben relacionado.
Traballa como inspector de correos na zona sur de Pontevedra.
En teoría encárgase de controlar
o traballo dos carteiros e as rutas

que seguen os mesmos, polo que
ten que estar na rúa continuamente. De feito, non conta con
despacho na delegación de Vigo,
nin na de Santiago, á que pertence directamente dentro da sección de “Rutas e periféricos”.
Ademais, está casado cunha
muller de Guillarei, aldea
pertencente ao municipio de Tui
moi próxima a Salceda. O seu
matrimonio levou a que Cambeiro fose unha persoa coñecida
na zona. Reside en Vigo, no barrio do Calvario, aínda que os
veciños comentan que dende hai
un tempo está moito menos na
casa. A Nosa Terra non pudo coñecer a súa versión.
A muller e os seus tres fillos
marcharon hai uns oito meses da
casa familiar, segundo contan os

seus veciños. Ese espacio de tempo coincide co que leva sen xirar
os talóns na zona do Baixo Miño.
“Antes nunca discutían, ¡levábanse tan ben! Ninguén se explica o que puido pasar, pero todo o
mundo por aquí pensa que foi por
algún tema de xogo”. Esa mesma
explicación, o xogo, ofrecen algúns compañeiros seus da oficina
de Correos en Vigo, e pode ser
unha posíbel explicación de como Andrés Cambeiro fixo desaparecer mil millóns de pesetas.
Débedas e ameazas
Un veciño do seu edificio asegura que nos últimos meses vai
moita xente polo seu piso e que
lle deixan papeis por debaixo da
porta. Incluso indican que “ne-

ses días nos que se marchou a
súa muller, el chegou cunha malleira de coidado, que ata lle
romperon os lentes”. Tamén sinalan que persoal do xulgado se
presentou varias veces pola súa
casa na súa procura.
En Correos, ao preguntar por
el no teléfono de información,
unha muller contestou que “non
está aquí, traballa fóra, pero os
seus clientes particulares teñen o
seu móbil, así que chámeo alí”.
Outros traballadores de correos
sinalaron : “¿meteuche algún
pufo? Seica a única forma de
que devolva os cartos é amenazándoo”. Ademais, cando se pregunta por el na recepción, o primeiro que contestan é: “trátase
dun negocio persoal, non relacionado con Correos, ¿non?”.♦
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Un esquema
financeiro
que afundiu
Albania
O sistema piramidal serve como
refuxio para aqueles cartos que
os propietarios non queren que
sexan controlados por facenda.
Trátase de investimentos que aseguran altos tipos de interese sen
ningunha presión fiscal. Este sistema, por exemplo, foi moi utilizado nos países do leste tras a caída do comunismo. A mediados
dos anos 90, os bancos albaneses
utilizaron este modelo, onde os
depósitos dos novos investidores
servían para pagar os intereses
dos anteriores. Pero como non
había respaldo de ningún outro
tipo, o sistema acabou
afundíndose ao esgotarse as
reservas, empobrecendo así ao xa
paupérrimo país mediterráneo.
A República Checa ou Surinam
foron outros dous grandes exemplos de estafas piramidais. No
país asiático, como en moitos outros do mundo, estes sistemas
“parabancarios” serven como refuxio e branqueo para cartos
procedentes do narcotráfico e
♦
doutros negocios ilícitos.♦
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O inmigrante imaxinario e os gayegos de América
MARCOS VALCÁRCEL
Nos últimos anos os estudios sobre a emigración galega a América recibiron un pulo
indiscutible, ao abeiro de institucións como
o Arquivo da Emigración do Consello da
Cultura Galega e de varios investigadores
particulares. Entre eles, de forma sinalada, o
ourensán Xosé M. Núñez Seixas, cunha ampla obra ao respecto como “O galeguismo en
América, 1879-1936” (1992), “Emigrantes,
caciques e indianos” (1998), “La Galicia
Austral” (Bos Aires, 2001) e numerosas monografías. A súa última obra titúlase “O inmigrante imaxinario. Esterotipos, representacións e identidades dos galegos na Arxentina (1880-1940)” e foi publicada nestes días
pola Universidade de Santiago. Nela, Núñez
Seixas adéntrase nun dos aspectos máis difíciles para entender ese mundo: o problema
das súas identidades específicas e da imaxe
que dos galegos se tiña na América daqueles
días. Quere respostar así a preguntas como
¿por que se forman estereotipos despectivos
sobre os “gayegos” da Arxentina? ¿que imaxe se transmite desde a cultura de masas da
época sobre as súas eivas formativas e culturais? ¿como respostaron as elites dos Centros e das Sociedades ante estas imaxes e que
contraimaxes quixeron enfrontar a ese espello demudado? Núñez Seixas estudia a fondo a imaxe do galego na sociedade arxentina
entre o século XIX e 1940, rastreando a súa
figura na literatura arxentina, no teatro e no
cine. Encontrase así cos galegos do sainete
crioulo ou co subtipo feminino da “mucama”, estereotipos cómicos que moitas veces remataron por ser asumidos polos propios inmigrantes galegos. Velaí o inmigrante galego como un personaxe infeliz, mísero, de poucas luces, caricaturizado no seu
uso do castelán con gheada e infinitivos
conxugados propios do galego, cando non
mesturaban tamén modismos italianos,
crioulos ou lunfardo. Camareiros e dependentes de comercio, almaceneros e fondistas, “changadores” e axentes de policía:
“gayegos” da Arxentina.
■ MUCAMAS E QUIJOTAS DE OURENOs sainetes amosan tamén a comprensión humana do duro traballo dos galegos
para abrirse paso desde orixes moi humildes e mais a conmiseración que os galegos
triunfadores amosaban cos coterráneos
que non conseguiran o ascenso social, cos
que compartían a morriña da aldea, como
amosa “El gallego Mondoñedo” (1927):
“¡Galicia nuestra! ¡La aldea querida! Las
blancas casitas que nos vieron partir (Seca
una lágrima)”. Outras veces o galego inmigrante debuxábase como un ser inxenuo, tosco e inculto, pero moi traballador,
aforrador ata o extremo, pleno de bonhoSE.

O mundo enteiro mira con asombro para
este pequeno país arrasado e silencioso.
Sumiso e resignado. Calado.
Son as imaxes da superficie. As que
se transmiten peneiradas e seleccionadas. Porque no fondo hai indignación e
carraxe. Conciencia dun novo abandono, sensación dunha nova frustración.
“Probe Galicia, non debes / chamarte
nunca española / que España de ti se olvida / cando eres ¡ai! tan hermosa”
Pero non aflora a reacción espontánea e
contundente que unha situación como esta
parece esixir. Unha enxurrada dirixida contra os responsables de agravar aínda moitísimo máis unha gravísima emerxencia.
E non aflora porque todos sabiamos
que a catástrofe –esa ou outra– podía producirse en calquera momento. Somos
permanentemente entrenados a aturar catástrofes de pequenas e medianas dimensións para que perdamos a capacidade de
reacción. Ven acontecendo así dende
tempos inmemoriais. O agro, a gandería,
a pesca, o urbanismo, a natureza... E mais

de Primo de Rivera. Dalgún xeito, para
moitos galegos emigrados, ser galego –di
Núñez Seixas- era ser máis español que
ninguén, pois á testa das glorias patrias se
acharían os galaicos, malia seren maltratados e malqueridos polos seus “irmáns”.

O colectivo galego era plural e heteroxéneo. Na fotografía, envío de alimentos en solidariedade coa República, desde Bos Aires en 1937.

mía e carente de maldade: os lectores poden recoñecer fácilmente este arquetipño
no célebre Manolito, un dos personaxes
emblema da tira Mafalda, que representa
ao fillo dun inmigrante galego propietario
do almacén Casa Manolo. Para as mulleres o estereotipo centrábase nas criadas do
servicio doméstico (“mucamas”) ou cociñeiras: a galega Ramona, “Doña Quijota
de Orense” (1934, de Alberto Vacarezza) e
un longo ertcétera de Jesusas, Carmes,
Manuelas, Maruxas e Mariquiñas, a menudo víctimas propiciatorias de “vivos” e
“compadritos”, pillabáns e moinantes do
submundo porteño, que lles quitan os seus
aforros cunha falsa promesa de casamento
para rematar abandonadas e burladas.
■ A ARMA DA HISTORIA: COLÓN GANo seu estudio Núñez Seixas detalla as estratexias dos emigrantes para respostar a estas imaxes denigrantes dos galegos na Arxentina. De aí xorden elementos como o “bo obreiro” galaico, a importación da síndrome da aldraxe ou a publicística que diferenciaba entre comerciantes galegos avaros e dependentes e inmigrantes recén chegados, ás veces explotados polos anteriores, como se amosa na
peza “Honrado comercio” (1923) de Nicasio Pajares. Tratábase de demostrar que
“entre os galegos tamén hai clases, como
colectivo plural, e que, en calquera caso,
LEGO.

os torpes “Manolitos” galegos tamén fixeran un labor necesario para “rehispanizar”
Arxentina e contrapesar de paso a pegada
da inmigración italiana. Outra estratexia
habitual era apelar á autoestima e o orgullo de seu mediante mitos históricos, revalorizando o papel dos galegos na historia
latinoamericana. Velaí as campañas que
enxalzaban a presencia galega na conquista de América e a reivindicación do Colón
galego, seguindo as teses do erudito pontevedrés Celso García de la Riega (por
certo, antigaleguista e enemigo de Murguía). O historiador recolle textos ben simpáticos como o diálogo entre o sarxento
galego Cabreiroá e o zapateiro italiano
Musolino discutindo arredor da patria de
Colón: “pues aunque reviente (o italiano)... ¡¡Colón era gallego!”, conclúe o sarxento (en “Colón era gallego”, 1928, de
Julio F. Escobar). E na mesma liña utilízase a chegada do avión español Plus Ultra a
Bos Aires o 10 de febreiro de 1926, co ferrolán Ramón Franco como comandante
da tripulación, unha sorte de novo Colón,
que chega a asinar para os galeguistas de
“Céltiga” cun autógrafo como “el más celta de todos”. Algúns destes entusiasmos
enfriaron despois, polas divisións ideolóxicas da colectividade, cando se enteraron
de que Ramón Franco era masón e republicano e cando, despois da súa fazaña, se
posiciounou claramente fronte á dictadura

Conxeito

Morte anunciada
HENRIQUE HARGUINDEY
constantes catástrofes individuais na nosa
vida cotiá, pequenas doses. Estamos afeitos. Agardamos, pasivos, calquera cousa.
Ninguén se sorprendeu en Galiza.
Coñecemos ben o país que temos. Sabemos quen nos goberna. Ou malgoberna.
Ou desgoberna. Diariamente sufrimos a
súa ignorancia e a súa chulería.
O Goberno Español, si. E a Xunta de
Galicia, que ven sendo o mesmo. Porque non é certo que a Xunta estivese ausente. Simplemente, non está para iso.
Politicamente non existe, é unha pura
aparencia. Un pendello administrativo
que só tramita –e mal– algún papel. E
que sabe que non pinta nada. Por iso,
chegado o momento, se esfuma.

Pero eles non están aí por casualidade.
Están co apoio maioritario e consciente do
país. Por activa e por pasiva. Permitimos
que os responsables políticos xestionen o
diñeiro público como se fosen os seus cartiños. Que non dean contas e o repartan a
capricho entre os seus familiares, amigos e
clientes. Que poñan como encarregados da
Administración non a funcionarios escollidos polos seus coñecementos mediante un
acceso libre e igual para todos senón á súa
parentela e trama política. Que estraguen
impunemente as nosas vidas e o noso país
para eles aproveitárense. Que fagan o que
lles pete e aldraxen e afundan a todo o que
se opoña á súa inxustiza.
Por iso ninguén en Galiza espera efi-

■ NINI MARSHALL E CÁNDIDA. Tamén
no cine das Américas os estereotipos de
“gallego” ou de “gaito” estiveron á orde
do día, en Arxentina e en Cuba. Estudiouno Manuel González (“Diccionario do Cine en Galicia”, CGAI, 2001) que ve as orixes dos mesmos no teatro bufo cubano coa
parella do “gallego” –túzaro, bruto, bodegueiro- e o “negrito catedrático” –astuto,
listo, encarnación da picaresca crioula-; en
Cuba foi moi popular o galego bonachón e
“tonto” Federico Piñero (o “gaito” Sopeira) fronte ao “negrito listo” Alberto Garrido (Chicharito); dun corte semellante era,
en televisión, o anacrónico boticario galego do programa “San Nicolás del Peladero” tan retranqueiro e interesado como o
Manolito de Mafalda. Había tamén, en Arxentina, o “gayego” almaceneiro, oportunista ou fracasado, e a popularísima “Cándida” (1939), interpretada pola actriz Nini
Marshall, coa personaxe dunha galega pobre, orfa, moi inculta, criada en casa acomodada e metida sempre en mil leas inverosímiles; desta Cándida fixéronse unha
serie de 11 películas, tal foi o seu éxito.
Por suposto, o colectivo galego era moito máis plural e heteroxéneo que estes estereotipos, tamén nas súas opinións políticas,
como recolle Núñez Seixas. Unha enquisa
de 1932 do “Correo de Galicia” establece
un 41 por cento favorable ao centralismo,
fronte a un 21 por cento autonomista, un 24
por cento federalista e un 12 por cento independentista. Só estes últimos e unha porcentaxe pequena dos autonomistas e federalistas defendía a cooficialidade do galego
na administración e o ensino do idioma galego: datos estes contrarios da mitoloxía
pangaleguista que ás veces se presenta da
Galiza americana. De feito, nas súas festas
se alternaban por igual a Alborada de Veiga
e o Himno galego con himnos esquerdistas,
pasodobres e zarzuelas, teatro dos irmáns
Álvarez Quintero ou pezas dramáticas costumistas de Xabier Prado “Lameiro” e nacionalistas de Antón Villar Ponte. Desa
complexidade dá boa conta a esculca exhaustiva do historiador Xosé M. Núñez Seixas, que permite, con todo, novos achegamentos, desde outras perspectivas, á imaxe
dos galegos polo mundo a través dun colectivo emigrante que hoxe busca nos seus
descendentes, ás veces xa lonxanos, a súa
reubicación na historia do mundo.♦
cacia da Administración. Sabe que os responsables poden ser ineptos para o traballo no que están porque os méritos dos
máis deles son doutro tipo. E que as catástrofes teñen que se producir por forza.
Pero se ese sistema se mantén é pola complicidade de todos nós. Porque
asumimos o “Boh, e qué lle has facer!”
“Boh, e total para qué protestar!”
“Boh, e se non son eles son outros coma eles!”. Así nos vai.
O verdadeiro enemigo dos galegos
non é Madrid nin Bruxelas: somos os
mesmos galegos, que non queremos librarnos da nosa propria covardía, do noso proprio medo, da nosa propria mentalidade de servos
Medo a que nos neguen o que é noso
dereito e comodidade de pedilo e debelo
como un favor. Medo a perder as faragullas do cacique e ter que gañar nós o noso pan. Medo a ter que pensar por nós
mesmos e xuntarnos co veciño para loitarmos xuntos polo futuro común.
Medo a sermos libres.♦
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Aldraxe económica

Nº 1.010 ●

MANUEL CAO
A finais dos anos 70, no período de transición preestatutaria,
fixo fortuna en Galicia a palabra “aldraxe” referida ao intento de implantar un proxecto de Estatuto de Autonomía recortado que serviría de modelo para as CCAA daquela aínda non
natas. O 4 de nadal de 1979, celebrouse unha gran manifestación contra o “Estatuto do aldraxe” o que obrigou ao Goberno central a recuar e aos políticos cómplices a redefinir rapidamente a súa posición para non quedar convertidos en cadáveres políticos. Aquel intento fallido de afronta ao pobo galego tiña como obxectivo converter a Galicia nunha autonomía de segunda categoría alonxada das CCAA históricas de
País Vasco e Catalunya sendo a aldraxe política a expresión
máis axeitada para calificar aqueles feitos.
Pois ben, a xestión dos responss políticos no caso Prestige
e a nula preocupación polos intereses da pesca e conservación
dos recursos mariños galegos, permítenos falar dunha nova aldraxe que afectaría ás capacidades de mantemento dunhas actividades económicas esenciais para a supervivencia e autonomía socioeconómica de Galicia. En efecto, os sucesos actuais
poñen de manifesto que o Goberno de España non ten ningún
proxecto, materializado en accións políticas, económicas ou
institucionais, orientado a protexer os recursos naturais e a actividade económica do noso litoral. É seguro, que no ideario
dos dirixentes españois Gibraltar, poñemos por caso, é moito
máis importante e así se deduce das enerxías gubernamentais
adicadas a súa recuperación e non se dubida en sacrificar intereses económicos (pesca, comercio) e reorientar posicións políticas e institucionais (maior gasto militar, aliñamento con
EEUU, etc) para acadar tal obxectivo E todo esto, pese a que
os cidadáns do Peñón non se ven atraídos pola españolidade.
No caso de Galicia, o desprecio aos nosos sectores produtivos e ás nosas actividades económicas é lacerante na creencia,
tantas veces confirmada, de que os galegos poderán ser influídos
con certas migallas “emanadas do BOE” que mitigarán as perdas
a curto prazo enzoufándose nunha dinámica de enfrontamento
fratricida pola obtención desas miserábeis axudas. O caciquismo, o cainismo, a aparente avantaxa política, o localismo ou a
afinidade ao Goberno convértense nos mecanismo da acción política deixando os intereses económicos globais de Galicia orfos
de representación e defensa. A busca de avantaxas parciais penaliza a acción colectiva cun resultado pior para a comunidade.
O caso Prestige e a indefensión da pesca galega supón unha
aldraxe económica para este país por razóns evidentes. O Goberno central –insistimos, con competencias exclusivas que non
quere ceder á CCAA pese a súa total deixación– non ten interese en adicar medios económicos, humanos nin materiais para
defender as nosas costas nin os nosos recursos ecolóxicos pese
a que son únicos en España, están ameazados polo tráfico continuado de mercancías perigosas e existen precedentes abondo
de accidentes graves. A proba é que cando interesa –loita contra
o contrabando de tabaco e tráfico de drogas– o Goberno central
pon medios abondo e consigue éxitos importantes. Do mesmo
xeito, España non defende a pesca española, tal vez porque na
súa grande parte é galega, pese e a que ten un potencial de crecemento superior a calquera sector económico de capital español, a que non ten competidores poderosos no seo da Unión Europea e a que goza dunha experiencia e capacidade organizativa na economia global que lle permite mesmo soportar e sortear o desnorte ou ninguneo dos dirixentes políticos españois.

PA C O VILABARR O S

Pretenden acabar coa fraude do leite non declarado

As empresas lácteas propoñen
pagar solidariamente a supertaxa
R.V.A.
O sector industrial ven de propoñer un acordo para pagar solidariamente as multas da Unión Europea polo exceso de producción e
intentar acabar deste xeito co chamado “leite negro” ou sen declarar. Ata o de agora os únicos que tiñan que pagar as sancións por exceder a cota asignada por Bruxelas eran os productores. Con esta
medida preténdese que a producción declarada aumente en 550.000
toneladas máis do permitido ata o de agora pola Unión Europea, que
se situou no último ano en 6,2 millóns de toneladas. Desta porcentaxe, máis de dous millóns pertencen a Galicia, mentres que o consumo anual do Estado sitúase por riba dos 7,2 millóns de toneladas.
A proposta da Federación Nacional de Industrias Lácteas pretende que a coñecida como supertaxa se pague entre o sector productivo, o sector industrial e o
Goberno do Estado. O propio
executivo central iniciou hai un
mes unha campaña para acabar co
“leite negro”, metendo no caso ao
xuíz da Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Ante esta “persecución” a Fenil quere poñer fin a
esta situación de fraude xa que
en palabras do seu director xeral,
Miguel Vázquez Prada, “os
gánster que venden leite negro
están enchendo de merda o sector e o Goberno só fai a vista

gorda e enviar papeis a Garzón”.
Sen embargo, o acordo non foi
total xa que dentro do sector industrial non existe un único criterio. A empresa multinacional Nestlé opúxose a esta medida ao considerar que o sector productivo
debe seguir facéndose cargo da
supertaxa. O sindicato Labrego
Galego, apoiado pola Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros (COAG), propuxo establecer un prezo mínimo
do leite que cubra os custes xerados polo traballo, e establecer unha cota mínima de dereito de producción. Para o sindicato, só deste xeito se permitiría a viabilidade

Os especuladores bolsistas xa
la e o Mar Exeo; b) os comerestán sacando conclusións de
cializadores, traballadores aufondo en relación ás consetónomos na súa inmensa maiocuencias da marea negra que
ría, serán os mais prexudicadestrúe a riqueza pesqueira das
dos porque para eles non hai
costas galegas. Desde o comeaxudas como as anunciadas
zo da catástrofe a empresa Pespara os mariscadores, pescacanova revalorizouse un 25%
dores e armadores, e c) os exRAMÓN MACEIRAS
en bolsa. Os especuladores
portadores que podan terán
–que miran tamén a longo praque saír a outros portos a buszo– concluíron o seguinte: a) o
car peixe e marisco para manpeixe e o marisco galego desater a súa cota de mercado.
parece do mercado por tempo indefinido; b) para
Por outra banda, o sector extractivo do cerco,
abastecer ese mercado haberá que comprar o pei- por exemplo, leva xa varios días sen atopar sarxe e o mercado noutros países ou portos do esta- diña, xa que estes animais emigraron dos seus
do; c) haberá un incremento substancioso dos bancos naturais da costa galega por culpa do fuel
prezos do marisco e do peixe; d) o mercado reco- que navega á deriva pola costa galega. A flota de
rrerá cada vez máis aos produtos conxelados; e) cerco levaba xa dous meses en paro biolóxico paese é o gran negocio de Pescanova e polo tanto é ra rexenerar a produción e a flota da pescada leun valor en alza que dará suculentas ganancias. vaba catro meses en paro biolóxico co mesmo
Mentres isto acontece, o resto do sector co- fin. Esforzo inútil.
mercializador de pequena ou mediana monta taXa estamos vendo as primeiras consecuenmén saca conclusións: a) as perdas para os co- cias da catástrofe, e aínda está comezando. Volmercializadores e exportadores de peixe e maris- vemos a insistir, con perdón dos cazadores e dos
co serán polo menos catro veces superiores ás xe- cazados, en que hai que empezar a falar xa dun
radas no seu momento polos vertidos do Urquio- Plan Marshall para a costa galega.♦

Da caza e
da pesca

A . PA N AR O

‘O desprezo ás nosas actividades

económicas é lacerante na crenza
de que os galegos poderán ser influídos
con certas migallas
“emanadas do BOE”’
Sería bon que a clase política galega –aguilloada de novo
pola presión popular– estivera á altura do envite traballando
nunha única dirección para impedir a consumación desta aldraxe aos fundamentos da supervivencia económica de Galicia. ¿Será moito pedir?♦

das explotacións, xa que moitas
delas están endebedadas polos investimentos feitos no proceso de
modernización. Na proposta do
SLG recóllese que todas as explotacións que teñan unha cota por
debaixo dese dereito de producción se declaren exentas de supertaxa. Do mesmo xeito, pretenden
que cando se exceda dese mínimo
se pague a supertaxa en función
do volume excedido e non que se
impoña unha multa única. Isto é,
que o pagamento sexa progresivo.
Tanto as industrias lácteas,
como a COAG e os sindicatos
pediron que a producción se
axuste ao consumo e que polo
tanto se volva a realizar unha redistribución do dereito a producir
entre os labregos e labregas da
Unión Europea. Non hai que esquecer que o consumo sobrepasa
nunha tonelada a producción
asignada pola UE para o Estado
español. Para Unións Agrarias “é
un disparate que a Fenil veña
propoñendo agora isto cando aínda está a pasar o cobro da supertaxa correspondente a 1996”.♦
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Efeitos económicos da maré negra
Mª DO CARME GARCIA NEGRO - XOÁN RAMÓN DOLDÁN GARCIA
O mércores 13 de Novembro de 2002, o
petroleiro Prestige, cargado con 77.000 t
de fuel-oil, lanzou unha mensaxe de auxilio no Cabo Fisterra (Galiza-España). Comezou asi un dantesco arrastre que acabaria co afundimento do barco perto das Illas
Cies o 20 de Novembro e provocando unha situación catastrófica desde o punto de
vista medioambiental e económico. A dia
de hoxe estamos imersos no decorrer dos
feitos, ante o que semella ser só unha primeira fase da maré negra. A situación actual poderia agravar-se se a maré negra se
extende á Ria de Arousa ou a máis zonas
da costa galega. Seria precipitado axustar
demasiado en canto á magnitude dos efeitos económicos; non obstante e, por desgrácia, o coñecimento prévio de catástrofes
similares nas costas galegas (Polycommander en 1970, Urquiola en 1976, Andros Patria en 1978, Aegean Sea en 1992, e outras) permite-nos avanzar o que sen nengunha dúbida serán algúns deses efeitos.
A maré negra do Prestige está afectando a zonas de importantísimo valor ecolóxico, a meirande parte delas zonas protexidas e catalogadas polo seu interés medio- Recollida de fuel en Muxía.
ambiental, paisaxístico e faunístico. A
Costa da Morte, o complexo húmido de des produtivas ligadas directa ou indirecCorrubedo e de Baldaio, a desembocadura tamente ao mar (bens e servizos de merdo río Anllóns, a lagoa de Traba son só al- cado), como os efeitos económicos sobre
gúns exemplos das zonas afectadas, todas os bens e servizos que non son obxecto de
elas entre as áreas ornitolóxicas máis ricas explotación mercantil mais que son indispensábeis para a susde Europa. Tamén estentabilidade econótán afectadas as illas
mica e ecolóxica
Sisargas e o cabo Vistamos
ante
períodos
(bens e servizos de
lán onde se atopan as
non mercado), como
últimas colónias de
de recuperación
son o património naarao común (Uria aaltural e a perda da rige), cormorán moñudo
económica e
queza de ecosistemas
(Phalacrocorax arismedioambiental
únicos da Unión Eutotelis), gaivota tridácropea no Atlántico
tila (Rissa tridactyle),
como
mínimo
de
dez
Norte. Todos eles poetc. A costa afectada
posue, ademais, unha
anos, e que nalgunhas den ser obxecto de
valoración monetária,
extraordinária riqueza
espécies pode chegar
xa que teñen un valor
en especies de peixes,
económico de seu,
moluscos e crustáceos
aos
25”
máxime cando estamariños (xurel, polbo,
mos a falar da inevitáameixas, mexilóns,
bel indemnización ás
percebes, centolas, nécoras, , etc, etc) de gran valor no mercado persoas afectadas que, neste caso, son tande consumo humano. Esta situación ve-se to as que viven máis directamente do mar
agravada polo feito de que, no caso do como a sociedade galega no seu conxun“Prestige”, o até agora inombrábel deriva- to. Non esquenzamos que estamos ante
do do petróleo, presenta un alto nível de unha perda patrimonial que pertenze a totoxicidade, é de moi baixa calidade e po- dos os cidadáns deste país e que ten unhas
sue unha capacidade contaminante enor- características únicas no mundo.
O desequilibrio económico provocará
me pola preséncia de benceno, xofre e tolueno, coas consecuéncias que se podan desaxustes produtivos en todos os sectoderivar a medio e longo prazo sobre a saú- res por transmisión duns sectores a outros.
É dicer, o primeiro gran impacto multiplide da povoación.
cará-se a medida que, polo encadeamento
■ IMPACTO ECONÓMICO. Por suposto, produtivo, se desprace a todos os demáis
o evidente e gravísimo impacto biolóxico e sectores da economia.
Para entender mellor as implicacións
ecolóxico non pode separar-se do impacto
económico, que perdurará moito tempo. económicas da catástrofe, cómpre analiCómpre lembrar que en decembro de 2002 zar brevemente a importáncia do sector na
cumplen-se dez anos do embarrancamento economía galega. As persoas que trabae maré negra do Aegean Sea, que afectou á llan directamente na pesca extractiva gacosta coruñesa de Sisargas a Ponta Lan- lega son 41.600, delas 18.400 na províngosteira e cuxos efeitos económicos ainda cia da Coruña, case todas afectadas neste
non desapareceron totalmente. Esta zona momento pola maré negra; ademais,
está novamente afectada, ampliando-se os 9.200 persoas traballan no marisqueo e
efeitos até hoxe a mais de 400 quilómetros 13.422 na acuicultura (estas cifras elevande costa, nunha zona onde a dependéncia se a 119.874 persoas se incluimos empreeconómica da actividade pesqueira e ma- go directo e indirecto, o 12,2% do emprerisqueira é altísima. A economia vai-se ver go total galego). Algunhas localidades da
resentida alomenos mentres que non se zona afectada dependen case en exclusiva
produza o reequilíbrio ecolóxico e mesmo da pesca: Fisterra (47,2% das persoas
con posterioridade, e sabemos que tal ree- ocupadas), Ribeira (39,9%), Malpica
quilíbrio será só parcialmente posíbel e no (32,4%), Camariñas (27,9%)... A frota galongo prazo. Estamos pois, ante períodos lega é de 8.811 buques, dos que 6.000 son
de recuperación económica e medioam- buques artesanais e máis de 2.000 adicanbiental que superarán como mínimo os dez se tamén á pesca costeira que son as froanos, e que mesmo nalgunhas espécies po- tas máis afectadas pola catástrofe. A produción pesqueira galega supón arredor
de chegar aos 25 anos.
É preciso, por tanto, ter en conta tanto dun 40% da española, sendo a primeira
os efeitos económicos sobre as activida- rexión pesqueira de Europa.

‘E

A zona afectada pola maré negra do
Prestige é, sen dúbida, ademais, dun enorme atractivo turístico. A Costa da Morte, o
litoral e as rias galegas son lugares de referéncia turística pola sua paisaxe, entorno
natural, e peculiaridades etnográficas, razón pola cual se pretendia converter nun
activo económico máis para os habitantes
da zona. Ademáis, o carácter simbólico de
Fisterra como Finisterrae europeu, ou como lugar de remate do camiño de Santiago,
son elementos dun especial atractivo turístico. O desprazamento de persoas cara esta
zonas por períodos máis ou menos prolongados, verá-se interrumpido en grande medida, en función das agresións que o mar e
o entorno natural sofran. Haberia que ir
ainda máis lonxe, xa que esta afectación
acabará por implicar non só ás zonas afectadas senón tamén á marca turística de Galiza e á alta calidade dos produtos galegos.
A interrupción nos movimentos turísticos provocará unha caída no consumo de
produtos nestas zonas, sen que os provedores podan compensa-la con vendas noutros
lugares, xa que moitos destes produtos esA . PA N AR O
tán ligados á actividade turística ou son dificilmente mobilizábeis para outro lugar. É
■ SECTORES INTERDEPENDENTES. Se o caso dos produtos pesqueiros e marisatendemos ás repercusións económicas nos queiros que se consumen localmente e que
sectores que viven máis directamente do en certa época do ano, ante unha maior demar, a destrucción do meio mariño afectará manda pola afluéncia dos turistas, poden
ás actividades pesqueira, mariscadora e elevar os prezos. Os pescadores de baixura
acuícola, pero tamén a outros sectores que e mariscadores terán asi menos poder adviven e traballan directamente destas (redei- quisitivo, o que repercutirá entre outras
ras, transportistas, manipuladores en porto, cousas no comércio e na venda de imóbeis
estaleiros, abastecedores de subministros, (que tamén se verán afectados pola menor
comercializadores...), ou ao resto da econo- afluéncia turística). Do mesmo xeito, a hosmia (hostelaria, comércio, sector imobiliá- teleria local verá diminuir a sua actividade.
rio, turismo...). O menor poder adquisitivo
Nesta altura, e á espera de como se dedos pescadores e mariscadores necesaria- senvolvan os acontecimentos, a catástrofe
mente suporá un problema gravísimo para xa ten alcanzado dimensións xigantescas,
toda esta zona, empeorando o que xa viña de feito, a maioria dos meios de comunisendo unha situación de declive económico cación internacionais xa a situan, por grae demográfico (hai que lembrar que grande vidade, por riba da maré negra aconteciparte da emigración galega ao exterior pro- da en 1989 en Alaska co Exxon Valdez.
cede precisamente destes lugares). Efeitos Naquel momento (hai 13 anos) o dano vaque serán máis graves nas zonas afectadas lorou-se no equivalente a 2.800 millóns
pero que se deixarán notar tamén no resto de de euros, chegando a superar os pagos enGaliza. A isto haberia que engadir a perda na tre indemnizacións, multas e traballos de
calidade de vida, pola destrucción do entor- limpeza os 3.000 millóns de euros. A nono e da paisaxe e incluso da própria cultura sa tráxica experiencia en catástrofes antedo povo galego, por estar ésta desde tempos riores, alonxanos moito destas cifras, a inimemoriais unida ao mar.
demnización pola maré negra de 80.000 t
A paralización das actividades de pes- de petróleo provocada polo buque grego
ca extractiva, marisqueo e acuicultura su- Aegen Sea (propriedade do mesmo armaporán unha perda imediata de ingresos dor que o Prestige) na bahía da Coruña
(máis importante por se producir nunha (Galicia) en 1992 foi de tan só 63 millóns
época na que os prezos son sempre máis de euros, indemnización que os afectados
elevados). Pero as perdas en rendas para ainda non percibiron na sua totalidade.
as persoas que viven directamente do mar
Temos a responsabilidade de esclarenon rematarán cando
cer ao máximo os
se levanten as restricefeitos económicos e
cións para traballar
ambientais desta cadano do Exxon
nestas actividades. Os
tástrofe co fin de obriefeitos sobre o meio
gar aos responsábeis a
Valdez
valorou-se
no
farán que a pesca exaliviar as perdas irretractiva vexa mermaparábeis. Debe evitarequivalente a 2.800
das gravemente as
se, dunha vez por tomillóns de euros,
capturas de certas esdas, que unha catáspécies e que o desetrofe destas caractechegando
a
superar
os
quilibrio ecolóxico
rísticas sexa tratada e
merme as capturas tovalorada de forma
pagos
entre
tais, con un resultado
distinta dependendo
final no que haberá indemnizacións, multas e da importáncia ecounha caída contínua
nómica do país que a
traballos de limpeza os sofre. Pola sua dido valor da produción
pesqueira durante vámensión, esta é unha
3.000 millóns”
rios anos. Algo semecatastrofe ecolóxica
llante ocurrirá co mamundial e así debe
risqueo,
sobretodo
tratarse. A ignoráncia
nalgunhas espécies como o percebe polo dos feitos e o silencio, é cumplice. Pediseu carácter sedentário. Do mesmo modo, mos a colaboración de todo o mundo para
actividades como a produción de mexi- que isto non volva suceder Nunca Máis.♦
llón poderian ver-se gravemente afectadas
xa que os períodos desde o cultivo até a MARIA DO CARME GARCIA NEGRO e XOÁN RAMÓN
recollida son dun mínimo de 18 meses, DOLDÁN GARCIA son directores do Equipo de Incontados a partir do momento en que povestigación de Economia Pesqueira e Recursos
dan volver a traballar.
Naturais na Universidade de Santiago.
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Católicos progresistas de Galicia reclaman respecto á plurinacionalidade

Os bispos converten a constitución en dogma
CÉSAR LORENZO GIL
A última pastoral dos bispos españois provocou ampla polémica nos colectivos católicos nacionalistas de Galicia, Euskadi e
Catalunya. Nun documento que quere estigmatizar o terrorismo, a Conferencia Episcopal acaba condenando o independentismo e calquera vía política allea ao respecto constitucional.
Logo de varios meses de desen- seus fregueses que non tivesen
contro entre os bispos e o goberno en conta a mensaxe da pastoral,
de José María Aznar, para moitos por considerala lesiva contra unanalistas, este documento conde- ha ideoloxía válida e democrátinatorio da actividade da ETA so- ca, “como o nacionalismo que
barda o simple ataque ao terroris- loitou contra a ditadura”.
O portavoz do goberno vasmo e une a xerarquía católica á paisaxe de confrontación que o Parti- co, Josu Jon Imaz, menosprezou
do Popular (PP) cultiva respecto ao o acordo episcopal español. “Nós
seguimos contannacionalismo vasdo coas opinións
co. Segunda outras
da Igrexa vasca,
voces, a postura do
a
primeira
igual que faceepiscopado pouco
ten a ver con favo- decisión eclesiástica mos desde hai 66
anos”, dixo.
res ou manexos
Xosé Luís Bapolíticos e simple- que se produce
rreiro Rivas relamente reflecte a
cionou, nun artiideoloxía da maio- sen consenso
go publicado en
ría dos bispos do
en
moitos
anos.
La Voz de Galicia
estado.
o pasado 25 de
Na pastoral
novembro, esta
dos bispos, hai
dúas partes ben diferenciadas pastoral cos privilexios que mandentro dos cinco capítulos que terá a Igrexa coa nova reforma
compoñen o manifesto. Nas ca- educativa. “Rouco vende por partro primeiras, a xerarquía ecle- celas a Igrexa, a cambio dun fisiástica condena o terrorismo nanciamento axeitado, das ideas
baseándose en termos teolóxicos da dereita, da materia de relixión
e éticos. Na quinta e derradeira, curricular e da regresión preconvencéllase a ETA cun “naciona- ciliar do papa que máis ten viaxalismo totalitario e idolátrico”. do”, explica.
Ademais, critícase o independentismo “unilateral” por consi- ¿Que votaron os galegos?
deralo antidemocrático e faise
unha defensa a ultranza da Cons- Francisco Carballo, autor da Histitución de 1978, por “supoñer a toria da Igrexa galega, considera
escolla democrática do pobo es- que este documento ten unha forpañol, no que se culminan todos te base teolóxica. “Non é un docuos seus desexos de convivencia”. mento máis, de descrición frívola.
Se ben existiu consenso na Hai unha análise ética da situaaprobación da primeira parte, no ción que se critica, baixo a filosodebate deste derradeiro capítulo, fía política do teólogo Olegario
13 dos 76 bispos de todo o esta- González de Cardedal, que ten dedo non votaron a favor (oito fi- fendido mil veces a idea maximaxérono en contra e cinco abstivé- lista de España, como un ente poronse). Esta ruptura na disciplina lítico que nos chega desde o temde voto supón a primeira deci- po dos visigodos a través da mosión eclesiástica que se produce narquía e a fe católica”, afirma.
sen consenso en moitos anos.
Para Carballo, o derradeiro
O primeiro en criticar o do- apartado é ambiguo e contén uncumento foi o bispo de Girona, ha visión nesgada das orixes do
Carles Soler, quen lles pediu aos terrorismo. “Ese nacionalismo

É

Monseñor Rouco Varela levaba con tristura o distanciamento co PP. Rouco avoga pola influencia do cristianismo na política.

totalitario e idolátrico tamén definía o franquismo, que non se
nomea”. O crego e historiador
comparte con Barreiro a explicación desta pastoral. “Rouco e
Aznar están enleados nunha cadea de favores mutuos. Nuns casos recibe un e noutros tócalle
gañar ao outro”.
En canto ás votacións dos bispos galegos, Carballo deixa claro
que o voto foi secreto pero apúntase a facer de adiviño. “Parece claro
que os cataláns votaron en contra e
os vascos tamén, agás Monseñor
Blázquez. No caso dos galegos,
podería haber algún que se abstivese, caso dos de Tui, Xosé Diéguez,

ou de Ourense, Luís Quinteiro”.
Da mesma opinión é o crego
progresista Vitorino Pérez Prieto. “En Galicia temos moitos bispos de fóra que, obviamente, defenden unha España centralista”,
advertiu. “Quinteiro é un home
de Rouco, así que non ía votar
nada en contra súa”.
Para Prieto, a decisión da
Conferencia Episcopal responde
máis ben a un pouso ideolóxico
da curia española que a un intercambio de favores. “Eles afirman iso nese documento porque
pensan dese xeito. A maioría deles estaba moi desgustado por
mor do desencontro co PP dos

últimos tempos e buscaba algún
xeito de reconciliación”.
Pérez Prieto, que colabora en
diferentes iniciativas dos colectivos progresistas da Igrexa galega,
como a Romaxe de Crentes, sabe
que non ir no carro da xerarquía
ten un custo. “Defendendo outra
vía de relación entre fe e política
e cultura, sabemos que non imos
medrar nin gañar sés. Diso xa se
encargou Xoán Paulo II, que uniformizou a inmensa maioría das
dióceses. Pero ninguén nos pode
acusar de ir en contra dos dogmas
da fe cristiá, polo tanto seguimos
militando para mellorar a Igrexa
día a día”, explica.♦

Bi l bao
Valoración moral do terrorismo
en España. Ése é o título do documento elaborado pola Conferencia Episcopal española para
tratar de pechar a boca daqueles
que, desde os medios de comunicación e desde algúns partidos que xa todos sabemos, cargaban contra os bispos pola súa
suposta ambigüidade fronte á
violencia de ETA. Xa temos repetido moitas veces que ambiguo é, para eles, todo aquel que
afirme que en Euskadi hai un
conflito político previo á existencia de ETA que está sen resolver, que non é outro que o
encaixe do pobo basco dentro
de España (ou fóra).
Esa valoración moral non
era necesaria porque todos supoñemos que os bispos saben
ben o que di o catecismo: que
asasinar é pecado e que vai contra a lei de Deus. Pero a presión

Topamos coa Igrexa
DANI ÁLVAREZ

A igrexa española fai un documento sobre terrorismo, que destaca pola súa condena ao nacionalismo.
mediática, como digo, é tal que
decidiron elaboralo.
Non houbo unanimidade, 13
bispos non votaron a favor, houbo 5 votos contrarios e 8 abstencións. ¿A estes bispos hai que ir
correndo a regalarlles un Catecismo? Todos sabemos que non.
Votaron en contra porque a Conferencia Episcopal española, encabezada por ese retrógrado que
os galegos coñecemos ben, Rouco Varela, tiña que facer outra

condena: a do nacionalismo.
Porque para eles, sen nacionalismo non habería violencia. Despreciábel siloxismo
¿Que clase de valoración do
terrorismo é esa que afirma que
non todas as nacións gozan dun
valor absoluto para decidir o seu
futuro? ¿Que clase de condea do
terrorismo é esa que di que non
se pode tratar de modificar o estatus xurídico-político actual?
¿Como se pode condear o terro-

rismo, en definitiva, facendo
dogma de fe da Constitución española? Iso non é dicir que a violencia con fins políticos é inmoral e contraria á doctrina católica, iso máis ben pretende ser unha deslexitimación do nacionalismo e daqueles que queren un
novo marco político. E iso non é
fomentar os valores cristiáns, senón facer política, política centralista e acorde ao discurso monolítico de Aznar.

Está claro que as opinións
contrarias viñeron de Euskadi e
Catalunya. Non pode ser doutro
xeito. Tampouco valen as permanentes críticas e descalificacións
contra Monseñor Setién xa que o
bispo emérito de Donostia non
ten direito a voto.
Coa Igrexa topamos, pero
non debe extrañar. A curia española sempre estivo baixo a árbore da dereita españolista máis
rancia. Podería ter credibilidade
se a Igrexa condease o alzamento
fascista de Franco (xa o fixo o
PP, vivir para ver), pero como a
Igrexa pide perdón con cinco séculos de retraso, haberá que agardar. Os bispos españois viviron
moi ben coa ditadura de Franco,
foron un dos seus peares e convén non esquecer iso. ¿Valoración moral do terrorismo en España? O que queiran, pero a min
non me verán polas igrexas.♦
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Esperar
á ONU
MONCHO LEAL

F

ederico Luppi dicía,
neste mesmo
semanario, que a
palabra esperanza non
era do seu agrado, xa
que lle lembraba á
espera, a un tempo que
se perde. Sentimos así
cando reflexionamos
sobre o papel da ONU na
política internacional. A
sumisión do máximo
dirixente, xunto con todo
o mecanismo
administrativo, ás
decisións do Pentágono,
fai inviábel ese
organismo como
realidade democrática e
contraditorio cos
criterios adoptados na
súa fundación.
Hai uns días a
Asemblea Xeral, o seu
órgano máis
transparente, no que
cada estado recoñecido
significa un voto,
aprobou unha resolución
que condena o bloqueo a
Cuba e que considera
necesario que remate ese
acto que é cualificado de
xenocida. Non é a
primeira vez. A
Asemblea xa aprobara
resolucións similares
noutras dez ocasións.
Houbo 173 votos a favor
e 4 abstencións. Tres
votos en contra: EE.UU.,
Israel e as Illas
Marshall. É unha nova
vitoria da diplomacia
cubana, que argumenta
con palabras profundas
e fundadas en datos
obxectivos. Non vai valer
de nada. Será unha
resolución máis da ONU
que non se leva adiante.
Un non vai pedir por
iso, polo incumprimento
desa resolución e pola
evidente fabricación e
tenencia de armas de
destrución masiva, que a
ONU dirixa o
bombardeo, ata que
eliminen a Bush, de
EEUU. Non. Pero
tampouco estaría de
máis unha inspección
coma a que están
facendo en Iraq.
O mundo de finais da
segunda guerra mundial,
cando se fundaron, con
grandes frases, as
Nacións Unidas, era ben
distinto do actual.
Compre unha
organización que xunte
as nacións, tamén ás que
non teñen estado, que
voten cos mesmos
dereitos, que consensúen.
Para iso haberá que
esperar. Namentras é
imprescindíbel que
existan os foros
internacionalistas que
♦
xuntan os povos.♦

A condena de Andreotti desvela a connivencia crime-dereita

Italia: xuíces vermellos e xuíces negros
GUILLERMO SANTOS / ROMA
A condena de 24 anos a Giulio
Andreotti, ex presidente italiano, por instigar o asasinato do
xornalista Carmine Pecorelli,
en 1979, desvelou a connivencia entre o crime organizado e
a política neste país. Se antes
era a democracia cristiá o partido mellor colocado nos burós
mafiosos, agora é a Forza Italia, de Berlusconi, o enlace perfecto entre ambos os mundos.
A condena do Tribunal de Perugia cre demostrado que o senador
de 83 anos e ex presidente da República, lle ordenou á Cosa Nostra o asasinato do periodista. A
mafia de Sicilia chamou dous sicarios italoamericanos para o traballo, nunha clara mostra de que
o crime organizado entende moi
ben iso da mundialización. E tamén sabe do segredo bancario.
En 1992, á altura de Capace,
en Sicilia, unha tonelada e media
de explosivos causaban un cráter
lunar onde houbera unha “autoestrada” de oito carrís. Morre o xuíz
Giovanni Falcone, a súa muller,
unha fiscal do estado e a escolta.
Parece ser que Falcone tiña chegado moi lonxe nas súas investigacións: tiña chegado ás contas
suízas da Mafía siciliana. Un mes
despois, nun atentado similar, caía Paolo Borsellino, a súa man dereita, o único a quen Falcone contaba os seus segredos.
Desaparecidos estes dous xuíces “vermellos” (en palabras de
Berlusconi), ninguén máis se
atreveu nunca a indagar en profundidade as relacións entre a
mafia e o capital financeiro e
mais a política. Un ano despois,
Berlusconi poñía en mans do xerente de Publitalia, o palermitano
Marcelo Dell´Utri, a creación de
Forza Italia, o partido político que
o levaría ao poder xa no 1994.
Á parte dos maxistrados
“vermellos”, existen outros, denominados “negros” polo director de cinema e agora líder circunstancial dunha certa oposición, Nanni Moretti. Estes xuíces protexen os intereses dos
máis poderosos valéndose da influencia dos servicios secretos.
Os crimes do TAV
Para mostra, un botón: o dos
atentados ás inexistentes obras
do Tren de Alta Velocidade
(TAV) Turín-Lyon. Este asunto,
que ocupou as primeiras planas
dos medios durante todo 1998, é
un exemplo claro do que a “xustiza” pode facer para borrar as
pegadas de supostos negocios ilícitos. En 1996, no Val de Susa,
Piamonte, unha descoñecida organización terrorista realiza unha
serie de ataques contra as instalacións do proxecto TAV, ataques
que continuarán ata os primeiros
meses de 1998. A xente do val
oponse ao proxecto polo tremendo impacto ambiental que supón,
apoiada por pequenos grupos de
esquerda extraparlamentaria.
É alí onde un maxistrado famoso pola súa crueldade cos “vermellos”, Maurizio Laudi, irá pillar

Giulio Andreotti, no centro, non irá, finalmente, para a cadea por mor da súa avanzada idade.

os “culpábeis”: tres “okupas” va- meiro “Baleno”, morto na cárcegamente anarquistas aos que certa re. Logo “Sole”, supostamente
prensa adorna co vistoso nome de desconsolada pola morte da súa
“ecoterroristas”: Silvano Pelisero, parella. Logo, o sacerdote que
Edoardo Massari, máis coñecido acollera a arxentina no seu alcomo “Baleno” e
bergue, para faciMaría Soledad
litarlle o arresto
“Sole” Rosas, ardomiciliario.
s obras do tren
xentina, a súa
Máis
adiante,
compañeira. A pamorre nun “acirella é arrestada de alta velocidade
dente de tránsipor estar casual- serviron para
to”, en Milán,
mente ceando co
unha testemuña
seu amigo Silva- desviar diñeiro
de que o de Sole
no, que é a quen
non fora suicidio.
os carabineiros público para a mafia E por fin, en Córvan deter.
doba, Arxentina,
Laudi asegura sen que hoxe existe aparece o cadáter probas “graní- nin un só
ver do asesor poticas” contra os
los “verdes” da
quilómetro
de
vía.
tres –que xamáis
Rexión Piamonse farán públite, Sergio Castecas– e dita o seu
llani, o único poprocesamento. En
lítico que se enTurín hai, en tanto, mobiliza- trevistara con Baleno e Soledad
cións masivas en favor dos arres- no cárcere. Castellani ten ao
tados, que presionan pola inme- pescozo o nó “da cabra”, que
diata liberdade condicional des- consiste en atar pernas e brazos
tes, mentras se instrúe o proceso. pola costas e ao pescozo, de moA partir da negativa do ma- do que a propia vítima se enforxistrado a liberalos, comeza un- que nos seus esforzos por se liha serie de mortes misteriosas, berar da corda. Este nó ten
arquivadas como suicidios. Pri- patente da mafia siciliana.

A

O xornalista Carmine Pecorelli foi asasinado en 1979 a mans de dous sicarios italoamericanos contratados polo Cosa Nostra por orde de Giulio Andreotti.

Rosas era inocente porque
non estaba en Italia cando sucederon os feitos que se lle imputaban. Baleno e Pelissero poderían, ao máis, preparar algún pequeno explosivo contra as instalacións do futuro TAV. No dobre
atentado do 21 de maio de 1997,
no que son atacados un repetidor
televisivo e unha estación de
sondaxe xeolóxica, úsase un
equipo digno de Hollywood: fusís con mira infravermella para
se desfacer das telecámaras que
vixian o perimetro, cargas explosivas “ao plástico” con detonadores a control remoto. Demasiado para uns rapaces que vivían na morgue dun hospital
abandonado.
¿Por que se pechou o caso en
falso? Os “demorados” traballos
do TAV tiñan comido un río de
cartos públicos e había quen comezaba a lle chamar a “xigantesca fraude ao Estado”. As empresas comprometidas no proxecto
(FIAT, Telecom, Ferrovie dello
Stato...) atoparon un bo sistema
para sanear as súas contas. Hoxendía non existe nin un quilómetro daquela vía férrea.
Diñeiro a esgalla
Non existe só a mafia siciliana.
Existen tamén a camorra en Nápoles, a ndrangheta en Calabria,
a Anonima Secuestros en Sardeña ou a Sacra Corona Unita en
Puglia. E todos estes grupos contan con tentáculos estábeis e impunes na vida política italiana.
Hoxendía, mimeticamente,
esta forma de construír infraestruturas pode repetirse no levantamento da ponte que pretende
unir as dúas beiras do Estreito de
Messina, unha xigantesca obra
na que a mafia, que monopoliza
o cemento, quere tirar tallada.♦
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A era de Gutiérrez podería ser efémera se non consegue apoios parlamentarios

A clase media ecuatoriana
chega por primeira vez

ao poder

CÉSAR LORENZO GIL
A clara vitoria de Lucio Gutiérrez nas presidencias de Ecuador exaltou a alegría dos moitos cidadáns cansos do poder
das oligarquías. Mais tamén esperta as sospeitas dos grupos
de esquerdas que o apoiaron na primeira volta e que temen
agora que siga unha política de preitesía respecto a Washington.
Lucio Gutiérrez gañou con claridade a segunda volta das presidenciais. Obtivo a vitoria en 18
das 22 provincias, con 2.738.549
votos (o 54,43 por cento), fronte
aos 2.292.824 sufraxios que conseguiu o seu contrincante, o multimillonario Álvaro Noboa (o
45,57 por cento). Mais a contundencia do seu triunfo debe agora
lidar cun parlamento fragmentado no que lle vai ser moi complicado recadar apoios estábeis.
A chegada ao poder do ex militar iluminou a esperanza de amplas capas da sociedade, xa exhaustas de anos de control das oligarquías sobre os poderes públicos. Gutiérrez representa as clases
medias, inexistentes no plano social, pero que puxan desde hai lustros por conseguiren representatividade política como vía previa
para obteren influencia no país.
Moitos pequenos comerciantes e profesionais liberais confían
en que a nova era presidencial signifique o fin das tradicionais políticas económicas e o aumento das
iniciativas sociais. Os movementos indíxenas esperan cautos os
primeiros feitos do seu mandato.
Indíxenas descontentes
O Pachakutik, o partido máis influente dos indíxenas (composto
especialmente por indios quichua), recoñece agora que se
equivocou ao apoiar a Gutiérrez.
Esta forza, que participara na toma de Quito de hai dous anos,

considerou que o ex coronel podería tomar o liderato que abandonou o carismático Antonio
Vargas, candidato independente
nestes comicios pero sen ningún
éxito. Pero os indíxenas decatáronse, logo da primeira volta, de
que os intereses de Gutiérrez tiñan pouco a ver co partido que o
escollera como líder. “Nun mitin,
chegou a proclamar que el non tiña ideoloxía, nin de dereitas nin
de esquerdas. ‘Eu só defendo a
Ecuador’, dixo”, explica a xornalista galega Branca Gefael, que
viviu no país suramericano a fase
final da campaña do ex militar.
Non en van, Gutiérrez só fixo
unha visita ao exterior antes da
segunda volta, que tivo como
destino os EE UU. Desde alí proclamou o seu apoio ao Tratado
de Libre Comercio das Américas
(Alca), “logo de renegocialo”,
algo que vai en contra do mesmo
espírito do Pachakutik.
Con esta paisaxe política,
Gutiérrez pode sufrir de illamen-

Lucio Gutiérrez contou co apoio dos indíxenas, que agora temen que incumpra as súas promesas electorais.

to parlamentario. As cortes de
Quito están fragmentadas de
máis para conseguir maiorías estábeis. A dereita xa negou calquera diálogo e os indíxenas tamén pretenden forzar ata o extremo o seu apoio. Se finalmente o
goberno de Gutiérrez non consegue consenso no seu programa,
outravolta a situación política do
país volverase efémera e pronto
os ecuatorianos terán que pasar
polas urnas.

Situación crítica
Conta Branca Gefael que a situación socioeconómica de Ecuador
está no colapso absoluto. “Visitei
o país hai tres anos, antes da dolarización, e agora todo é máis
difícil para os ecuatorianos. Se a
renda mínima necesaria está nos
500 dólares, poucos salarios hai
que superen os 200. Normal é
que máis de dous millóns de persoas estean emigradas”, relata.

A precariedade afecta xa as clases ilustradas e son moitos os profesores coas maletas camiño dos
EE UU, Italia ou España. A débeda
externa pesa coma unha lousa e as
relacións “especiais” con Washington atan a política do país. “Un país con moitos recursos: ouro, petróleo, dúas reservas naturais de primeira orde. É un bocado gostoso
para as grandes corporacións, que
desexan ter man libre para explotalo ao seu gusto”, conta Gefael.♦

Unha presa de familias posúen a maior parte do país
De orixe libanesa son os Mahuad
e os Bucaram; tamén están os
Borja e os Noboa. Estes apelidos
e uns poucos máis controlan a inmensa maioría das terras e dos recursos de Ecuador. A oligarquía
máis implicada na vida política de
toda Latinoamérica perdeu agora
a presidencia do país. O seu candidato, o empresario bananeiro

Álvaro Noboa, non conseguiu
que funcionase a rede clientelar
no seu beneficio. Algúns analistas
falan de que lle fallou o apoio de
certos grupos de influencia, queixosos de que non ían recibir prebendas. Para outros, esta “aristocracia” ecuatorial non foi quen de
parar en seco o crecente descontento da poboación.

Contodo, para moitos, Gutiérrez segue a estar ao seu servicio; sería unha especie de Alejandro Toledo á outra beira do
río Marañón, ben comunicado
co Departamento de Exteriores
norteamericano, encargado de
facilitar a comunicación empresarial co norte sen o lastre burocrático dos vellos clans.

Do outro lado da trincheira, os
indíxenas e os pretos seguen loitando por melloraren as súas condicións sociais. Os indios representan o 75 por cento da poboación e
contan cun longo historial de actividade social. Os negros son o 5
por cento do país e loitan contra un
racismo radical. Só desde 1996 están recoñecidos na constitución.♦

Aquí fóra
A OTAN reuniuse en Praga. Os xefes de
Estado dos dazanove países membros foron convocados para discutir unha axenda centrada, a actualidade obriga, na
guerra contra Iraq e o terrorismo. O presidente norteamericano, George W. Bush
propuxo dotar á OTAN dunha forza de
intervención inmediata de 21.000 homes
e utilizar as bases da Organización na
próxima guerra contra Bagdad, deixando
de ignoralas como aconteceu cando da
intervención en Afganistán. Esta forza
completará a que xa se atopa en fase de
elaboración no seo da Unión Europea
(60.000 efectivos), pero que unicamente
sería mobilizábel cun aviso de antelación
de sesenta días, o que parece demasiado
tempo aos ollos do Pentágono.
Con estes acordos, a OTAN pretende
saír reforzada do cumio de Praga que
inicia o quinto alargamento da súa historia e a adopción dunha nova estratexia
militar para o século que agora comeza.
Sete países de Europa do Leste –dun total de dez candidatos– foron convidados
a entrar: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia e Romenia. Todos se beneficiarán dunha importante axuda financeira que será destinada
integramente á modernización das súas
forzas armadas. Xa sabe, sen dúbida, a
prioridade número un de todos estes paí-

As novas Táboas da lei
XULIO RÍOS
ses, a maioría sen recuperarense aínda de tidas noutro documento, Defense Planning
todo do descalabro económico e social Guidance, preparado polo vicepresidente
da transición post-comunista.
Dick Cheney cando dirixía este DepartaÉ unha primeira concreción de cómo mento con Bush pai, se ben cos inevitables
Estados Unidos imaxiretoques de Condolena o exercicio da súa
ezza Rice.
hexemonía planetaria,
¿Resume? Polas
ulgaria, Estonia,
á lus das novas “Táboboas ou polas malas,
as da Lei”, o docuWashington vai tratar
Letonia, Lituania,
mento que Washingde impor os valores e
ton fixo público o pa- Eslovaquia, Eslovenia e o modo de vida amesado 20 de setembro
ricano ao resto do
para definir as grandes Romenia beneficiaranse mundo. En suma, ou
liñas da súa estratexia
democracia ou míen materia de defensa dunha axuda financeira seis. Os Estados Unie de política exterior,
dos, cunha potencia
destinada
trinta e tres páxinas, a
sen precedente nin ripenas trece mil palaval, non lle queda ouá modernización
bras palabras, que pretra opción, afirmase,
cisan a concepción do das súas forzas armadas” que asumir a obriga
papel de Norteamérica
de definir e supervino mundo. A nova
sar a orde internadoutrina, The National
cional, non coa disuaSecurity Strategy of the United States of sión ou a contención da guerra fría, senón
America, retoma o esencial das ideas con- coa guerra preventiva que esixe o novo

‘B

inimigo, o terrorismo. A seguridade nacional de Estados Unidos pasa por manter a seguridade en todo o planeta, en especial no interior do mundo árabe. Para o
Pentágono a causa do descontento non radica na inxustiza ou na pobreza, senón na
falta de democracia. Esa é a causa última
do terrorismo e para acabar con el haberá
que impor o desbloqueo desas sociedades, abrindo camiños a libres formas de
expresión política. Sen entrar na súa crítica, custa crer neste discurso cando non
atopa mellor camiño concreto que forzar
unha guerra contra Iraq, ou situar a Irán e
Corea do Norte nun eixe do mal que, a todas luces, carece de conexión algunha,
cando menos que se saiba, co terrorismo
de Al Qaeda.
Europa debería sumarse ao discurso
democratizador, pero non na liña que se
está a facer, rivalizando en medios de defensa con Estados Unidos, cousa prácticamente imposíbel, senón fixando as coordinadas do que deberíamos chamar a
paz preventiva, en contraposición á letra
con sangue entra que a Casa Branca ergue como principio sacrosanto da súa peculiar pedagoxía democratizadora.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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O Camp Nou podería ser pechado por primeira vez na súa historia

O ‘espectáculo’ do Barça-Madrid estivo só nas bancadas
CÉSAR LORENZO GIL
Nin un petroleiro afundido perto das costas parou a maré informativa sobre o “clásico”, a“cita principal” , a“batalla de xigantes” e demais títulos para un partido no que se esqueceron de xogar ao fútbol e preferiron darlles protagonismo a unhas bancadas
ávidas de lanzaren insultos, botellas e ata cacheiras de bacoriño.
Luís Figo e Joan Gaspart, cada un
por separado, en Madrid e en Barcelona, deberon pactar telepaticamente o mellor xeito de facer render nos quioscos un dos peores
partidos da tempada. A falta de bo
xogo (especialmente no bando
madridista), qué mellor que escándalo e boas fotografías para
que os xornais deportivos non
deixen de gañar cartos a esgalla.
O mediocampista portugués,
acusado noutros momentos de
covardía por non acudir a lanzar
os saques desde o recanto, optou desta vez por facelo con pose de actor, con movementos
dramáticos de táboas de afeccionados mais cun público facilmente irritábel, que anceiaba
a mínima provocación para desfacerse do lastre da súa dignidade. A cambio dun posíbel peche
do Camp Nou, moitos barcelonistas gozaron da vinganza de
tres anos sen títulos, da permanente imaxe de equipo ideal do
seu eterno inimigo, do dominio
dos medios de comunicación
dun conxunto que se está a
construír, tamén, cos anacos do
que foi noutrora o Barça.
Figo só cumpriu a súa parte
da obra teatral. Achegouse ao
córner co estilo do eivado Ricardo III de Shakespeare. Cazou botellas de coca-cola baleiras procurando os flashes. Non hai que
esquecer aquel anuncio que o lu-

so facía para a transnacional de
bebidas (“Ei, xavales, fin del
pagtido”). Cada un respecta a
quen o serve. Foi por iso que ignorou o whisky J&B. Non hai
publicidade gratuíta.
Na bancada, xa embravecida,
ademais de mala puntería, había
un home inquedo. Gaspart alancaba para arriba e para abaixo do
palco, non se sabe se para dar ordes ou para matar os nervios de
Hamlet que lle nacían baixo os
lentes. Hai quen pensa que foi
consultar o regulamento, por se
era certo que o Madrid perdería
os tres puntos se abandonaba.
Porque no céspede, Medina
Cantalejo consensuaba cos capitáns unha retirada estratéxica, feliz de que Fernando Hierro estivese lonxe e non lle berrase no
oído: “Nos vamos que nos matan”. Aínda así, as queixas de
Helguera e Raúl deben ser pesadas de abondo como para necesitar con urxencia unha tila, en plena chuvia de vasos de plástico.
Mais, ¿temía o Madrid o pvc
ou o xogo de ataque do Barcelona? Neses momentos, os cataláns
tiñan o partido dominado e xa
sufriran a anulación indebida do
gol de Kluivert. O descanso ratificou o 0-0 e condenou a todos
os televidentes a ver unha e mil
veces a treboada de obxectos.
Di ben Xosé Luís Losa en El
Correo Gallego. “En Milán non

Luís Figo, na imaxe, fixo unha actuación shakesperiana cada vez que tiña que ir ao curruncho sacar os corners.

houbo obxectos que salvasen o
Madrid da derrota”. Nin os houbo en Santander.
Visca el Barça en Mestalla
Os comités de xustiza deportiva
seguramente ordenarán o peche do
Nou Camp por mor dos graves incidentes do partido do sábado, 23
de novembro. A dificultade loxística de facilitar que os máis de
90.000 socios culés viaxen fai obvio que será Mestalla, en Valencia,
o campo do desterro, tanto polas
súas boas comunicacións como

polo aforo de 53.000 espectadores.
Se finalmente se pecha o
campo do Barcelona, serán xa
tres os que neste inicio de tempada acaban clausurados. Os dos
campos de Sevilla tamén acabaron pechados logo de incidentes
producidos nos partidos de rivalidade da capital.
Estes datos son preocupantes
de cara ao futuro e pon o foco acusador sobre a cabeza dos responsábeis da policía e máis no papel dos
medios de comunicación. O propio
adestrador blaugrana, Louis Van
Gaal, culpou a prensa catalana de

escribir durante os últimos quince
días máis o nome de Figo que de
calquera xogador catalán. Esa é unha constante en todos os partidos
que levan moita xente aos campos.
Búscase a confrontación, a identificación coas cores propias a base de
atacar as rivais, sexa en Valladolid,
Barcelona, Madrid, Málaga ou A
Coruña. O modelo periodístico de
combate fai moito diñeiro no sector
deportivo e todos os medios acaban
reproducindo un modelo de ataquedefensa que xa pouco ten que ver
co fútbol e supón un enorme gasto
anual en seguridade.♦

Cacharro defende
pagarlles o móbil
aos deportistas
de elite
A.N.T.
O presidente da Deputación
de Lugo, Francisco Cacharro
Pardo, defendeu o apoio institucional aos deportistas de elite. Entre estes, para a máxima
autoridade deste organismo
provincial, está o pagamento
de teléfonos móbiles e das súas conseguintes facturas.
Cacharro respondeu así a
unha interpelación da oposición socialista e do BNG na
institución lucense. Para o
presidente, a Deputación ten a
obriga de axudar o deporte de
base, pero sen rexeitar a tamén pagar o funcionamento
dos clubes da elite. Para os
nacionalistas e membros do
PSdG, esta atitude vai en contra do espírito de servicio público, xa que non se apoia do
xeito correcto o investimento
en novas iniciativas deportivas. Francisco Cacharro defendeuse afirmando que o deporte de base encontra no de
elite o seu reflexo perfecto para poder funcionar.♦

Chus Pato
en Madrid

Adeus a
Roberto Matta

Arredor de
Margarida Ledo

Na cidade na que viu publicados algúns poemas recibiu unha homenaxe Manuel María o pasado día 26. A
corporación municipal de Ferrol recibiuno no seu salón de plenos nun acto no que interviñeron o alcalde Xaime Bello, o editor e poeta Miguel Anxo Fernán Vello e o propio Manuel
María, quen asinou no Libro de Ouro
da Cidade e adicoulle un poema aos
afectados do Prestige. A cantante María Manuela púxolle música ao acto.♦

A poeta Chus Pato participou no
ciclo Poetas para pensar o século,
organizado no Círculo de Bellas
Artes de Madrid. A autora de A
ponte das Poldras presentou a súa
creación nun recital poético bilingüe. Miguel Casado dixo da súa
obra que “pon a tarefa da produción por riba da obra, entregando
unha materia móbil resistente á forma e, á vez, atravesada por un pensamento político lúcido e libre”.♦

En Civitavecchia, perto de Roma,
morría o pasado sábado 23 o pintor
surrealista chileno Roberto Matta.
Amigo de Breton, participou con
Magritte, Picasso e Miro na Exposición Internacional de Surrealismo. O grande artista chileno, considerado por algúns como último
representante do surrealismo, cortara relacións con Chile na dictadura de Pinochet e nin volvera na
grande retrospectiva do ano 2000.♦

O 30 de novembro celebrarase en
Guitiriz a XI edición dos Encontros
na Terra Cha que nesta ocasión estará dedicado a xornalista e catedrática Margarida Ledo. Organizado pola asociación cultural Xermolos,
contará cunha mesa redonda na que
participarán Manuel María, Carlos
Díaz, Pilar Iparraguirre, Chus Pato
e X. Ramón Pousa. Culminará coa
actuación de X.M. Carballo Dende
o humor, con retranca e sen ela.♦
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Homenaxe a
Manuel María

Pancarta na Casa da Cultura de Laxe onde actores, escritores, músicos e artistas permanecerán encerrados ata o 1 de decembro.

CULTURA CONTRA O CHAPAPOTE

N

unca un acontecemento provocou maior mobilización no mundo da cultura. Nestes días non é
difícil asistir a un concerto, unha conferencia ou unha representación teatral e
participar ao tempo unha protesta contra
o atentado do Prestige. É a consigna do

mundo da cultura. O teatro vístese de negro, os artistas pintan pancartas e os poetas escriben versos contra a invasión do
petróleo. En Laxe está o teatro, a música,
a literatura e as artes plásticas e por todo
o país repítese o mesmo berro: “Nas mareas baixas, limpar; nas altas, actuar”.♦
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O mundo da cultura
suxa as mans en petróleo
O Prestige provoca a maior mobilización do sector
CARME VIDAL
Escritores, artistas, músicos
e demais protagonistas da
cultura xuntáronse o pasado
luns en Compostela na asamblea máis ampla que a meirande parte deles lembraban. Cada un tiña xa a súa
iniciativa en marcha e as
propostas non deixaron de
saír nas catro horas que se
prolongou a reunión. Agora
organízanse baixo o nome de
Plataforma contra a Burla Negra e aseguran que boa parte
dos actos culturais que se celebren estes días van ir tinxidos de negro, como o petróleo.
A indignación era o sentimento
común dos participantes na singular reunión que convocou ao
mundo da cultura. A sorpresa
produciuse ao comprobar os
asistentes a gran afluencia de
xente e a cantidade de iniciativas xeradas xa no mundo cultural para protestar contra o atentado do Prestige. Aos poucos
ían saíndo, os músicos estaban
convocados para unha xuntanza
o mércores en Compostela, os
alumnos de Belas Artes proxectaban accións artísticas de protesta, a Aula de Teatro da Universidade de Santiago ideaba
inundar o casco histórico compostelán cunha marea negra
mentres o Festival Terra Activa
de Narón e os espectáculos do
Concello de Pontevedra ían
destinar a recadación a gastos
para paliar o desastre.
Inquietude e entusiasmo
abroiaban a cada pouco. A nómina superaba os douscentos
nomes, e entre eles estaban
membros de grupos musicais
como Berrogüeto, Luar na Lubre ou Ruxe-ruxe e músicos como Mini ou Emilio Cao, escritores como Marilar Aleixandre,
Cesáreo Sánchez, Rafa Villar,
Marta Dacosta, Sechu Sende,
Gómez Pato, María Lado,
Eduardo Estevez, Francisco
Fernández Naval, Antón Dobao, Modesto Fraga, Luísa Castro ou Bieito Iglesias, artistas
como Quíntana Martelo e moita
xente do mundo do teatro, entre
eles, Miguel de Lira, Carlos
Blanco, Pilar Pereira, Kukas,
Roberto Salgueiro, Comba
Campoi, Belén Constela, Patricia Vázquez, Toñito de Poi, Camila Bossa ou Xavier Estévez,
moitos deles coñecidos pola súa
participación en series como Rías Baixas ou Mareas Vivas.
Fernández Naval quería
“sacar a carraxe” mentres Pilar
Pereira desexaba que non se lle
pasara o “cabreo” e un Vicente
Montoto zangado chegaba “cego para pedir a dimensión de
Manuel Fraga”. Os ánimos
quecían ata que o actor Carlos

Constitución do Colectivo Burla Negra no Auditorio de Galicia de Santiago.

Blanco, desde o “sector dos cabreados”, daba un xiro á reunión: “Hai unha mancha enorme que ven para acó. Temos
que constituírmonos en asamblea permanente nunha casa da
cultura da Costa da Morte. Sen
máis, mañán pechámonos e ao
carallo. !Ah! ¡E as palas comprámolas nós!”
A idea de Carlos Blanco
prendeu e cada vez íanse aceptando máis propostas. A primeira comezar de inmediato o
peche que continuará ata o domingo día 1 na Casa da Cultura de Laxe. Outra apoiar a manifestación da plataforma Nunca Máis e asistir vestidos de
negro ademais de empregar o
lazo desa cor como distintivo
de protesta. Máis aínda, que
ningún acto cultural quedara
sen referencia ao atentado e
que as actividades se multiplicasen por todo o país, recadando cartos para os afectados.

En marea baixa, limpar;
en alta, actuar
Elvira Souto dicía que había que
facer “algo moi chamativo” e
“utilizar as caras coñecidas” de
Miguel de Lira e Carlos Blanco e
Mini engadía que eran “das poucas famosas da cultura” pero a
observación era case unha evidencia á vista do empeño que estes e outros actores puñan no
apoio ás propostas. Poñendo por
caso, Miguel acababa de chegar
de Lira e dicía que representaba,
polo tanto, aos “aturdidos”. Sen
embargo inxenio non lle faltaba
para poñer nome a asamblea e
aportar un dos lemas máis coreados. O nome que sairía aprobado
ía ser “Plataforma contra a Burla
Negra”, na memoria do barco de
Benito Soto, o último pirata. O
lema: “En marea baixa, limpar;
en marea alta, actuar”. Prometeu,
ademais, desenterrar ao célebre
Curras “para o que faga falta”.

A . PA N AR O

Xavier Vence defendía a necesidade de “ir ao mar” e comprobar “o fácil que é ser pirata”
e para iso imaxinaba mesmo a
posibilidade de utilizar un catamarán de O luns ao sol e Roberto Salgueiro repetía que non
eran “solidarios, senón afectados”, ao tempo que Gómez Pato demandaba que as accións tivesen “unha finalidade política”
nun razonamento que quebraba
e puña fin co berro de: “¡non
aguanto máis!”. Pero non só
eran sentimentos os que saían a
frote, tamén había especialistas.
Toñito de Poi sacou o seu título
de capitán de pesca para dicir
referíndose ao petróleo mergullado no mar: “Iso sae fixo. Non
hai nada que córroa máis que o
mar. Iso cuspe seguro”.
A reunión durou por volta de
catro horas pero as decisións foron rápidas. Ergueron a man os
que se podían comprometer a
pecharse xa desde a seguinte

xornada a mediodía na Casa da
Cultura de Laxe nun peche que
se prolongará ata o domingo,
cando todos asistan á manifestación convocada en Santiago. Para o mesmo día a xente da cultura ten convocada outra xuntanza
no Auditorio de Compostela ás
16.30 da tarde e agárdase que se
sumen moitas máis persoas xa
que pouco foi o tempo e limitados os recursos para a convocatoria do pasado luns.
Decisións rápidas e firmes.
Ningún acto cultural do país sen
referencia ao Prestige dicíase
pouco antes de que na sala contigua do Auditorio comezase un
concerto do cantante Ismael Serrano. A asamblea parou para
preparar as notas que o músico
Bieito Romero lle ía pasar ao
seu amigo por petición xeral. O
propio luns, Ismael Sérrano comezou o seu concerto en Compostela cunha protesta contra o
atentado do petroleiro.♦

par”, denuncian que se precisa.
Miguel de Lira afirmou na rolda
de prensa de presentación da plataforma que todos somos afectados, “uns en primeira persoa e
outros en segunda”. Abonda botar un ollo á lista de visitas da páxina web da plataforma (http:
//burlanegra.vieiros.com) para
comprobar como a idea do de Lira é compartida. Non falta na páxina a colaboración de numerosos escritores que deixan a súa

pegada literaria, ás veces, cun
poema como no caso de Estevo
Creus, Carlos Meixide, Marcelino de Santiago ou Modesto Domínguez, mariñeiro de Laxe, ou
tamén cun ensaio en partes, caso
da Triloxía urxente do chapapote
(chapapots trilogy) de Carlos
Blanco. En toda a morea de sinaturas que xa se recibiu, o entusiasmo pola mobilización da
xente da cultura e a condea aos
causantes da traxedia.♦

Laxe, capital da cultura
Ata o domingo Laxe é o centro
de operacións da cultura do país.
A Plataforma contra a Burla Negra ten na Casa da Cultura da vila a súa primeira sede, pero anuncian que a súa actividade non rematará co peche. O domingo
asistirán á manifestación de Santiago e, para iso, están xa confeccionando as pancartas, algunhas
da autoría de artistas plásticos.
Prometen ir de negro e mesmo
levar paraugas para facer que un-

ha marea recorra unhas rúas de
Compostela que xa o xoves serán
escenario aberto para unha proposta teatral na que se simulará a
grande mancha de petróleo.
Desde Laxe artéllase o mundo da cultura. Os alumnos de Belas Artes de Pontevedra viaxaban
ata alá o mércores, día tamén no
que uns vinte membros da plataforma foron expulsados da praia
de Cristais cando intentaban tirar
o chapapote. “Licencia para lim-
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N O PA S A M E N T O D E X A N G O N Z Á L E Z - M I L L Á N
O falecemento, en accidente, de Xoán González-Millán (O Grove, 1951) deixa a Galiza sen un dos máis
sobranceiros investigadores do seu sistema literario.
Profesor en Nova York, González Millán era autor de
numerosas obras e artigos nos que indagaba nas relaXoán González-Millán ocupou
a díficil posición do embaixador dobre. De portas para fóra
teimou en contaxiar o interese
polos estudios galegos no ámbito anglosaxón; de portas
adentro empeñouse en provocar
o cambio de paradigma teórico
que había revirar a maneira de
concibir a literatura galega e
axudaría a pór a identidade ao
clareo para lle tirar as manchas
amarelas do esencialismo.
Da súa man, Nova York abría
cada setembro praza pública para
os estudios galegos no Graduate
Center, e todo o ano tiña aberta a
consultoría (“Xan, búscame bibliografía sobre...”, “Xan, mira a
ver se me atopas...”, “Xan, ¿quen
me podería axudar en...?”). Puntualmente o embaixador dobre
procuraba resposta ou enviaba a
documentación solicitada.
Nos seus correos electrónicos, nas visitas e nos libros, fixo
o posible por incorporar novas
maneiras de vérmonos. Galicia
no seu espello teórico explica a
súa propia anatomía con palabras
e xeitos novos, que ao principio
sorprenderon, e incomodaron,
pero logo incorporáronse con naturalidade á fala crítica, posuída
polos estudios culturais, pola impronta dialóxica e polas teorías
sistémicas. O verbo crítico –unha
sorte de fala dos arxinas– recoñecíase nunha nova terminoloxía:
resistencia simbólica, subversión, etnopoética, lexitimidade
histórica, institución... Moitos
aprendemos da súa man esa visión da Galicia en construcción:
“sinalar vías de renovación para
os estudios sociais dende unha
teoría sensible á especificidade
histórica e ós fenómenos da diferenciación sociocultural” (Resistencia cultural e diferencia histórica, 2000, p. 20). As súas propostas alicerzan boa parte das
análises novas na crítica e nos estudios literarios galegos dos últimos anos. De Santa Bárbara a
Oxford é doado rastrexar as pegadas do seu carácter animoso e
xeneroso en novos investigadores nos estudios galegos que, coma el, len na literatura e na cultura galegas cos pés chantados no
inglés (Silvia Bermúdez, Carmen
Millán, Craig Patterson... e, por
suposto, Alex Nogueira). Tamén
en Barcelona. Algunhas das teses
defendidas nos últimos anos sonlle debedoras (as de Mª. Xesús
Lama, Rexina Vega ou a miña).
Coñecín a Xan en Pontevedra, no tempo das laranxeiras.
En realidade xa faláramos en
Mondoñedo, Cunqueiro mediante. El, incansable furón de hemerotecas, posuído polo afán da exhaustividade posible, arrecadaba
materiais para as súas incursións
na historia social da literatura.
Entre sesión e sesión acabouse

cións entre o contexto social e a producción literaria.
Gran renovador dos nosos estudios de letras e cunha
gran capacidade de traballo, defendía a singuralidade da creación cultural galega, ao tempo que criticaba as posturas esencialistas que negan a autocrítica.

O embaixador dobre
HELENA GONZÁLEZ
de montar o Anuario de Estudios
Literarios Galegos, coa axuda
imprescindible de Dolores Vilavedra (visitas a Compostela e a
Vigo), deseñoume un proxecto

investigador e axudoume a rematar unha recensión para Grial
(“¡Caladiña! Helena González
será aquí o noso pseudónimo; ti
no nome, eu no apelido”).

Amigo Xan
CRAIG PATTERSON
Estivo connosco a semana pasada, en Oxford, para examinaR a miña
tese de doutoramento, coa que tanto me axudara, e que el tanto inspirou, como inspiraba a todos os que tiña arredor seu. Había un ano ou
máis que non nos viamos, pero parecía tan vital, tan animado coma
sempre cando nos saudamos de novo nunha sala oxoniense. Tiña máis
enerxía ca dez de nós xuntos, pero non a gardaba para si mesmo: repartíaa, transmitíaa con toda a bondade e xenerosidade que o marcaban como persoa singular. Despois da tese, defendida e moi mellorada polos seus comentarios agasalleiros, abrazámonos (¡ti máis ledo ca
min!) e tomamos champaña e falamos das nosas cousas, do galeguismo triangular que se estende dende Inglaterra a Nova York e a Galicia.
Xoán, fuches un faro do galeguismo para nós alá en América. Non
deixabas nunca de inspirarnos e de animarnos cos teus numerosos
proxectos, e a túa lembranza seguirá resplandecendo coa brillantez
que te caracterizou sempre. Cando pensemos en Nova York, cando
baixemos pola Fifth Avenue, cando pensemos en Galicia e no Grove,
sempre, sempre pensaremos en ti e na túa chama inmorredoira e afectiva. Entusiasmabas, non latricabas. Facías, non falabas. Unías, non
dividías. Aquela tese pola que atravesaches o Atlántico, o meu humilde proxecto sobre don Ramón, a ti cha dedico, amigo; quero que
saibas, antes de despedírmonos, que cando pense en Galicia pensarei
sempre en ti, forever in Galicia. Adeus, my friend and teacher.♦

Xan, co corpo, estar estaba
no despacho en Hunter College,
en CUNY ou na súa casa en
Queen’s, pero polos seus correos, polo seu seguir atento a ac-

tualidade desta banda do Atlántico, eu diría que desde alí vía de
certo o mar do Grove; e Esperanza, a súa muller, levaba o océano nos ollos. Era, de certo, un
embaixador dobre, contaxioso,
entusiasta e xeneroso; un corazón teórico sempre a producir
proxectos e fartura sobrada para
dar... Deixounos no tempo das
mandarinas, con moitas portas
abertas para nós seguir.♦
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Amor de mulleres
Concubinas é unha historia
de amores e vinganzas que
superan as fronteiras do
espacio e do tempo e que está
protagonizada polas mulleres
dunha familia
esquivada
polo amor.
A
novela
transcorre
nun
escenario
fantástico
denominado
San Eirís,
onde os
frades non
morren e o
río baixa con auga vermella
cada 18 de xullo. Concubinas
é un gran relato de amor en
tempos de guerra e en tempos
de paz. A autora, Inma López
Silva, recibiu o Premio
Xerais de Novela deste ano
polo seu coidado estilo
literario.♦

A vida inventada de Carolina Otero
Marga do Val presenta unha crónica lírica do mito
Título: Carolina Otero.
Autora: Marga do Val.
Edita: A Nosa Terra.

Cando a vida te desherda, cando che ensina os dentes e te
maltrata, cando te insulta, cando te ata á fame e á miseria.
Cando máis que vida é unha
burda burla. Cando o futuro
non é menos negro que o presente e o pasado. Pode o teu
ventre parir unha flor de ollos
negros, cousiña linda do mundo, de dicir limpo como auga
de San Xoán, suave pel como a
sombra do aire na herba. Poñeraslle por nome Agustina. Pero
non será a do bon agoiro. Non.
A vida mallará nela, pouco pan
e moitas necesidades, por casa
un cortello, orfa de amor de pai
(coñecido). Rapariga salvaxemente violada. Cos anos, na
medra, inventará un nome, Carolina, que a alonxe, que distancie, que a identifique coa esperanza. E, cos anos, Carolina
será a muller máis cara, a máis
desexada, da Europa toda, e
vestirán o seu corpo de deusa
as alfaias mais escintilantes.
Malia a cantidade de libros
e artigos escritos sobre Carolina Otero, a súa vida segue sendo, en moitos aspectos, pura especulación, lenda, como a dos
mitos. Malia ela mesma ter
mandado escribir memoria de
si, fonte inesgotábel de obras de
ficción. Porque Carolina Otero
era pura ficción de carne e oso.
Puro misterio. Misterio encantador. Os seus días foron soño e
foron pesadelo. Servíronlle doces de gloria e tamén tragou vinagre, pero a filla da Gurumela
tivo París aos seus pés, á filla
da Gurumela adorouna o mundo altivo e cortesán. Pero non,
non era a rapariga de Valga, era
Carolina, non era Agustina. Era
Carolina, muller madura, intelixente, que lle ofrecía ao mundo
o que quería dela para que el lle
correspondese agasallándoa co
protagonismo dun soño, co protagonismo da que é aínda hoxe
unha ficción moi enraizada (e
fomentada desde mentes retrógadas) entre o sexo feminino:
ser a muller máis desexada.
Pesquisar nos pasos, nos actos, na vida de Carolina Otero, é
mergullarse nun mar de palabras
de tinta negra, nunha nebulosa
que envolve con aura de misterio
realidade e ficción. Así o quería
a Belle, a deusa. Asi foi e asi é.
Deses artigos, deses libros, Marga do Val extraeu esta crónica
intensamente lírica e escribiuna
con tenrura e comprensión, se é
que se pode comprender tanto
misterio, para que sexa homenaxe desde o tempo. Non pretende
ser unha crónica histórica, non
quere ser só unha crónica. Ten
que ser así porque unha rigorosa
crónica histórica é seguramente
imposíbel, pretendelo é aliñarse
na fileira daqueles que contribuí-

Vencellos bretóns

ron á cerimonia da confusión
que a mesma Carolina Otero
prendeu e avivou. E xa está ben
de libros reveladores que o único
que fan é difuminar máis, entoldar máis. Merécese unha obra
limpa, que trate de comprender
máis que de rexistrar feitos. E
comprender non é xustificar.
Comprender é saber cal é o potencial lírico que se agacha tralos
feitos. Velaí a sinceridade. E expresalo con tenrura, distante e
emocionada o xusto. Velaí a dificultade. E o mérito.
Velaí, entón, que o libro se
erixe nun continuo leixaprén,
coller, deixar, tomar, retomar,
un ir e vir, da vida, da experiencia, ou do que pasa pola vida de Carolina. Un mergullarse e emerxer e pousar con mimo as esencias liricas, que
moitas veces son reflexións
sobre a vida. Ocasións non han
faltar. Comezando pola infancia negra, desprotexida, triste,

dunha nena de Valga, cousiña
bonita do mundo que será violada, brutalmente, cobardemente, coma
sempre. É dos Marga do
episodios que Val extraeu
mellor se coñecen. Que se esta crónica
verá empuxa- intensamente
da á mala vi- lírica e
da. E a mala escribiuna
vida, para ela, con tenrura
non é peor e
que a que dei- comprensión,
xa atrás. Xa é
Carolina. E se é que
Carolina ten se pode
soños, soños comprender
de triunfo. Ser tanto
cantante, ad- misterio
mirada. Pon,
ofrece, o que
ten: o seu corpo, un corpo de deusa. Fai soñar. Esperta soños de amor, de
paixón. E o mundo cae aos
seus pés. París, Rusia, Inglate-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. CONCUBINAS.
Inma López Silva.
Xerais.

1. CONVERSAS CON
FRANCISCO CARBALLO.
X. Carballa & S. Prol.
A Nosa Terra.

2. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro.
Galaxia.
3. UN NICHO PARA MARILYN.
M.A. Fernández.
Galaxia.
4. PEL DE LOBO.
Xosé Miranda.
Xerais.
5. A LINGUA SECRETA.
Xesús González Gómez.
A Nosa Terra.

2. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.
Xosé Henrique Costas.
Positivas.
3. A NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA A DEBATE.

Varios autores.
Xerais.
4. MEMORIA DO FRANQUISMO.
Xerardo Agrafoxo.
Toxosoutos.
5. A ESPERANZA BRETONA.
Anxo Fernández.
Sotelo Blanco.

Librerías consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

rra, Nova York, Arxentina,
Australia, O Cairo, Lisboa...
Seica non era alá moi boa
cantante. Alterna sonoros fracasos, duros escarnios, con
efusivas e rendidas gabanzas.
Pero nin detractores nin admiradores poden trocar o que é, o
que significa a presencia da
musa do amor. Dun amor cego,
paixón irreprimíbel, arrebatadora. Tantos e tantos homes, ricos homes, nobres, reis, artistas, políticos, escritores, militares, que pagarán fortunas por
ela, que deixarán todo por ela,
inclusive a vida. Que a adorarán. Ela sabe como tratalos, é a
súa mellor arte. Pero ese amor
que esperta, esa paixón, non é
para ela. Ese é o prezo. ¿Cando
unha deusa do amor foi afortunada en amores?
Crónica galante, crónica da
rivalidade coas que lle querían
disputar a primacía (Liane de
Pougy, Emilienne d´Alençon),
crónica dun mito. Dunha muller
que soubo adaptarse que do
canto pasou á interpretación e
seica tiña dotes. Que sempre fuxiu cara adiante. Que tamén é
crónica de aspectos pouco claros. Que non esquece as personaxes literarias que inspirou.
Crónica que acompaña unha
significativa mostra de deseños
e fotografias, a imaxe do mito
roubada ao tempo. Crónica do
éxito, das críticas voraces, da riqueza, do poderío, e tamén da
soidade, da ludopatía, do xogo
que perdeu, e da tristeza de días
decrépitos, grises, xa vella e sen
fortuna. Crónica que, máis que
o rigor historicista (que tampouco nega abertamente), persegue
comprender a muller Carolina
Otero. Ás veces un pouco confusa, precisaría algunhas notas
aclaratorias. Pero que ofrece
unha leitura gozosa que aproxima á muller Carolina con eficacia, con sentimento, con intensidade lírica pouco frecuente.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Anxo Fernández Ocampo
presenta un excelente ensaio
en Sotelo Blanco no que
estudia os lazos e coincidencias entre o mundo bretón e o
galego. No tratado explica
como foron incorporados a
ámbalas dúas culturas diferentes mitos que foron servindo como lexitimadores do
pasado. O autor recorre a
estudios
medievais
e a antropoloxía
como base
científica
que explica
os vencellos
de ámbolos
dous pobos.
Este libro
recibiu o
Premio
Vicente Risco de ciencias
sociais no presente ano.♦

Diccionarios
temáticos
Xerais presenta dúas novidades en canto ao quediccionarios temáticos se refire.
O primeiro deles trata os
verbos e
as conxugacións e
ven cun
cd-rom incorporado.
O
diccionario
Tecnolóxico
de electricidade e
electrónica
totalmente
ilustrado é
a segunda
das
novidades,
no que se
rexistran
novas
acepcións
aparecidas nos
últimos anos dentro
do mundo das novas
tecnoloxías.♦
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Como contar a ditadura
Xerardo Agrafoxo fai unha nova aportación á historia local do franquismo
Título: Memorias do franquismo.
Autor: Xerardo Agrafoxo.
Edita: Toxosoutos.

A fraxilidade da memoria, polo
xeral, dá paso ao esquecemento, á amnesia voluntaria ou a
un intento de reescribir a historia dándolle un sisgo perigoso
que pode chegar e convertela
nun instrumento de servilismo
político, de sometemento ao
poder. A literatura do século xx
ofrécenos abondosos exemplos
deses creativos intentos.
As últimas informacións con
referencia ao golpe do trinta e
seis son que hai só uns días foi
condenado por todos os grupos
parlamentarios e se tomaron medidas para rescatar do esquecemento os corpos dos perdedores
das foxas comúns, ofrecéndolle
aos sobrevivintes o pagamento
da débeda histórica contraída
dende santos do 1975. É sorprendente que os nosos estudantes
continúen trabucandose ou mergullen no mar do esquecemento
aos persoeiros protagonistas deses coarenta longos anos, desa
longuísima noite de pedra que é
a nosa historia recente. Velaí o
punto de arrinque da extensa
obra que o mestre e historiador
da vila de Noia, Xerardo Agrafoxo, sente pola comarca do Barbanza e a súa bisbarra.

Faltriqueira
Título: Faltriqueira.
Grupo: Faltriqueira.
Edita: Resistencia SL.

A adaptación da tradición
melódica das pandeiretas da
terra cunha concepción
moderna das voces
fusionadas con sintetizadores
e instrumentos acústicos,
como violíns, darbukas ou

Xerardo Agrafoxo, despois
dun lustro de investigacións, publica este arriscado libro na editorial noiesa Toxosoutos. Aproximadamente mil páxinas adicadas
aos últimos coarenta anos, correspondentes ás catro decadas
de
ditadura
franquista no
concello
de Unha
Lousame
e pequena
Noia. A terra do parcela na
wolfram, in- recuperación
dustria á que das
estaba abeirada pequenas
todo un movemento de opo- historias,
sición ao rexi- as máis
me nacional co- cotiáns e
mo nos mostra achegadas
Dionisio Perei- aos
ra no seu libro cidadáns.
de análise da
CNT na Galiza.
O libro do
historiador noiés pódese considerar a continuación de: A Segunda
Républica en Lousame e Noia
(Radiografía duna época) e A
Guerra Civil en Lousame e Noia
(1936-39) polo que podemos
considerar A memoria do franquismo como o peche dun ciclo
que tenta dotar a un pobo e a unha comarca da súa memoria, tanto individual coma colectiva. Estructurado en trinta capítulos (O
trauma da postguerra, O asasi-

txalapartas. Así se presenta o
disco homónimo do grupo de
Pontedeume Faltriqueira,
composto por Olalla, Teresa,
María Carolina e Ana, que se
ergue como a nova promesa
do folk galego. Frescura,
enerxía, espontaneidade, con
aires étnicos, celtas,
africanos e lusitanos que lle
confiren á tradición musical
galega unha nova
dimensión.♦

¡Sen tempo
non era!
Título: ¿Sen tempo non era!
Grupo: Os Carunchos.
Edita: Zouma Records.

Música divertida, descarada e
chea de forza que retoma a
liña do seu último traballo
¡Ala, que vai!, publicado hai
catro anos. O grupo vigués
Os Carunchos presentan no
disco Sen Tempo non era
unha mestura de rumbas e
valses modernos coas máis
antigas foliadas, melodías e
coplas da tradición oral.
Inclúen ademais no seu novo
traballo unha serie de
composicións propias e
versos de novos poetas baixo
a influencia dos melódicos
sons portugueses.♦

Autoridades na Feira da Árbore.

nato de Avelino Méndez, Xoán
Pérez(1940-43),o primeiro alcalde de Noia na postguerra, Pedro
Sáez Pichel 1944-49, alcalde de
Noia, A decada da fame. As cartillas de racionamento, A época
do volframio. A morte de María
Cruído en San Finx, A escola
franquista,...) que descorren de
forma cronolóxica dende a volta dos soldados das trincheras
ata a caída do director de cine
Claudio Guerín en pleno rodaxe, dende a torre de San Marti-

ño ás lousas da Praza do Tapal.
A esmerada edición do libro
pon de manifesto o exhaustivo
traballo do autor na recollida de
datos, hemerotecas, testemuñas,
fotografías,... sumadas ás horas
de lectura e de investigación arquivística coa conseguinte aportación de documentación inserida en cada capítulo e que devala
na rigurosidade da obra. Agrafoxo debulla polo miúdo todo
acontecemento salientábel que
ten lugar nestes dous concellos

aos que lle cabe engadir ao final
do libro unha Táboa Histórica
que a xeito de resumo e ano por
ano vai situando no contexto histórico os acontecementos narrados nos trinta capítulos que forman A memoria do franquismo,
converténdoo nun referente para
o estudo desta época na bisbarra
noiesa. Abrangue non só o aspecto político como nos pode facer
crer o título do libro, o mundo
cultural está moi presente na obra
destacando os capítulos adicados
á morte da poeta María Mariño
no Caurel, a morte de Claudio
Guerín ou a análise que fai do
grupo teatral Candea, como grupo de resistencia antifranquista.
Dentro do espacio xeográfico no
que se sitúa o groso da obra merece atención tamén o capítulo no
que se estuda ao franquismo nos
concellos de Outes e Muros.
Memorias do franquismo é
un camiñar devagar por coarenta
anos de vida, de fame e represión. É unha pequena parcela na
recuperación das pequenas historias, as máis cotiáns e achegadas
aos cidadáns. É a confirmación
da cita de Günter Grass coa que
comenza o libro “É imposíbel rematar co pasado, porque sempre
bate con nós. Todos somos vítimas e fillos da historia.”♦
XOSÉ FREIRE
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A Peneira
2º quincena de novembro de 02. Prezo 1,25 e.
Dirixe: Guillermo Rodríguez.
Edita: Alén-Miño.

Autismo televisivo e vertidos de gomina
O tratamento da TVG á catástrofe do Prestyge
O petroleiro de irónico nome
xa afundira e o locutor do telexornal sentenciou: “O Prestige xa é historia”, e pasou a
outra noticia. Noutro caso a
frase podería ter sido unha típica frase feita de xornalista
usada á lixeira, mais neste semella un refrexo máis do ton
da información oficial, na que
se inclúe a TVG. A de quitar
importancia ao suceso e negar
o evidente até que a realidade
e a negrura invadiron todo,
mesmo as pantallas.
Nos primeiros días do naufraxio, e segundo poidemos
saber, existeu a consigna de
non pronunciar nos informativos a palabra “marea negra”,
substituida por “mancha de
fuel” e tampouco se prodigou
cando xa foi unha terríbel
evidencia. A estela de fuel era
só un vertido, como os nosos
eficientes mandatarios nos
lembraban a cada pouco. A
única barreira disposta polas
autoridades contra a marea de
fuel que se aveciñaba, e que
calquera cidadán de terra
adentro que non distinguimos
un vento doutro adeviñabamos, foi a das palabras, tentando exorcizar o desastre coa
súa negación, a falla doutros
dispositivos materiais.
Neste empeño, a estrela televisiva dos primeiros días foi
o engominado Fernández de
Mesa, o pelo brillante coma a
plumaxe dun arao petroleado.
Cunha escenificación ao Colin Powell na guerra do Golfo,
o delegado explicounos, coa
bandeira española ao fondo e
o punteiro na man, a situación
do petroleiro no mapa, coma
nun sinistro e incomprensíbel
xogo dos barcos, mentres cantaba cifras a eito de quilómetros de costa e de redes protectoras. Despóis deste papelón ¿canto duraría este home
nun país deses onde na política se conxuga o verbo dimitir? A resposta: a gomina se-

CANTINA
MEXICANA

Festa da Palabra
Silenciada
Nº 17. Ano 2002.
Dirixe: María Xosé Queizán.
Edita: Figa.

Arsenio Fernández de Mesa, na pantalla do televisor, explicando a desfeita do Prestige.

guirá brillando, inasequíbel
ao desalento da oposición.
O seguimento do desastre
ecolóxico e
económico
O 19-N,
non foi maior
na TVG que por coller
noutras canles a data do
estatais, in- afundicluidas as pro- mento,
gubernamen- foi o noso
tais. Mesmo 11-S,
nestas, obserpero na
vouse unha
maior contun- TVG non se
dencia en cer- quixeron
tos comenta- enterar.
rios que na
nosa canle,
case tan autista nestes días coma as autoridades que a controlan informativamente.
En canto o fuel non chegou ás praias, a televisión
ofreceu varias entrevistas a pé
de area e en directo con xente
da zona, expectante diante do
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que lles podía vir enriba. Despois, estas testemuñas desapareceron dos informativos, salvo algunhas xa gravadas (e
peneiradas polo tanto as declaracións). En calquera caso,
moita imaxe de equipos de
limpeza ben equipados, ás veces coreografías de quita e
pon para visitas oficiais, e
nalgunha testemuña algo
queixosa, maquinaria relucinte ao fondo, coma se fose o
panorama habitual nas desamparadas costas.
Sí houbo sitio para prebostes varios, ainda que nesta película do xénero do desastre só
apareceron os actores secundarios: Fraga mandou a López
Veiga para “garantir o turrón
para os pescadores, que é o importante” ; e Aznar, ocupado
en reconquistar Xibraltar a
conta da nosa desgracia, mandou a un Raxoi que fixo a foto,
ou o video, nun helicóptero
ollando uns papeis con cara de
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SANTIAGO
DE

“AS LAVANDEIRAS.
LENDAS E IMAXES DAS DONAS DO RÍO”
DE

EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 5 DE DECEMBRO ÁS 20:30 HORAS NA
FUNDACIÓN GRANELL COA INTERVENCIÓN DE
ENCARNA OTERO,
CARME HERMIDA,
X. ENRIQUE ACUÑA
E A AUTORA, MARI VEGA CERQUEIRO.
RUA M A RTI N CO DA X
VI G O

O tema destacado de portada é
a loita diaria da plataforma cidadá pola retirada do
monumento a Franco en Ponteareas. Inclúese unha
entrevista co alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal. Encartado neste número,
publícase
‘O Farelo’,
revista
humorística
coordenada
por Pepe Carreiro. Tamén
se engade ‘A
Peneira
Deportiva’,
coas
principais novidades non só
das disciplinas das comarcas
do Condado, o Paradanta e o
Baixo Miño.♦

N

M AR P O RT O

desgana. Algún sarao se debía
estar perdendo nesta viaxe forzada ás colonias.
A conclusión é que, á marxe dos telexornais ordinarios e
algúns programas de información ou entrevistas da programación habitual, resulta que o
acontecemento máis grave na
historia ultima de Galiza, que
copou editoriais e primeiras
páxinas en xornais e teles de
todo o mundo, non se cubre na
TVG cun despregue extraordinario diario e en directo. Estes
“operativos” están reservados
para vodas dos Aznar ou “previas” de horas e horas diante
de certos partidos de futbol.
Un esguince de Ronaldo ou o
“affair” de Figo e a cacheira
concita máis debates e horas
de tele que o destino do fuel
submarino, e a especie de miragre da súa solidificación.
Cantas horas non adicou a
TVG, comaas demáis teles, ás
imaxes do 11-S e a difundir o
patetismo da situación, as bágoas dos novaiorquinos, as
traxedias individualizadas daquel suceso e, en suma, canto
nos quixeron amosar os americanos. Pois o 19-N, por coller a data do afundimento, foi
o noso 11-S, pero aquí non se
quixeron enterar. Unha cousa
sí recolleron daquel tratamento informativo: a ocultación
das imaxes “fortes”. Non se
mandou unha cámara a percorrer o litoral e filmar simplamente as penas negras contrastando con algún anaco da
súa cor natural. Estas e outras
sinxelas imaxes conterían
máis forza e información que
mil analxésicas roldas de
prensa oficiais, pero iso era
precisamente o que se trataba
de evitar.♦
G. VILAS

O tema principal deste número é a loita pola abolición da
prostitución. María Xosé
Queizán vencella a existencia
de prostitutas coa loita dos
ilustrados pola liberdade,
igualdade e fraternidade. Mónica Bar repara na creación
dunha asociación de
locais de alterne e dá
datos sobre
os seus asociados en
Galicia. Fóra
do tema central, Queizán
entrevista a alpinista Chus Lago, que escribe unha historia
abreviada das mulleres montañeiras. Carme Vidal inclúe unha semblanza da pintora
Maria Helena Vieira da
Silva.♦

Grial
Nº 155. Xullo, setembro de 02. Prezo 9,50 e.
Dirixe: Carlos Fernández.
Edita: Galaxia.

Baixo o epígrafe de ‘Galicia,
cidade atlántica’, varios
artigos tratan o proceso de
vertebración do país.
Basilio
Lourenço e
Carlos
Fernández
entrevistan a
César Varela.
Tamén
colaboran
Andrés Precedo, Daniel Pino, Xosé Lois
Martínez, Xosé Ramón Iglesias, Carlos
Ferrás, Xosé Souto e Xoán
Luís Dalda, entre outros.
Os seus traballos buscan unha
explicación á historia do urbanismo en Galicia e propostas
para o futuro da ordenación
do territorio.♦
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Rafael Chirbes, escritor
‘Odio a beleza’
MANUEL VEIGA

Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949) é autor de obras emblemáticas da literatura actual en castelán (La buena letra, La larga marcha, La caída de Madrid...). Todas elas publicadas por Anagrama. Traducido aos principais
idiomas, a súa obra foi louvada pola crítica alemana, país onde é desde hai algúns
anos escritor de referencia. Nesta entrevista anticípanos algúns dos seus puntos de
vista sobre a literatura, ampliamente tratados nun ensaio a punto de publicarse.

que chamo literatura como coodio. Non me gustan as frases
vacha. Eu intento precisamente
que simplemente soan ben.
desmontar esa parafernalia. O
Cando me sae unha frase bonimeu estilo é o de non caer neta procuro tachala de contado.
ses bos sentimentos, sen antes
E o feísmo non é máis que oucoñecer qué choiva trouxo estra forma desa falsa beleza.
tes barros. Agora vólvese falar
Hai bos libros barrocos.
do problema da vivenda, esHai, Sánchez-Ostiz en Las
quecendo que o pelotazo inmoPirañas fai case gongorismo,
biliario foi o da lei Boyer.
pero a través da fala dos desfaHaro Ibars ten falado da xerrapados. Marsé tamén comración bífida, a do ministro e o
pón un estilo denso a partir da
ionqui que foron compañeiros
fala popular. É tamén o que fide pupitre.
xo Cervantes e moitos clásicos.
Iso semella algo así como
A novela é linguaxe e só lina deconstrución do Partido
guaxe, pero con todo o que iso
Socialista.
leva dentro. Se a literatura fose
Si, pero ese fío eu enconunicamente xogo, a min non
treillo á miña obra despois.
me interesaría.
Non o tiña previsto. Eu, se sei
¿Usa moitos elementos
o final, non sigo escribindo. O
biográficos?
inconsciente escribe as tres
Busco dentro de min o que
cuartas partes.
me serve para construír as perNos seus artigos e ensaios
sonaxes. Cousas boas e malas.
fala de Aub, un exiliado de
Despois de escribir A Caída de
Valencia, coma vostede.
Madrid sentinme deprimido
E un exemplo do que vimos
polas vergonzas que alí me saífalando. Durante todos os anos
ran, doiame o que me estaba
de goberno da sedicente escontando. Pero iso non quere
querda, as obras
dicir que guste da
de Aub estiveron
psicanálise, nin
esgotadas. E non
tampouco que me
pasou nada. Cheinteresen as vidas
spaña
gou o PP e faciliprivadas, a miña
tou que a filla lle
nin a de ninguén, é o único país
montase
unha
se non me serven do mundo
fundación. Entón
para coñecer algo
saíu Almunia a
novo. Se despois no que se
reivindicalo e a
de escribir un licelebra
o
60
dicir que “era cabro non aprendimarada noso”.
ches algo é que o
aniversario
¿Que destaca
libro é malo.
de Aub?
¿Que pensa dunha guerra e
El cando reda literatura sogresou provisocial?
non o 50”
riamente,
nos
Eu escribo
anos sesenta, viapara aclararme
xe que describe
eu mesmo e, na
en A galiña cega, descubriu
medida en que as miñas dúbique non había dúas Españas,
das ou os meus descubrimensenón unha. O pacto de silentos coincidan cos doutros, a
cio que logo vivimos xa se atomiña obra terá máis ou menos
pa alí. Por outra parte Max Aub
repercusión. Desconfío moito
é un escritor moi capaz de redo intelectual. A literatura é
flectir os puntos de vista conideoloxía, como todo. E aos ritrarios dos propios. Iso é o que
cos sempre lles gustou sairen
máis aprendín del.
ben retratados nos libros e paUnha curiosidade. Na úlra iso compran os escritores.
tima edición de A boa letra
É moi pesimista.
suprimiu o capítulo final.
O mal triunfa sempre. A
Si. Perdérame a estética.
dignidade consiste en deixar a
Esa idea da obra circular, de
morte á porta da casa un día
volver reunir as dúas personamáis. A única dignidade verdaxes do principio e de que a hisdeira é a do traballo.
toria fai xustiza. Era un pegote.
Non todo o mundo escribe
O tempo non fai xustiza e na
sobre os ricos e os que o fan
derrota non hai dignidade.
non sempre os describen faUnha pregunta derradeivorabelmente.
ra. Vostede é valenciano, peA literatura participa da
ro escribe en castelán.
sensibilidade de cada época,
Eu falei en valenciano ou
por iso todos os libros teñen
en valenciano-catalán ata os oidata. O que é ilícito é utilizar a
to anos, co matiz de que a esliteratura como covacha social
cola era obrigadamente en casou ideolóxica, para defender a
telán. Con oito anos marchei de
túa posición ou as túas teses.
Valencia e non volvín ata hai
¿Refírese a algo en conpouco. Agora encóntrome coa
creto?
contradición de que falo en vaCando escribín A boa letra
lenciano coa familia, cos amidixéronme que volver a ese
gos, pero son analfabeto á hora
tempo estaba pasado de moda.
de escribilo. É duro ser analfaAo chegar o PP no 96, sen embeto no idioma propio, pero xa
bargo, a república e a posguenon ten remedio. Un libro corra puxéronse de novo de acmo A boa letra debería estar
tualidade. España é o único paescrito en valenciano, a lingua
ís do mundo no que se celebran
natural das personaxes. Agora
os 60 aniversarios e non os 50.
alporízome cando vexo un poAsí pasou coa guerra e coas
lítico valenciano que non fala
Brigadas Internacionais. Agora
na nosa lingua, pero eu escribo
ata o rei di que el tamén foi un
en castelán. É unha contradiexiliado. Dese espírito particición incómoda.♦
pa o cine e a música. A iso é ao

‘E

O primeiro que chama a
atención da súa obra son os
títulos: La lucha final, La
larga marcha, La caída de
Madrid...
Tento descubrir o que hai
por baixo das grandes palabras,
o que a xeración do 98 chamaba intrahistoria. Penso que as
consignas están feitas de fraxilidade. Tamén existe unha intención irónica e arqueolóxica,
a de excavar as contradicións
de cada época. No título, case
darwinista, de A longa marcha

trato de ver, por exemplo, como a historia é unha sucesión
do esforzo das sucesivas xeracións, unha loita ás veces paradoxal, como a do pai, militante
de esquerda nos anos mozos,
que despois lle queima os panfletos á filla. Por sorte, cada xeración inténtao de novo, ignorando os fracasos da anterior.
¿Por que ese estilo tan sobrio, tan pouco “literario”?
A novela é unha indagación
e o estilo tamén. Igual que ao
principio non sei o que vou

contar, tamén descoñezo o estilo. En cada novela nova tento
fuxir da retórica da pasada. Hai
que facer un esforzo moi grande para escapar do teu propio
estilo. Unha historia debe encontrar a súa forma particular
de ser contada. Para min a beleza sería precisamente o axuste entre a palabra e o que se
conta. A única beleza que existe é, por outra parte, a que proporciona o coñecemento. O
que a xente entende normalmente por beleza é algo que eu

Nº 1.058
Do 28 de novembro ao 4 de decembro de 2002
Ano XXV

Ione Robinson e Osorio Tafall
A guerra do 36 e o exilio uniron á fotógrafa americana e ao político galego
X. ENRIQUE ACUÑA
Osorio Tafall coñeceu a Ione Robinson cando ela chega á Barcelona da guerra civil en 1938. Sentíase atraida, como tantos homes e
mulleres americanas pola sorte da República. Era unha pintora
amadora de aventura que nacera en Portland, Oregon, en 1910 e
que, en 1929, sentira a chamada do que quedaba do México revolucionario. Como as irmás Grace e Marion Greenwood, igualmente pintoras, as terra mexicanas foron quen de ofrecerlles un mundo distinto onde agromaba unha xeración única de muralistas.
Á beira de Diego Rivera situouse Ione Robinsón e con el pintou
para os murais do Palacio Nacional. Chegara a Ciudad de México acompañando ao seu home
que viña a ocupar a corresponsalía da axencia TASS. Joseph Freeman, o seu compañeiro, era un
destacado activista do Partido
Comunista dos Estados Unidos
de orixe ucraina. Ao pouco racharía a parella –Freeman ligaríase á artista neerlandesa Charmian von Wiegand– e Ione, sería
retratada (nos mesmo días que o
fixera con Syra Alonso) por Alfaro Siqueiros e sufriría o machismo da sociedade mexicana.
Marcha a Europa. Unha confusa
etapa da súa vida antes da chegada a Catalunya e conseguir de
Tafall os permisos precisos para
achegarse como fotógrafa a edificios e lugares non permitidos á
prensa. É o comezo da relación
Tafall-Ione e tamén o baptismo
como reporteira da pintora de
Oregon. Sempre baixo a súa protección, documenta o drama dos
orfos de guerra e o trauma dos
internados nos campos de concentración das praias francesas.
Mais a súa cercanía non remataría con fin da contenda. Ione e
Bibiano reúnense de novo en
México. Comparten unha xira
polo país na que Robinson fotografía o día a día dos nenos exliados en Morelia, Michoacan.
Vai ser o momento máis intenso
dunha, das moitas relacións persoais e íntimas, que naceron nos
fragores dun conflito bélico. Case nada se sabe do remate da relación. Tafall encauzaría na universidade mexicana a súa carreira académica e Ione perderíase
nun labirinto que a fai invisíbel
para quen pretendera indagar daquela pintora americana seguidora da paleta de Julio Castellanos ou Guerrero Galván. A xornalista mexicana Teresa del Conde tentou seguir os seus pasos e
só atopou unha traxectoria desgarrada polo alcol. A súa pintura
dilapidárase e mesmo a relación
coa súa filla Anne. Ione tivo lucidez para escribir en 1946 un
extraño libro de memorias –A
wall to paint (Unha parede para
pintar)– e ilustrar unha edición
do Candide de Voltaire. Pero
aquela muller que entusiasmara
a Tafall –“intelixente, persuasiva, sinceira, observadora, fanática de aventuras”, escribiu dela,
Teresa del Conde– que bela e
moza estivera a beira de Diego
Rivera e que cautivara á camara,
tamén mexicana de Tina Modotti, deu en ser unha mera e atormentada pintora de cabalete que
morrería esquecida en 1989.

Bibiano Osorio Tafall nun
retrato dos anos trinta.

Pola contra, o mar
de México ocupara as
primeiras investigacións exiliadas de Bibiano Osorio. Logo viría o seu paso pola FAO
e desde ela as primeiras
informacións privilexiadas, pero
solidarias, a aqueles –como Paz
Andrade– antigos compañeiros
galegos logo embarcados na

Ione Robinson retratada por Siqueiros. Á dereita, Osorio Tafall fotografado na súa derradeira viaxe a Galiza. A . N .T.

aventura empresarial
de Pescanova. Home
da ONU desde 1956,
os seus destinos reportaríanlle a confianza
de dous secretarios
xerais –U Thant e Dag Hammarskjöld– ata ser nomeado xefe de misión nos conflitos de
Congo (1964) e Chipre (1967).
Os sete anos que viviu en Nico-

sia mesmo os aproveitou para
redactar un tratado científico sobre a flora da illa.
O seu labor nas Nacións
Unidas, –que quixera descalificar Luis María Ansón en crónicas dende o Congo de Tshombé
para o ABC– obrigoulle a unha
cautela diplomática que, si cabe,
o distanciou obrigatoriamente
da política dos exiliados gale-

gos. Tróuxolle pola contra a fala
á perfección de sete idiomas e o
coñecemento doutros catro. E
quixo traerlle mesmo un papel
na chamada Transición cando, a
expensas de Jaime de Piniés, o
presidente Suárez estudou facer
del o depositario da legalidade
estatutaria e republicana de Galiza e convertilo no “Tarradellas” galego.♦

No centenario do científico, alcalde, galeguista e
diplomático internacional
X.E.A.
Tafall naceu en Pontevedra hai
cen anos con outros apelidos. Os
Fernández Osorio da partida
baptismal nunca os desprezou
pero gustou máis do segundo
apelido do seu pai. O que o emparentaba cos Tafall compostelanos, cregos e musicólogos.
Dos Osorio tomou o xenio representado pola súa nai e deu en
ser Osorio Tafall cando realmente, aquel 2 de decembro de
1903 foi inscrito na sancristía de
san Martiño de Salcedo como
Manuel Bibiano Fernández
Osorio. Maís sempre será Tafall.
Para o seu admirado mestre Manuel Mars, para os seus compañeiros da Residencia de Estudiantes madrileña, para Enrique
Líster, para a Historia e tamén
para os que tentaron emporcar,
desde a dereitona pontevedresa,
a súa figura excepcional.
Viviu dos seus 87 anos, 54
fora de Galiza. No obrigatorio
exilio da formación académica,
cinco anos en Madrid e un en
Dahlen, Alemania. Pero o extrañamento máis continuado e cruel
chegaría logo da derrota da democracia republicana de 1936.
En Francia dous anos, tres nos
Estados Unidos, sete entre Chile
e Arxentina, tres en Indonesia e

outros tres en Exipto. Tamén os
tres do Congo e os casi oito de
Chipre. Unha historia monumental de exiliado que queda aumentada aínda cos repetidos
anos vividos en México, onde
morreu en agosto de 1990.
Bibiano Osorio era a gran
esperanza da ciencia galega á
altura de 1928. Un xenetista á
beira de Cruz Gallastegui na
Misión Biológica e á vez un
pioneiro, á par de Ramón Sobrino, no descubrimento dos
petroglifos galegos. Compatibilizaba as súas dotes de investigador co atletismo (sprinter da “Gimnástica” nos 100
metros lisos), co asociacionismo (presidente do Recreo de
Artesanos) e, co ensino, desde
a docencia e a dirección do Instituto de Pontevedra.
O fin da Dictadura de Primo
de Rivera permítille un protagonismo que el perseguiu desde a
actividade política. O advenimento da Republica convertiuno
en Alcalde constituinte de Pontevedra e en Deputado nas Cortes
españolas. Comeza a despuntar o
Tafall dirixente que funda o xornal republicano pontevedrés El
País e o que protagoniza sonoros
enfrontamentos coa dereita calvosotelista no parlamento de Ma-

drid. A súa bandeiría na terra
achegao nun primeiro momento
a Casares Quiroga, mais logo os
seus camiños distanciaríano do
político coruñés e, Bibiano Taffall, recalará na formación política de Manuel Azaña. Desde a Alcaldía de Pontevedra impulsou o
proceso estatutario e o trunfo da
Fronte Popular que o leva a ocupar cargos de responsabilidade
nos ministerios de Traballo e Gobernación en Madrid. Como
Sub-Secretario deste último Ministerio vaino coller o alzamento
militar de xullo de 1936. Cesado
nos primeiros intres da contenda
retorna ás aulas nun instituto de
Madrid, adopta responsabilidades na dirección de Izquierda Republicana e pasa dirixir o seu voceiro Política na capital sitiada,
mentres o goberno se retira a Valencia. Tafall convertese nun cadro fundamental dos seu partido,
nun -organizador e propagandista que viaxa en octubre de 1937 á
Unión Soviética e no 1938 a Nova York nunha xira que acadou
unha grande repercusión internacional e conmoveu a colectividade galega dos Estados Unidos. O
cargo máis importante chegaralle
ao seu retorno cando é nomeado
“Comisario General del Ejercito
Popular”. Desde el, intentou

manter a integridade dos exércitos da República e ordenar, no
que cabía, ós derradeiros meses
bélicos. Xa en terras francesas,
un novo nomeamento confírelle
unha máis que dificil responsabilidade . O seu cargo de secretario
xeral do SERE (o organismo oficial de axuda aos refuxiados e fuxidos) convértese nunha responsabilidade abrumadora que Tafall
solventou con dignidade, valentía e decisón antes de converterse, el mesmo, nun exiliado maís.
Mentres, na súa Pontevedra,
desde xullo de 1936, Bibiano
Osorio Tafall xa é a besta negra
da direita pontevedresa. Os seus
compromisos e alianzas desde a
alcaldía co obreirismo local, o
seu paso por Gobernación en
Madrid de cando a morte de
Calvo Sotelo e os seus postos de
responsabilidade no fronte bélico van demonizar a súa figura
malia o enorme prestixio social
acadado antes do 36. A súa muller –aínda entre nós– foi encarcerada e perseguida e a súa biblioteca e domicilio foron asaltados. Só a solidaridade de Gallástegui e a súa extraordinaria
muller Elisa Fraiz, puidieron
solventar os primeiros sufrimentos, e mesmo as fames, da súa
dona e fillos.♦
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¿Crise na poesía?

Letras de Cal desaparece
por decisión dos poetas que a crearon
A colección péchase con doce títulos de autores novos e dúas antoloxías
CARME VIDAL
Durou cinco anos, o tempo que vai entre os dous Encontros de
Escritores Novos. Catorce títulos viron a luz baixo o selo de Letras de Cal, unha iniciativa creada por un grupo de poetas novos
como alternativa á falta de canles de expresión e publicación.
Os poemarios de Verónica Martínez e Suso Bahamonde pechan a
colección de poesía Letras de
cal. Desde que hai cinco anos se
dera a coñecer publicando os primeiros libros de María Lado e
Celso Fernández Sanmartín, o
selo creado por un grupo de dezasete poetas tirou do prelo tamén obras de Sechu Sende, Olga
Novo, Kiko Neves, Francisco
Souto, Xosé De Cea, Igor Lugrís,
Carlos Negro, Celeste Craveiro
ademais dunha antoloxía de poetas galegos dos noventa e outra
de poesía vasca desa década.
Letras de cal supuña unha
iniciativa singular no panorama editorial. Contaba cun con-

sello editorial composto por
máis de quince poetas entre os
que se atopaban Rafa Villar,
Marta Dacosta, Paco Souto,
Eduardo Estevez, Sechu Sende, Modesto Fraga, Emilio Insua, Marilar Aleixandre, Iolanda Castaño, Emma Couceiro,
Igor Lugrís, Carlos Quiroga,
Estevo Creus e Xavier Rodríguez. As decisións de publicación tomábanse de forma
asamblearia e eran os propios
promotores os que se encargaban da distribuición e promoción dos libros.
De forma colexiada tomouse
tamén na última reunión a decisión de poñerlle fin á colección

de poesía. Rafa Villar, un dos
seus creadores, fai balance e sinala que ademais dos libros editados, Letras de Cal organizou
recitais nos que participaron
máis de cincuenta poetas. “Dependía da nosa vontade e desde
o seu nacemento houbo un grande cambio sociolóxico. Organizábanse menos actos e mesmo
houbo que anular algunha presentación” sinala Villar ao tempo que destaca o papel da colección á hora de publicar os primeiros libros de autores que tiñan difícil entrada no mundo
editorial. Sechu Sende, pola súa
parte, sinala que, en certa maneira, Letras de Cal convertiuse
para eles nun observatorio do
estado da literatura máis nova e
polas súas mans pasaron nestes
anos máis de cen poemarios de
autores que buscaban a maneira
de convertelos en libros. Modes-

to Fraga apunta tamén que a Letras de Cal se achegaron neste
tempo poetas xa coñecidos que
querían publicar con ese selo pero o consello editorial decidiu
manter a liña inicial de ser plataforma para os máis novos.
Editorial de referencia
“Foi unha editorial de referencia
para xente nova. O catálogo que
deixa ten moita calidade e arredor de Letras de Cal creouse todo un movemento de actividade
literaria que levaba a poesía á
rúa” afirma o poeta Eduardo Estevez, un dos membros fundadores. Para Estevez as dificultades dos máis novos para publicar seguen existindo polo que “a
desaparición da colección é unha mala noticia porque neste
momento é case imposíbel publicar un libro se non ven avala-

do cun premio. A xente nova vai
sen TIR a necesidade e esta perda servirá como aliciente para
que aparece xurda unha nova
iniciativa semellante”.
Letras de Cal naceu despois
da celebración do I Encontro de
Escritores Novos celebrado hai
cinco anos en Compostela. A
xuntanza dera lugar a un forte
debate xeracional no que os poetas novos demandaban o seu
espacio no sistema literario.
“Matar o pai. Esnaquizalo e enterralo con cal vivo, para que a
única lembranza que nos deixe
sexan os versos que nos unxiron”. As palabras de Rafa Villar
que orixinaran a polémica continúan presentes na páxina da rede da colección poética que desaparece a pouco de que os escritores novos se deran cita no
segundo encontro en Mondoñedo neste mes de novembro.♦

O Premio Esquío queda deserto por primeira vez
C.V.
A noticia da XXII edición do Premio Esquío non é o nome do gañador senón que o xurado decidise deixar o premio deserto por primeira vez na súa historia.Corenta
e catro obras concorrían a este galardón que outorgou un accésit ao
poemario Fálame de Antón Lopo.
Vicente Araguas, Teresa López, Xulio Valcárcel, Estíbaliz
Espinosa e Fernando Bores compuñan o xurado da XXII edición
do Premio Esquío, fallado en Ferrol o pasado sábado día 23 e
convocado pola Sociedade Valle
Inclán e Caixa Galicia. O xurado
decidiu despois dunha longa reunión deixar o premio deserto e

Antón Lopo recibíu o accésit por Fálame.

conceder un accésit ao libro de
Antón Lopo. Na modalidade de
poesía en español presentáranse
176 obras das que resultou gañadora La lluvia en los relojes do
catalán Ramón Sanz.
Un dos membros do xurado, Xulio Valcárcel sospeita
que unha das razóns para que
se dera esta situación pode ser a
coincidencia no tempo doutros
premios, algún moi ben dotado
economicamente, que levou a
que houbese unha afluencia
menor de obras presentadas ao
Esquío. “Trátase dun premio
moi consolidado e prestixioso
e, aínda valorando os méritos
do libro ao que se lle concedeu

o accésit, o xurado decidiu que
pola propia calidade do premio
era mellor deixalo deserto”
afirma. Poetas como Pilar Pallarés, Xavier Seoane, Manuel
Forcadela, Cesáreo Sánchez,
Fernán Vello, Álvarez Cáccamo ou Ramiro Fonte foron esquíos en anteriores edicións.
A metade de orixinais
Gañadora en 1999 resultou Estíbaliz Espinosa, agora membro
do xurado do premio. “Non iamos con esa idea pero ao noso
xuízo non había ningún que fose
excepcional. O pasado ano
presentáranse case o dobre de

orixinais. Non significa que esteamos diante dunha mala colleita
de poetas senón dunha decisión
das catro persoas que compuñan
o xurado”, explica Espinosa que
defende a “normalidade” da decisión adoptada polo xurado.
Xulio Valcárcel coñece a
convocatoria polo miúdo xa que
leva por volta de dez anos participando como xurado. “Non se
está a cuestionar o momento literario. A poesía é unha carreira de
fondo e non convén a precipitación á hora de valorar, ás veces
mesmo os libros adiántanse á
súa época. Non se cuestiona nin
a calidade lírica nin a valía enorme de Antón Lopo” afirma.♦

AXENDA A NOSA TERRA 2003

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.
●
●

Prezo: 25 euros.

Oferta
de lanzamento para
os nosos subscritores

20

euros.
Faga a súa reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou mediante o correo electrónico subs.anosaterra@terra.es
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Ela casou ben

Seguro azar

O estado da música folc e de raíz
RODOLFO DACUNHA
mostras e festivais especializados, etc
En datas recentes tiven oportunidade de parTodas elas cuestións transversais, pareticipar nunha das charlas-coloquio Falando
llas ao constatado retroceso no uso da nosa
do noso, organizadas pola Agrupación de
lingua nos media e entre os máis novos.
Centros Deportivos e Culturais de Vigo. FaAsí, houbo quen propuxo a creacións duns
labamos de música folc e de raíz, Luís Correa
“40 principais da canción galega”; de no(Os Carunchos), Xoán Luís Fernández Fasevas unidades didácticas audiovisuais para o
ro (Zouma Records) e Adolfo Domínguez Fiensino. Incidiuse tamén na recuperación da
to (A Roda). Todos eles, e nós, co arriscado
prensa específica e entrar no mundo das
cometido de respostarmos ás reiteradas intefestas populares con maior determinación.
rrogantes que nos últimos anos xurden froito
Sen dúbida un campo de gran potencial.
da dinámica mesma do sector: ¿poden os folRematados os turnos de opinión e tiraquies viveren do seu oficio? ¿por que non se
das unhas primeiras conclusións, o pouso
ten máis presencia nos medios públicos de dique a un lle queda é o dun certo escepticisfusión? ¿por que desaparecen as publicacións
mo e incerteza. Mais non é menos certo que
especializadas, cando hai máis xente que
hai selos que venden máis nos comercios da
nunca tocando e estudando?
ruta xacobea que nos do país. Que os conComo se pode apreciar, cada unha das
servatorios e escolas tradicionais están a fapreguntas daría para moito comentario.
ceren un bon traballo; ou que na medida das
Mais as respostas, en parte, xa se teñen
posibilidades os grupos van apresentando as
apuntado dende estas páxinas.
súas novidades. Lentos, pero sen pausas.
Entre os alí presentes (non todos os que
Nunha sociedade
deberían, por certo) fucomo a nosa, cada vez
mos debullando paremáis urbana, o previsíceres e sentires partinunha sociedade
bel era, e é, a elaborado das respectivas exción dun discurso muperiencias personais:
como
a
nosa,
sical anovador. O reque se os galegos continuamos a dar máis
cada vez máis urbana, pertorio dunha nova
tradición que sen desvalor ao que nos vén de
botar as raíces da mefóra; que se pasamos
o previsíbel era,
moria común, apunten
dun folclore vivo a oue é, a elaboración
cara outras maneiras de
tro de escaparate.
ollar e sentir. ¿Acaso a
De como o pirateo
dun
discurso
musical
cultura popular non é
está a afundir aos peun suma e segue no dequenos selos en benefianovador”
vir cotián? ¿Non son as
cio das multinacionais;
bandas de gaitas un feou como consonte se
nómeno recente? Por
está a fallar na mellora
tanto, aquí non están a fallaren os axentes
da autoestima no interior, tampouco damos
de base, senón que trunfan as institucións e
a talla na promoción cara ao exterior. A caos seus soportes conceptuais (bilingüísmo
rencia dun circuíto estábel anual, alén das

‘N

DAMIÁN VILLALAÍN

P

harmónico e rexionalismo paifoco); con redes de telefonía rural (anti-internet incluídas). A consigna é clara: “deixádeos vivir
desmemoriados. ¡Que non desperten!”.
E eu, animal simbiótico, rururbano,
traio para a ocasión un dos meus referentes;
“fai un sol de carallo (...) ¿Quen carallo
manda aquí?” (dicían Os Resentidos, ¿lembran?). Xa de volta, no cruzamento de entrada ao meu barrio, sorprendeume no lusco-fusco, entre chuva e vento, unha pintada
branca na calzada: “A Maruca casou ben”.
Velaí, así están as nosas músicas e letra.
Unha maruxía de fondo que por veces
agroma á superficie. Unha corrente a reverberar, asulagada por unha mesta man de
verniz catódico, relumbrante e omnímodo.
Porén, o que é casar, a miña viciña Maruca
casou ben, e en galego. Abofé que si.♦

Xantar de outono
ante os cadros de Pérez Alaez
ANTÓN PATIÑO REGUEIRA
Entre os vellos castiñeiros de San Loucos galegos, hospedeiros no bon recibir e
renzo de Torbeo (Ribas de Sil), aos meus
vivir mutuo.
oitenta anos pasados, fun gozoso na reO artista Alaez de pincel áxil, coas cobusca dos Boletus edulis, penicola e bares primarias e o seu xenio artístico tan
dius que, coa Amanita
agudo, regálanos en carubescens, compuxeda lenzo o palpitar dos
ron con allo, cebola,
verdes e grises de Galios contados trazos za, paisaxes que pareperixel e tomate, unha
potaxe exquisita que
cen ensoñadas.
que compoñen cada
coroaron uns cachelos
A fe que estamos
aos que os labregos lle
ante un artista que execadro, o observador
din viuvos.
cuta a arte con soltura.
non atopará retoques Nos contados trazos
A fe que para os finos comensais de hoque compoñen cada caque o amaneiren”
xe: Manolo, o Patriarca
dro o observador non
de San Lourenzo, a súa
atopará retoques que o
señora Elisa e quen isamaneiren.
to escribe, foi gozoso o
Gozaremos coa arxantar, regado ademais co viño mencía do
te de Alaez nas paisaxes casteláns-leoneHostal Luis de Rairos.
sas da súa nenez; regalías de ocres e ouNin no mellor hotel do mundo gozariaros de manchas horizontais na lonxura
mos de tanto pracer degustativo. E agora
que alongan en profundidade o horizonque no entremés nos servimos un café cote. Cadros que debería haber en cada folombiano, dando inicio á tertulia, aproveito
gar monfortino.
para dedicarlle estas liñas ao pintor Xosé
Teño por seguro que, cando mostre a
Luís Pérez Alaez, lembrando o seu xenio
súa obra no mosteiro de Poio, a gran riqueartístico e ben merecida valía.
za colorística dos seus cadros encantará a
O pintor Alaez é humildoso, querenmonxes e visitantes.
ciado ás súas raices maragatas e aos seus
Finalizo o meu escrito aínda co gusto no
cumios montañosos que aveciñan coas
padal á variedade dos Boletus e Amanita ruastur de pastores asturiáns, irmandados
bescens que foi o noso xantar, aínda despois

Pobra
de Trives

‘N

Xosé L. Pérez Alaez.

do café colombiano tan recendente que me
ofreceron Manolo e Elisa, dándolles as gracias por tan grato recibimento.♦
ANTÓN PATIÑO REGUEIRA é trobador, pintor e
micólogo de campo e fogón.

obra de Trives. Supoño
que serán aínda moitos
os galegos que non puxeron nunca o pé neste concello. Mesmo haberá moitos
que nin tan sequera saiban
situalo con precisión no mapa. Eu estiven alí por
primeira vez na miña vida
hai cousa de sete días,
formando parte dunha delegación da Fundación Carlos
Casares convidada polo
Concello e o Centro de
Desenvolvemento Comarcal.
Merece moito a pena ir a
Trives. A paisaxe, no cerne
da Serra da Queixa, co cume
nevado de Cabeza de Manzaneda ao fondo, é conmovedora. A vila ten moito interese,
pois conserva a fasquía que
lle proporcionou a principios
de século unha burguesía local que soñaba con facer de
Trives un elegante e atractivo
enclave de montaña, co seu
casino, os seus hoteis e a súa
alameda. Un Chamonix ou
un Davos ourensán. Paradoxicamente, a depresión na
que a vila caeu despois foi a
mellor axuda para a súa conservación. Como lle pasou a
Santiago, tantos séculos
paralizada e felizmente
esquecida polo progreso.
Pero o mellor de Pobra
de Trives é que vive alí moita
xente que quere a vila e que
segue empeñada en facer realidade o soño dos seus
proustianos devanceiros.
Xentes como o alcalde, como
o director do Instituto, ou
como Vicente Cid e Xoán
Carlos Domínguez Alberte,
sensibles e utópicos
enamorados daquel bravo
anaco de monte perdido no
oriente galego. Eles son os
responsables de que en
Pobra de Trives exista un espacio cultural único en Galicia. Trátase do Centro de Interpretación Histórica e Cultural da Comarca de Trives,
un lugar que non quedaría
ben descrito se o
definisemos como “museo
interactivo”, que é como,
para abreviar, o presentan
alí. Aquilo é máis ben unha
instalación, un itinerario
lírico e plástico a través da
xeografía, a historia e a vida
cotiá da comarca. Unha sorpresa continua realizada cun
extraordinario gusto e con
moito amor. Aínda que só
fose para ver e gozar deste
lugar, que non aparece nos
medios e que pouca xente
coñece, merecería a pena ir
a Trives. E, de paso, comer
unha perdiz.
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MULLERES REAIS

C ON VIDAS DE TEATRO
CARME VIDAL

A escritora M arga do Val e o actor e director teatral Roberto C ordovani levan nestes comezos de decembro a C arolina O tero e Aurora Rodríguez á escena. C on Rosalía de C astro,
serán as únicas mulleres galegas que existiron e logo se converteron en personaxes teatrais.

O

venres 6 de decembro, Carolina
Otero volverá a
Valga, onde naceu
e o luns 9 presentarase tamén como La Belle Otero: o corpo que
fala no teatro Principal de Santiago, escenario que acollerá, ao
día seguinte, a aparición de Aurora Rodríguez e a boneca de
carne. As dúas son obras de
Marga do Val dirixidas e interpretadas nos seus papeis estelares por Roberto Cordovani.
“As biografías interesan, están mesmo de moda, pero non pasan ao teatro porque non se ven
como espectáculo” afirma Marga
do Val. Explica así que se ben no
seu libro sobre a muller nacida en
Valga a protagonista é Carolina
Otero, na obra teatral o papel
principal corresponde á personaxe que ela mesma creou. “Trata
sobre a dignidade da muller que
se transforma día a día para sobrevivir, está condenada a seguir
en escena eternamente, a ser sempre actriz”, sinala mentres define
a Aurora Rodríguez como “a creadora da súa filla que concibe como unha boneca para ao final matala, como un pigmalión derrotado, no fondo o tema é o da frustración da maternidade”.
Parécelle de todos xeitos a
Marga do Val un atrevemento
converter mulleres que existiron
en personaxes de escena e, dalgunha maneira, prefire imaxinar
que non existiron á hora de crear
as obras teatrais.
La Belle Otero e Aurora Rodríguez viviron os mesmos tempos, as dúas morreron cando xa
rematara a primeira parte do século XX pero, sen embargo, non
semella que entre elas haxa moitos puntos en común. “Coinciden nunha certa ambigüidade sexual. As dúas poden ser moi
masculinas. Aurora díxolle ao
psiquiatra que o seu craneo era
viril e Carolina ten tamén un lado andróxeno. Aurora afirma que
nunca gozou cun home e falaba

da afrenta carnal que sufriu para
ter a filla por non existir a inseminación artificial mentres Carolina di que conserva a virxinidade da indiferencia sexual nesta
obra que leva o lema de unha
muller mil veces amada” explica
a autor de dúas obras nas que as
biografías se ofrecen cunha “interpretación persoal”. Á visión
particular de Marga do Val dálle
corpo a interpretación de Roberto Cordovani que máis unha vez
se mete na pel de dúas mulleres
para levalas á escena. “Desde as
orixes do teatro os homes facían
o papel de mulleres e as mulleres
tiñan que vestirse de homes para
aparecer nunha obra. Cordovani

toma perfectamente o sentir destas personaxes e a súa transgresión. En Aurora retrata o terror e
con Carolina mostra unha muller
desubicada que sabe o que é o
desprazamento”.
Marcan estas dúas mulleres,
ao seu ver, o “paso do privado ao
público”. No caso de Aurora Rodríguez, “crea a Hildegart para
que libere a muller e ao proletariado en tanto Carolina convertida en La Belle Otero explica tamén esa transición”. Sen embargo, as dúas obras teñen unánimo
diferente que a autora explica por
medio de música. Aurora é a traxedia, é Mozart. La Belle Otero é
alegre, é a Carmen de Bizet.♦
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Maruxa Mallo
coa xeración do 27
A actriz galega Margarita
Fernández meteuse o pasado
día 21 no Círculo de Belas
Artes de Madrid na pel da
artista Maruxa Mallo nunha
acción teatral que celebraba
o seu centenario. Cun abrigo
de lince e as cara pintada á
maneira en que o facía a creadora de Viveiro, Margarita
Fernández foi festexada polos seus compañeiros da xeración do 27 entre os que se atopaban García Lorca, María
Zambrano, Concha Méndez
ou Salvador Dalí, interpretados, entre outros, por Alberto
Comesaña e Isabel Arcos.
No espectáculo reviviuse
unha plástica similar á das

Verbenas da pintora, cun
grande colorido que evocaba ás festas populares que
tanto lle gustaban. É a segunda vez que Margarita
Fernández se torna en Maruxa Mallo. No congreso
adicado á pintora en Viveiro
no mes de octubro apareceu
convertida na artista preparada para pronunciar unha
conferencia que Mallo levara ao seu exilio latinoamericano. Margarita Fernández
conseguiu revivir a súa voz,
o seu xeito de falar e os seus
xestos de maneira que ata
os sobriños de Maruxa Mallo se sorprenderon dos pa♦
recidos das dúas mulleres.♦

55, St. Mark’s Road
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Teaching vs.
cheating
CÉSAR VARELA

N

MAR CALDAS. Sen título (Momentáneas), 2002. Fotografía dixital a cor laminada.

AXENDA DE N OVO S CREADO RES
PAULA BERGANTIÑOS

Os que aínda non a viron terán que darse un pouco de presa porque o luns 9 de novembro remata en Santiago a exposición do II Premio Auditorio de G alicia para xoves artistas que promove o concello compotelán.
O primeiro premio foi para o vídeo
Vértigo 02, de Lorena Gómez,
que estudia Belas Artes en Pontevedra. Tamén se concederon catro accésits a Suso Fandiño, Felix
Fernández, Irene González e Simón Pacheco. Pero no Auditorio
de Galicia poden verse os 47 traballos que se seleccionaron dun
total de 180 participantes.
Un percorrido pola situación

creativa galega a través da obra de
autores que utilizan todo tipo de
fórmulas, desde as disciplinas máis
tradicionais como a pintura ou a escultura ata soportes máis actuais
como o vídedo ou as instalacións.
Manuel Portas, concelleiro
delegado do Auditorio de Galicia
e presidente do xurado convida a
visitar a exposición e destaca que
“a vocación de apoio e difusión

Artistas seleccionados
Almudena Aparicio, Inés Barros, Suso Basterrechea, Mar Caldas, Xaquín Carpinteiro, Oscar Castro, Juan Cidrás, Isaac Cordal, Sandra de Jesús Fernández, Ana de
Matos, Marta Debasa, Suso Fandiño, Félix Fernández, Teresa Fernández, Rosa Figueroa, Juan José Fuentes, Olalla García, Lorena Gómez, Cristina González, Irene
González, Luisa González, Patricia Iglesias, Mónica Lavandeira, Alberto Mera, Berio
Molina, Antía Moure, Nano4814, Silvia Omil, Simón Pacheco, Jesús Pata, María Peña, Marc Quintana, Carlos Rial, Roberto Ribao, Jorge Rivera, Pilar Rodríguez, María
Ruído, Bárbara Saínza, Pablo Sánchez, Nieves Sierra, Juan Silva, Carlos Tejo, Gosia
♦
Trebacz, Carlos Troncoso, Manuel Vázquez, Alicia Vidaurre e José Ángel Zabala.♦

GONZALO

da arte coa que naceu este Premio permite, através de mostras
como esta, achegarnos ao traballo realizado polos novos artistas,
abrírnos a todo o mundo de posibilidades e sorprendérmonos perante a grande variedade de técnicas, soportes e estilos”.
“A extraordinaria resposta as dúas convocatorias
–apunta o alcalde,
Xosé Antonio Sáchez Bugallo– fainos reflexionar sobre a necesidade de
achegar vías de desenvolvemento e difusión ás actividades
dos novos artistas
que, a cambio, devol-

ven aos espectadores a posibilidades de visualizar as súas propostas que sorprenden pola súa
calidade e diversidade”.♦

.
Isaac Cordal
01.
Sen título, 20
iro,
ace
de
o
Cab
rede e luz.

a lingua inglesa acontece un curioso xogo
coa palabra
“teaching”, que quer dicer
“ensinar” e a verba “cheating”
que, construida coas mesmas
letras, significa “copiar” ou
facer trampas nun examen. A
tradución deste título na nosa
lingua sería algo así como:
“Ensinar vs. Enganar”.
O profesor americano Joel
Marks opina que, “cheating”
podería ser a inversión (perversión ou subversión) de
“teaching”, ou sexa que “ensinar” e “enganar”, poderían ser
as dúas caras da mesma
moeda. Nun artigo da autoría
do dito profesor, aborda a cuestión da “copiadela” entre o estudiantado americano, que lle
afecta por exercer el mesmo
como profesor de Ética.
Conta como nunha universidade americana, e á vista do
inzamento do “cheating” (a
copiadela) no Campus, as autoridades académicas idearon
un sistema para incentivar a
honestidade nas probas.
Daban bonos de desconto na
consumición na cantina a
quen asinase o compromiso de
non copiar nos exames.
O autor opina que, aínda
que tan inxenuo método tivese
algún éxito, faría un fraco
servizo á causa da honestidade
pois o feito de premiar a honradez sería a antítese da honestidade ben entendida. O profesor
asume que non podemos achegarnos ao problema desde
perspectivas de “premio” ou
“castigo”, se queremos xenerar
honestidade entre o alunado.
Nin sequer empregar un
sistema de draconiano control
de exames para evitar a copiadela sería unha solución, pois
sob o ponto de vista ético
¿Qué mérito ten que unha persoa non minta se previamente
lle pecharon a boca? Atopámonos aquí co dilema da
necesidade de libertade de
escolla como condición
necesaria para a existencia da
virtude ou do “pecado”.
O profesor, como non
concorda coas técnicas condutistas de premio e castigo, para
xenerar seres humanos éticos,
nas súas aulas non emprega
métodos coactivos para evitar
a copiadela, é dicir, deixa o peso da responsabilidade aos
propios alumnos. Isto non quer
dicir que nos seus exames se
poida copiar libremente. ¡Ben
lonxe diso! Utiliza todos os
medios racionais de que
dispón para convencer os estudantes de que non é
moralmente correcto o copiar.
Recollemos a conclusión
nas súas proprias palabras: “
Se o contido dun curso de Ética non convence ao estudante
para que susteña unha conduta honesta diante da
copiadela, ¿de que valería calquer estratexia extrínsica para
acadar o mesmo fin? ¡Poderíamos gañar a batalla mas perderíamos a guerra!”
Pola nosa parte
apreciamos o tal
procedemento nunha clase de
Ética, pois conleva ao
mesmo tempo un contido ético suceptíbel á súa vez de ser
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Susana Dans
‘A crise
no teatro galego
non depende
dos actores’
A.N.T.
Vén de recibir o premio
Maruxa Villanueva de teatro, ¿que vai significar na
súa carreira?
É a segunda edición do
premio e colleume de sorpresa. Outórganmo en recoñecemento do traballo desenvolvido este ano en Mulleres
pero polos quince anos que
levo subida aos escenarios.
Supón unha inxección de
ánimo xa que o galardón significa que ao longo dos anos
a miña carreira foi medrando, que vou no camiño axeitado, que a xente que me
premia confía en mín. Ten
consecuencias no futuro xa
que supón un empurrón forte
a nivel profesional.
Tras o éxito de público de
Río Bravo a crise no teatro
parece unha contradición.
Á marxe de éxitos puntuais, a captación do tempo de
lecer está acaparada pola televisión e o vídeo. Pódese falar
de crise, pero non dentro do
teatro. Non depende dos actores, senón da carencia dunha
política cultural preocupada
polas expresións artísticas.
Non hai ganas de que se normalice o feito teatral, pero o
problema non se reduce exclusivamente ao noso país. Oxalá
todo o teatro galego gozase do
mesmo éxito ca Río Bravo.
¿A solución estaría nunha reforma urxente do sistema de subvencións e programacións?
Cómpre aumentar as axudas que recibe o teatro, porque actualmente estamos recibindo esmola. Sen embargo, a
solución acharíase máis alá,
nunha revisión absoluta da
política cultural. O problema
radica na busca, por parte das
institucións, do crecemento
económico en detrimento de
sectores que non se consideran prioritarios como pode ser
a sanidade ou o teatro.
¿Como se presenta a
creación da Escola Galega
de Teatro?
Coido que é moi importante que exista instrución para os novos actores e estou de
acordo en que se faga. Pero
preocúpame que todo o apoio
que se está a dar ao noso ámbito se reduza á este proxecto,
porque non todos os actores
nos beneficiaríamos.♦

MAITE DO N O
cántalle
a un mar
vertical

CARME VIDAL

No disco aparece vestida
de mar, cun corpiño
elaborado con cunchas e
un tul á maneira de rede.
A cantante, poeta e actriz
Maite Dono presenta
O mar vertical,
o seu segundo traballo
discográfico.
M Ó N IC A C .

O mar está presente en cada unha das cancións do segundo disco de Maite Dono. O mar vertical chega dous anos despois de
que a autora publicase o poemario que é xermolo deste disco.
“O libro marcou o meu nacemento na literatura galega e para
min forma un todo con este traballo, foi un pretexto para este
traballo monográfico que conecta comigo” sinala a autora, malia
que só tres poemas dese libro pasen agora a un disco no que se
inclúen temas tradicionais, cancións de Mateo Feijoo e mesmo
un poema de Curros Enríquez.
¿Por que esa presencia absoluta do mar? “Porque é grandioso,
un pensamento que comparto con
miles de persoas, atráeme e ao
tempo dáme moito medo”. O mar
que a Maite Dono lle produce tal
atracción é vertical. Apareceu un
día cando a poeta miraba o cadro
O rompeolas de Sorolla. “O mar
estaba por riba da cabeza das persoas. Paso a vida buscando mares

verticais, semellan como se levasen todo, como se fosen rexeneradores” di Maite Dono mentres se
decata de que a afirmación pode
mesmo parecer contradictoria nun
momento como este no que o petróleo invade as praias e as olas
non limpan senón se converten na
resaca da traxedia.
Música e teatro
Escribe e canta ao mar desde Madrid, onde marchou hai tres anos.
“Teño unha capacidade forte para
imaxinar e desde aquí o mar aínda
se engrandece máis”, comenta esta cantante que se deu a coñecer
hai catro anos con Corazón de
Brief, un disco no que reinterpretaba temas de Emilio Cao. Daquela a súa voz aparecía só acompañada co piano, agora a instrumentalización fíxose máis complexa
pero, mesmo así, ela defende que
nos dous traballos agroma unha
“coherencia estética que definiría
como intimismo, un artista reco-

rre un camiño pero sempre quedan as marcas de identidade”.
Confesa que sinte unha migalla de vertixe á hora de presentar
un disco asinado só co seu nome
pero mesmo así confianza non lle
falta ao ofrecer o que ela escolle
para cantar. Anda á voltas cun novo poemario, traballa como actriz
e gústalle tamén subir ao escenario para interpretar en directo as
súas cancións. “Para un artista é
lóxico manexar distintos rexistros,
camiñar en moitas direccións, no
meu caso o teatro axúdame á hora
de cantar. Cando actúo en directo
é como se me metese no papel
dunha personaxe, Maite non é
quen importa senón aquela outra
muller que está no escenario” explica desa outra sorte de interpretación teatral que para ela é cantar.
Cancións saudosas
Lamenta Maite Dono ter pasado
tanto tempo sen poñer na rúa un
novo disco. Sínteo pero non por iso

mostra menos alegría porque á fin
chegase. Entende que traballa nun
“mundo complexo” confuso ás veces para unha persoa que se confesa “utópica e idealista que só sabe
o que quere dicir e tamén que quere dicilo”. O que quere dicir está en
O mar vertical, un disco co que se
emociona, sentimento que busca á
hora de subir ao escenario e que
quere compartir co público que a
escoite. Trátase dunha comunicación que afirma sentir en especial
cando canta a “Cántiga” de Curros
Enríquez, un poema que transmite
unha melancolía que aparece
igualmente en temas como “Lamento” ou “É a nostalgia”. “Realmente é un disco moi saudoso, en
certa maneira, portugués. Intento
que se mostre a maneira que eu teño de sentir o mar. Son cancións de
pensamento e emoción” apunta,
sen se atrever ben a definir o seu
novo traballo xa que, ao seu dicir, é
a ollada dos demais á que a está levando a redescubrir un disco no
que lea catro anos traballando.♦
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Moitas
conciencias
XURXO G. LEDO
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outro día
preguntáballe un fillo ao pai: ¿cal
lembras como o día máis ledo da túa vida?, e o interrogado contestou: ¿que clase
de pregunta é esa?
Namentres noutro lugar do
mundo esa mesma pregunta
tivo por resposta: non sabería dicirche, quizais cando
coñecín a túa nai ou cando
naceches ti, pero hai moitos
outros momentos; é díficil
saber cal foi o mellor.
Noutra situación
comunícanlle a unha persoa
que gañou un premio de
6.000 euros pero ten un prazo dun día para gastalo e
non pode adquirir
propiedades. Esta vólvese
tola pensando en qué vai
gastar os cartos. Como
anteriormente existe outro
ser no mesmo caso e a súa
reacción foi dicir: hoxe vai
ser un día diferente.
Pode acontecer que un
bo día che digan que non
tes máis de seis meses de vida, ou que lle pase o mesmo
a un ser querido. ¿Que
escribirías nunha libreta ao
coñecer a nova?
¿Saúde, diñeiro ou
amor?, preguntan algúns. A
resposta estará na mente de
cada un en función das súas
experiencias, do vivido ata
ese preciso momento e tamén
das expectativas de futuro.
Unha estadounidense,
unha iraquí, unha francesa,
unha galega, unha
boliviana, unha palestina ou
unha sueca respostarán
seguramente de maneiras
moi distintas, pero
¿dependerá delas ou da relixión, das crenzas políticas
ou das sociedades nas que
viven?
Curiosamente estase a
xogar coa conciencia nuns
lugares do planeta tratando
impoñer unha idéntica a todos e por suposto teledirixida; e noutras partes como
en España ou en Galicia
aquela esmorécese como si
fose un anacronismo.
No contexto global,
namentres uns cren nun
Deus supremo outros
choran escoitando himnos
diante de bandeiras, pero os
que realmente teñen poder
loitan polo ouro negro, por
dominar as
telecomunicacións, por
posuír as patentes químicas
de novos medicamentos ou
por controlar a agricultura
planetaria.
A realidade que non
queremos admitir e que nos
preparan para ignorar é
que todos nacemos e
morremos na mesma Terra,
que fai tempo vén
contemplando como nada
♦
queda e todo pasa.♦

Sitios

Pau l a Bergantiños

Delicioso Dezaseis
¡Que gusto de Casa de Xantar!
Desde que abríu as súas portas
en Xuño de 1995 o Dezaseis
bríndanos a frescura e riqueza
dos viños e dos produtos da terra. Hoxe é un referente indiscutíbel na hostelería santiaguesa. Un restaurante ubicado nun
espacio único que se convertíu
en visita obrigada para os
amantes do noso pero tamén
para os turistas que buscan unha oferta de calidade.
Non en van xa no primeiro
ano os catro socios –con experiencia en locais do casco histórico e implicados en iniciativas culturais– desistiron da súa
primixenia intención de pechar
no mes de Agosto. As claves do
éxito son moitas: a beleza do
local, o aprezo e a revalorización do propio que destila e en
boa medida o trato exquisito
cultivado, mérito incuestionábel
do capitán da nave, Suso, ou
mellor, Suso Dezaseis. Anfitrión
onde os haxa –e amigo, pensaredes moitos dos que leades
esta reseña e coñezades o restaurante– porque a Suso véselle que gosta de tratar ben, con
maiúsculas, á xente.
Situado moi perto da Porta
do Camiño, no número dezaseis da rúa de San Pedro, este
lugar de encontro conserva no
fundamental a estrutura da cabaleiriza e da vella casa de comidas. Con comedores nas dúas plantas –para case que
duascentas persoas– á barra
accédese por unhas escaleiras
de pedra desde as que se adiviña a parra que cubre as mesas da zona exterior. A pedra

A . PA N AR O

vestíuse de madeira, obras de
arte, ferramentas e obxectos
antigos que viñeron das casas
de aldea.
Pioneiro no uso do idioma e
sen renunciar á súa filosofía
esta casa de xantar acolle
clientela de todo tipo. É frecuente atopar caras coñecidas
do mundo da música, do teatro, do cinema, artistas, sindi-

calistas, políticos de diferentes
cores... Ofrece menú do día e
unha carta a bo prezo e variada, que inclúe desde a cociña
máis tradicional (polbo á feira,
carne ao caldeiro, tortillas, empanada da casa, caldo, callos,
lacón frío ou chipiróns, etc.) a
pratos máis suxerentes (como
revoltos de langostinos e grelos, pastel de grelos e piqui-

ños, croquetas de codillo ou
zamburiñas e polbo á grella)
variedade de bos peixes e carnes e táboas de embutidos e
queixos. Permite comer de racións ou de prato, admite ceas
de grupos grandes e pecha os
domingos. Pero ¡aviso! os venres e sábados está a tope, así
que para asegurar mesa o mellor é chamar e facer reserva.♦

Meu Santo, Miña Santiña

f rancisco a. Vida l

San Sadurnino: o silencio dos ídolos
Nada tiña que ver este santo co
deus romano do campo, con Saturno, aquel a quen, por similitude co
Cronos grego, se lle outorga o
pouco ético costume de devorar
aos propios fillos para impedir que
ninguén o herdase, pero cando un
dos rapaces lle fixo regurxitar os
irmáns e notar que o ciclo da vida
dá paso de pais a fillos como a semente dos campos a unha planta
nova, desterrado e avergoñado,
ensínalles aos habitantes de Lacio
os máis eficaces métodos da agricultura, e por iso era venerado.
ada ten que ver un co outro, a pesar de que a festa
do cristián é o 29 de novembro e a do romano quince días máis tarde. A semente con que
andaba Sadurniño era a palabra
de Cristo e o único que devoraba
(aniquilaba) era a voz do paganismo; aquel xunguía bois de labranza e este morreu arrastrado
por un touro bravo. Hai paralelismos simbólicos, pero non son
o mesmo.
Cando Sadurniño, oriundo de
Grecia, se convenceu de que o
futuro do mundo debía pasar pola asimilación da mensaxe cristiá,
púxose ás ordes do papa Fabiano

N

(na metade do século III), e marchou a Toulouse, onde predicou o
evanxeo con grande aceptación
entre os paisanos que, en pouco
tempo, acudiron en masa a afiliarse, por medio do bautizo, nas
filas daquela nova corrente político-social que predicaba a igualdade e a fraternidade.
Acadado tan grande triunfo,
Sadurniño deixou á fronte da sé
tolosá ao seu discípulo Honesto
e marchou a percorrer mundo
con intención de repetir aquel
éxito noutros lugares do imperio.
No seu percorrido, contan algúns haxiógrafos que chegou á actual cidade de Toledo, e que, en
Pamplona, tivo o honor de bautizar
ao pai do futuro santo, san Fermín.
ero un día chegáronlle noticias tristes da sé tolosá, onde
os políticos do lugar, descontentos coa actitude do bispo Honesto, condenárono a morrer decapitado, acusado de todo o que
naqueles intes, en tempos de Decio, se lle imputaba a quen non
acataba as leis do imperio.
Sadurniño viu entón que perigaba o labor de tantos anos de
evanxelización, e decidiu volver a
Toulouse para poñer un pouco de
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orde na Igrexa e de freo nos competidores pola hexemonía relixiosa.
A chegada de Sadurniño tomouse con grande expectación.
Uns pensaban que a forza vital e
dialectal deste bispo ía amedrentar aos políticos e relixiosos oficiais, e outros agardaban un enfrontamento armado entre goberno e oposición.
Sadurniño cruzaba todos os
días a praza pública, fronte ao
capitolio da cidade, para oficiar
na súa igrexa, predicando contra
a falsidade dos ídolos, contra a
mentira dos augures e as trampas
dos oráculos. E os augures e os
oráculos calaban.
s capitolinos agardaban
que o día menos pensado
entrase Sadurniño no capitolio para lles pedir contas da
morte do seu coadxutor, e sen
embargo, o tempo pasaba e el nin
lles miraba para a porta. Cada vez
que se oían os seus pasos cruzando a praza de camiño para a igrexa, calaban os augures e os oferentes dos ídolos, e o capitolio,
lugar de grande actividade diaria,
ficaba en absoluto silencio.
Os sacerdotes do templo de
Xúpiter, decatáronse de que a
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xente notaba este silencio e que
o achacaba a unha clara e evidente mostra de debilidade, unha
especie de medo ó bispo cristiá,
que sen embargo, cada día seguía cruzando pola praza, facíaos calar coa súa presencia, entraba na igrexa e predicaba contra
eles sen que ninguén lle chiase.
on tardaron os fieis romanos en dicir que desde
que Sadurniño volvera os
deuses do imperio xa non facían
caso das súplicas dos devotos, e
o templo comezou a notar a perda de crentes e de esmolas.
A competencia éralles moi
dura, e daquela, amparados nas
leis de Roma, decidiron poñerlles freo: chamaron a Sadurniño
a declarar e pedíronlle contas por
non oficiar os ritos que Roma
esixía dos seus súbditos.
Sadurniño foi encirrado polos siareiros da relixión oficial e
levado ata a praza pública, onde,
diante de todos, acusado de se
opoñer ás leis do imperio e de
desprazar a relixión oficial, foi
atado á pata traseira dun touro
bravo, que o arrastrou pola praza
e as escaleiras do capitolio destrozándolle a cabeza.♦
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Anacos de Borobó
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O exemplo de Francisco Cerecedo

Conferencia
Episcopal Española
(CEE) emitiu, o 22 de
novembro, un amplo
documento sobre terrorismo
cun capítulo epilogal sobre
nacionalismo e
independentismo. Di: “o
terrorismo é unha realidade
intrínsecamente perversa,
nunca xustificábel”.
Seguidamente define a ETA
como “asociación terrorista,
de ideoloxía marxista
revolucionaria, que
propugna un nacionalismo
totalitario e persigue a independencia do País Vasco por
todos os meios”.
Este documento episcopal
conseguiu 63 votos á favor,
oito negativos e cinco abstencións. Son suficientemente
coñecidos os sectores maioritarios que aprobaron o
documento impulsado por
Rouco Varela, ponente Uxío
Romero Pose e inspirador,
entre outros, o teólogo áulico
Olegario G. de Cardedal.
Lograda a condenación tallante do terrorismo, que
todos os bispos aceptaron, os
63 non se tranquilizaron;
compría divagar arredor do
nacionalismo e do
independentismo. Din: “non
analizamos o nacionalismo en
xeral, opción política que pode ser perfectamente lexítima
e moral cando harmoniza coas esixencias do ben común”,
senón o “nacionalismo de
ETA que é totalitario e idolátrico e, en consecuencia, gravemente inmoral”. ¿Por que
non se atreveron a comparar
tal nacionalismo de ETA con
outros paralelos, por exemplo
o franquista? ¿Acaso non hai
no nacionalismo de Aznar
elementos idolátricos?
Afirman, igualmente, que
a doutrina social da Igrexa
contempla o dereito á
independencia das colonias,
pero non a secesión: “poñer
en perigo a convivencia dos
españois, negando unilateralmente a soberanía de España,
sen valorar as graves
consecuencias que esta negación podería acarrear, non sería prudente nen consecuentemente aceptábel. A
constitución é hoxe o marco
insubstituíbel de referencia
para a convivencia”.
Estes 63 bispos entregan
á consideración moral dos
seus diocesáns unhas
afirmacións graves sobre o
terrorismo. Unhas
afirmacións ambiguas sobre
o nacionalismo. Unhas afirmacións capciosas sobre o
independentismo, porque
subliñan as “graves
consecuencias” dos españois
coa hipotética independencia
dalgún territorio, pero calan
as “graves consecuencias” actuais da submisión, colonización, violacións de dereitos
igualitarios dalgunhas
nacións deste Estado. A análise da independencia non se
aclara polos vieiros
espiscopais, ten outras
coordenadas.♦

Seica se celebra en Madrid unha exposición en memoria de
Francisco Cerecedo, o estupendo e malogrado periodista vigués. Avisoume Juan Bellveser,
que aínda é máis vello ca min, e
que foi o permanente corresponsal en París do diario Madrid e doutros xornais españois
e hispanoamericanos. Pois a el
convidouno Antonio Fontán, o
que fora director dese suspendido rotativo en tempos de Franco, e que logo presidiu, na transición, o Senado, e agora preside a agrupación dos antigos
xornalistas do explosionado
Madrid, organizadores da homenaxe a Cerecedo. Entre eles
un tal Cándido, quen por ser
presidente de certa asociación
de periodistas europeos tamén
invitaba a Bellveser.
corresponsal en París
por antonomasia, como
aínda moraba alí cando
finou Cuco Cerecedo, supetamente en Colombia, non se
acordaba ben da súa figura. Así
que o informei, telefonicamente, da súa simpatiquísima personalidade. O mesmo que se fose unha resposta do meu tan solicitado Consultorio Sentimental; que ven ser o que empezo,
máis ou menos, a poñer de
exemplo, hoxe aquí, e que escribín xa na miña columna de El
Socialista, aos poucos días de
morrer o noso, daquela, xoven
colega; cando acompañaba, como enviado especial, a Felipe
González nunha das súas primeiras viaxes a América.
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■ A INTERROGACIÓN DE CERECEDO. Soía Cerecedo, cando
entraba no café Gijón, chiscarme
un ollo ao tempo que inclinaba,
leve e interrogativamente, a testa, mentres esbozada o seu típico
sorriso, callado de gozo e ironía.
Todo nunha décima de segundo,
abondo para que eu comprendese o alcance da súa interrogación: ¿Que me parecía a súa
acompañante?
Normalmente a miña resposta silenciosa reducíase a unha
ollada aprobatoria e admirativa.
Moi distante a aquela mirada
fugaz de suspicacia que os xornalistas de carné lanzaban entón
ao máis ousado, o máis audaz
dos intrusos. O cal non quería
dicir que eu, xornalista vello e
caduco xa, non envexara con toda a natural carga de frustracións, ao enviado especial nas
Arabias, viaxeiro incansábel polos máis remotos emiratos, corresponsal voante no fervente
terceiro mundo, que descansaba
das súas escapadas universais,
elevando a categoría de primeiros espadas aos destros e sinistros da política española.
Envexaba en Francisco Cerecedo a súa pruma fácil, valente, graciosa. Veía nil o indiscutíbel grilón da áurea cadea do humor galaico que ultimamente
podería considerarse interrumpida. Humor que durante medio
século, con Julio Camba e Wenceslao Fernández Flórez, col-

mara prezadas planas dos xornais españois. Humor que acadou os máis altos cumes cos
Esperpentos de Valle-Inclán e
as Cousas de Castelao. Desa extraordinaria estirpe literaria procedía Francisco Cerecedo.
Procedía, directamente, dun
xornal vigués (El Pueblo Gallego). A penas iniciara a súa
colaboración nil cando, nas páxinas dunha veterana revista
madrileña (Blanco y Negro),
alguén lle plaxiou unha reportaxe. Cuco reclamou e a revista, comprendendo as súas razóns, indemnizouno incorporándoo á súa redacción. Dese
xeito chegou Cerecedo a Madrid. Tempo despois voaba só,
sen depender de ningunha empresa xornalística.
ra o tempo no que ía e viña
ao Golfo Arábigo ou ao
Golfo Pérsico. Que se achegaba a Lisboa ou se aproximaba
a Alxer. Era nos días aínda tan
recentes (daquela), nos que volvía ao Gijón co seu último
achado: unha deliciosa rapariga
portuguesa, unha preciosa girl
de Oxford ou de Boston, unha
guapísima italiana, polaca ou
iraquesa. Eran o fermosísimo
motivo do seu chispeante aceno
interrogativo cando penetraba
no café. E a causa da maior, e
máis sana, envexa que por el
sentía.
Pero xa non volveu apare-
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cer, tan ben acompañado, na
porta do Gijón. A altura da corda andina, sen dúbida, rompeu
o seu sutilísimo miolo. Como
anos antes rompera o tremendo
corazón doutro pugnaz xornalista galego, Basilio Álvarez,
cuxos oitenta anos de tronitonante acción se esgotaron, para
sempre, en Lima.
■ O HUMOR DEPORTIVO DE
CUCO CERECEDO. Cando se foi
Cuco Cerecedo a traballar no
Blanco y Negro, coido que
coincidiu, na andaluza casa da
Prensa Española, con Gustavo
Luca de Tena, que comezaba a
súa vida profisional na redacción do ABC, o xornal fundado
polo seu tio avó, don Torcuato.
Vivían xuntos Gustavo e Cuco
nunha leda pensión madrileña,
na que tamén moraba o fotógrafo Emilio Lavandeira, quen desenrolaba a súa artística tarefa
na mesma recén renacida revista Blanco y Negro; realizaba
unha marabillosa sarta de reportaxes gráficas dos riquísimos museos de Madrid.
oi Lavandeira, seguramente, o que me presentou a
Cerecedo no café, ou ben o
trouxo á redacción de Chan, “la
revista de los gallegos”, que estabamos, naquil febreiro de
1969, botando a andar na “cabeza das Españas” (asegún Ramón Cabanillas, en Serán de
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domingo, poema do seu libro
Madrí ¿1921?). Conseguira xa
que os principais comentaristas
madrigalegos de entón nas diversas especializacións xornalísticas (Concha Castroviejo,
Manuel Cerezales, Castro Arines, Blanco Tobío, Fariña Jamardo, Gonzalo Fernández,
etc.) se ocuparan en Chan dos
seus respectivos campos, e Cerecedo aceptou encargarse dos
deportivos.
Era unha especialidade propia dun xornalista mozo, e non
dos vellos coa capacidade mental diminuida, que a toman moi
en serio. Cuco tomábaa a broma, co seu sentido de humor
que relocía nos dous longos artigos que acabo de reler na colección da miña axiña finada revista, o primeiro titulábase Horizonte del deporte gallego, e
nel ponderaba, con fina ironía,
“o alto grao de desenvolvimento” balompédico do país: “Os
produtos futbolísiticos das catro provincias son moi cotizados en Italia. Luís Suárez, Ufarte, Amancio, Veloso, Zunzunegui, Miguel Ángel e Búa triunfan no Inter de Milán e nos
dous equipos madrileños. Outro
galego, o Dr. Toba, que é unha
especie de Hamlet da Coruña,
dirixe unha das empresas máis
arriscadas do país: a selección
nacional. A cabeza escolástica
do ex-seminarista Marcelino logrou, nun minuto, o que non
conseguiron en cinco anos os
discursos de Foster Dulles (o
célebre secretario de estado
norteamericano): derrotar á
Unión Soviética por dous a un”.
ais no segundo artigo,
que Cerecedo titula
Eduardo Toba, pasión y
muerte del balompié hispánico,
denuncia que “a noble cabeza do
Dr. Toba (...) acaba de rodar baixo a fría guillotina do descontento nacional”, e propón pra substituílo como seleccionador, e salvar así ao “agonizante fútbol hispano (...), ao home que troca os
números do marcador”.
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■ AS FIGURAS DA FESTA NACIONAL. O humor que afloraba
nos artigos deportivos, e que cicais tivera máis ben as raíces
naturais no de Enrique Labarta e
Luís Taboada, brota cun éxito
fulminante nas Figuras de la
fiesta nacional, que publica non
me lembro en que xornal, aínda
que conservo recortes dos últimos que apareceron reproducidos en Diario16, no mes de
maio de 1977. Neles trocaban
os políticos máis famosos da
época, con moita chispa, en toreiros de tronío. O primeiro,
Manuel Fraga, El niño del referendum. Ante o éxito, a editorial Sedmay decide reunir as Figuras de Cerecedo nun curioso
libro, ilustrado, con divertidas
fotomontaxes de Don Pablo. Xa
está a punto de saír do prelo, e
só falla que Cuco escriba o epílogo, cando marcha con Felipe a
Sudamérica, e morre en Bogotá
sen escribilo.♦
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O Trinque
Filloas de sangue
A chegada do frío deulle luz verde á época de mata de porcos por
todo o país. No ritual case que sagrado que fai rebrillar o coitelo
desde Ortegal ao Miño, prodúcese un dos momentos gastronómi-

cos máis importantes do ano. As
filloas de sangue, adubiadas só
con azucre e fariña ou ben preñadas de noz e uvas pasas, son un
manxar de inverno que ningún
larpeiro debe perder.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Entre outros,
a sala Mardi
Gras da
CORUÑA
programa
para eta fin
de semana
o concerto
de No
Remedy,
o venres 29.

O Barco
Barco
■ CINEMA

DEUDA DE SANGUE

Proxectarase na Casa da
Cultura o venres 29 ás 23;
o sábado 30 ás 17, 20 e 23;
o domingo 1 ás 17, 20 e
22:30; e o luns 2 ás 22:30 h.

A VIAXE DE CAROL
Proxección organizada polo
cine-clube que poderemos
ollar na Casa da Cultura
este xoves 28 ás 20:30 e
22:30 e o venres 29 ás 20 h.

Sala de Arte do Concello
acollerá esta mostra fotográfica sobre o ecosistema
mariño do noso país, que
pretende amosar a beleza e
a diversidade zoolóxica,
buscando o equilíbrio entre
as especies popularmente
coñecidas e as descoñecidas. O resultado de 25 anos
de experiencia mergullándose e fotografando o
mundo submariño.

Cangas
■ ACTOS

OPERACIÓN KILO

■ EXPOSICIÓNS

VISIÓN PLURAL

Mostra colectiva de Javier
Brasa, Elsa Gato, Abel
Blanco, Eloi Rodríguez,
Gustavo Docampo, Xabier Roo e J. Luís Rodríguez, ata finais de novembro na Casa da Cultura.

Betanzos

Este venres 29, a partires 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
madrileño Luis Guitarra.

Cedeira
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

R.L. LOUREIRO

CARLOS G. VILLAR
A fundación CIEC organiza
unha mostra de augafortes e
augatintas deste artista durante novembro.

No Palacete hai unha mostra baixo o título Sombras
en mar afogadas do fotógrafo, escritor e xornalista.

A Coruña

■ EXPOSICIÓNS

FRAUDE DA REALIDADE

A Fundación Luís Seoane
(Durán Loriga 10) acolle esta mostra que reúne obras de
Juan Hidalgo, Teresa Arozena, Francis Naranjo e
Juan Carlos Batista, na que
se formula a ambigua relación da fotografía coa realidade. Os artistas comparten
a preocupación pola imaxetécnica como interfaz. É unha 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
totalidade de apóstolos pintados polo Greco podéndose
contemplar a súa evolución.
Considerado como un dos
máis grandes artistas do último renacemento, distínguese
pola calidade da súa pincelada, vibrante e solta, e por ser
creador dun estilo novo, moderno, moi consecuente co

C U L T U R A

seu xeito de entender a arte
comprometida cunha intensidade expresiva. A mostra, dirixida ao público en xeral,
permite aprezar 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 unidade didáctica sobre o ecosistema mariño do
noso país, que pretende
amosar a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra
o mar, que á vez sirva como
fío condutor para axudar a
divulgar e coñecer mellor as
nosas especies. O resultado
de 25 anos de experiencia
mergullándose e fotografando o mundo submariño.

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

CGAI

AS CORES DO MAR
DE GALIZA

Dentro do ciclo adicado ao
Expresionismo, As tres luces
(de Fritz Lang, 1921) proxectarase o xoves 28 ás 20:15

THE STITCHES
O xoves 28 van tocar na sala Mardi Gras das 22:30 en
diante. O vernes 29 nesta
mesma sala estarán Norwich e No Remedy; os primeiros son unha banda de
metal con personalidade,
con ritmos desenfrenados
que combinan batería e teclados histéricos con suaves
guitarras desgarradas; os segundos, un grupo de mozos
coruñeses, con influencias
da música heavy, rap e
funky, pero sobre todo metal. E o sábado 7 van actuar
Hollywood sinners + Lascivos. Máis información en
www.salamardigras.com.

MADREDEUS
O venres 29 ás 21 h. van chegar ata o Pazo da Ópera coa
súa xira Movimento. Máis in-

☞

☞

O DERRADEIRO
TREN. Un investidor, con
boas relacións nos EE UU, disponse a vender a derradeira locomotora de vapor uruguaia para ser utilizada nas películas de Hollywood.
Un grupo de xubilados do ferrocarril secuestra a máquina. Luppi e
Alterio en papeis estelares.

☞

LUGARES COMÚNS.
Un profesor de Bos Aires
é xubilado por decreto, a consecuencia da crise. Reflexión sobre as vellas ideas da esquerda
ou sobre as ideas de certos vellos de esquerda e o que teñen
de recuperábel ou de obsesión
pesimista. A alternativa está nas
dúas mulleres da fita. Protagonizada por Mercedes Sampietro
e Federico Luppi.

E S P E C T Á C U L O S

O país da comedia
É a proposta teatral de Nordesía
Produccións que levará ao escenario, en OURENSE, o sábado 30 e
o domingo 1 do teatro Principal;
en COMPOSTELA, tamén no Principal, estarán o mércores 5 e xoves
6. No reparto interveñen, Carlos
Blanco, que tamén dirixe, Ernesto Chao, Mabel Rivera, Santi
Romay e Quico Cadaval.♦

XVI edición deste festival cinematográfico que
se celebra no teatro Principal e no Salón Teatro
da capital de Galicia ata

formación en www.syntorama.com.

NOVOS INTERPRETES
VII edición do ciclo que organiza a Fundación Barrié
na súa sede, os luns ás 20:30.
O luns 2, Iván Crespo
Montoto interpretará, á
trompeta, obras de de Torelli,
Arutunian, Barat e Hubeau.
■ TEATRO

PERVERTIMENTO
Teatro do Atlántico leva ás
táboas do teatro Rosalía de
Castro esta proposta teatral,
de José Sanchís Sinisterre,
o venres 29 e o sábado 30.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

fin de mes. Nel poderemos ollar máis de setenta
películas, vintecatro delas competirán polo Premio do Público.♦

As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía da natureza,
recoñecido como o máis importante a nivel mundial, organizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de Historia Natural de London,
son expostas na sala de Caixanova ata o 1 de decembro.
■ MÚSICA

☞

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 interpretación, e sen
que serva de precedente, de Resines, Manquiña e Neus Asensi.

☞

O CASO BOURNE.
Un mozo rescatado en alta mar con amnesia, anda á procura da súa identidade, pero 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 rapaz, xa home, loitará contra os dragóns.

☞

SWEET HOME ALABAMA. Moza obrigada a
escoller entre dous pretendentes,

a cal máis macizo. Destaca Josh
Lucas. A súa presencia compensa
o prezo da entrada. Acompañar
con pan. Comedia amábel, sen
pretensións, que se deixa ver. E
ademais, está a canción.

☞

DESEXO. Madrid, 1945.
A filla dun médico repúblicano fusilado comeza a traballar
de asistenta na casa dun espía alemán, o que dá pé a unha tórrida e
imposíbel historia de amor.

☞

O DRAGÓN VERMELLO. Un policía retirado
entra a realizar unha investigación polos asasinatos dun psicópata e recorre a Hannibal Lecter
para que o axude co caso.

☞

DÉBEDA DE SANGUE.
Retirado e co corazón transplantado, un policia recibe o encargo da irmá da donante do seu
corazón para descubrir ao asasino.

☞

DARKNESS. Fita de
suspense na que a axilidade das secuencias logra transmitir tensión, sen tregua, o es-

Carlos Blanco.

O Pazo
da Ópera
coruñés
servirá de
escenario
para o
concerto de
Madredeus
o venres 29.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER

Carteleira
Carteleira
MORRE OUTRO DÍA.
Destas Corea do Norte é o
imperio do mal e James Bond
trata de desenmascarar unha trama de venda de diamantes de
dubidosa procedencia. Cun Pierce Brosnan xa fondón pero tan
ligón como sempre.

E

■ MÚSICA

Cineuropa
Cineuropa

Burela
Burela

Ata o 15 de decembro a

h. O venres 29 doble sesión:
ás 18 h. poderase ver Os nibelungos: a morte de Sigfrido e ás 20:45 h. Os nibelungos: a vinganza de Krimilda
(ambas de Fritz Lang,
1924). O sábado 30 ás 18:15
h. proxectarase, no ciclo Eurowestern, Django (1966) de
Sergio Corbucci; ás 20:35 h.
proxectarase ABC Africa,
documental dirixido no ano
2001 polo cineasta Abbas
Kiarostami, produción franco-iraní que recolle a miserábel existencia dos orfos de
Uganda e dos efectos da SIDA
na África. Máis información
en www.cgai.org.

D E

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 CORRENTE. Un guionista de televisión 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 investigación interna, dous policías de Los Ángeles son trasladados a Alaska para resolver un
crime, pero un deles morre fortuitamente e o outro vese implicado na trama. Somnolenta.

☞

MINORITY REPORT. A mediados do
século XXI un policía encárgase
de descubrir futuros asasinos,
cando unha previsión indica que
el cometerá un crime, aínda que
se trata dunha trama que terá
que descubrir.♦

DIANA SOMJIEVA
Estará, xunto con Irina Moriatova, no escenario do Auditorio Municipal o sábado 30.

A Fonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

MUSEO COMARCAL

Os seus contidos xunto coa

paisaxe e a gastronomía ben
poden ser motivo dunha escursión. Colección de arte
contemporánea titulada De
ida e volta, con Mónica
Alonso, Ignacio Basallo,
Manolo Paz, Paco Pestana,
Xoan Lomarti, Tereixa Gómez, Álvaro de la Vega,
Manuel Patinha, Luís Borrajo, Fernando Villapol,
Xurxo Oro Claro e Manuel
Moldes. Pezas da época das
mámoas, da época castrexa
e da romanización. Etnografía coa representación de:
lareira, adega, forxa, oficios
rurais, a labranza, o monte, a
escola, a relixiosidade, a
emigración. Mostra arquitectónica con maquetas, mapas e fotografías de pallozas,
casas cúbricas e de corredor
asi como hórreos e muiños.

Guitiriz
■ ACTOS

TERRA CHA
O XI encontro desta convocatoria co que se pretende un
achegamento a homes e mulleres da zona, está adicado,
nesta ocasión, a Margarita
Ledo. Organizado pola asociación cultural Xermolo,
vaise celebrar o sábado 30 e o
programa inclúe unha mesa
redonda, na Capela de Santa
Alberte, na que participarán
X.R. Pousa, Manuel María,
Carlos Díaz, Pilar Iparraguirre e Chus Pato. A continuación vai haber un xantar
na vila, e pecharase o encontro co espectáculo, do humorista X.M. Carballo, Dende
o humor con retranca ou
sen ela. Máis información e
inscripcións nos telf. 982 372
040 e 646 413 890 (Alfonso).

A Room With a View
Chegan ao noso país co disco Jupiter & Beyond, o máis arriscado
dos seus traballos, rebosante de
creatividade, desenvolvemento e
exploración musical. Unha banda
nova que supón un relevo e un
brinco nos plantexamentos do
rock independiente, no eido musical e ideolóxico. Estarán en
PONTEVEDRA, na sala Camawey,
o xoves 28; na Iguana de VIGO
tocarán o venres 29, e na sala
Mardi Gras, da CORUÑA, actuarán o sábado 30. Máis información en idearok@yahoo.es.♦

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

poderase ollar, durante este
curso académico, na Biblioteca Municipal Francisco
Carballo, de luns a venres de
16 a 20 h. As mañás resérvanse para grupos de centros
de ensino que poden solicitar
cita no telf. 988 463 001.

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

QUITTING

Unha selección de obras da
súa produción vai ser exposta no museo Manuel Torres, do 28 de novembro ata
o 26 de decembro.

vicémbalo, o xoves 5 ás 23 h; o
venres 6 actuarán na sala Mardi
Gras da CORUÑA; e o sábado 7
estarán na Iguana de VIGO ás
00:00. Forza, experiencia e calidade. Máis información en
www.aspidmetal.com.♦

Lalín

JORGE QUIROGA
As súas pinturas están penduradas no restaurante Verruga.

■ TEATRO

MULLERES

Xosé L.
Méndez
Ferrín dá
unha
conferencia
o sábado 30
en ORDES.

Franca Rame e Darío Fo
confiren carne teatral aos
personaxes desta obra, introducíndoos en situacións
grotescas, onde a arma do
riso desvela e bate nos puntos máis fráxiles, e que
máis poden doer, ao eterno
antagonista, o home. Pero
o feminismo dos autores
nunca resulta fanático ou
sombrío. Tratase dunha visión crítica e solidaria das
sempre difíciles relacións
entre home e muller. Será
representada por Uvegá
Teatro xoves 5.

Lugo

Instalacións e fotos que poden ser vistas en Wootelo.
■ LEITURAS

O IMPERIO
DOS SENTIDOS

Recital poético, con tradución á linguaxe para xordos,
no que intervirán Alicia
Fernández, Isidro Novo,
David Souto e Óscar Pérez, e que terá lugar o mércores 4 ás 20 h. no salón de
actos de Maxisterio (r/ Ramón Ferreiro). Organizan
redescarlata.org e Comités
Abertos de Faculdade.

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do Centro
Galego de Arte Contemporánea na que destacan obras de
J. Castillo, E. Chillida, A.
Saura, A. Tápies, Christo,
Enzo Cucchi, Appel Karel,
Njaume Plensa ou Perejaume, entre outros. Ata o 10 de
xaneiro no Centro Comarcal.

Ordes
■ ACTOS

V XORNADA LITERARIA
O sábado 30 na Casa da
Cultura, organizada polo
Obradoiro da Historia. A
partir das 7 do serán haberá
exposición e venda de libros
de X.L. Méndez Ferrín,
que dará unha conferencialectura de poemas sobre Po-

As súas pinturas van estar
expostas na sala Amarante
baixo o título Como una...
cafetera.

LUCUS ANTIQUUS

Este xoves 28, o Clavicémbalo ten prevista a actuación deste grupo andaluz
dentro do ciclo Outras Músicas. Máis información en
www.clavicembalo.com.

Este é o nome da mostra que
Carmen Ossorio ten na Biblioteca Provincial e na que
mostra visións pictóricas da
cidade das murallas.

Maceda

LUÍS SEOANE

Navegante galego ao servizo
de Portugal, descubridor de
varias illas atlánticas, figura
pouco recoñecida no país luso e ignorada na Galiza, que
está a ser reivindicada polo
investigador Santiago Prol.
A mostra, sobre a súa vida,

Os seus gravados poden ser
vistos na galería Sargadelos.

COLECTIVA

Varios artistas lucenses teñen aberta unha mostra na
galería Puerta 11.

BALDOMERO MOREIRAS
Ten unha mostra da súa
pintura, titulada Merlín e
familia, no Centro Cultural
da Deputación.

OBRA GRÁFICA

De Alcorlo, Amadeo Gabino, Ángel Bellido, Andrés
Barajas, Ann Heyvaert, Antonio Zarco, Carlos G. Villar, Enrique Ortiz, Isidro
Parra, Juan Alcalde, Marcoida, Marechal, Matías
Quetglas, Omar Kessel,
Óscar Estruga, Paz Espada,
Subirach, Tapies, Toral ou
Vicente Arnás na galeria Visol ata o 30 de novembro.

As Pontes
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
Esta mostra sobre o artista e
político de Rianxo vai poder ser vista na sala de exposicións Mercado Villovi
ata o 15 de decembro.

Pontevedra
■ CINEMA

TOY’S WEEKEND

JORGE ESPIRAL

■ EXPOSICIÓNS

A Aula de Cultura Caixanova vai acoller esta VII mostra internacional durante o
mes de decembro.

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

Toy’s
Weekend
toca o xoves
28 no
Clavicémbalo
de LUGO e
o venres 29
no DadoDadá de
SANTIAGO.

MARÍA CHENUT

O teatro Principal vai acoller esta proxección o martes 3, dentro dun ciclo adicado ao cinema oriental.

GRAVADO CAIXANOVA

Monforte
Monforte

Formados a principios dos 90 en
Girona, son fundamentais dentro
da escena rock-metal do Estado,
guitarras contundentes, ritmos
perforadores e voces poderosas.
Presentan en directo o seu último
álbum, Babel, en LUGO, no Cla-

Ourense
Ourense

Marín
LAXEIRO 1930-1980

Aspid

esía e Historia ás 20 h, asi
como das publicacións da
asociación cultural organizadora. A música correrá a
cargo do grupo tradicional
Raigañas a partir das 21 h.

ELLÍNG
O mércores 4 o Cineclube
vai proxectar esta produción noruega en versión

Esta película poderá ser
ollada no Principal o martes 3, dentro dun ciclo adicado ao cinema oriental. O
mércores 4 poderase ver A
bicicleta de Beijin.

Ribeira

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

JENARO CARRERO
(1874-1902)

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER

Exposición
antolóxica,
conmemorativa do centenario do seu pasamento, no
edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra.

SAÚL OTERO

Mostra de pintura e escultura na galería Sargadelos, onde poderemos contemplala
ata finais de novembro.

As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía de natureza,
coñecido como o máis importante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de Londres, van ser expostas no
auditorio municipal do 4 de
decembro ao 1 de xaneiro.

UN GRUPO DESAGRUPADO
Ata o 10 de decembro vai
estar aberta esta mostra para
rendir homenaxe a 20 grandes pintores que sufriron os
anos da postguerra e que non
contaron nin coa comprensión nin proteccion oficial
vivindo á marxe. Unha xeneración que evolucionaba
parella ás reiterativas vanguardas. Entre os comopentes deste grupo encontramos
a Waldo Aguiar, Jual Alcalde, Mª Antonia Dans,
Antonio Quirós, Agustín
Ubeda, Vargas Rúiz,
Eduardo Vicente ouDemetrio Salgado, entre outros.
De estética moi diversa pero
cunha grande calidade.

Ojos de brujo
Xira coa que Calé Barí está a percorrer
diversas salas do Estado, entre as que se
atopan a Spectra de VIGO, na que pararán o venres 6; e o Playa Club da CORUÑA, onde tocarán o sábado 7.♦

Santiago
■ DANZA

TRESPASANDO

O Porriño

Armando Martén, Bárbara Monteagudo e Ana Beatriz Pérez, son responábeis
da coreografía, ademais de
intérpretes; personaxes en
busca do ideal común: corpos que se entenden, camiños que converxen, a propia
historia da creación do grupo
en escena. A continuación,
Era, dirixida por Bárbara
Monteagudo. No teatro Galán, do xoves 28 ao sábado
30. Máis información en
www.teatrogalan.com.

■ CONFERENCIAS

■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ DE GUIMARÃES

A sala de exposicións Caixanova na praza de San Xosé e
en Gagos de Mendoza vai
acoller do 28 de novembro
ata o 4 de xaneiro unha mostra da pintura deste artista.

A LINGUA:
Como medio de abertura de
mercados na mundialización
e protecci´n de postos públicos na Galiza, charla-coloquio que terá lugar este xoves 28 ás 20:30 h. no Centro
Cultural e na que intervendrán Uxía Senlle, cantora;
Antón Mascato, editor; e
Silvia Capón, profesora de
portugués na EOI de Vigo;
que serán presentados por
Quico Paz Antón, músico e
pertencente ao Padroado da
Fundación Enclave, que é
quen organiza o acto.

■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA

Roberto Ribao; do 28 de novembro ao 11 de decembro Formas de ser de Andrea Costas; e
do 30 de novembro ao 11 de decembro, Utensilios artesanais de
Lurdes García. No Edificio Politécnico poderán verse, do 18 ao
30 de novembro, Medrar sen dereitos, de Rosa Veiga. No edificio Simeón poderán ollarse, do
18 de novembro ao 5 de decembro 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 Concurso auriense de fotografía antiga. No Jam Session café, ata o 29
deste mes, VI concurso fotográfico Bodegas Docampo. Na libraría Eixo, do 16 ao 30, de Arquitectónica de Hector Fernández Santos-Díez. No Liceo poderán ollarse, do 16 ao 30 As
mans do vento de Xacobe Me-

AUGA MORNA BAIXO
A PONTE VERMELLA

do Teatro Bolshoi de Moscova e López de Saa é pianista e compositor, e o sábado 30 darán un concerto lírico, no Auditorio Municipal a partir das 20:30 h., con
obras de Rimski-Korsakov,
populares rusas, zarzuela e
obras do propio L de Saa
sobre poemas de Rosalía de
Castro e Becquer.

UNHA INDUSTRIA

Outono Fotográfico
Multitude de exposicións en distintas vilas e cidades ata decembro. 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 Galiza en foco, XIII edición, do Clube de Prensa de Ferrol. A Auriense albergará, ata o 14 de novembro, e do 16 a finais de mes, Fotografos alaveses 1 e Fotografos
alaveses 2, respectivamente. En
Caixa Galicia estarán, do 18 ao
29 de novembro, V Premio Internacional de Fotografía Humanitaria “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 Fotografía Medio Ambiente 2002,
do Ateneo de Ferrol; do 15 ao 29
de novembro O berro mudo de

orixinal no Espacio Para a
Arte Caja Madrid ás 20 h. e
ás 22:15 h. dentro do ciclo
de Historia do cinema.

Nº 1.057 ● Ano XXV ●
Do 21 ao 27 de novembro de 2002

Nº 1.010 ● Do 26 de

Redondela
léndrez. Na Aula Cultural, do 18
ao 24 deste mes, A ollada de Bru
Robira e Juan Carlos Tomasi. E
do 25 de nov. ao 15 de dec., Impresións de Xoel Gómez Losada. O Museo Municipal acollerá,
do 22 de novembro ao 15 de decembro 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, visión 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 Terra. En CELANOVA no Antigo
Carcere, do 16 ao 30 de novembro, Imaxes do folión 2002, de
Rosa Veiga. En CHANTADA, na
Casa da Cultura, ao longo de todo novembro, A Riveira Sacra
chantadina de J.R. Bouzo “Foplás” 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 traballo. En RIBADAVIA, no Museo
Etnográfico estarán, do 19 ao
30 de novembro, Desfile cerimonial na Istoria de Santi M.
Amil. En SANTIAGO DE COMPOSTELA, 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, Compostelas de Anton García e Retrato
de Galiza de Miguel Muñiz.;
na Escola de Artes Mestre Mateu, durante todo mes poderán
ollarse Ante o nu e 35 mm: tomas na rúa de Antonio Rodríguez, Miradas primarias de
Isaac Piñeiro e Visións persoais. Desde o 16 ata o 30 de novembro 9 Disparos.♦

■ CINEMA

CINE DO SUR.
A OUTRA REALIDADE

Proposta de achegamento á
realidade dos países empobrecidos ou comunidades
marxinadas. Unha modesta
proposición, do director arxentino Miguel Mato
(2001), poderase ollar o venres 29. As proxeccións realízanse no Auditorio da Xunqueira ás 11 h. (para escolares) e ás 22 h para o público
en xeral. A recentemente galardoada fita no Festival de
Donostia Os luns ao sol vai
ser proxectado o venres 5.

Ribadeo
■ MÚSICA

VLADIMIR KARIMI &
E. LÓPEZ DE SAA

Karimi é o primeiro baixo

KÓNIC THTR.
O programa de exposicións
da Universidade, Procesalia, propón, do 28 de novembro ata o 22 de decembro na Igrexa da Compañía,
a mostra Kónic Thtr.; nome
dun selo adicado á produción e realización de proxectos artísticos que utilizan
a tecnoloxía interactiva, e
que veñen sendo Rosa Sánchez e Alain Baumann.

1935-1936
“COMPOSTELA”
Berros, oficios, servicios, cerimonias e sucedidos a través
dos debuxos de Francisco
Vázquez Díaz “Compostela”, mostra que se inaugura
este venres 22 no Museo das
Peregrinacións, onde permanecerá ata o 9 de febreiro.

Rosa
Sánchez e
Alain
Baukmann
son os
autores da
mostra
interactiva,
Kónic Thtr.,
que
podemos
ollar na
Igrexa da
Universidade
en
SANTIAGO.

Nº 1.057 ● Ano XXV ●
Do 21 ao 27 de novembro de 2002

Nº 1.010 ● Do 26 de

MARCELA SANTORUM
Mostra a súa pintura na galería Citania (Agalia de Abaixo 39) ata o 27 de decembro.

Convocatorias

NU

O porqué do xesto é o título que Sadro
Dieli dá a este curso que impartirá no
teatro Galán do 2 ao 6 de decembro de
11 h. a 14 h. Trátase dun estudo sobre
a economía dos xestos do actor, e a primeira parte está adicada á gramática de
Etienne Decroux, con atención á capacidade expresiva do corpo sen recorrer a estereotipos. A segunda parte está centrada na improvisación, tratando
a diferencia entre a idea que se quere
expresar e a imaxe que o público recibe. Máis información no telf. 981 585
166 ou www.teatrogalan.com.

Ata o 9 de decembro, a galería José Lorenzo acolle esta mostra colectiva na que
participan Alexandro, Arturo Brea, Ramón Conde,
Cuesat, Xosé Luís de Dios,
Simeón Craciun, Vítor Ferreira, Rafael Masiá, Xulio Maside e X.M. Tomé.
Cada un deles, consagrados
creadores, 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 decembro, no hotel Puerta del
Camino.
Ana de
Matos é
unha das
participantes
na mostra
do II Premio
Auditorio
de Galicia.

CURSO DE TEATRO

MIL PRIMAVERAS.
POR UN FUTURO
DE ÁRBORES E PALABRAS

Dentro das actividades do Ano Sarmiento, o Concello de Pontevedra de-

senvolve esta campaña, que ten como
símbolo o centenario carballo da Santa Margarida (Mourente), imaxe da
antigüidade, resistencia, vitalidade e
futuro da nosa lingua e cultura. Como
eixo central desta campaña, o Concello fixo público o manifesto Mil Primaveras, escrito por Xosé Vázquez
Pintor, e promove unha campaña de
apoios que rematará o sábado 14 cun
acto lúdico-reivindicativo ao pé do
histórico carballo, ao que se convida a
todas as persoas e entidades que asinen este compromiso colectivo co futuro do noso idioma e da nosa natureza. As persoas e entidades interesadas
en apoiar este manifesto poden facelo
dirixíndose ao Departamento de Normalización Lingüística: Chalé Fontoira, pza. do Campo do Boi s/n, Pontevedra (telf. 986 863 157; correo elec-

II PREMIO
AUDITORIO DE 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.

Baixo a dirección de Antoni Ros Marbà, interpretarán obras de Beethoven, no
Auditorio de Galicia o xoves 5. O prezo é de 9 euros.

Mostra de fotografía etnográfica que vai acoller o
Museo do Pobo Galego co
gallo do seu 25 aniversario,
ata o 30 de novembro.

NÃO VOU PRA CASA

PHILIP WEST

O Pazo de Bendaña, sede
da Fundación Granell alberga 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, Rafael Baixeras, S. Cidrás, Elmgreen
& Dragset, Duane Michals,
Ernesto Neto, Manuel Vilariño), e nelas pódense rastrexar os temas da identidade e as
relacións entre o entorno e o
individuo. Acolección da Fundación Arco, en depósito, fórmana cento coarenta pezas e
inclúense as dúas adquisicións
máis significativas deste ano: a
vídeo-instalación Middlemen
01 do holandés Aernout Mik,
e a escultura bombilla Panneau Lumineus nº 4, La Route 01
do francés Xavier Veilhan.
Ata xaneiro de 2003.

MANUEL VILARIÑO
A fotografía do galego circula entre a vida e a morte. Simboliza a unión enigmática da
materia: o vínculo de aniquilación e vida que a existencia
sempre desprega. A presenza
continua de animais fálanos
do sentimento de precariedade e intensa afección de quen
se atopa máis próximo dese
fondo desde a pura elementariedade. Fío e sombra permanecerá no CGAC ata xaneiro
de 2003.

MONA HATOUM
Esta libanesa residente en
London, maiormente, caracterizase, 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. Manipula os obxectos
domésticos e o corpo humano utilizando materiais diversos. Traballa con diferentes escalas, da miniatura ao
desmesurado. Agora poderemos saber máis dela de visitar a mostra que o CGAC lle
adica ata xaneiro de 2003.

IMAXES

DA MEMORIA

A Fundación Granell acolle,
ata o 2 de decembro, esta
mostra que ten como obxectivo recuperar a relacion que o

Ano Sarmiento
En PONTEVEDRA o Concello segue realizando actividades conmemorativas para dar a coñecer a
figura deste persoeiro tan vinculado á vila. Visitas guiadas polo Roteiro Sarmiento: percorrido polos
lugares e edificios do Centro Histórico máis directamente vencellados á súa vida e obra. Exposición
sobre Sarmiento: mostra de caracter didáctico e divulgativo que
poderá ser cedida a entidades e
centros escolares previa solicitude
(departamento de normalización

Atendendo ao carácter universal da
obra de A. Daniel Rodríguez Castelao,
o Concello de Pontevedra e a Fundación Caixa Galicia, convocan este premio de acordo coas seguintes bases:
poderá optar a el aquela persoa que
presente un traballo de investigación
que trate sobre calquera tema relacionado coa realidade social, cultural,
económica ou política de Galiza, inédito e non premiado con anterioridade.
Os traballos deberán estar escritos en
lingua galega. A extensión dos textos
será libre e os orixinais deberán enviarse por quintuplicado, mecanografados a dobre espazo, por unha soa ca-

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA

ENTRE AMIGOS

MULLERES

SEMPRE EN GALIZA
DE INVESTIGACIÓN

atopan outros escenarios
disponíbeis. Oportunidade
para tomar o pulso da creatividade musical deste país.
Na sala Nasa do mércores 4
ao venres 6 de decembro.
Info. en www.salanasa.com.

Para xoves artistas, na sala
Isaac Díaz Pardo do propio
auditorio, ata o 8 de decembro.

Metamorfosis Onírica é o
título que recibe a exposición que, ata o vindeiro mes
de xaneiro, acollerá a Fundación Granell. Ademáis de
óleos e debuxos, mostranse
documentos e fotografías
que permitirán coñecer os
vínculos de West con outros
artistas e escritores.

trónico normalizacion@concellopontevedra.es).

artista mantivo coa Galiza, a
través das obras. Dividida en
tres partes: 1912-28, a infancia e a adolescencia; 1930-85,
o exilio e a evocación da terra;
a partir de 1985, o regreso de
América e o reeencontro.
■ MÚSICA

N’CAYMAN PERCUSION

■ PUBLICACIÓNS

OMÁXIMO
É unha nova revista de arte e
cultura que será apresentada
este xoves 28 a partir das 20
h. na Fundación Granell.

O jazz-club Dado-Dadá acollerá este xoves 28 ao grupo
fundado no 1995 no seo da
aula de percusión do conservatorio profesional de Albacete. O venres 29 tocarán
Toy’s Weekend, un proxecto realizado por creadores de
diversas disciplinas para dar
lugar a este ensemble sonoro
que se basea nunha estrutura
musical basicamente instrumental.
Informate
en
www.dado-dada.com.

■ TEATRO

DE CANTAUTOR
A PORNOAUTOR

Vigo

Esta é a proposta musical que
Chivi levará este xoves 28 ás
22 h. á sala NASA. Se che gusta o gore, a zoofilia, se che seduce o sado ou o masoquismo, o fetichismo, necrofilia,
coprofaxia, bizarre, homes e
mulleres, animais ou plantas,
e ademais a música, tes que
coñecelo en vivo e en directo:
guitarra en man e máscara de
coiro cubrindo a face. Os textos máis explícitos e irreverentes, o humor máis escatolóxico e groseiro.

SUEDE
lingüística do concello telf. 986
863 157). Sarmiento e Mourente: exposición e publicación realizada por diversas entidades da parroquia. Tamén dispón de exposicións itinerantes sobre As murallas de Pontevedra, Santa María a
Maior, sobre diversas persoalidades da cultura galega, como Castelao, Murguía, Luís Amado Carballo. Ademais ofrece tamén visitas guiadas como: Roteiro Castelao; Polo Centro Histórico; As
murallas de Pontevedra.♦

Cláudia Campos Cuarteto
vai levar as cancións deste
seu disco á sala Nasa o sábado 7, das 23 h. en diante.
Unha ocasión para nos achegar á música popular brasileira, ás sambas antigas e outras máis novas, pasando por
esa variación do xénero que
se coñece como Bossa Nova.

O mércores 3, no Multiusos
do Sar, esta banda, que é
unha das máis representativas do pop británico ,actual, presentará o seu disco
A new morning.

IV ROCK
CABO SAN LOURENZO

Cita coa música POPular dos
nosos días, que amosa algunha das propostas sonoras máis significativas da
actualidade na Galiza. Plataforma de presentación para moitas bandas que non

MÁTAME, ABRÁZAME
A Cía. Magrinyana presenta, na sala NASA o venres
29 ás 22 h. e o sábado 30 ás
23, esta obra que recolle 9
textos breves de Fernández Lera e que ten como
fío condutor o enfado cósmico do actor que os conta.
Un mosaico de escenas poéticas, pero tamén dun humor descarnado e absurdo.

■ ACTOS

¿XOGAS?
EN GALEGO PODEMOS

Progama de dinamización
lingüística do concello para
crianzas de 4 a 10 anos. Este
venres 29, de 18:30 a 20 h.,
nas Ludotecas de LAVADORES e COIA, haberá xogos de
rastrexo e obradoiros de reciclaxe, bingo de nomes, xo-

gos da ra, do pano, chapas....

NOITES VIVAS

Programa de actividades do
Concello que se amplía a todo
o ano. No C.X. Uruguai, haberá cociña húngara o venres
29 ou obradoiros de coiro o
sábado 30; internet, selfservice e sala de xogos os dous días. Na A.X.Abertal, concerto
aberto o 29; obradoiro de cestería pachanga o sábado 30 e
futbolín, sala multiusos e PIX
os dous días. O venres 29 no
pavillón do Berbés, baile de
salón, esgrima, musculación e
squash. Tamén o venres 29,
na A.VV. de Beade, internet e
bailes de salón; na A.VV. Dr.
Fleming, abaloiros, xogos de
mesa, internet e pintado de
camisolas; na piscina de Lavadores, acuaeróbic; no Plan
Comunitario de Teis, búsqueda do tesouro; no club Slot,
scalextric; e na praza Elíptica,
Sísifo Teatro, show de bailes
latinos e obradoiro de maquillaxe. No Espacio Xove do
Castro, obradoiro de foticaricaturas e campinato de xogos na rede o venres 29 e o sábado 30; o sábado na A.VV.
Lavadores, obradoiro de percusión, ,mostra de breakdance e Ippon; no pavillón de
Coia, obradoiro de técnicas
para ligar, xogos de rol, baloncesto mixto e pachanga.
Máis
información
en
www.xuventudevigo.org.
■ CINEMA

NOITE DE FESTA
Nos cines Box ás 23:30,
dentro do programa das
Noites Vivas, este xoves 28
proxectarase Reefer e a
modelo, dirixida por Joe
Comeford no ano 1987.

FESTIVAL DE CINE
SUBMARINO

Organizado pola Universidade de Vigo, ten lugar no
CC Caixanova ata o 29 deste mes ás 20 h.

CINEMA ORIENTAL
Dentro deste ciclo, que se
celebra no CC Caixanova,
poderemos ver, o martes 3, a
fita Xiu Xiu; o xoves 5 po-

ra, en tamaño DIN-A4, grampados ou
encadernados. Os orixinais presentaranse baixo un título ou lema, achegados de plica na que conste o título e lema no seu exterior e contendo no interior o nome e apelidos do autor, enderezo, nacionalidade e número de teléfono. O prazo de admisión remata o 30
de novembro e o acto de entrega do
premio terá lugar no Café Moderno,
durante o 1º trimestre do ano 2003. Os
traballos poderán presentarse ou enviarse facendo constar no exterior Premio de Investigación Sempre en Galiza, no Concello de Pontevedra, Praza
de España s/n, 36002 Pontevedra. Institúese un único premio indivisíbel
cunha dotación de 12.000 e. O Concello e a Fundación reservaranse o dereito a publicación da obra premiada nun
prazo dun ano.♦

deremos ver As bágoas do
tigre vermello; e o martes
10 proxectarase Auga morna baixo a ponte vermella;
o mércores 11 vaise pasarase A bicicleta de Beijin.
■ CONFERENCIAS

MAGDALENA BARAHONA
Baixo o título de Muller,
traballo e cambios sociais,
dará unha charla o venres 29
ás 20 h. na Casa do Libro.
Organizada polo Colectivo
Violeta, forma parte do ciclo
Historia dunha revolución
silenciosa e silenciada.
■ EXPOSICIÓNS

ANTE O NOVO MILENIO
Mostra de arte internacional
que o CC Caixanova acolle
desde este xoves 28 de novembro ata o 6 de xaneiro.

GUILLERMO A. MONROY
Colgará a súa pintura na galería Vgo (López de Neira
3) desde o venres 29 ata o 4
de xaneiro.

ROSA GONZÁLEZ
Baixo o títulos Cores, mostra a súa pintura, do 3 ao 13
de decembro na Casa da
Xuventude.

ATLÁNTICA 1980-1986
A transición española trouxo
unha efervescencia creativa
pouco común en todos os eidos da cultura. Galiza non estivo á marxe. No ano 1980
naceu Atlántica, colectivo de
artistas e intelectuais unidos
por unha vontade común de
renovación que logrou que as
súas obras transcederan a nivel internacional. R. Baixeras, I. Basallo, L. Borrajo,
X. Cabanas, C. Corredoira,
A. Datas, M. Facal, J. Freixanes, A. Goyanes, A. Guerra, A. Huete, M. Lamas, A.
Lamazares, F. Leiro, J. Lodeiro, F. Mantecón, Q.
Martelo, M. Moldes, G.
Monroy, A. Patiño, R. Patiño, S. Rivas, M. Ruibal, M.
Vasco e X. Vázquez son os
artistas representados nesta
mostra que o Museo de Arte
Contemporánea de Vigo
(MARCO) elexiu para a súa
inauguración. Ata o 30 de
marzo.

CARDINALES

O edificio do MARCO antes
foi Cárcere e Pazo de Xustiza. Esta exposición inspírase
nesta tipoloxía arquitectónica
e quere celebrar a transformación do uso en espacio de
liberdade, de sociabilidade e
obtención de coñecemento e
pracer, de lugar de reclusión a
espacio de deleite. B. Jan
Ader, P. Althamer, J. Barbi,
J. Casebere, R. Chafes, T.
Dean, C. Wyn Evans, H.
Farocki, V. Jouve, J. Kahrs,
Langlands & Bell, A. Larsson, E. Männikkö, M. Me-

El Chivi
levará, este
xoves 28,
a súa
música
á sala
NASA de
SANTIAGO.

de decembro. Nas súa obra
está presente unha reivindicación do Terceiro Mundo.

ANTONIA HURTADO &
ADONIS ESCUDERO

Teñen unha mostra de pintura e escultura na galería
Artenova (Praza da Princesa 3), titulada Una mirada
a la sensualidad.

VIGO,
HORIZONTE MARIÑO

En VIGO,
Guillermo
A. Monroy
expón na
galería Vgo.

lian, Muntadas, C. Nieuwnhuis, T. Oursler, S. Prego,
G. Romano, A. Sala, G.
Scheider, N. Chöffer, A. Simon, M. Soto, P. Tudela e
E. Valldosera son os artistas
que participan nesta mostra.
Ata o 15 de febreiro.

A Rede

CENTRO GALEGO DE BARCELONA
www.centrogalegobarcelona.org

Páxina oficial do Centro Galego de Barcelona. Inclúe información institucional
con cuestións como cómo facerse socio,
relatorio de actividades, información sobre os cursos que imparte e ligazóns. Tamén dá a posibilidade de subscribirse ás
informacións sobre as actividades.♦

O Museo do Mar acolle esta
mostra, que conmemora os
75 anos da revista Industrias
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 Estado e
a historia de como a evolución do sector pesqueiro impulsou o crecemento 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,
Polonia, Portugal ou Suíza.
Ao longo dos noventa os artistas sentiron a necesidade
de revisar os plantexamentos
da arte introducindo novas
referencias estéticas, 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
fotografía, escultura e instalación. Na sala do CC Caixanova ata o 1 de decembro.

Nome da mostra de debuxos que Barreiro ten na galería Sargadelos (Urzáiz
17) ata o 30 de novembro.

CON PERMISO

■ MÚSICA

A delegación do Instituto
Camões (Casa Arines) vai
acoller esta mostra no marco do I Congreso Ibérico
de Casas Solarengas.

PEQUENO FORMATO

DE MI ANTROPÓLOGO

Este é o título da mostra que
o cubano Armando Mariño
ten na galería Ad Hoc e que
poderá ser visitada ata o 14

NILO MC
Fusión de rap e son cubano,
ragga e funk, guaracha e
música electrónica... en

Are-Mor
Are-Moree
O Festival de Música de Vigo, este
ano baixo o título Luces e Batallas. Os camiños da paz, celebrará
os concertos programados no Conservatorio, Concatedral, MARCO e
Hotel Meliá Mondariz Balneario
con acceso libre, e no cine Fraga
con entrada (telf. 902 434 443).
Este xoves 28, na sala de concertos
Martín Códax, Yuval Gotlibovich
(viola) e Yossi Reshef (piano), tocarán as 20:30 h. O venres 29 no
cine Fraga, estará a Ópera de Cámara de Madrid con sesions ás
10:30 h. e 20:30 h. O sábado 30, a
Concatedral de Santa María acollerá o concerto de Marta Almajano ás 21:30 h. O domingo 1 o
pianista Víctor Rodríguez estará
no Fraga ás 20 h. O martes 3 ás
20:30 h. no MARCO, Hopkinson
Smith interpretará varias pezas co
seu laúde. O xoves 5 ás 20:30 h.
será a soprano Isabel Monar, xunto cos sons da arpa barroca de Manuel Vilas, os que enchan de acor-

■ Realizamos traballos de bioconstrución. Telf. 981 513 273.
■ Alúgase habitación na zona do
campus sur en Santiago. Interesados chamar ao telf. 636 779 747.
■ Gatiña gris atigrada, mansa e cega, precisa un fogar. Telf. 981 170 730.
■ Licenciada en Xornalismo, 25 anos,
con experiencia en medios audiovisuais,
busca primeiro emprego como redactora en prensa, radio ou TV local. Tamén
para actualización informativa ou creación de contidos en páxinas electrónicas. Teño coche e residencia en Compostela. Verónica, telf. 630 915 792.
■ Alúgase praza de garaxe en Euxenio Arbones (frente a pavillón deportes 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 empresariais. 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 restaurada 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 asesoramento no campo das TIC. Deséñanse páxinas electrónicas. Préstase asesoramento informático. inferninho@galizalivre.org.
■ Compraría números 10, 19 e 26 da
revista Obradoiro. Telf. 606 521 536.
■ Se eres un apaixoado pola informática de balde e en galego visita a
páxina http://www.all4you.dk/FreewareWorld/links.php. Aceptamos todo
tipo de suxestións e colaboracións.
¡Temos máis de medio cento de programas 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 Compostela, 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 literatura, cine, música e a boa diversión e
alegría. Xosé, carriza1@latinmail.com
■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga cando 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 coñecer, 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 Ourense no telf. 651 951 328.
■ Doutorando com experiência imparte
aulas de Química Orgânica. Todos os
níveis. Telf. 605 412 585. Compostela.

■ ¿Queres pasar uns días na Ribeira
Sacra? Alugo, por días ou semanas,
unha casa amoblada de 2 andares con
garaxe en Penalba (Nogueira de Ramuín). Telf. 986 376 022 / 661 642 070.
■ Este ano a Asociación Cultural A
Cepa de Cangas, no Morrazo, xoga
á lotería de Nadal con participacións de 3 euros. As persoas interesadas poden poñerse en contacto
coa Xunta Directiva da Asociación ou
na Escola de Adultos a partir de mediados 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 gente responsável que ame os animais.
Telf. 636 566 155
■ Dão-se aulas de português. Professor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.
■ Véndese casa no centro de Guitiriz duns 300 m2, con garaxe, patio,
pozo e horta. 150.253euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.
■ Home, 58 anos, sólida formación, boa cultura xeral, francés, italiano, portugués, galego. Ofrécese
para recepción en hotel ou semellante. 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. Cercana a RENFE e estación de autobuses. Muller ou estudiantes. Telf. 666
623 190.♦

As mostras
Atlántica e
Cardinales
son as
encargardas
de
inaugurar
o MARCO
vigués.

GUILLERMO AYMERICH
Aproximación al agua titúlase esta mostra que poderemos ollar na Fundación Laxeiro (Casa das Artes), ata o
15 de decembro. Compostelán de nacimento pero residente en Valencia onde é profesor en Belas Artes, é o artista escollido na edición deste ano da Bienal Pintor Laxeiro de Lalín. Propón diversas pezas en pintura, fotografía, e vídeo, incluíndo obra
feita adrede para esta mostra
para o que transladou a Vigo
a residencia desde marzo.

OS SOLARES
DE PORTUGAL

Anuncios de balde
■ Precísase persoa para atender
tenda de alimentación ecolóxica e
artesán en Santiago. Razón no telf.
630 069 636.

concerto este sábado 30 no
Iguana Club.

ORGANIC JAZZ FUNK
A sala Nashville (Carral 3),
ademais dos concertos de
grupos en xira, todos os
mércores ten unha sesión
de jazz moderno a cargo
desta banda. E os xoves, A
Banda de Nash versionea a
mellor música e realiza repichocas con invitados.

DRAKE HERRERA

O guitarrista e cantante cubano oferece todas as noites
un percorrido pola música
do seu país, desde o son ata
o bolero. De martes a sábado no Malecón ás 23:30 h.
■ TEATRO

TÍTERETEATRO
DE OUTONO

Vense celebrando na Praza
da Constitución os sábados
ás 6 (de chover, na Lonxa
do Concello) e para o 30 tócalle a vez a Títeres e
Gualtrapas que representarán La familia Malasangre.

Marta Almajano.

des a sala Martín Códax. O luns 9
ás 20:30 h., The Scholars Baroque Ensemble dará un concerto
adicado á loita contra a SIDA no
terceiro mundo, que terá lugar no
cine Fraga.♦
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ANIMALIÑOS
Teatro do Aquí presenta o
último dos seus espectáculos,
do que é autor o falecido Roberto Vidal Bolaño, que
xunto con Anxeliños e Criaturas completa a triloxía dedicada á contemplación de
determinados aspectos da no-

sa conduta social, económica
e política. No CC Caixanova
o domingo 1 ás 20:30 h.

O COLABORADOR

Esta obra de Friedrich Dürrenmatt vai ser representada polo Centro Dramático
Galego, baixo a dirección de
Manuel Guede, o xoves 4 ás
20:30 h. no CC Caixanova.

CERVEXARÍA JOAQUÍN
Nova etapa deste coñecido local que programa para os martes de novembro, ás 22 horas,

distintas actividades. Desta
volta tócalle a Pepo Suevos.
■ PUBLICACIÓNS

FESTA DA PALABRA
SILENCIADA

As Feministas Independentes Galegas presentarán o nº
17 desta revista, adicado á
abolición da prostitución, o
sábado 30 ás 19 h. no Salón
de Actos do MARCO. Posteriormente haberá un coloquio no que participarán
X.M. Beiras, M. López

Besteiro, Ana Míguez, V.
Pérez Mariño, E. Pérez
Touriño, un representante
do Corpo Superior de Policía e Mª Xosé Queizán.

Braga
■ TEATRO

O DOIDO E A MORTE
É unha peza dramática de
Raul Brandão que a Companhia de Teatro de Braga
representará do 30 de novembro ao 7 de decembro. Dirixida por António Durães, está
interpretada por Carlos Feio,
Fabiana Lopes e Jorge Filgueiras, que dan vida a un
governador civil que é secuestrado por un louco e absurdo sr. Milhões con un paquete bomba que fará explosión en 20 min.

Madrid
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO

Poderiamos dicir que nesta
produción de Matarile Teatro, IGAEM e Teatro Galán, se está a falar continuamente da morte, mais cunha
ironía que ratifica as ganas
de vivir e a necesidade de ser
queridos por riba de todo, co
obxectivo posto en rirmos
das nosas miserias cotiás. Será representada ata o 1 de decembro no teatro Pradillo.♦

A
Companhia
de Teatro de
Braga
representa,
nesta cidade,
a obra
O doido e
a mor te.

mitido entón bombardear os
Estados que non nos gustan?
E, unha última pregunta, ¿por
que para conseguir o déficit
cero se recorta a sanidade e as
pensións e non os avións de
72 millóns de euros?♦

tas, senón enemigos. Pero,
¿por que un Estado é inimigo? Por ser islámico, por producir petróleo, por non respectar os dereitos humanos?
¿Por non votar na ONU sempre a prol de Bush? ¿Está per-

e o inimigo é o terrorismo, para
que se necesitan
avións Eurofighter de 72 millóns de euros? A non ser que
o terrorista seña un Estado.
Pero non hai Estados terroris-
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Trem Phantasma, grupo de música fusión
‘A xente sorpréndese ao ver unha violinista no escenario’
RUBÉN VALVERDE
Óscar Avendaño, Patricia Argüelles e Paulo Pascual son
tres dos integrantes dun novo
grupo que fusiona diferentes
estilos musicais. Ten a peculiaridade de ser o único conxunto
de música moderna que mestura o violín coa música por ordenador, “ou polo menos nós
non coñecemos outro”, afirman. Están preparando o lanzamento do seu primeiro albume, para o que aínda non teñen título, mentres dan concertos por distintas cidades galegas. O próximo será o 15 de
decembro en A Reixa, Santiago

Novidades

¿Como xorde a idea de crear un
grupo como Trem Phantasma?
Queriamos facer un concerto
e ocorréusenos montar un grupo.
Fomos contactando cada vez con
máis xente e así acabamos por
montar Trem Phantasma, que
combina moitos instrumentos.
¿E iso de poñer un nome
brasileiro?
Empezamos a sacar dos armarios toda a discografía, películas, libros e comics que temos na
casa, que é o que tamén facemos
para poñerlle título ás cancións.
Atopamos un disco dos anos 60
dun grupo de música brasileira
que se chamaba “Os Mutantes” e
que tiñan unha canción que se
chamaba Trem Phantasma. Ese
título pareceunos ben a todos.
¿Sorpréndese a xente ao
ver subir ao escenario a unha
violinista nun grupo de rock?
A música é unha mestura de
rock, música dos 60, samplers
por ordenador... A xente si se sorprende ao ver a unha violinista xa
que pensan neste instrumento como algo clásico. Ata agora, cando se utilizaba o violín dentro da
música moderna era como recheo
ou para un par de cancións como

PA C O VILABARR O S

moito, dándolle un toque harmónico. Pero nunca se viu como un
instrumento máis.
¿Resulta moi difícil compoñer mesturando tanta variedade
de instrumentos e fontes de son?
Compoñemos por separado unha idea básica e logo entre todos
desenvolvémola. Tocamos todo tipo de estilos con tal de que soe ben.
¿Pensades que é complicado gravar un disco no mercado
galego?
Doado non é pero si máis que
antes, e seino porque traballei con
Siniestro Total. Existen moitas
máis pequenas discográficas que
che poden producir os discos.
Ademais, antes en facer unha maqueta igual te podías gastar
200.000 pesetas. Hoxe cun ordenador tes a posibilidade de autoeditar o disco polo que che custa un
cd-rom. Podes facer as copias que
queiras por moi poucos cartos e

A guerra
de Arturo
Souto.

incluso deseñar ti mesmo por ordenador a carátula. Ademais, para
promocionarte sempre contas coa
posibilidade de meter as túas cancións en diferentes páxinas web,
en formato mp3. O que segue a
ser difícil é lograr gravar cun gran
selo, pero iso sempre será así.
¿Entón non sodes dos que
pensades que a internet pode
acabar coas posibilidades de
que saian novos valores por
aquilo do pirateo?
A quen máis lle vai afectar vai
a ser aos superventas. Trátase dunha cura de humidade para as casas
de discos. O do pirateo non me parece peor que o que fan as discográficas que cobran unha barbaridade por un cd e realmente o artista saca moi pouca porcentaxe desas vendas. Ademais, temos a solución perfecta para a piratería.
¿Cal é?
Facer que o formato estándar

sexa o single en lugar do cd. Dese
xeito en lugar de sacar 12 cancións
unha vez ao ano, editas tres singles
de catro cancións por 600 pesetas
cada un. Dese xeito seguramente
non compensaría piratear.
¿Que tipo de público vai
aos vosos concertos?
A nosa música é retro, pero
cun toque moderno. Gústanos a
fusión. Entón imaxínate, podes
atoparte todo tipo de público.
Dende os nosos amigos, pasando
polo máis hippie, nenos de papá
e incluso a nai dalgún de nós.
¿A ti Patricia que che di a
túa nai cando te ve subida ao escenario cos Trem Phantasma?
Grita, ¡Que saia máis curta! A
ela sorpréndelle pasar de verme
en escenarios de música clásica co
meu vestido longo, nun auditorio... a verme en locais en medio
de catro guitarristas. Pero gústalle
moito a música que facemos.♦

Arturo Souto.

Paulo Porta Martínez.
ESENCIAS

Edición de Paulo
Porta Martínez.

A NOSA TERRA

Elefantes
XOSÉ A. GACIÑO

D

esde o pasado sábado andan a aparecer polos litorais de Huelva e Cádiz
aves mortas, vítimas
dalgún vertido de petróleo ou derivado. No momento no que escribo
ainda están a investigar
a procedencia exacta desas aves, que tampouco
tiñan que chegar de moi
lonxe para emporcarse
de hidrocarburos –o tráfego marítimo polo Estreito de Gibraltar tamén
enmerda o seu–, pero todos pensamos no desastre do Prestige e non fai
falta ter moita imaxinación para figurarse o vó
longo e desesperado de
alcatraces fuxitivos do
terror negro que non
puideron sobrevivir ao
tremendo esforzo de bater unhas ás cargadas
dun peso mortalmente
asfixiante. E concluír,
máis unha vez, que o galego –ave ou persoa– segue a ser obrigado a fuxir do seu país pola miserábel incompetencia
de presuntos responsábeis políticos. (E perdón
pola demagoxia).
Non sei se, de aquí
ás próximas eleicións
(as locais), repartirán
axudas e subvencións
suficientes como para
calmar a raiba dos máis
direitamente afectados,
de maneira que non se
note moito nas urnas os
efectos da marea letal,
pero vai ser moi difícil
esquecer a impotencia
de mariñeiros e concellos costeiros dispostos a
traballar na limpeza do
seu meio de vida, e mesmo a de moitos voluntarios de terra adentro que
ofreceron a súa axuda
persoal e desinteresada,
sen que as autoridades
¿competentes? lles fixesen o menor caso, a pesar da necesidade evidente de contar con calquer esforzo.
Xa poden gastar cartos en campañas de imaxe, se queren superar este penoso espectáculo de
desidia total que están a
ofrecer, pero vai ser moi
difícil que moitos podamos borrar a sensación
de que os gobernantes
–centrais ou sucursais–
actuaron coas súas tradicionais soberbia e indifierencia cara a un pobo
ao que consideran sumiso. (E iso sí que un desexa que sexa desmentido
polos votos canto antes,
para rematar coa impunidade deses elefantes
que destrozan a cacharrería dos demais mentras engordan a súa).♦

