
A GRANDE MAIORÍA DOS MEDIOS
de comunicación apuntouse ao “aquí non pa-
sa nada” nos primeiros días da catástrofe. A
realidade da marea negra e a multitudinaria
asistencia á manifestación de Santiago, pese
a incesante choiva, obrigou, incluso aos máis
reticentes, a unha descabalgada paulina. A
manifestación do 1 de decembro, convocada
case boca a boca, entre o silencio mediático,
tamén podería ser interpretada como unha
moción de censura popular contra a manipu-
lación e a desinformación. Nesta ceremonia é
certo que uns teñen máis responsabilidade
que outros, pero en xeral pon de manifesto a
falta de sensibilidade daqueles que nos teñen
acostumados a autodefinirse en xornadas e
homenaxes como o “espello do pobo”. A fin
de evitar o desmerengue dunha xerarquía po-
lítica posta como nunca en evidencia, os ca-
bos de varas de cada redacción non dubida-

ron en manipular as palabras do Rei ou en
descualificar a actuación de toda a clase polí-
tica no seu conxunto, ante a imposibilidade
de tocar o intocábel Partido Popular. O resul-
tado é un cadro surrealista, no que o país re-
al non aparece máis que en breves trazos irre-
coñecíbeis e as iniciativas da oposición, so-
bre todo as da máis feble mediaticamente, é
dicir, o nacionalismo, desaparecen sen deixar
rastro. O “interese humano”, criterio tan do
gusto das empresas xornalísticas, deixa de
ser unha referencia precisamente cando eses
seres humanos teñen algo que dicir e queren
dicilo. Subvencións, presións políticas e ide-
ario de cada medio aparte, hai en todo isto un
exceso de autocensura, un exceso de cerrazón
e de inmadurez ¿Ou acaso non creemos aínda
que a nosa democracia está o suficientemen-
te asentada como para admitir a crítica lexíti-
ma e pacífica do que se fai mal?♦
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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.

J.K. Rowling
Harry Potter e a Cámara dos Segredos
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“A ver se nos axudan. Todo isto
é morrer”, pedía entre saloucos
un pescador de Aguiño. Pouco
tempo despois, el e outros dá-
banse conta de que alí estaban os
alcaldes de Boiro, a Pobra e o de
Ribeira, que tamén é o presiden-
te da Deputación de A Coruña
(¿ulo as Deputacións nesta cri-
ses?). Os mariñeiros reclamaban
medios para poder limpar eles o
mar. Para impedir que arruinasen
a súa vida. “¿Onde están as ba-
rreiras?”, demandaban inquedos.

O mesmo facían en Ogrobe,
ao outro lado da ria. E os de Can-
gas, Nigrán, Baiona...

Pero en Aguiño, a tensión
dun día, tres de decembro, de
loita e a sensación de abandono,
levou a que os mariñeiros arre-
metesen contra alcaldes e presi-
dente da Deputación.

En toda a costa se repetía un
salouco: “non hai medios para
limpar”. En Vigo, na lonxa de
baixura ás 7,30 da mañán do día
catro, congregábanse máis de
medio milleiro de persoas, para
sair a achicar petróleo. Unica-
mente contaban con propios me-
dios: nen lubas, nen traxes de au-
ga, nen contedores. Alguén deci-
diu chamar á Xunta. A resposta
encheo a todos de estupefacción:
“pídanos por escrito”.

Case á mesma hora, no pei-
rao de Cangas, sucedía algo se-
mellante. Hábia barcos e xente
disposta a loitar para que a ma-
rea negra non pasase das Cies.
Pero tampouco había medios.
Dalí a unha hora chegou un ca-
mión con algúns traxes de auga,
lubas e sombreiros. Algunha cal-

dereta e algunha canada e carpa-
cho de plástico. A indignación
dos presentes aumentou. O pro-

pio alcalde de Cangas, Enrique
Sotelo, fora a mercar personal-
mente material polas ferreterías.

A falta de medios tamén lle
afecta aos voluntarios. Cando
chegou o destacamente do exér-

cito belga, o primeiro que pre-
guntaron foi quen estaba ao
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¡NUNCA M IS!

Desinformación e indiferencia nos portavoces oficiais

A poboación organízase, indignada
pola falta de apoio

A. EIRÉ - P. BERGANTIÑOS - H. VIXANDE - R. VALVERDE

Pasou o pior que podía pasar: que a marea negra lambese toda a liña de costa de arriba abaixo. A boa noticia é a dis-
posición da xente, mariñeiros, veciños e cidadáns en xeral que deron mostra dunha iniciativa, capacidade de traballo
e disciplina, ausente, por contraste, entre os representantes do partido no goberno. A manifestación de Santiago
mostrou, por outra parte, a indignación dun pobo ante unha indiferencia oficial difícil de crer. Só a imaxe dos ma-
riscadores, pescadores e voluntarios facéndolle fronte ao chapapote cos seus propios medios deixou patente ante
o resto do Estado e ante media Europa que Galiza, a día de hoxe, carece dun goberno que a represente e defenda.

Descargando chapapote dunha planeadora na illa de Arousa.                                                                                                                                          PA C O  VILABARR O S



mando, quen coordenaba. Non
había ninguén. Non existen me-
dios, nin apoio, nin dirección
técnica, nin política. Todos se-
mellan seguir a estratexia de Az-
nar e Fraga de acocharse.

En Mugardos un contedor es-
tivo cinco días agardando a que
o valeirasen. En Ogrobe mariñei-
ros e mariscadores quedaron to-
da unha mañán parados porque
estaban todos os contedores che-
os. O mesmo pasou en Ribeira,
en Louro, en Carnota, en Fiste-
rra, na Laracha, en Caión. Nou-
tras praias os voluntarios tiveron
que depositar o chapapote alí
mesmo porque non había ca-
mións para sacalo.

Moitos voluntarios, como un
grupo de cataláns, decidiu voltar
para casa ao non poder axudar
por falta de medios. Pior lles foi
aos 30 que decidiron protestar
ante o parlamento. A polícia car-
gou contra deles con firmeza.

-¿É o exército onde está? ¿Só
realiza accións humanitarias fo-
ra?”, prergúntanse unha e outra
vez ducias de persoas.

-O Exército non está máis
porque non o piden,- costestou o
Ministro de Defensa.

Catro de decembro. 13,05.
Mariano Raxoi afirma que as
“manchas” non entraron na ria
de Vigo. As chamadas dos mari-
ñeiros afirmando o contrario co-
lapsan as redaccións.

Medios oficiais informan ta-
mén de que, segundo datos do
Nautilus, do Prestige non sae nen
unha soa pinga de fuel. Na tarde
do día anterior na comisión de se-
guimento constituida na Xunta un-
ha persoa da equipa de Fraga in-
forma que “do Prestige non sae
pinga de fuel porque xa saiu todo”.

Mariano Raxoi pelexa agora
con Francia para que Ifremer
(propietaria do Nautilus) non fil-
tre o vídeo desta inspeción. O
Estado español investiu mil mi-
llóns de pesetas no barco ocea-
nográfico do Ifremer que fai
campañas co Oceanográfico.

Engano e ocultismo

Á mesma hora, 12,30 do 2 de
Novembro, que o director do
Instituto Hidrográfico de Portu-
gal, Augusto Ezequiel, advertía
que a marea negra estaba ás por-
tas da ría de Arousa, o vicepresi-
dente español, Mariano Raxoi li-
mitábase a afirmar que “os fra-
gamentos máis grandes están a
19 millas da terra, na zona de
Fisterra”. Os mariñeiros de
Arousa xa andaban a achicar no
chapapote pola súa conta sen que
ninguén lles dese a alerta.

Porque a desinformación foi
unha constante ao longo destes
quince días. Cañete, De Mesa,
Raxoi, Fraga..., puxéronse de
acordo nunha mesma mensaxe:
aquí non pasa nada, todo está
controlado. Minimizaron os ris-
cos, mentiron na importancía do
fuel derramado... Pero, día a día,
a realidade foise impoñendo sen
que os medios de comunicación
fosen quen de anular a evidencia.

“A desinformación da que se
queixaban máis de 200.000 gale-
gos [en Santiago] non só é unha
cousa do poder e dos gobernos.
Algo terán que ver uns medios

de comunicación moi afeitos a
non facer perguntas e a portarse
ben, a comprar sen reparar en
gastos todo canto veña da man
do poder; uns medios demasiado
afeitos a tirar polo camiño fácil e
barato de limitarse a reproducir a
versión oficial”, escribe Anton
Losada en La Opinión.

A carraxe contra os medios e
tanta que numerosos traballadores
da RTVG chamaron a esta redac-
ción para comentar que temen po-
la súa “seguridade física”. En
máis dunha ocasión tiveron que
sair por pernas do lugar da infor-
mación. Na manifestación, ante
cada cámara produciase un berro
unánime: “televisión, mentireira”.

Pero o Goberno impídelle aos
xornalistas embarcar para fotogra-
far a mancha, aos servizos metere-
olóxicos ofrecer o parte do tempo,
aos traballadores da consellería de
Pesca e Protección Civil facer de-
claracións. Tamén os voluntarios
teñen que asinar no contrato a
confidencialidade. O mesmo que
os que traballan no batiscafo Nau-
tilus. E no CSIC, que lle pediron
ao claustro que apoiasen un docu-
mento oficial sen dalo a coñecer
por ser “confidencial”.

Os cidadáns, pero tamén or-
ganismos e institucións como os
concellos, teñe que voltar a tem-
pos idos e recabar información
en Portugal, Francia ou Inglate-
rra. Só así se enteran de que exis-
te unha mancha que ten 40X40
kilómetros. Só así puideron pre-
ver que ía chegar as Rías Baixas
(contra os desmentidos oficiais)
e só así, por exemplo o concello
de Vigo, soubo que tiña que de-
señar unha rede de alerta.

Auto-organización

En Combarro, a mesma semana
do afundimento do Prestige, co-
lleron lanzaderias, agullas e fio e
puxéronse a coser unha grande
rede, que denominaron “rede-
pancarta”, para cortarlle o paso
ao fuel. O mesmo fixeron nou-
tros moitos lugares da costa. Os
mexilloeiros confeccionaron tra-
xes de plástico para vestir as ba-
teas. Apostáronse en puntos de
vixiancia en todas as rías. Sairon
con lanchas e barcos pescudar no
chapapote. E cando a marea ne-

gra ameazou a calquera zona,
púxose en marha un dispositivo
no que participaban mariscado-

res, mariñeiros, voluntarios. Eles
mesmo se dotaron dos instru-
mentos necesarios para poder ra-

buñarlle á auga esa carga de des-
trución: pas, barcos, tinas, tartei-
ras, sacos de plásticos, roupas e
as suas propias mans.

Os concellos trataron de pro-
porcionarlle os medios de que
dispuñan. Uns foron máis previ-
sores, outros fixéronlle caso ao
Goberno. O concello de Ponte-
vedra, por exemplo, demandou
contedores a empresas privadas
e da construción e remitiullos
aos concellos limítrofes e a aso-
ciacións cidadáns.

Tamén foron os veciños os
que se autoorganizaron para lim-
par as praias, facendo uso de me-
dios propios, os que se puxeron á
fronte dos voluntarios vidos de
fora, os que lle deron acubillo, os
que os axudaron con roupa, os
que mesmo lle aportaron alimen-
tos e comida quente en moitas
praias.

O científico Miguel Murado,
que traballou en varias das catás-
trofes causadas pola marea ne-
gra, afirma que “agora o único
que se pode facer e limpar, logo
haberá que botar sulfatos e se-
mentar bactérias para que elimi-
nen restos, pero, sobre todo, can-
do este limpo, repoboar”.♦
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Mulleres preparan trueles con plástico no porto de Xufre, illa de Arousa.                                                           PA C O  VILABARR O S

Un exército cívico está movi-
lizado desde Ortegal ao
Miño. Non fan rebrilar as fo-
llas dos fouciños como cantou
Ramón Cabanillas. As súas
armas están cheas de
chapapote que negrea: pas,
rastros, plásticos, potas,
canadas, lanchas, barcos; as
propias mans nuas para
enfrontarse á traxedia.

Os mariñeiros da Marola,
Illas Cies e do Orzán,
“repararon as vellas redes e
aprestáronse pola patría a
mariñar”. Como escribira
Curros Enríquez, chegaba
“unha negra tempestade”.
Pero alí estaban tamén os
seus compañeiros da Guarda,
Baiona, Vigo, Cangas,
Vilaboa, Moaña, Ogrobe,
Vilagarcía, A Illa, Cabo de
Cruz, Palmeira, Aguiño,
Ribeira... Toda unha

procesión mariñeira de fe, ca-
rraxe e dignidade.

Son os mesmos que o
domingo colapsaron totalmen-
te Compostela na maior mani-
festación da historia de Galiza
para denunciar, como fixera
Curros, os “cuspos que flotan
de desprecio/para vos e a vosa
nai”.  Pero fronte a esta
“negra tempestade/que a Gali-
cia vai parar”, levantouse un-
ha grande onda popular,
tamén negra, de paraugas, e
potente de ilusión, para facer-
lle fronte a todas as tempesta-
des. Unha vaga cívica que
reclamaba sobre todo dignida-
de. Cun clamor que se
escoitou en todas partes: ¡nun-
ca máis! Neste berro
xuntábanse todas as
sensacións percibidas durante
vinte días, pero tamén todas
as ilusións de futuro.♦♦

Tiña toda a razón Fraga cando
afirmou que na Galiza non só se
estaba a producir unha catástrofe
medioambiental, senón tamén
“unha catástrofe política”. Unha
afirmación á que ninguén seme-
llou facerlle caso ao principio.
Agora resulta unha evidencia.

Catástrofe política porque o
poder, representado nas admi-
nistracións central e autonómi-
ca, non se percibe por ningunha
parte: Incapacidade para dotar
dos máis mínimos médios á po-
boación; incapacidade para co-
ordenar os existentes; incapaci-
dade para mostrarse como tal e
estar ao lado do pobo; incapaci-
dade mesmo para dar unha
mensaxe de apoio.

Desprecio ao irse de cacerí-

as ou de feiras; desprecio ao
non facerse visíbel xunto aos
afectados (Aznar aínda non vi-
sitou Galiza); desprecio contra
a oposición que pide contas po-
líticas; desprecio ao tentar en-
ganar a todos con falsas infor-
macións; desprecio pola mani-
pulación mediática; desprecio
ao negar as eviencias.

Pero, ¿por que o PP obra
deste xeito que de seguro lle
terá custos políticos?. Non por
falta de capacidade. Tampouco
de medios axeitados. Certo
que reduciu o 50% os orza-
mentos para salvamento marí-
timo, pero é de supoñer que
Rato terá algúns euros para
caldeiros, pas, traxes de auga,
contedores, camións... E teñen

un exército de soldados e ou-
tros de altos funcionarios.

¿Mediron mal as conse-
cuencias? Todo semella indicar
que así foi. Que Mariano Raxoi,
desprazando a Fraga, se puxo á
fronte dun operativo que ía ser
un éxito do PP e unha mostra da
súa capacidade resolutiva. Tan-
to que, nos primeiros días, Fer-
nández de Mesa semellaba un
locutor máis dos telexornais.

Despois de anunciar unha e
outra vez que non ía pasar na-
da, que a pesca e as costas ga-
legas estaban a salvo, que uni-
camente se trataba de fundir ao
barco lonxe, ¿porque non te-
ñen capacidade para rectificar
vinte días despois?

¿Están tan seguros de que

vai ocorrer como cando o mal
das vacas tolas que a indigna-
ción popular deixa paso a unha
maioría electoral? ¿Creen que o
tempo todo o arranxa? Ou, tra-
tarase máis ben de que as des-
putas internas, coas tres áreas
do Goberno enfrontadas pola
sucesión (Política-Raxoi, Eco-
nómica-Rato, Infraestructuras-
Cascos), impiden calquer ac-
ción conxunta? ¿Dispuxo Raxoi
dos datos precisos e dos medios
necesarios para tomar deci-
sións? ¿É certo que Aznar, co-
mo non se volta a presentar, de-
saparece e deixa que uns e ou-
tros se despedacen para ter a su-
cesión máis fácil? Moitos afir-
man que o PP “non o tería feito
pior a mantenta”.♦

A ‘catástrofe política’ que agoirou Fraga

De Ortegal ao Miño



“Dicímolo no código do mar:
Delta India Mike India Sierra In-
dia Oscar November: Dimisión”.
Manuel Rivas ex-
presaba deste xei-
to a esixencia que
resoou durante
horas polas rúas
de Santiago.
Chovía a chuzos
pero desta volta o
tempo non puido
coa indignación.
Milleiros de per-
soas esforzáronse
en chegar ata o
Obradoiro para
pedir que unha
catástrofe seme-
llante non volva
ocurrir xamais. 

“ P o l y c o m -
mander, Urquio-
la, Erkowit, Andros Patria, Ca-
són, Mar Exeo, e agora Prestige.
Xan non queremos contar máis.

Xa abonda  –berrou o escritor,
que exerceu como un dos porta-
voces da plataforma.  Xa esta-

mos petroleados
deica as praias da
alma”. 

Houbo quen
adiantou a viaxe
á capital para
chegar puntual
porque nos días
previos a plata-
forma Nunca
Máis xa anuncia-
ra unha resposta
masiva á convo-
catoria. Aínda así
moitos toparon
con colas quilo-
métricas sobreto-
do nos accesos
pola autoestrada
desde Vigo e A

Coruña. Formáronse tapóns que
obrigaron a levantar as barreiras
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Reportaxe Gráfica: ANDRÉS PANARO

O Obradoiro encheuse varias veces e
Santiago quedou colapsado de manifestantes
A cidade colapsouse e moitos nin sequer puideron chegar a
tempo. A prensa internacional fala de 300.000 manifestantes.
Baixo o lema Nunca Máis e unha infinita manta de paraugas,
Santiago acolleu a manifestación máis multitudinaria da
historia do noso país, unha xigantesca marea humana para
esixir a dimisión dos responsabeis políticos do desastre do
Prestige e a declaración de Galiza como zona catastrófica.

Continúa na páxina seguinte
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e a que non cobrasen peaxe. As
rúas máis céntricas de Santiago
recibiron manifestantes, en moi-
tos casos calzados con botas che-
as de chapapote, desde primeiras
horas da mañá e media hora an-
tes da manifestación xa era prac-
ticamente imposíbel acceder á
Alameda. De feito a cabeceira da
manifestación tivo serias dificul-
tades para iniciar a marcha ao to-
parse a rúa da Senra completa-
mente saturada. Logo, nun Obra-
doiro que se encheou ata tres ve-
ces, Manuel Rivas, Uxía Senlle e
Carlos Blanco tiveron que inter-
vir en dúas ocasións.

E baixo unha choiva incle-
mente os ánimos de toda a xen-
te que paralizou Santiago du-
rante aproximadamente catro
horas quedaban patentes en be-
rros como os de  “dimisión”,
“marea negra nunca máis”,
“máis pesqueiros menos petro-
leiros”, “in-com-pe-ten-cia”,
“Galiza petroleada, o goberno
en desbandada”, “tv manipula-
ción”, “Fraga, Aznar, todos a
limpar” ou “¿A culpa  de quen
é? Do Governo do PP”. “Esixi-
mos a declaración de Galiza co-
mo zona catastrófica -reclamou
a Plataforma por boca de Ma-
nuel Rivas. Trátase dun desastre

de dimensións nacionais. Com-
pre pois a inmediata dotación de

recursos de todo tipo para repa-
rar as graves consecuencias eco-

nómicas, sociais, medio am-
bientais e para a saúde provoca-
das por este sinistro”.

Ducias de fotógrafos e cá-
maras de televisión acompaña-
ron os manifestantes nunha mo-
bilización que viviu o seu mo-
mento máis emocionante na
voz de Uxia Senlle que logo
afirmaría “a canción máis boni-
ta cantárona hoxe as máis de
200.000 persoas que se mani-
festaron e foi a de Nunca
Máis”. Ao pé da catedral Carlos
Blanco, tamén como portavoz,
lembrou entre berros de “cha-
papote por nós” os lugares afec-
tados xa pola marea negra: ría
de Muros, praia de Esteiro,
praia de Ancoradoiro, Carnota,
Porto de Muxía, ría de Ares,
praia de Laxe, Costa da Morte...
“Goberno todo el , chapapeote
por vós”, entonou que Blanco
tamén lle pediu “mil disculpas”
a Portugal e insistiu   “Non que-
demos máis en silencio, que
non mexen por nós e digamos
que chove. Marea negra, nunca
máis”, engadía. “Somos hoxe
unha inmensa marea humana -
apuntaba Uxía- unha xigantesca
onda que resoa en todo o mun-
do para rexeitar tanta ineficien-
cia e falta de previsión. Hoxe
foi só o primeiro paso -explica-
ba- pero esta será unha batalla
moi longa e teremos que non
sucumbir ao esquecemento nin
a sumisión. Témolo nas nosas
mans”.

Vestidos de rigoroso negro e
cunha pancarta co lema “impida-
mos a morte do nosos ma a toda
costa”, os membros da Platafor-
ma contra a Burla Negra foron
os últimos en chegar ao Obradoi-
ro perto das catro da tarde. Xa
non había intervencións que es-
coitar para daquela, a choiva ce-
sara e o multitudinario grupo -
entre os que se distinguían ao ac-
tor Miguel de Lira e ao escritor e
músico Xurxo Souto- entonou
coplas de protesta compostas pa-
ra a ocasión. “Xamais poderá de-
cirse -valoraba Carlos Blanco.
Que este pobo non se mobilizou,
mollándose, mentres o seu presi-
dente se autoxubilaba”.♦
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Recomendacións
sanitarias

■ 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 experimenta-
da que supervise o labor.♦

No transcurso da manifestación
producíronse algúns incidentes
entre militantes nacionalistas e o
lider socialista, José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Un membro do
BNG explícao así: “Xa estaba
cabreado porque todo o que fi-
xemos nos distintos parlamen-
tos, nos concellos, en múltiples
xuntanzas e a pe de praia desde
o día 13, nunca sae nos medios
de comunicación, e alí chega o
PSOE, con só dous autobuses,
un de Noia e outro de Porto do
Son, os parlamentarios, algún al-
calde que outro e Rodríguez Za-
patero de Madrid a chupar cá-
mara. Os do PSdG-PSOE non
estiveron na Plataforma, non tra-

ballaron para movilizar. E tenta-
ron, cos escoltas, tomar a pri-
meira fila. ¡O que nos faltaba!”. 

Outro dos seus compañeiros
empéñase en explicar que o
PSOE tamén ten a súa parte de
responsabilidade, pois “nos anos
nos que estivo no Goberno non
acometeu ningún plano para mu-
dar as cousas no mar de Fisterra”. 

Este ambiente foi o  que
propiciou que se volvesen es-
coitar algúns berros dos tempos
da reconversión, nos anos oi-
tenta: “PSOE, PP, a mesma
merda é”, que disgustaron a Pé-
rez Touriño. O líder socialista
pediulle a Camilo Nogueira que
mandase calar aos que coreaban

tales consignas, petición á que o
eurodeputado do BNG contes-

tou afirmando que “eu defendo
a liberdade de expresión”.♦

Incidente con Zapatero

Polémica entre Camilo Nogueira e Emilio Pérez Touriño.                         A . PA N AR O

Contactos

para voluntarios

ADEGA 680 420 807

Administración 900 606 022

Vén da páxina anterior



Gracias irmáns: 
Aquí está a dignidade, aquí está a
conciencia libre, aquí está un pobo
vivo, aquí está a honra de Galicia. 

Si, gracias irmáns: 
Nós tamén invocamos hoxe

aquí a protección do Santiago
Apóstolo, de Prisciliano, de San-
to André de Teixido, da Virxe do
Carme, nai e señora da xente do
mar, pero invocamos sobre todo a
forza do pobo, a capacidade cívi-
ca, democrática, de nós mesmos
para afrontar responsablemente e
con coraxe esta situación de
emerxencia, sen que se nos ocul-
te a realidade, sen que se secues-
tre información, sen que falte á
dignidade pretendendo acalar as
verdades cun tintinar de moedas. 

Si, gracias irmáns: 
Gracias a todos os que viñes-

tes do Eo ao Miño, gracias espe-
cialmente ás familias do mar que
están aquí, co peso da dor e des-
tas noites de vixilia sobre os seus
ombros, e gracias tamén moi es-
peciais a esa humanidade sensi-
ble, alerta ao sufrimento da xente
e á destrucción da natureza, que
dende todo o mundo ten enviado
o seu abrazo solidario e amosa o
seu noxo e horror polo que acon-
tece no mar de Galicia. Un mar
fonte de vida, un excepcional
ecosistema, o máis precioso hor-
to da creación, velaí o tedes, en
permanente ameaza, convertido
nun vertedoiro de velenos, ma-
chacado pola cobiza duns e o
desleixo, o abandono doutros. 

Convocados aquí, dunha ma-
neira libre e unitaria, en marea cí-
vica fronte á marea negra do Pres-
tige e na crise e na emerxencia en

que Galicia está asolagada: Esixi-
mos a declaración de Galicia co-
mo zona catastrófica. Trátase dun
desastre de dimensións nacionais.
Cómpre, pois, a inmediata dota-
ción de recursos de todo tipo para
reparar as graves consecuencias
económicas, sociais, medio-am-
bientais e para a saúde provocadas
por este sinistro. O que precisa
Galciia non son remendos paliati-
vos, senón plans a longo prazo
que contemplen o binomio tan es-
treitamente relacionado de protec-
ción do medio ambiente e o em-
prego e benestar da poboación. 

As institucións españolas, a
Comunidade Europea e os orga-
nismos internacionais deberían
contemplar tamén a existencia do
que poderiamos chamar unha Dé-
beda Histórica de Catástrofes, pois
temos sufrido xa seis catástrofes
deste tipo e de gravísimas dimen-
sións en trinta anos, e é unha res-
ponsabilidade a asumir polas insti-

tucións galegas o demandar esas
compensacións históricas. Non só
quen contamina debe pagar, senón
tamén quen obtivo e obtén benefi-
cios, as petroleiras deberían pagar. 

Reclamamos para Galicia a
inmediata posta en marcha de
mecanismos de prevención que
impidan que a catástrofe vaia en
aumento, coa posta a disposición
dilixente dos medios econó-
micos e loxísticos para impedir a
contaminación de novas zonas, a
intensificación nas xa contami-
nadas e a limpeza e a restaura-
ción medioambiental da costa. 

Reclamamos para Galicia a
adopción de medidas determi-
nantes, ben concretas, por parte
do Goberno central e da Xunta
para que feitos como este non se
volvan a repetir nunca máis. Me-
didas para impedir xa, e é o mo-
mento agora, por respecto ao loi-
to do mar, o paso de buques que
non reúnan as garantías de segu-

ridade, apartar o corredor maríti-
mo e establecer un control estric-
to do tráfico e do almacenamen-
to de mercadorías perigosas. 

Reclamamos para Galicia a
dotación dun verdadeiro disposi-
tivo de salvamento, dun plan de
emerxencia e dun operativo de
reacción inmediata para loitar
contra a contaminación mariña,
con remolcadores axeitados e
con buques anti-contaminantes.
Aqueles que pre-
sumen de poten-
cia mundial, ¿non
lles cae a cara de
vergoña ao ver
que aí, cunha no-
va marea negra
nas nosas costas,
non hai un só bu-
que anti-contami-
nante con pavi-
llón español? 

Reclamamos
para Galicia a
ubicación nesta costa da Axencia
Europea para a Seguridade Marí-
tima. 

Reclamamos que se impulse
unha lexislación internacional que
acabe con este tipo de capitalismo
delincuente, amparado na come-
nencia e nos paraísos fiscais, que
estraba a vida dos pobos e dos ver-
dadeiros paraísos do mar e da terra. 

E rematamos: 
O sinistro do Prestige e o oco-

rrido despois, pón en evidencia
dun xeito inapelable a inexistencia
de medidas de prevención axeita-
das, a ausencia de plans de emer-
xencia para facer fronte a este tipo
de catástrofes, a improvisación e
descoordenación nas tarefas de

salvamento e loita contra a conta-
minación e a total escaseza de re-
cursos técnicos e humanos para fa-
cer fronte a este tipo de situacións. 

Denunciamos as responsabili-
dades derivadas destas deficien-
cias. Reclamamos a demisión das
autoridades que coa súa inefica-
cia e irresponsabilidade non sou-
beron impedir que o accidente ti-
vese as peores consecuencias. Di-
címolo no código do mar: Delta

India Mike India
Sierra India Oscar
November: Dimi-
sión. É nas situa-
cións críticas can-
do os gobernantes
teñen que estar a
carón do pobo, in-
formando real-
mente, nos me-
dios e no Parla-
mento, e activan-
do os recursos
dun país. 

Polycommander, Urquiola,
Erkowit, Andros Patria, Casón,
Mar Exeo.... e agora Prestige. Xa
non queremos contar máis. Xa
abonda. Xa estamos petroleados
ata as praias da alma. Galicia, mo-
bilizada de exemplar, conseguiu
nos anos Oitenta que se pechara o
vertedoiro de residuos radioacti-
vos, o cemiterio nuclear, fronte á
costa de Fisterra. Pois ben. Hoxe
dicimos: NUNCA MÁIS. Que
non se desprecie máis este S.O.S
dun pobo canso de aturar e sufrir.
Que se escoite en Santiago, Ma-
drid e Bruxelas. Que se escoite
onde se teña que escoitar. 

Galicia é hoxe a humanidade
que berra: ‘Nunca máis!’.♦
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Publicamos aquí, integramente, o texto lido, o 1 de decembro, polo escritor Manuel
Rivas, desde o palco da Praza do Obradoiro, ante ducias de miles de persoas.

NUNCA MÁIS

Podería dicir que me sinto solidario coas
mariscadoras e mariñeiros, ós que a marea
negra roubou a posible fartura, transfor-
mándoos en pensionistas anticipados e de
futuro incerto. Podería afirmar que com-
parto o desacougo dos carpinteiros de ri-
beira, dos transportistas, dos ruleiros, dos
propietarios de casas de comida, dos ca-
mareiros, dos encargados da carnada, dos
provedores de xelo, das mulleres da fábri-
ca de conserva, das redeiras, da vendedora
de peixe, do xubilado que completa o sub-
sidio co mar, do sen papeis que só vive do
mar, dos propietarios da tenda de efectos
navais, do constructor de caixas, do fabri-
cante de folla de lata, do vendedor de emi-
soras de FM, da recolledora de argazo, do
instalador de GPS, do mecánico, do pintor,
do bateeiro, da parella que soñaba con
montar na aldea unha casa de turismo ru-
ral, dos que xa abriran a casa de turismo
rural. Podo asegurar que son cómplice dos
que demandan apoio para os afectados.
Esa solidariedade, esa complicidade que
sinto e que afirmo, sen dúbida son certas,
pero non son a única verdade. 

A verdade é que me sinto cómplice de
min mesmo e da miña propia mágoa. A
maior solidariedade que atopo é a que a

cada hora do día me expreso dende o meu
propio desacougo, xa que sei que todo is-
to do Prestige e a súa sombra, afogou un-
ha parte de min e da miña vida. 

Fixera eu, –que nacín terra adentro–,
amizade co mar. Elixira un espacio propio
para me familiarizar
con el. Nel bañábame
de inverno e de verán, a
súa beira paseaba, bus-
caba os seus paxaros,
lía nos seus brillos,
xunto del convocaba ós
amigos,  para vivir con
el educaba ó meu fillo.
Sentía a súa dimensión
no xogo dos golfiños, o
seu poder nas ondas de primavera e de ou-
tono, o seu misterio nas crebas da marea.
Aprendín que o mar pode secar, que hai nel
carreiros que conducen ó infinito, que hai
que saber evitar as penas afogadas, que o
mar é un espacio para andar e para vivir e,
ás veces, tamén para morrer. Convivía co re-
cendo dos seus homes, coa fala das súas
mulleres, coas cruces da beirada. Fixen ro-
maxe ós seus santos, inicieime en proce-
sións de caraveles e argonautas de ollada de
auga, embarqueime en travesías, sen outro

obxectivo que o de contemplar a noite e des-
cubrir a luz. Souben da ardora e do cardu-
me, dos polbos dos illotes e da funa do con-
gro. Debuxei unha carta cos seus aires, ba-
tínme cos seus ventos. Descubrín orolas,
carneirolos, cadeluchas, ovos de medusa,

peixes lúa. Intuín que o
canto das sereas non é
máis que un murmurio
de ondas. No calenda-
rio marquei o tempo
dos ourizos, as mareas
da coquina, as horas do
robalo. Distinguín be-
tas e miños, trasmallos
e volantas, xeitos e pa-
langres. Usei poteiras e

chivos. Participei na danza dos argazos,
compartín a caldeirada, medrei coas lendas,
coas cantigas, coas palabras. 

Pronunciei corvo de mar, gabita, ma-
zarico, volvepedras, chorlito, paíño e ca-
rrán, anduriña e mascato, pardela, mobe-
lla, alca e arao, e garza, negrón, bilurico,
e neses seus voos descubrín o valor da li-
berdade. 

Non, non é o mar o meu traballo nin
quen me dá o pan. Non me ergo cada mañá
para calzar as botas, vestir o traxe de augas

e ceibar sobre o fondo unha cacea de nasas.
Non teño pois dereito a pensión compensa-
toria e non esmagarei as horas do inverno
contra a barra dun bar, contemplando as em-
barcacións que esmorecen sen rizón que as
sosteña e sen man que se afirme no leme.
Pero cambioume a vida. Esta marea de som-
bras levouse unha parte de min. Sei que o
acontecido é consecuencia dunha cadea de
decisións humanas. Sei que esas decisións
son discutibles. Sei que por elas derivamos
cara o peor escenario posible.  

Non pido para min axudas, nin descul-
pas, nin indemnizacións. Sexan para os que
sementan o areal e seituran as ondas, os
subsidios e as compensacións económicas,
suficientes en importe e tempo. Eu só re-
clamo solidariedade tamén para comigo e
dignidade. A dignidade do cidadán que pi-
de saber, que quere comprender, que pre-
tende albiscar como será o futuro. A digni-
dade de poder e de saber dicir que non que-
ro que os mesmos que causaron a morte da
vida, administren e nos maten a esperanza. 

P.D.: Non pido, esixo que se faga polí-
tica cos despoxos de todo canto perdín.♦

FRANCISCO X. FERNÁNDEZ NAVAL

é escritor

Manuel Rivas.                                                                                       A . PA N AR O

É nas situacións

críticas cando

os gobernantes

teñen que estar

a carón do pobo

Os que non somos mariñeiros
FRANCISCO X. FERNÁNDEZ NAVAL

‘Non, non é o mar
o meu traballo nin quen

me dá o pan. Pero
cambioume a vida”
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“Eu son afectada polo Urquiola,
do Mar Exeo e agora do Presti-
ge; e lembro o do Erkowit”, re-
lata Carme Suárez Canosa, ma-
riscadora coruñesa que sabe
máis que ninguén de cómo co-
ller o marisco máis prezado pe-
ro tamén de cómo limpar de pe-
tróleo as mellores praias.

A vida de Carme, ou a de Ma-
ría Luísa Pardo Suárez, ou a de
Fina Guiance Casal é unha epo-
pea de loita para sementar de ma-
risco as praias da ría da Coruña e
soportar a condena de vencer un-
ha e outra vez ao petróleo. “Te-
mos unha ría fabulosa, pero a ca-
da pouco vén unha destas e non
levantamos cabeza. Ao principio
da catástrofe do Mar Exeo íamos
á ría, pero non quitábamos nada,
só para pan e leite, pero as cousas
foron mellorando. Nestes dous
últimos anos comezábamos a re-
coller unha ameixa preciosa que
se pagaba moi ben, pero agora co
Prestige rematouse”, afirman.

“O Urquiola deitou todo o
petróleo na ría e todo quedou
contaminado –explica Carme
Suárez–. A terra do fondo men-

tres non se rexenere, por moito
que rexeneres ti, non de serve
de nada. Pode que nazan algun-
has ameixas, pero son moi pe-
quenas, parecen fabas, e non se
poden comercializar”.

“O Caínzo e os Morodos eran
areais moi duros, moi bos para
traballar, para sementar o marisco
e para recollelo, pero a partir do
Urquiola convertéronse en lamei-
ros nos que non se pode mariscar
porque non es capaz de saír, que-
das atrapada”, explica Carme.

Ante esta situación, só cabe
rexenerar. As mariscadoras rexe-
nerar chámanlle a limpar da con-
taminación. “Para rexenerar, pri-
meiro hai que facer un leito con
cunhas de marisco e logo botar-
lle area”, explica Fina Guiance,
que, ademais de mariscadora, é a
vicepresidenta da Confraría de
Pescadores da Coruña.

Con todo, Carme Suárez non
está de acordo con Fina. “Como
non traballen as augas, non hai for-
ma de rexenerar”, explica Carme,
dando mostras de grande experien-
cia. “As escorrentías van limpando
as lamas e rexenerando as praias. A

ría do Burgo, fronte a Santa Cristi-
na, está toda rexenerada porque
traballou o mar”, engade.

Se actúan as correntes durante
moitos anos, acaban por eliminar
os lodos, pero ás veces iso non
abonda para rematar coa contami-
nación. “Hai dez anos, no fondo
do Caínzo, que estaba afectado
polo Urquiola, fixeron un estudio
para saber se estaba contaminado
–revela Carme–. Furaron moitos
metros cunhas sondas e toparon
que a terra estaba contaminada po-
lo petróleo, pero ese estudio non o
fixeron público. Eu seino porque
vin os resultados”. “O problema
son os metais pesados, que quedan
no fondo”, aclara Luísa Pardo.

Aínda que os traballos de re-
xeneración son complicados, as
mariscadoras da Coruña afecta-
das polo Urquiola e polo Mar
Exeo, continúan tentándoo. “An-
tes do barco estabamos mirando
de podíamos rexenerar a zona da
lonxa e aínda había vigas con pe-
tróleo”, explica Fina Guiance. 

“Tivemos o Plan Galiza,
limpáronse praias, pero tamén as
de ocio, os decomisos de maris-
co viñan para aquí para sementar
a ría e algo fomos facendo, inda
que moitas veces o que sementá-
bamos collíano os furtivos para
levar para as Rías Baixas porque
alí morréralle o marisco polas
augas doces”, engade Fina. “De

todas formas –interrompe Luí-
sa–, hai sitios onde non hai for-
ma de rexenerar. En toda a Beira
do Canal había un marisco ma-
cho [ameixa babosa] moi bo, iso
non se recuperou nunca”.

A falta de correntes é un dos
problemas cos que se enfrontan
na ría da Coruña. “A nosa ría é
cega, a auga entra e sae polo
mesmo sitio, non circula como
pode suceder noutras rías”, con-
ta Luísa Pardo. “Ese non era
problema se non fora porque
antes a entrada da auga era máis
ancha que agora, pero desde que
fixeron a nova Ponte da Pasaxe,
taponaron a zona sur da bocana
da ría e non se rexenera porque
a auga non circula”, conta Fina. 

A corrección deste tapona-
mento tiña que ter chegado hai
quince anos e de feito hai fondos
da Xunta para isto, pero non se
poñen de acordo a Dirección Xe-
ral de Costas, o Ministerio de
Fomento e o concello de Oleiros.
“Dixeron por fin que ían facelo
hai catro anos, logo hai tres anos
e logo dous. Aínda non fixeron
nada e a ría non se puido rexene-
rar completamente por culpa di-
so. Quedan moitos recodos aínda
por limpar”, denuncia Fina.

Indemnizacións

Estes días, as mariscadoras coru-

ñesas comezarán a recibir as in-
demnizacións pola marea negra
do Mar Exeo. Durante estes dez
anos desde que tivo lugar o acci-
dente, cobraron pequenas cantida-
des que en conxunto non chega-
ron ao millón de pesetas por per-
soa. “Non sabemos exactamente
cánto cobramos porque ían pa-
gándonos aos poucos, sen especi-
ficar ningún concepto”, di Fina.

Desta vez, co Prestige, a Ad-
ministración anunciou unha sub-
vención de 40 euros diarios para
cada mariscador ou pescador
(trinta euros a pagar pola Xunta e
dez polo Estado). Con varias ex-
periencias ás súas costas, Carme
Suárez é escéptica respecto ás in-
demnizacións ofrecidas. “Prome-
sas sempre hai –afirma–, pero do
que escoito non creo nada e do
que vexo, creo a metade”.

As cantidades percibidas po-
las mariscadores pola catástrofe
do Mar Exeo son ao seu xuízo
“ridículas” e o prazo para cobrar
as indemnizacións delongouse
demasiado tempo e agora temen
que aconteza o mesmo. “Cando
o do Urquiola dixeron que iamos
cobrar de contado; tardaron
quince anos. Moi pouco despois
de cobrar, ocorreu o do Mar
Exeo. Entón dixeron que non ían
tardar tanto en pagar como co do
Urquiola. Certo, tardaron dez
anos, non quince. A ver agora
cánto tardan en pagar polo do
Prestige”, di ofendida Carme.

Outros atrancos

As mariscadoras da ría da Coru-
ña non só se enfrontan á ameaza
cíclica das mareas negras, ta-
mén teñen que loitar contra a
contaminación e os furtivos.

“As augas fecais verten na
ría sen depurar”, denuncia Fina
Guiance. “Fixeron unha depura-
dora falsa que non depura –en-
gade–; aí están metidos todos: o
alcalde da Coruña, o de Oleiros,
o de Cambre... Todo vai para o
mar e todas as novas urbaniza-
cións que constrúen tamén ca-
nalizan as augas fecais para a
ría. Iso afecta ao marisco, aínda
que o petróleo é o noso peor ini-
migo”. “De todos xeitos, a min
díxome un biólogo que a calcita
das lavadoras rexenera o maris-
co”, puntualiza Luísa Pardo.

Doutra banda está o furtivis-
mo, que rematou coa mendicida-
de na cidade da Coruña pero que
tamén arruína ás mariscadoras.
“Deixaron de limpar parabrisas e
viñeron a marisquear furtiva-
mente. Nós imos trece días ao
mes, pero eles marisquean sesen-
ta, porque van todos os días, pero
na marea da mañá e na da noite”,
quéixase Fina Guiance.

As mariscadoras séntense
impotentes fronte a esta ameaza.
“Ocasiónanos moitas perdas, re-
partimos 40 carnés para erradi-
car o problema, pero continúa
porque co mesmo carné van tres
persoas. Ademais, deixamos de
vixiar polas agresións aos nosos
gardas xurados”, di a vicepresi-
denta da Confraría da Coruña. A
máis grave das agresión tivo lu-
gar hai tres ou catro meses, can-
do catro encapuchados agredi-
ron a un garda en Muíños.♦

¡NUNCA M IS!

‘Primeiro o Urquiola, logo o Mar Exeo e agora o Prestige’

As mariscadoras da Coruña enfróntanse
a unha marea negra cíclica’

Carme Suárez, Fina Guiance e Luísa Pardo son “mariscadoras activas, non das que collen o carné o primeiro día e logo non as ves máis”.                                         A . N .T.

As mariscadoras da ría da Coruña enfróntanse á conde-
na dunha marea negra cíclica que sempre chega cando
comezan a recuperarse da anterior. Primeiro o Urquiola,
logo o Mar Exeo e agora o Prestige e mentres tanto, as
axudas da Administración chegan tarde ou non chegan.



Todas as forzas políticas recla-
man medidas preventivas para
evitar eventuais accidentes co-
mo o do Prestige. O BNG e o
PSOE presentaron senllos pa-
quetes de medidas concretas e
o Parlamento europeo aprobou
unha resolución nese sentido.

Os nacionalistas sintetizan en se-
te puntos as demandas que cuali-
fican de “longo alcance” para
evitar futuras catástrofes como a
do Prestige.

O BNG non cuestiona a pre-
sencia do separador marítimo a
25 millas da costa, pero reclama
a creación dun corredor máis se-
parado para as mercadorías peri-
gosas, un paso que tería que sal-
var os caladoiros costeiros e pro-
longarse en dirección norte e sur.

A creación dunha policía de vi-
xilancia dese corredor, “cos medios
loxísticos necesarios e baixo com-
petencia da Xunta” sería outra das
propostas. Da mesma forma, recla-
man a constitución do Servicio de
Salvamento, de loita contra a con-
taminación mariña e de interven-
ción rápida en caso de catástrofes.

Fronte á Unión Europea e o
Estado español, os nacionalistas
reclaman dotacións económicas
para a posta en marcha destes
servicios e a localización en Ga-
liza da Axencia de Seguridade
Marítima de Europa.

As propostas do BNG complé-
tanse coa esixencia da reducción da
moratoria para o despece de buques
monocasco no ano 2005 e a mello-
ra dos servicios de inspección.

O PSdeG-PSOE, pola súa
banda, presentou unha iniciativa
parlamentaria en Santiago que in-
clúe dezasete medidas a tomar pa-
ra impedir futuras catástrofes. As
propostas socialistas inclúen as-
pectos relativos ás accións inme-
diatas para afrontar este accidente
pero tamén a obxectivos como o
alonxamento do separador maríti-

mo, maior dotación de remolca-
dores en Galiza e adquisición de
buques de recolleita de hidrocar-
buros e a localización no país da
Axencia Marítima Europea.

Sen embargo, a proposta que
conseguiu un apoio máis sólido
foi a formulada por Camilo No-
gueira no Parlamento europeo,
xa que contou co voto de practi-
camente todos os grupos parla-
mentarios. Nogueira aludiu a
Rosalía ao dicir que “hoje, a Ga-
liza, e com ela toda a Europa, so-
fre a “negra sombra” da irres-
ponsabilidade política, dos inte-
resses inconfessáveis das mafias
que controlam o tráfego maríti-
mo e os pavilhões de conveniên-
cia”. Esta postura rematou por
ser asumida por todos. 

No referente a medidas a to-
mar no futuro, o texto aprobado
en Estrasburgo reclamaba a pro-
tección das zonas marítimo-pes-

queiras sensíbeis, o alonxamento
dos corredores marítimos de
transporte de mercadorías peri-
gosas e a aplicación estricta das
normas internacionais de forma-
ción dos tripulantes.

Aínda que o Partido Popular
asinou o pronunciamento do Par-
lamento europeo, nun manifesto
publicado por esta forza desvia-
ba cara Europa a responsabilida-
de de futuras medidas de protec-
ción da costa. Así, o manifesto
afirmaba que “as normas vixen-
tes da Unión Europea non garan-
ten suficientemente a seguridade
do tráfico marítimo de mercancí-
as perigosas para o medio am-
biente, polo que resulta necesa-
rio e urxente a adopción dunha
normativa europea que asegure,
con medidas apropiadas e dota-
das da máxima eficacia, a preser-
vación do medio ambiente no
mar e costas europeas”.♦
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Negra, da raíz máis cruel das tebras, é a
cor do veleno infernal que está a infectar
a codia marítima, os fondos areeiros, a
anatomía granítica dos cons e as adegas
últimas do mar de Galiza. Negra e sinis-
tra a noite da tristura, os agoiros tráxicos
de pobreza e emigración, a desesperanza
da xente acoitelada en negro. A tenebro-
sa tintura que en poucos días pintou de
loito todo o horizonte noso, de Estaca de
Bares a Corrubedo, pero tamén desde
Vilariño de Conso a Bastabales –que a
maré vai tamén por dentro–, foi un vó-
mito negro expulsado en enxurrada bes-
tial. As enchentas do capitalismo devo-
rador e salvaxe, único e sen matices, se-
dento de petróleo, famento de petrodóla-
res, conclúen de cando en vez na sórdi-
da madrugada dun vómito excedente e
asasino. Terrorismo de estado, crime
contra a humanidade perpetrado desde a
mesa compartida entre empresarios e di-
rixentes políticos da caverna, que son a
mesma cousa pegañenta, o mesmo mag-
ma de xofre e alcatrén.

Por iso, porque proceden das sombras

da mesma gruta, son negras tamén as ma-
rés da desidia despectiva, a tépeda auga-
ción da ignorancia frívola, o abalo e de-
valo da mentira e a contramentira enca-
deadas. A moura monocromía con que
desde os gobernos de Madrid e Santiago
foi argallada unha ac-
tuación de inconfesá-
bel rumbo logo das
primeiras arcadas do
Prestige até a vitoria
da súa hemoptise final
preséntasenos remata-
da con simpáticos de-
talles de deseño en
negro: a brillantina pi-
ja do preclaro Arsenio
Fernández de Mesa, o
bigote facha de Aznar
en tinguidura de chapapote ou o tenebro-
so fanatismo apostólico e o pasado negro
de Fraga Iribarne, que a miña conciencia
me obriga sempre a lembrar, e o seu pre-
sente negro a pretender disfarzarse en
azul e branco. A TVG e a TVE manipulan
estes días en negro total o seu acostuma-

do branco e negro de mentira e desinfor-
mación, que a televisión en cores de
transparencia e verdade aínda non foi in-
ventada e aquí seguimos na era do NODO,
con Fraga a inaugurar teléfonos, centíme-
tros de autovía –chapapote, a fin de con-

tas– e subvencións a
cambio de percebes
mortos, como antes
Franco inauguraba
pantanos e sentencias
de pena capital.

Pero a última
pinga da longa noite
de alcatrán rebordou
o vaso da paciencia
e fecundou o leito
oceánico da raiba
comunal e do cerne

desa semente abrollou un bosque de ar-
gazo multicolor, unha maré incontábel
de multitudes a brillar debaixo da chu-
via de Compostela coa ledicia entusias-
ta dun arco da vella como un mundo.
Foi o domingo día 1 de decembro de
2002, unha data decisiva para a historia

universal da emoción solidaria, un día
clave para o futuro da razón política.
Da maré sementada polo vómito negro
do Prestige, esparexida pola man inepta
de quen ordenou a súa errática navega-
ción, paradoxicamente universalizada
co ventilador do silencio e da mentira
máis soez –a impostura dos gobernos
de España e de Galiza é hoxe motivo de
estupor en toda Europa– e definitiva-
mente fondeada, ancorada, encallada
entre as bocas do Eo e do Miño naceu
unha flor de ira que estourou en facho
luminoso entre as mans da sociedade
civil organizada en asemblea fascinan-
te. O domingo 1 de decembro de 2002
Compostela foi unha festa rachada de
poder reivindicativo, de conciencia ine-
quívoca de nós, o río imenso do pobo a
debalar lene como o Mandeo de Novo-
neyra, da Alameda ao Obradoiro, un
anuncio do camiño que imos facer, ben-
querido Uxío, do Caurel a Compostela
por terras liberadas.♦

XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO é escritor

As cores da maré
XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO

‘A TVG e a TVE
manipulan estes días
en negro total o seu

acostumado branco e
negro de desinformación”

As propostas dos partidos

Mariñeiros colocando barreiras no porto de Camariñas o 17 de novembro. A . PA N AR O

Manifestacións en Bruxelas e Barcelona
Case 150 persoas en Bruxelas (foto superior) e unhas 500 en Bar-
celona protestaron contra a catástrofe do Prestige e a xestión da
marea negra. Na capital europea, convocados pola Asociación de
Galegos en Bélxica, Xavier Queipo dirixiu unha mensaxe critican-
do a improvisación e arrogancia das autoridades e en Barcelona, o
mitin foi  de Rafael Mouzo, alcalde de Corcubión, e leuse tamén
un manifesto dos convocantes, a plataforma Mocidade Galega.♦



O Parlamento instou á Xunta e
ao Goberno central a posta en
disposición de todos os medios
necesarios para loitar contra a
marea negra, incluida a partici-
pación do exército e da armada. 

Tamén se solicita a elabora-
ción no prazo de dous meses
dun censo de actividades afec-
tadas directa e indirectamente e
unha normativa para que estes
sectores dispoñan dunha renta
digna o tempo que dure a catás-
trofe. O prego de medidas pac-
tadas tamén teñen que ver coa
recuperación do ecosistema así
como a prevención de desastres
similares no futuro.

Sen deixar de insistir na ne-
cesidade de chegar a un acordo
para enfrontar unha situación
que cualificou de “emerxencia

nacional”,  durante a súa inter-
vención o deputado do Bloque
Nacionalista Galego, Bieito
Lobeira, laiouse de que o PP
retrasara tres semanas este de-
bate no Parlamento e lembrou
que moitas das propostas que
agora se aproban foron defen-
didas historicamente polo Blo-
que e rexeitadas durante anos
pola maioría popular. 

“Este país leva trinta anos
aturando os peores desastres
ecolóxicos de Europa, posibel-
mente do mundo”, indicou pa-
ra logo engadir que nos gober-
nos de Franco, da UCD, do
PSOE e do Partido Popular
“non mudou o trato con Gali-
za”, que segue sen dispor dos
medios e das medidas de pre-
vención necesarias.♦
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O conselleiro de Pesca, Henrique López Veiga.

A policía carga contra un grupo de voluntarios que protestaban diante do Parlamento
Un grupo dunhas trinta persoas, a maioría voluntarios que traballan na recuperación dos areais, protagoni-
zaron un pacífico corte de tráfico o martes 3 de novembro diante do Parlamento que a policía disolveu a
paus, con material antidisturbios. Chegaron vestidos cos impermeabeis, botas, lubas e gafas –das que se uti-
lizan para limpar as praias– tinguidas de chapapote e ás portas do Pazo do Hórreo colocaron un barco de pa-
pel xigante e deitaron varios caldeiros de fuel. A apoialos acudiu o deputado do BNG, Emilio López. Me-
dia ducia de mozas tamén se encadearon ás cancelas do Parlamento para denunciar a “inoperancia” dos res-
ponsabeis políticos e pedir a súa dimisión, insistir na profunda gravidade da marea negra e denunciar o “sis-
temático silenciamento da información por parte da práctica totalidade dos medios de comunicación”, entre
outras cuestións. Mentres as forzas de seguridade perseguían a mocazos ata a praza de Galiza ao grupo de
xente que participou na protesta o PP aprobaba en Tenerife un manifesto no que denuncia a “instrumentali-
zación” por parte da oposición dos “sentimentos do pobo galego”. Varios dos feridos, que logo recibían mos-
tras de solidaridade na rúa, xa anunciaron que apresentarán denuncia por esta desproporcionada carga.♦

A oposición considera que estas medidas chegan con tres semanas de retraso

O Parlamento demanda a axuda do exército e da armada

O mesmo día que os vertidos
do Prestige empezaron a con-
taminar o Parque Nacional
das Illas Atlánticas o conse-
lleiro de Medio Ambiente,
Carlos del Álamo, coa axuda
do deputado do grupo parla-
mentario do PP, Juan Casares,
intentaba facerlle crer á opo-
sición que o cordón de espa-
cios naturais protexidos “es-
tán absolutamente a salvo”.
Na que foi a segunda compa-
recencia do Goberno galego
desde o inicio da catástrofe,
BNG e PSOE volvéronlle pe-
dir a dimisión pola súa “in-
competencia” política.

Coa comparecencia de
Carlos del Álamo, a petición
do BNG, comezaba o martes
3 de nadal, o primeiro episo-
dio do pleno máis crispado
da lexislatura. O seu porta-
voz, Xosé Manuel Beiras,
cualificou de “escándalo” o
informe  do titular de Medio
Ambiente e volveu criticar a
ausencia do presidente da
Xunta, Manuel Fraga, que es-
taba en Madrid presentado un
libro sobre botica monacal.

“Cada vez teño que facer
máis esforzos de autoconten-
ción para conter a indigna-
ción que constantemente pro-
vocan vostedes”, confesaba.

O conselleiro tamén asegu-
rou  que o vertido é tóxico pe-
ro non canceríxeno, a pesar
das advertencias da Axencia
de Investigación Internacional
do Cancro que o califica como
“posíbel canceríxeno huma-
no”. Del Álamo tratou de aca-
lar as críticas do BNG e do
PSOE pola actuación da Xunta
e a falta de previsión e medios
coa afirmación de que exercen
“como avogados dos verdadei-
ros responsabeis da catástro-
fe”. Juan Casares (PP) tamén
acusou a oposición de “mani-
pular e confundir á opinión pú-
blica para sacar proveito polí-
lico dun accidente” cando a re-
posta das diferentes Admnis-
tracións, engadía, “foi rápida e
coordinada”. As súas asevera-
cións foron as que máis indig-
nación provocaron e a súa in-
tervención foi incluso contes-
tada polos deputados do Blo-
que desde os seus escanos.♦

O conselleiro de Medio Ambiente
considera que os espacios
protexidos están a salvo

Despois dunha hora de negociación o Parlamento aprobou por una-
nimidade unha proposición non de lei que recolle boa parte das me-
didas que a curto, medio e longo prazo propuxeron o BNG e o PSOE.
No momento de tomar en consideración as propostas da oposición e
despois da manifestación do domingo 1 de nadal o PP amosouse máis
xeneroso que nunca. A tres semanas do inicio da crise queda por ver
que a Xunta e o Goberno central leven á práctica o acordado.

O Parlamento aprobou tamén por
unanimidade a creación dunha co-
misión de investigación para escla-
recer as circunstancias do desastre,
depurar responsabilidades e propor
medidas que eviten no futuro unha
nova catástrofe. O portavoz do PP

e conselleiro de Presidencia, Xai-
me Pita -que a diferencia doutras
ocasión levaba escrita a súa inter-
vención- indicou que o grupo
maioritario apoia a inciativa -que
presentou primerio o BNG e logo o
PSOE- para “demostrar que as de-

cisión  adoptadas foron as máis
acertadas” e “por en evidencia as
inexactitudes e falsedades que dixo
a oposición” á que acusou de “ca-
rroñería política” e “ mala fe”.  Pe-
ro  para o portavoz parlamentario
do BNG, Alfredo Suárez Canal,

que criticou ao Goberno por non
ter apresentado inciativa algunha
no Parlamento e manter unha “ac-
titude neglixente, indolente e so-
berbia” a decisión tamén “ten moi-
to que ver co éxito da manifesta-
ción do domingo 1 de nadal”.♦

O PP accede a crear unha comisión de investigación 

Petición
de  200 millóns
de euros
ao Goberno
central
A inciativa do BNG o Parla-
mento aprobou unha moción
na que se insta á Xunta a que
reclame do Goberno central a
inclusión nos orzamentos xe-
rais para o Estado do 2003
dunha partida de 200 millóns
de euros para cubrir os danos
ocasionados polo Prestige. O
PP votou a favor da iniciativa
malia considerala “innecesa-
ria”. O PP mantén que o de-
creto lei do goberno xa esta-
belece unha línea de axudas
“ilimitada e prorrogábel”. A
pesar das declaracións de in-
tencións dos deputados do
Partido Popular, ao mesmo
tempo que a Cámara galega
aprobaba esta moción de im-
pulso, na comisión de orza-
mentos do Senado o PP rexei-
taba tres emendas nas que o
BNG solicitaba catrocentos
vinte millóns de euros para
axudas aos afectados, limpeza
e rexeneración de todo o lito-
ral e a compra de catro remol-
cadores asi como de  catro
barcos anti-contaminación.♦



É evidente que un desastre destas magnitu-
des non pode quedar nas tebras. A opinión
pública, en xeral, e Galiza, en particular, te-
ñen dereito e deben coñecer o ocorrido, pa-
ra que saiba por que se repite a desgracia e
como se gastan os nosos impostos.

No caso do Prestige, ¿quen negociou coa
navieira, Remolcanosa o SASEMAR ou a Ad-
ministración Marítima? ¿Con quen se nego-
ciou, o capitán ou coa navieira, co seguro, co
P&I ou con todos? Desobedeceu o capitán as
órdes do armador? ¿Estaba de acordo o ar-
mador coas instruccións, indicacións, ordes
ou suxerencias dos interlocutores españois?.
O funcionario que descendeu sobre a cuber-
ta do Prestige, -en augas sobre as que Espa-
ña exerce dereitos-, e parece ser que deu or-
des ao xefe de máquinas, ¿sustituiu o capitán
no pleno exercicio das súas funcións, fíxose
cargo do barco?, ¿Sendo como era moi gra-
ve a situación do Prestige, quen e canto se
pediu polo rescate? ¿Están gravadas as con-
versas, hai teles, faxes ou outros documentos
que acrediten os feitos? É certo que o día 13
de novembro, ás 14-17 GMT o capitán do
Prestige enviou, vía canal (16) 70 VHF, un-
ha alerta de socorro. Dando a oposición 42-
54 N e 09.54 W. É dicir, atopábase correcta-
mente ubicado dispositivo de tráfico.

¿É certo que a evacuación se produciu a
16-10 GMT? ¿Que ocorreu durante esas 2
horas? ¿Que é o que ocorreu desde as 16-10
ata a mañán do día 14, é dicer, do día se-
guinte, que é cando se toma o remolque?
¿Que intervención tivo o remolcador Ría de
Vigo, pertenecente a Remolcanosa, nas pri-
meiras horas do accidente, cando o barco pa-
rece ser que só tiña danados os tanques de
lastre e se podía ter conducido perfectamen-
te a un lugar abrigado da costa para proceder
a súa reparación, trasvase parcial, ou total?
¿É certo que ás 19-35, os donos do Ría de
Vigo (Remolcanosa) o SMIT Technosub
(socio de SMIT en España) enviaron unha
mensaxe a Universe Maritme Ltd., ofrecén-
dolle un LOF sofic?. (A recompensa polo
salvamento queda sometida a arbitraxe)

¿Qué é o que se tiña oferecido ata daquela?
¿É certo que se o salvador evita a catástrofe
de contaminación ten unha maior porcenta-
xe no premio? ¿Se o barco estaba contami-
nado por qué non se actuaba? ¿É certo que
Universe Maritme Ltd., preguntou por qué
tardaron 14 horas en dar remolque? ¿Cómo
se chaman os remolcadores que interviron
nas operacións de sal-
vamento no primeiro
momento? ¿Chámase
un deles Charuca Sil-
veira? ¿Qué papel xo-
gou cada un neste acci-
dente? ¿É certo que
Fernández Tapia, su-
posto acompañante de
Fraga, na suposta cace-
ría toledana da “marea
negra” é ou foi socio de
Remolcanosa? ¿Qué intervención tivo Re-
molcanosa na embarrancada do buque Ca-
són, no ano 1987? ¿É certo que varios veci-
ños de Fisterra viron como se empurrou o
Casón ata incrustalo entre as rochas? ¿É cer-
to que 2 ou 3 anos despois daquela interven-
ción, premiouse a Remolcanosa con máis e
mellores contratos e incluso homologouse
un centro de Loita Contra Incendios en Gali-

cia? ¿Cantos millóns de pesetas cobrou esta
empresa dende aquel accidente, provocado e
orquestado, ata agora? ¿Cantos da Adminis-
tración Central e cantos da Xunta de Gali-
cia? E rebobinando na memoria histórica,
¿Quén arrebatou, naquela ocasión, o “diario
de navegación” do barco? ¿E nesta? É certo
que, nos últimos 6 anos, o Prestige tocou o

porto de Alxeciras, en
dúas ocasións e que en
ningunha delas foi ins-
peccionado? ¿Quen
fletou o barco? ¿É cer-
to que o broker que in-
terviu no fletamento do
Prestige, para transfor-
mar o fuel-oil dende,
San Petesburgo, Leto-
nia, viá Gibraltar, Suez,
e final en Singapur, foi

Stefan Giesen, da firma Petriam?
¿É certo que o aluguer do Prestige supu-

ña 13.000 US $, por día? ¿É certo que a car-
ga do Prestige estaba valorada en 10 millóns
de $ US? ¿É certo que o Prestige, estaba re-
xistrado en Bahamas, pertencía a unha com-
pañia rexistrada en Liberia, e o seu seguro
total non é superior a 15 millóns de libras
(3.950 millóns de pesetas, aprox.)? ¿O bar-

co foi fletado por Crown Resources AG,
pertenecente ao grupo Alfa Group, un dos
conglomerados económicos rusos máis in-
fluintes, liderado por Mikhail Fridman, ex
ministro, que fixo a súa inmensa fortuna co-
as privatizacións realizadas no seu país? ¿É
certo que en España hai varias navieiras que
teñen os seus barcos en bandeiras de cove-
niencia ou en segundos rexistros? ¿Cantos
petroleiros hai en España, cantos deles son
de dobre casco? ¿Que idade teñen os nosos
petroleiros, e os nosos quimiqueiros e os no-
sos gaseros? ¿É certo que xa se rexistraron
contaminacións importantes producidas por
buques de dobre casco? ¿No hipotético caso
de que se desprazase a 200 millas o disposi-
tivo de tráfico de Fisterra, que percorrido fa-
rá un barco quesae, con mercadorías perigo-
sas dende Vigo para Avilés (Asturias)?
¿Cando chegue á Estaca de Bares tamén na-
vegará a 200 millas da costa? ¿É certo que a
mellor forma de garantir a seguridade é que
todos os barcos sexan inspeccionados, en
toda a UE por auténticos profesionais? ¿É
certo qué España pediu a Noruega 2.400
mts., de barreira de contención da contami-
nación, que pertencen a Norwegian Pollu-
tion Control Authority?

¿É certo que un barco noruegues espe-
cializado contra a contaminación, o Fas
Farma, con 10 tripulantes a bordo e un re-
molcador, teñen previsto chegar á Coruña
o próximo vernes? ¿É certo que o Colexio
e a Asociación de Inxeñeiros Navais, que
deron público apoio ás operacións guber-
namentais e afirmaron como segura a
conxelación do fuel no fondo do mar,
através do seu portavoz, José Ignacio de
Ramón, recibiron nos últimos anos impor-
tantes subvencións da DGMM? E por cu-
ra curiosidade, ¿Cando remata as vaca-
cións o Ilmo. Sr. Director Xeral da Mari-
ña Mercante, José Luis López-Sors?♦

JOSÉ ANTONIO MADIEDO era director
da Mariña Mercante cando se produciu

o embarrancamento do Cason.
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As interrogantes que vai soltando o Prestige
JOSÉ ANTONIO MADIEDO

‘Non hai fidelidade nin amor no país... A
mentira, o asasinato, o roubo están difun-
díndose. Por isto reseca o país e morre to-
do o que vive nel, o mesmo os animais que
os paxaros e ata os peixes do mar desapa-
recen” (Oseas 4,1-3). Este vello texto bí-
blico segue a resultar traxicamente, arre-
piantemente, actual. Os profetas bíblicos
resultaban sempre incómodos, pois debían
berrar unha e outra vez contra a corrupción
e a inxustiza dos ricos e os poderosos que
gobernaban o país sen ter en conta os de-
reitos dos pobres nin da terra: “Sempre que
falo, teño que proclamar ¡Desastre!; teño
que clamar ¡Destrucción!. A palabra do Se-
ñor volveuse para min un escarnio, unha
burla continua”, proclama o profeta Xere-
mías (Xer 20,8). 

Amarea negra de novo volveu enmerdar
e asasinar a vida no mar e nas nosas costas,
na xente que vive máis directamente del e
en todos os que non somos indiferentes a
ese asasinato. Unha marea negada con des-
caro -coma sempre- polas autoridades, que
semellan defender máis os seus postos que

os dereitos da xente e do mar, ata que a mer-
da lles chegue ao pescozo. 

Pero o do Prestige, e sobre todo as súas
nefandas consecuencias, ten menos de “fatal
accidente” que de “crónica dunha morte
anunciada”. Como to-
das as desfeitas ecoló-
xicas do último cuarto
de século, ten a súa ra-
íz fundamental no espí-
rito depredador, egoísta
e insolidario do home
occidental, que co-
rrompe persoas, em-
presas e mesmo institu-
cións políticas e gober-
nos. O capital mata,
literalmente, sen piedade porque o diñeiro
non coñece a linguaxe da compaixón. Con
razón, alguén ten falado de humanicidio, re-
feríndose aos problemas da humanidade e o
planeta hoxe, posto ao borde da extinción da
especie humana e da vida na terra e no mar. 

Xa se ten falado moito desta catástrofe
ecolóxica, que é seguramente unha das mei-

randes causadas por un petroleiro, non só na
Galiza, senón no mundo, pois as súas conse-
cuencias máis graves aínda están por chegar,
a pesar de que o que levamos xa é abondo.
Tense falado das consecuencias para a eco-

nomía dos mariscado-
res, para o marisco das
mesas de Nadal, e para
o turismo. Pero tense
falado menos das con-
secuencias para a saú-
de, tanto dos que fae-
nan limpando as praias,
como dos mariscado-
res, as súas familias e o
resto da xente; conse-
cuencias físicas e psí-

quicas (depresións). Aínda que non se coñe-
ce con exactitude o nivel de toxicidade, é
evidente que é moi grande e o mesmo presi-
dente Fraga recoñeceu que era un fuel “con
complicacións”. Tense falado aínda menos
dos dereitos do mar e a vida que hai nel; pe-
ro a natureza tamén ten os seus dereitos, vio-
lados sistematicamente polos humanos. 

A que ten falado menos é a Igrexa. Xa
recoñecía hai anos o cardeal Kim, arcebis-
po de Seúl: “Se as igrexas puxesemos tanta
enerxía para promover a xustiza, e paz o
respeito da natureza como a que poñemos
para facer andar as nosas organizacións
eclesiásticas, creo que o Reino de Deus non
estaría lonxe”. Os bispos responsables do
Apostolado do Mar de España (o galego
Luis Quinteiro), Portugal e Francia publica-
ron o documento “O mar non é un verte-
doiro, senón un don de Deus”, no que acu-
san á pasividade das administracións espa-
ñolas e europeas por non ter actuado antes
deste novo desastre e apoian “todas as ac-
cións organizacións que tratan de que unha
situación semellante de inxustiza, de co-
rrupción e de irresponsabilidade remate o
antes posible”. Aquí un grupo de curas ma-
nifestamos o noso cabreo e a nosa grave
preocupación polo problema, apoiando in-
condicional á plataforma “¡Nunca máis!”.♦

VICTORINO PÉREZ PRIETO é sacerdote e
dinamizador da Romaxe de Crentes Galegos

Ecoloxía, humanicidio e Igrexa
VICTORINO PÉREZ PRIETO

‘O do Prestige ten
menos de fatal accidente

que de crónica dunha
morte anunciada”

A estas alturas, empezan a inquedar cer-
tas cuestións sobre o acidente do Presti-

ge, aínda que, segundo o autor, é moito
máis o que se oculta do que se desvela.

¿Qué intervención tivo Remolcanosa na embarrancada do buque Casón, na imaxe, no ano 1987? 

‘¿É certo que Fernández
Tapia, acompañante
de Fraga, na cacería

toledana é ou foi socio
de Remolcanosa? ”



¿Pensa que a decisión de levar o
barco mar adentro foi atinada
dende o punto de vista técnico?

Estase a demostrar que non. O
problema de que a mancha sexa
tan dispersa é debido á traxectoria
que seguiu o barco, paseándoo
por diante da costa. Tomáronse
dúas decisións políticas nefastas,
sobre todo tendo en conta que o
porto da Coruña ofreceuse a des-
cargar o fuel xa que alí existen as
infraestructuras necesarias. Por un
lado, remolcouse o barco a alta
mar e troques de metelo en terra.
A segunda foi levar o buque cara
o sur, unha vez situado no nordes-
te das nosas costas. Eses dous
erros concatenados provocaron a
actual catástrofe xa que calquera
persoa que teña uns mínimos co-
ñecementos marítimos sabe que
existe unha corrente nesta época
do ano que vai do suroeste ao nor-
deste e que precisamente leva o
nome de corrente de nadal.

¿Que diferencias existen
entre o sucedido no accidente
do Mar Egeo e este?

A mancha estaba moito máis
localizada, co cal foi moito máis
sinxelo actuar sobre ela. As con-
dicións meteorolóxicas tamén
axudaron, xa que o vento despra-
zou o petróleo cara o noroeste.
Tamén o fuel era menos agresivo
co ecosistema, xa que o de agora
ten unha serie de compoñentes
que farán que a súa descomposi-
ción sexa moito máis lenta.

¿Que danos pode orixinar es-
te tipo de vertido no ecosistema?

Nas mareas negras, as reper-
cusións económicas son máis gra-
ves que os danos sobre o ecosis-
tema. O petróleo é materia orgá-
nica e polo tanto non se trata dun-
ha substancia enormemente tóxi-
ca dado que se vai descompoñen-
do co tempo e non causa ningún
problema totalmente irreversíbel.
Sen embargo, existen unha serie
de eivas económicas importantí-
simas porque as especies máis
sensíbeis ao petróleo e polo tanto
as primeiras en desaparecer, son
as de maior importancia comer-
cial. Dende o punto de vista eco-
lóxico o percebe non se vai extin-
guir da Costa da Morte e recupe-
rarase dentro duns anos, pero du-
rante ese tempo os danos econó-
micos serán importantísimos. 

¿Existe algún cálculo do
tempo que poden tardar en re-
cuperarse as rías?

Depende do tipo de costa.
Canto máis forte sexa o mar e a su-
perficie máis rochosa, antes se re-
cuperará. Os períodos normais de
rexeneración abalan entre os dous
e os cinco anos. Seguramente, na
Costa da Morte podamos falar do
espacio temporal máis curto, un ou
dous anos. Outra cousa é como pe-

netre nas Rías Baixas, tal e como
se prevé, onde as correntes non
son tan fortes e as costas son moi-
to máis areosas. Tamén existen di-
ferencias en canto ás distintas es-
pecies. Hai anos embarrancara un
petroleiro nas costas de Alasca e
todos pensaban que nesa zona tar-
darían en pescar. Ao ano seguinte
rexistrouse a maior marca de cap-
turas de salmón da historia. Pola
contra, os recursos que viven na
area tardaron moito máis, entre
tres e cinco anos. No caso do per-
cebe, o que pode ocorrer é que
morra ou non, por mor do petró-
leo. Se morre o prazo de rexenera-
ción será moito máis longo xa que
haberá que volver a cultivalo. Se-
nón, nun ano pode volver captu-
rarse, o que acontece é que existe
unha falta enorme de información. 

Estes días estase a falar
moito de estudios de expertos
franceses ou portugueses. ¿Non
hai en Galicia expertos que po-
dan falar do Prestige?

Das poucas cousas nas que so-
mos unha potencia é en investiga-
ción mariña. Sen embargo, case
todos os expertos traballan directa-
mente para a administración gale-
ga ou estatal, que están facendo un
exercicio enorme de ocultación de
información. A pouca información
fiábel que estamos a recibir na
Universidade de Vigo ven do Ins-
tituto Hidrográfico Portugués, e do
CEDRE e IFREMER franceses. A es-
tratexia de intentar agochar a in-
formación pode dar resultados nun
problema político. Pero nun desas-
tre ecolóxico esta estratexia é ce-
ga, xa que o problema non vai de-

saparecer por moito que o agoche-
mos. Trátase dunha forma de ac-
tuar contraproducente porque no
momento que se vaia a Europa a
pedir axudas, van quedar sorpren-
didos xa que se está a dicir que
non pasa nada pero por outro lado
que fan falta cartos. Algo incom-
prensíbel. Penso que se están tras-
ladando uns esquemas políticos de
actuación a un problema ecolóxico
e técnico moi serio que non se po-
de tratar cun oscurantismo como
este. De feito, na Universidade
contactáronnos medios de comu-
nicación do Estado independentes
e estranxeiros, pero a Televisión
de Galicia nin se interesou polo te-
ma, o que resulta sintomático.

¿Estase a contar cos medios
técnicos precisos para combater
os efectos da contaminación?

Un aspecto que se puxo de ma-
nifesto nesta catástrofe foi que Ga-
licia carecía dos medios suficientes
para afrontar os danos. Algo para-
doxal xa que o 10% do petróleo
vertido en accidentes, derramouse
nas nosas costas. Tres das dez ca-
tástrofes máis importantes ocorri-
das no mundo, tiveron lugar en Ga-
licia. A pesar disto non temos nin
un só barco de recuperación de pe-
tróleo, non temos os suficientes
quilómetros de barreiras flotantes
para protexer as rías, que son eco-
sistemas enormemente productivos
e de gran importancia económica
como pensei que sabíamos todos,
pero vexo que estaba equivocado.
Tampouco existe un programa de
actuación en casos de emerxencia,
tendo en conta que non é a primei-
ra vez que se produce.♦
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Un asunto político
TERESA BARRO

O asunto do Prestige é un asunto político, pois política é a manei-
ra de nos gobernarmos e de gobernar todo o que hai no mundo.
Diante dunha catástrofe como a do Prestige hai, por suposto, unha
forte reacción emocional, pero as emocións duran pouco e son do-
adas de manipular para evadir os problemas auténticos. Se o asun-
to non se examina desde o ponto de vista político, a reacción emo-
cional quedará esquecida moi axiña, e todo volverá a estar onde
estaba, que é o que a autoridade quere. A manifestación dun sentir
aldraxado está moi ben, pero ten que ir acompañado do examen e
a acción política correspondente.Tirar un asunto desta índole da
política e deixalo quedar na raiba e a dor vai a favor do autorita-
rismo, ainda que poda parecer o contrario.  Esta é unha ocasión en
que os partidos políticos todos terían que pensar no que compriría
ter feito, examinar o que fixeron e pensaron  ou non pensaron no
pasado e decidir o que farán no futuro, para poder exercer a partir
de agora a presión debida, desde o goberno e desde a oposición.

Non estamos sequera diante dunha catástrofe natural, senon
dunha catástrofe que podemos chamar industrial. Os factores que
entran en xogo son económicos, fundamentalmente, e son varias
as industrias que participan nesta ecuación: a petroleira, a pes-
queira e marisqueira e a turística directamente, ainda que indirec-
tamente afecte a toda a economía e o benestar de infinidade de
xentes e dun país concreto. Entra tamén en xogo, e convén non es-
quecelo, un estilo de vida que precisa petróleo barato.

Aínda cando se trata de ca-
tástrofes naturais a política é
fundamental, e no que se dis-
tingue un país mais adiantado
de outro mais atrasado é na
vontade de prevenir as conse-
cuencias das posíbeis catástro-
fes naturais e na capacidade de
remediar esas consecuencias.
Todo esto supón decisións polí-
ticas e económicas, antes e des-
pois de catástrofe, e depende
das ganas que se teñan de facer
as cousas ben e da orden de
prioridades que se establezca
en todo momento.

O miolo da cuestión que le-
vanta o Prestige é qué se fai con estes buques petroleiros, por ón-
de teñen que pasar ou por ónde se lles vai deixar pasar, e cómo fa-
cer para que o seu paso polos mares sexa menos perigoso para to-
dos.

Esta cuestión leva anos discutíndose no organismo interguber-
namental competente  das Nacións Unidas, que é a Organización
Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres. Esta organi-
zación, como todas as dese xénero, non pode tomar mais decisións
que as que adopten os países afiliados por común acordo, e está
ben que así sexa. Pensar en formar agora  un organismo europeo
para esas cuestións son ganas de perder o tempo, de evadir a cues-
tión e de pouco menos que delirar, porque se hai algo que sexa in-
ternacional e mundial é a navegación. 

As decisións, pois, que se adoptan na OMI dependen das pre-
sións que se exerzan e do interés que teñan os distintos gobernos
en exercelas. Os gobernos que son indiferentes ao benestar dos
cidadáns non exercen presión nunca sobre nada, e logo quéixan-
se cando os que teñen mais en conta ás suas xentes exércena. Es-
ta é a primeira cuestión política que compre ter en conta e na que
hai que adoptar posición.

Na OMI decidiuse, en vista das catástrofes causadas polos pe-
troleiros, que estes buques non serían tan perigosos se levasen un
casco duplo, pero, tendo en conta os costos que eso supón amais
de outros factores, fixáronse en abril deste ano prazos sucesivos de
varios anos para chegar a esa transformación. Ainda así, parece
que un buque con casco duplo é menos perigoso pero segue sendo
perigoso, conque tampouco é unha panacea.

O seguinte problema, tamén político, é o de por ónde deberán
navegar estes buques e por ónde non. E esta é unha cuestión na
que os costos económicos, ecolóxicos e demais teñen que ser so-
pesados cuidadosamente. Non se pode resolver dunha vez nen da
noite á mañá. Hai que pensalo moi a fondo, e todos os partidos po-
líticos debían ter a suas ideas sobre isto, debatilas e decilas. 

E logo queda a cuestión, tamén política, de qué facer en ca-
so de catástrofe. Isto depende da importancia que se lle dé a ca-
da cousa, das actitudes que se adopten e dos recursos con que se
conte. E todo partido político tería que ter claras as suas actitu-
des e a sua capacidade de resposta, e non parar de exercer pre-
sión en todo momento para que a neglixencia, a incompetencia
e a indiferencia que resaltaron no caso do Prestige non volvan a
repetirse nunca mais.♦

TERESA BARRO é escritora.

‘O miolo
da cuestión
é qué se fai

con estes buques
petroleiros”

Ricardo Beiras, experto en contaminación mariña

‘A única información fiábel
é a dos franceses e portugueses’

Experto en contaminacións mariñas, este profesor da Universidade de Vigo critica a falta de informa-
ción que está a ter o seu departamento dende o comezo da crise. Pensa que o Goberno estatal actuou mal
dende un primeiro momento non consultando as decisións tecnicamente. Na súa opinión, as costas tarda-
rán en recuperarse alomenos un ano nos lugares onde as correntes teñen máis forza, “aínda que o maior
problema é económico xa que atacou directamente o centro produtivo máis importante de Galicia”.

PA C O  VILABARR O S



Pola sua propria contextura e definición,
EsCULcA cre que non debe deitar opi-
nión nengunha referida aos aspectos

ecolóxicos que concorren no momento pre-
sente. Existen plataformas de defensa da Na-
tureza perfeitamente capacitadas para o face-
ren. Polo mesmo motivo decide non xulgar
aspectos sociais, como a situación na que fi-
can as persoas afectadas, e que só a acción
decidida das organizacións políticas e dos se-
res danados poderá obrigar a que o Poder res-
titua unha parte do que, coa sua atitude, fur-
tou. EsCULcA nen sequer tenta proceder a
unha crítica da ineficácia dos governos gale-
go e español. Simplesmente pretende pór de
manifesto o proceso de manipulación e falsi-
ficación da contorna e o de “construción”
dunha nova realidade, segundo patróns dita-
dos polo poder político. A consecuéncia ime-
diata desta falsificación é o ataque ás liberda-
des e direitos democráticos, sinaladamente á
liberdade de información e ao direito á infor-
mación veraz, alicerce sobre o que asenta a
capacidade de decisión e actuación humana.

Teimudamente, ao longo destes últimas
datas, escoitamos como o termo “descoorde-
nación”  foi-se abrindo camiño no panorama
diário. EsCULcA pensa que o emprego deste
vocábulo é intereseiro e agacha o dado de
que a Comisión Europea propuxo hai tempo
restricións ás entradas en portos e augas xu-
risdicionais de barcos monocasco e que fo-
ron os xefes de estado os que rexeitaron o
texto para aprobaren outro máis permisivo.
EsCULcA non pode esquecer que o governo
español non aceitou a axuda que estaban dis-
postos a fornecer Alemaña e Inglaterra, paí-
ses utentes da mellor tecnoloxia para este ti-
po de situacións. EsCULcA ten en conta que,
despois dun encargo de barreiras de protec-
ción dun comprimento total de 200 quilóme-
tros, dito encargo non se confirmou. EsCUL-
cA fica atenta ás declaracións de persoas per-
tencentes ao voluntariado ás que non se lle
permitiu a posibilidade de desenvolveren ta-
refas de axuda e que foi ese mesmo volunta-
riado quen denunciou manobras finxidoras
por parte de xente que vestia traxes de faena
ao se coñecer a chegada de informadores
gráficos. O rexeitamento de axuda non pro-
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Non todas as
ca tástrofes ecolóxicas
se converten en
ca tástrofes políticas.
Schroeder remontou
unhas eleccións que
tiña perdidas gracias á
súa actuación nas
inundacións a lemanas.
O  a lca lde G iuliani
coroóu o seu prestixio
despois do a tentado
de N ova York. A
imaxe missing que está
dando o PP non viña
obrigada polos
elementos.
Simplemente ha i
partidos que están á
a ltura do seu pobo e
outros que , polo que
se ve agora ,
unicamente son
especia listas en
subvencións e en
autobombo.

Os exércitos
modernos, como o
español, están para
exercer un labor
humanitario... en
Bosnia . En Muxía , o
domingo pasado, foi
visto un camión do
exército, pero era
belga . Ao rei
preguntáronlle polo
asunto e respondeu: “é
que agora como é
profesiona l, é má is
difícil de traer” .
¡ Q uedou clarísimo!

O concello de
Pontevedra puxo
autobuses para os
voluntarios. Un grupo
filmou un vídeo
mentres limpaban. Á
volta incautoullo a
Garda Civil.

O PP era un partido
presidencia lista ,
executivo, xerárquico,

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Os graves acontecementos que o noso país está a sofrer e que derivan do afundimento do
petroleiro Prestige,  inducen a EsCULcA. Observatório para a defensa dos direitos e liber-
dades, a facer pública a súa posición. Na opinión deste colectivo, do que forman parte, en-
tre outras persoas, Elvira Souto, Marcial Gondar e Vítor Vaqueiro, “o momento é o sufi-
cientemente grave como para demandar un amplo debate no seo da sociedade galega a res-
peito das maneiras e os mecanismos de actuación dos reitores políticos que sobre ela axen”.

Reflexións en volta dun petroleiro

Cartas

25 anos
Queridos amigos de A Nosa Terra,
non quixeramos que pasase este 2
de decembro sen darvos os nosos
parabéns por estes 25 anos de se-
manario. Nun país no que tantas
cousas nacen e desaparecen sen que
dean os froitos buscados, a vosa
permanencia durante este cuarto de
século fai prever que estades a er-
guer unha obra de fondos alicerces
e sólidas paredes. Noraboa polo xa
feito e moita sorte no porvir.♦

AVELINO POUSA ANTELO
PRESIDENTE DA FUND. CASTELAO

Aznar non quere
ir ao paro
As preocupacións dos galegos
polo suposto delito ou desastre

ecolóxico que sufriron as súas
costas,  a pesar da acción decidi-
da, eficaz  rápida e valente dos
seus gobernos distraeunos dou-
tros temas de interese nacional
como pode ser o tema do paro.

Afortunadamente o noso excel-
so presidente do goberno (goberno
central xa que, como tivemos oca-
sión de comprobar os galegos, non
existen outros, alomenos polo noro-
este ibérico) sabe substraerse a pe-
quenas preocupacións inmediatas e
afronta coa súa lucidez e arrouto
proverbial o problema do paro. 

É de todos sabido que os subsi-
dios de paro fan pesar unha onero-
sa gravame sobre o erario público
que fai perigar o equilibrio presu-
postario e o déficit cero. Como o
lector xa terá intuído, o presidente
iniciou unha campaña de auto-re-

clutamento para diferentes empre-
gos posíbeis, que coincidirán co fi-
nal do seu mandato e nos librarán
de terlle que sufragar o escandaloso
seguro de paro, que como el mes-
mo afirma: beneficia os que non
queren buscar traballo e rexeitan as
moitas ofertas dispoñíbeis. Coa súa
audacia  acostumada o Sr. Aznar
abriu tres frontes. Aprimeira e máis
comentada foi a de tratar de suce-
der o Sr. Prodi como presidente da
Comisión Europea. A segunda
fronte consistiu nunha operación
conxunta de propoñer unha exten-
sión do mandato da Presidencia do
Consello da UE, cargo para o que
sería un magnífico candidato. Ater-
ceira fronte foi revelada hai pouco
(23 de novembro, páxina 50) por
The Economist e consistiría en po-
ñerse á fronte dunha nova organiza-

ción iberoamericana deseñada polo
ex presidente brasileiro, Fernando
Cardoso, que se ocuparía das rela-
cións económicas entre estes des-
graciados países e Europa. O “soño
de Aznar” (The Economist dixit)
sería exercer a ensinanza aos fillos
descarriados das nais patrias (Por-
tugal e España) o recto camiño da
honradez, a recta disciplina fiscal e
a estabilidade institucional. ¿Quen
mellor que Aznár para tal misión se
as dúas anteriores fallasen?

¿Pode alguén mentalmente
ben pensar que os pequenos pro-
blemas de Galicia poden cambiar
o estoico talante do noso presiden-
te Aznar? Non nos deixemos cegar
por impulsos cinexéticos delezná-
beis, como ben di o Sr. Fraga.♦

DANIEL FERNÁNDEZ VEIGA
(VIGO)

Continúa na páxina seguinte A
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cede da descoordenación, senón da arela de
manter afastadas do lugar dos feitos posíbeis
testemuñas incómodas. 

Non é descoordenación o substantivo que
mellor acai ao feito de os poderes públicos,
español e galego, tentaren disimular a verda-
de. Un dia após outro, Mariano Rajoy negou a
existéncia de maré negra e Fraga Iribarne pro-
clamou a interrupción definitiva de vertidos,
aspectos que a cruel realidade, un dia após ou-
tro, negou tamén inexorabelmen-
te. Mentres as negativas dos res-
ponsábeis políticos estaban a se
producir, o director do Instituto
Hidrográfico da Armada Portu-
guesa, Augusto Ezequiel, afirma-
ba que “os depósitos do petrolei-
ro Prestige continuam a libertar
fuel”. A contínua enxurrada de
declaracións opostas á verdade
leva mesmo a dicer a deputados
portugueses que o Estado Espa-
ñol “é o reino da mentira” e a
afirmaren que as declaracións do
ministro Rajoy son unha “menti-
ra ofensiva para os representan-
tes concellios, populación e cen-
tos de voluntários”.

O proceso de deseño dunha realidade
construída segundo os intereses do Poder
continuou, miudalleiramente articulada, me-
diante a utilización de supostos “expertos”
que, con rigorosa pontualidade e empregan-
do como altofalantes os meios públicos que o
Poder, a eito, puña ao seu dispor, foron te-
cendo a hipótese de que a agua do mar, ao
bater contra os cons da beiramar “limparia” o
fuel ali deitado, esquecendo que era a propria
auga –supostamente “limpadora”–a que con-
tiña no seu seo as substáncias contaminantes.
Foron os técnicos, xunto con López Veiga, os
que, sen diceren de onde tiraban os dados
que manexaban, afirmaron que as substán-
cias que inzan a beiramar non son canceríxe-
nas nen perigosas, mentres voluntários tiñan
de ser atendidos e as fotografias de persoas
traballando con máscaras percorrian o País
inteiro. Os mesmos técnicos que, sen se con-
cederen a si próprios un minuto de repouso,
e xogando co descoñecemento de cuestións
científicas por parte de amplas camadas da
populación galega, aseguraron que o produto
se solidificaria como consecuéncia da pre-
sión e das baixas temperaturas existentes no
fundo do océano. O Poder, sorrateiro, tenta
inserir no tecido social a idea de que a maré
negra é inexistente, que a propria auga do
mar “lava” as rochas da beira, que é quimé-
rico o perigo para a saúde humana, que a
existéncia de novos vertidos é algo dubidoso
que, ao cabo, o fuel solidificara-se e que, lo-
go, non existe problema.

Que os governos, supostamente “popula-
res”, de Madrid e Compostela moven-se nas
aguas avoltas non da descoordenación, senón
do engano consciente, vén probado polo facto
de o  Comité de Empresa de Televisión Espa-

ñola na Galiza ter de facer público un comu-
nicado que denúncia o tallante recorte da in-
formación veraz por parte do seu director, Oc-
távio Rodríguez, parente de Mariano Rajoy.
Rodríguez, persoalmente, proibe a utilización
do termo “maré negra” nas informacións refe-
ridas ao Prestige, ordena a ocultación de da-
dos, suxire o troco dalgunhas reportaxes, pre-
siona a prol dunha visión de normalidade nos
informativos e decreta o siléncio sobre a ava-
liación que da desfeita fan os sectores opostos

ao partido político que Octávio
Rodríguez defende. Que os go-
vernos non teñen vocación de es-
pallar a verdade mostra-o o feito
de que a quen traballa nos remol-
cadores se lle impón o completo
siléncio ao chegar a terra. 

As consecuéncias que da ac-
tuación do Poder ao longo destes
dias se poden tirar xiran ao redor
de duas ideas: unha é a perfeita
articulación de cerceamento da
verdade e de minimización da
desfeita ecolóxica que o noso pa-
ís está a viver e que os responsá-
beis do poder político, de xeito
nada casual, levaron adiante. Ou-
tra, de non inferior gravidade, é a

que pon de relevo o profundo condiciona-
mento que a ideoloxia opera sobre a ciéncia.
Reiteradamente ten-se sinalado a existéncia
de científicos e intelectuais que desfrutan nos
eidos do poder os xuros que a sua submisión
lle rende. Nestas datas magoadas a sociedade
galega ten unha boa ocasión de comproba-lo. 

EsCULcA. Observatório para a defensa
dos direitos e liberdades, comprometida coa
salvaguarda e alargamento das duas nocións
que o seu anagrama patentea, loita, de por
parte –e como consecuéncia do anterior– por
unha ética da cousa pública. Por iso non pode
obviar o xesto que supón que, no eixo do fu-

racán que os acontecementos desenvolveron,
o presidente da máxima institución galega Sr.
Fraga Iribarne, na compaña dos conselleiros
Srs. Cuíña e Del Álamo deixaran o seu país
para, en terras afastadas, practicaren activida-
des cinexéticas, actitude, por certo, semellan-
te á realizada polo alcaide de Muxia, unha das
vilas máis batidas pola incapacidade, a nuga-
lla e o infortúnio. De un ponto de vista da éti-
ca política, quen abandona aqueles que cos
votos posibilitaron a sua instalación en postos
reitores, non merece chamar-se governante.
De un ponto de vista de estrita humanidade,
tentar facer albo nunha ave mentres mulleres,
homes e crianzas ollan o mar pendurados da
dor, perante da posibilidade de esgotamento
da sua fonte principal de ingresos, só merece
desprezo. Do ponto de vista da vergoña, par-
tillar unha mesa ateigada de viandas, mentres
xentes que, desde hai unha década –o Mar
Exeo sempre na lembranza– seguen a agardar
que se fagan efectivas as indenizacións outro-
ra prometidas, é un acto de radical obscenida-
de ou –por utilizar un termo afecto ao presi-
dente– de ruin felonia, de traizón inequívoca
ao seu pobo. A desesperación das xentes que
albiscan un futuro mergullado na incertidume
fixo pairar nestas duas semanas o termo
“emigración” por enriba das mentes. Aínda
comprendendo a angúria, o sufrimento e a de-
sesperanza de quen ten que aturar a situación
presente, EsCULcA desexa subliñar que, se o
problema é galego, só na Galiza se atopa a so-
lución. Nesta hora dificil o noso pobo debe
tomar conciéncia de que na sua nación, non
en terras recuadas, está o arranxo dos proble-
mas que outros lle xeraron –ás veces, cómpre
recoñece-lo, coa inibición do próprio pobo– e
que os problemas só entrarán na vía de solu-
ción o dia en que decida, decidamos, enviar
aos causantes do subdesenvolvemento, da dor
e da inxustiza ao faiado da História.♦

esculca2002@yahoo.com 
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gobernado pola
ideoloxía fraguista de
“ isto arránxoo eu en
cinco minutos” . O  resto
do programa político
da dereita clásica
compleméntase coa
expresión: “o que ha i
é que botarlle collóns” .
Así tamén no exército.
¿C antas veces
escoitamos iso? ¿En
cantos mostradores de
bar, o pepero habitua l
non fixo honor a eses
principios,
desprez ando as ideas
de todos  os dema is,
como pouco
contudentes? ¿E agora ,
estes días, onde se
agacha tanto macho?

Galiza non é España ,
non por crenz as, non
por política , senón
porque aquí ha i un
corredor a tlántico,
a lgo que non sabían
na capita l (unha
ministra comparouno
cunha M-30 –a
autoestrada de
circunva lación de
M adrid– pero de
barcos); porque aquí
os prados teñen vacas
e son dos pa isanos e
a lí os prados teñen
museos e antes unha
televisión, e son do
Rei; porque aquí o
oceano é a zul e en
C astela é dourado;
porque aquí
norma lmente sobra
auga e a lí ha i seca;
porque aquí o marisco
relacionase co traba llo
e a lí co descanso.

Cando ma taron a
M iguel Ángel Blanco o
goberno funcionou
como un cronómetro,
desde o primeiro
ministro ao último
xorna lista , ao último
soldado da nación.
¿Pero que sucede
cando ma tan un
país?♦

‘Se o
problema é

galego,
só na Galiza

se atopa
a solución”

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Carta aberta
a Aznar
Un galego da diáspora pídelle
que, por primeira vez na súa vi-
da, deixe a un lado a súa actitude
arrogante e asuma con humildade
que o seu goberno non fixo, nin
está a facer, todo o posíbel por
salvar a Galiza do desastre ecoló-
xico máis grande da  historia.

A Galiza non lle importa se a
súa excelencia “irá visitala antes
que Felipe González”: Un pleito
entre políticos, que atinxe só aos
políticos. De feito, a Galiza non
lle importa a súa visita. O que ver-
dadeiramente lle importa aos ga-
legos é que, dunha vez por todas,
un goberno central deixe de tratar-
nos coma cidadáns de cuarta cate-
goría, coma o parente pobre que

recibe as sobras e só ten dereito a
votar. Outra tería sido a reacción,
sen dúbida, se algo similar á ma-
rea negra afectase o Pazo da Mon-
cloa ou o río Manzanares...

E, por favor, ordee aos seus
submisos voceiros que deixen de
tratar o tema como se non tivese
maior importancia (dicir que “
determinada mancha está a 1800
metros da costa “, en lugar de a
1000 metros, como aseguran os
alarmistas; ou que “o  fuel oil non
é perxudicial para a saúde se se
toman certas precaucións”) e ac-
tuar como se estivésemos ante o
meirande sinistro ecolóxico de to-
dos os tempos, promovendo me-
didas nacionais e internacionais
que aseguren un Nunca Máis.♦

NELSON E. REGUEIRO
MONTEVIDEO (URUGUAI)

A música
á intempérie
Para facer uso da Casa da Cultu-
ra en Palas de Rei, as diferentes
asociacións desta vila teñen que
solicitar previamente ao concello
un horario, que é concedido só
de palabra por boca do alcalde; o
problema comeza  cando en su-
cesivas ocasións unha das aso-
ciacións se ve na obriga de de-
ambular cos seus rapaces en bus-
ca dun lugar onde ensaiar, por-
que no horario que eles teñen
concedido se ocupa a Casa da
Cultura con outras actividades e
sen previo aviso. O pasado sába-
do 30, unha vez máis repetiuse
esta situación co agravante de
que 32 rapaces (de entre 5 e 15
anos) estando nun dos seus en-

saios semanais de música e baile
tradicional foron botados polo
propio alcalde para que a directi-
va da asociación musical (ligada
directamente ao concello) puide-
ra comodamente levar a cabo un-
ha reunión, mentres os seus
alumnos ocupaban as outras dú-
as  aulas habilitadas que posúe
este edificio de tres plantas.

A asociación de música tradi-
cional Buxaina, véndose unha vez
máis na obriga de continuar o en-
saio á intemperie, a pesar das adver-
sas condicions climáticas, quere ex-
presar o seu malestar ante a ofensi-
va actitude administradora por parte
do concello de Palas cara o seu la-
bor cultural e pedagóxico completa-
mente altruista e desinteresado.♦

MARÍA XOSÉ PEÑA
(PALAS DE REI)



A.N.T.
O día 5 de decembro no seo
da reunión da Plataforma
Nunca Máis que se celebra no
pazo de Congresos de Santia-
go, a CIG propón a convoca-
toria dunha folga xeral en Ga-
liza en protesta pola actitude
que están a manter, dende o
día da catástrofe, as adminis-
tracións central e a autónoma.

Ante a falta de medios técnicos
por parte dos responsábeis políti-
cos, a carencia de coordinación e
de apoio aos voluntarios, o secre-
tario xeral do sindicato nacionalis-
ta, Suso Seixo sinala que a peti-
ción da folga resposta “á xigantes-
ca mostra de ineptitude e irrespon-
sabilidade”. E engade que “se que-
daba algunha dúbida da necesida-
de de que houbese dimisións polí-
ticas por parte dos representantes,
esta queda despexada despois do
acontecido nas Rías Baixas”.

A petición será feita polo se-
cretario do sindicato, Ramiro
Oubiña e o secretario nacional
de CIG-Mar, Xavier Aboi. Con
esta acción a central pretende se-
guir mantendo “unha actitude de

presión sobre os gobernos e lo-
grar que impidan, coa dotación
de medios técnicos, que cheguen
á costa galega as toneladas de
fuel-oil que aínda quedan no
mar, ademais de que habiliten to-
dos os recursos económicos e
técnicos necesarios para cubrir
as perdas económicas d os secto-
res afectados”. 

Paralelamente, os membros
da CIG electos de Caixa Galicia
e Caixanova, en representación
dos taballadores, proporán nos
órganos de goberno o establece-
mento dunha moratoria nos prés-
tamos e créditos persoais e hipo-
tecarios das persoas afectadas
pola marea negra, ademais dun-
ha liña de xuros ao cero por cen
para adiantar as axudas e sub-
vencións aprobadas polas Admi-
nistracións Públicas e para pro-
xectos de recuperación e diversi-
ficación da economía das zonas
afectadas. Outra das medidas
que elevarán á dirección consis-
tirá en que os orzamentos da
Obra Social das Caixas de Afo-
rros galegas para o ano 2003 te-
ñan como obxecto de actuación
preferente as zonas afectadas.♦

O PP
agáchase
detrás da
‘clase política’
Se a consigna da primeira
semana fora non falar de
“marea negra”, senón de
“perda de fuel”, pasados os
días e visto que parte da po-
boación afectada comezaba
a esixir responsabilidades
políticas, moitos medios de
comunicación comezaron a
críticar á “clase política” no
seu conxunto. A estratexia
do ventilador foi iniciada
polo diario ABC quen ocu-
pou a portada cun titular no
que dicía que os galegos cri-
ticaban aos políticos en xe-
ral. A tese foi seguida polos
medios máis próximos ao
Partido Popular. Algún co-
mentarista, como Jesús Flo-
res, na revista especial que
editou La Voz de Galicia,
chegou a preguntarse onde
estaban os nacionalistas
cando o petroleo chegou á
Costa da Morte, en canto
que Faro de Vigo interpre-
tou unha fotografía na que
se observa a Beiras dialo-
gando cun voluntario da
limpeza, na manifestación
de Muxía, como unha pro-
testa do ecoloxista ao depu-
tado do BNG.♦

A traxedia
vista polo
Público
portugués
Daniel Deusdado escrebe
no xornal portugués Público
(26 novembro) un artigo ti-
tulado “Viva Portugal”. “Há
um local do mundo, sinala,
onde Portugal é um país pro-
fundamente amado e respei-
tado. Não, obviamente não é
dentro de fronteiras. É na

Galiza. Na Corunha é possí-
vel ver-se pintado nas pare-
des frases tão surpreenden-
tes como Viva Portugal. 

Frases como estas pare-
cem não passar de ‘fait-di-
vers’ de grupos nacionalistas
até nos confrontarmos com a
realidade. Com o pesadelo.
Um pesadelo de esqueci-
mento que, como escrevia
Torrente Ballester no seu
El Rey Pasmado quinhentis-
ta, tornava a Galiza na terra
do nevoeiro, das bruxas e
das mulheres de má fama. 

Quinhentos anos depois,
o comportamento do Gover-
no de Madrid face à Galiza
parece inacreditável, mesmo
para nós, portugueses, já va-
cinados para um certo autis-
mo centralista. Doze dias
depois do Prestige ter inicia-
do o derrame, ter vagueado
sem rumo, de se ter afunda-
do e libertado mais de 10 mil
toneladas de ‘fuel’ na costa
galega, o primeiro-ministro
espanhol, José Maria Az-
nar, ainda não foi lá ver.
Não foi dizer às suas gentes
galegas, que andam a recol-
her ‘fuel’ com as mãos, que
se trata de uma tragédia,
dando uma palavra de apoio.
Pior: o seu número dois no
Governo, depois de 400 qui-
lómetros manchados, nega
existir uma maré negra. 

Que não haja equívocos:
quando isso sucede na prin-
cipal costa pesqueira de Es-
panha e junto ao principal
porto de pesca da Europa
–Vigo–, o desprezo e inércia
de Madrid correm o risco de
ser lidos como uma afronta. 

Infelizmente, o escândalo
não se fica por aqui. Só on-
tem o ministro das Pescas es-
panhol se deslocou ao local.
Mais: alguns jornais espan-
hóis (e os seus “sites” na In-
ternet) continuam a publicar
em permanência os dados do
Instituto Hidrográfico portu-
guês, por não confiarem nu-
ma espécie de censura estra-
tégica (ou pura incompetên-
cia?) das instituições científi-
cas de Madrid. 

Além destes factos, falta

ver o que fazem os tribunais
espanhóis ao capitão do
Prestige; afinal, bem vistas
as coisas, o homem que ten-
tou evitar a todo o custo um
derrame total - caso tivesse
sido tomada a decisão difícil
mas necessária de sujar uma
baía, retirar o ‘fuel’ e evitar a
tragédia que acabou por
acontecer nestas dimensões. 

Os galegos só não se po-
dem queixar mais porque,
por detrás de toda esta em-
brulhada, e numa notável
falta de liderança, esteve o
seu presidente autonómico,
Fraga Iribarne, que não in-
fluenciou as decisões essen-
ciais e mostrou o que é o
desgaste de 13 anos de po-
der. 

‘Pedimos desculpa a
Portugal pela merd... que lhe
íamos mandar. Mas não foi o
povo galego, foram os nos-
sos políticos. Por isso pedi-
mos desculpa’. A frase de
um galego à reportagem da
RTP, no domingo passado,
diz tudo. É preciso dizermos
também que sentimos a tra-
gédia da Galiza como se fos-
se a da nossa terra”.♦

Madrid
non ten costa
Antonio Burgos constata,
en El Mundo (25 de novem-
bro), que “Madrid non ten
costa”. E engade: “Por iso a
moitos colleunos a marea ne-
gra tan lonxe como a Fraga,
pero sen escopeta e no des-
pacho, que é o máis grave.
Como o fuel nunca chega á
Castellana... Pasa como coas
pateiras, que en canto non
cheguen ao lago do Retiro
non saberán do drama. Gali-
za está dobremente negra.
Negros os seus areais e co-
rrais marisqueiros coa marea
e negros os galegos, ao ver
como os telexornais de Ma-
drid, e os xornais de Madrid,
e os ministros de Madrid non
acababan de saber oo que ti-
ñamos enriba”.♦

N
º 

1.
05

9 
●

D
o 

5 
ao

 1
1 

de
 d

ec
em

br
o 

de
 2

00
2 
●

A
no

 X
X

V

Vaivén
BIEITO IGLESIAS

Do mesmo xeito que, na chamada sociedade do espectáculo
(do nihilismo publicitario que converte o lixo en ouro e vice-
versa), non existe canon artístico á marxe do que ditamina o

mercado, así asistimos na política á pura propaganda mercantil. Ve-
laí por qué os cidadaos galegos outorgan nos inquéritos a maior
puntuación a Rajoy –un rampelo catro con décimas–, logo de que a
maré negra se estrelase contra a nosa costa, verdadeiro muro dos
laios. ¿Por ventura demostrou don Mariano unha eficiencia superior
á dos seus camaradas ou contrincantes da oposición? Coa,
simplemente acumula horas de tv; trátase dunha marca con máis
spots que a competencia. Alguén aventurou que, de inventarse
antes a televisión, Franklin Delano Rossevelt (un tolleito en cadeira
de rodas, unha imaxe nada mediática) nunca sería presidente de
USA. A vedettización dos políticos veu un pouco despois, co Ken-
nedy amado polas cámaras. Tamén é certo que, na Galiza, o feito
de ter vara alta en España, de empoleirarse no cimo do poder
madrileño, fascina ós indíxenas. Ós indios de América fascinábaos
o conquistador proveniente de levante, o Fillo do Sol; os íncolas
destas partes reverencian ós fillos da súa nai vidos do nacente
mesetario. Un político local sen padriño centralista vai de cranio.
Cando o tripartito, un votante do PP consternado pola chegada de
Rodríguez Peña á Consellería de Pesca, comentou: “O peixe xa non
me sabe coma antes” ¿Traducirase en cambio gobernativo a crise
do fuel? Quizais, malia aquela psicoloxía óptica difundida no seu
día por María Ostiz (Ollos negros son traidores, azules son
mentireiros), capte tantiños votos o iris azul de Zapatero.

Ondiñas veñen e van.♦

A CIG propón a
convocatoria dunha folga
xeral na reunión da
Plataforma Nunca Máis

A manifestación do 1 de decembro no Obradoiro.                                     A . PA N AR O

Praia de Traba de Laxe enchoupada de chapapote. M AR P O RT O



A.N.T.
Para os nacionalistas, este non é
un momento para censurar ao
Goberno, senón que o que cóm-
pre facer é poñer o acento nos
traballos para paliar os efectos
da catástrofe, por iso o Consello
Nacional desta forza chamou
á súa militancia a colaborar.

Ante a necesidade de afrontar a
crise, o BNG considera que “a
prioridade é centrar todos os es-
forzos en suplir as carencias das
administración”, por iso puxo a
toda a súa capacidade organiza-
tiva e política ao servicio da so-
ciedade galega e realizou unha
chamada á súa militancia para
que se desprace ás localidades
costeiras e que se poña a dispo-
sición das autoridades munici-
pais “independentemente da súa
cor política”.

Para os nacionalistas, hai que
falar de “estado de emerxencia”
fronte ao “concepto de ‘catástro-
fe natural’, pois a situación que
se padece non foi provocada por
causas meteorolóxicas senón po-
la neglixencia e incompetencia
dos gobernos”.

O Bloque é moi crítico coa ac-
tuación das autoridades estatais e
autonómicas na xestión da crise do
Prestige, pero considera que a de-
puración de responsabilidades e a
censura ao Goberno deben chegar
cando xa se supere a catástrofe. 

A censura, para o Bloque, xa
tivo lugar na manifestación do
primeiro de decembro, mediante
un exercicio de “dignidade, auto-
defensa e liberdade, fronte á
inercia e irresponsabilidade dos
poderes electos”.

O Bloque tamén manifestou
a súa “gratitude aos voluntarios e
aos mariñeiros de Arousa, que
cos seus propios medios loitan
non só por defenderen o deles
non o que é de todos”.

Coordinadora de Alcaldes

Para facer fronte á crise, o BNG
promove a constitución dunha Co-
ordinadora de Alcaldes, que tería
como obxectivo a participación
efectiva “dos que queiran axudar
nas tarefas de limpeza” e á que os
nacionalistas agardan que se su-
men o maior número de rexedores
de todas as forzas políticas.

O Bloque quer que a cidada-

nía e, xunto a ela, a súa militan-
cia conformen un “exército civil
de voluntarios”, ao que se com-
promete a “pór todos os medios
cos que conta de tal xeito que se
poida suplir en certo modo a ino-

perancia da administración”.
No marco da ofensiva na-

cionalista para superar esta crise,
o BNG chama aos técnicos ecolo-
xistas e das Universidades “para
que ofrezan os seus servicios e

dean pautas nos traballos de reco-
llida de fuel”. Por último, tamén
indicou que está en contacto con
diferentes empresas operantes en
Galiza para que financien en par-
te o material indispensábel.♦
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Pensar
España
X.L. FRANCO GRANDE

Aznar e o seu partido
dispóñense a pensar
España. Mesmo dá

arrepío só con pensalo.
Deixan caer por aquí e por
alá que é o que pensan, ou,
polo menos, o que lles
preocupa, para ser máis
precisos. Hai pouco apareceu
na prensa que volven ó que
chaman a segunda descentra-
lización, ou sexa, ó traspaso
de competencias das comuni-
dades autónomas ós
concellos, pois entenden que
o poder autonómico “alimen-
ta los nacionalismos”, a “ex-
clusión”, o “nepotismo,” o
“clientelismo” e dificulta a
profundización da
democracia española. E falan
tamén do “centralismo” dos
gobernos autonómicos.

Está claro que a lucidez
de pensamento non é virtude
desa xente –nin falta que lles
fai, nin penso que iso lles
preocupe. Porque calquera
análise racional desbota unha
por unha tales imputacións,
pois o único nacionalismo
que se “alimenta” é o
español: os demais
nacionalismos, que se saiba,
non presumen de bandeiras
de moitos metros de longo,
nin de desfiles que mostren o
poderío que non teñen, nin
menos aínda zorregan decre-
tazos por aquí e por acolá,
pois para que iso non ocorra
está a facultade do Goberno
para suspende-las normas au-
tonómicas. 

De “nepotismo”,
“clientelismo”, “centralismo”
e falta de democracia ten este
Goberno experiencia moi si-
nalada, como acreditan, por
exemplo, as privatizacións
para os amigos. A de
centralismo non deixa de ser
unha tautoloxía: polas
mesmas razóns que acusan
de centralismo ó poder auto-
nómico poderíase acusar ó
municipal –e ó parroquial, se
o houber, e ó alcalde de
barrio, de habelo. E que falen
de falta de democracia os que
proveñen de onde proveñen e
que actúan como actúan, acu-
sando ós que tanto fixeron e
padeceron por ela, é sinxela-
mente antiestético.

A cousa non hai por onde
collela. Todos sabemos que
non se trata de pensar
España, senón de busca-la
mellor maneira de repañar
máis votos. Ou sexa, unha
operación máis de propagan-
da electoral. Pero na que se
xoga coa irracionalidade da
xente ó avivecerlle fantasmas
seculares nunca ben
afastados. E, como non, unha
operación na que o
nacionalismo español, unha
vez máis en confrontación
permanente e en
involucionismo ferreño, pre-
tende ser excluinte,
ignorando ou reducindo os
dereitos das demais naciona-
lidades.♦

A muralla de Lugo recórdame a
esas vellas que se deixan ir mo-
rrendo cumprindo unha secreta
e obstinada vontade. Un día
xórdelles unha doenza nos riles,
ao outro reivindican un coleste-
rol tan alto que podería xogar
cos Chicago Bulls. As chuvias
hai días derrubaron un novo pe-
dazo de monumento, o que que-
da fronte ao Fogar de Santa Ma-
ría. Estaba composto por algo
de pedra e algo de terra, pero
eses materiais inanimados pare-
cen dotados dun sentido puro da
ironía pois se deixaron caer co
gallo do segundo aniversario da
muralla como patrimonio da hu-
manidade. Trátase do terceiro

acontecer desta natureza tras
uns anos nos que foi coidada
polas administracións como non
se fixera nos dous milleiros an-
teriores. Desta volta os danos
poden representar uns tres mil
euros e o percisan repoñer unha
restauración en formigón de ce-

mento entre os séculos XIX e
XX, a area e o cal de entón non
deron suxeitado o lenzo de pe-
dra, que acabou inchando e re-
bentando. 

A cerca sigue dando area e
cal a partes iguais, porque se ben
o resto dela atura as precipi-

tacións, baixo a porta de Campo
Castelo hai unhas pingueiras que
acabarán por mudala en fonte
para que os lugueses recollan
con bidóns o que precisen para
beberen na casa. A Consellería
de Cultura anunciou que investi-
rá 18.000 euros en resolver esa
carencia e a dunha veciña que
asegura que lle zumega auga na
casa. Os traballos que encargue
este organismo se sumarán ós
que realizan o Ministerio de Me-
dio Ambiente e a Deputación
Provincial para impermeabilizar
tamén as portas da Estación e
Bispo Aguirre. Pero, xa digo,
canto máis se ocupan da muralla,
peor responde.♦

Area e cal
JAUREGUIZAR

A muralla responde mal ás restauracións e estes
días tivo a terceira caída despois de anos de obras.

Lugo

Cualifica a situación de ‘estado de emerxencia’

O BNG enviará os seus militantes ás praias

O Bloque cre que hai que cen-
surar ao Goberno, pero non
agora. Por iso pretende que o
PSdeG-PSOE retire a moción
de censura que se vai debater o
12 de decembro e que agarde a
facelo nun momento máis axei-
tado e en colaboración cos na-
cionalistas. Aínda así, advertiu
que “de non seren aprazada a
iniciativa dos socialistas o
BNG presentara a súa propia
moción” de forma inmediata pa-

ra que se poda debater o día 12.
A alternativa que os na-

cionalistas propoñen aos socia-
listas é agardar a un momento
mellor, cando estea superada a
crise. Entón sería unha boa
oportunidade para censurar
conxuntamente aos Gobernos
galego e español.

Cando o pasado ano o BNG
presentou a moción de censura
contra Fraga, ofreceulles aos so-
cialistas presentar a súa propia

moción para poder debatela no
mesmo pleno. Esa fórmula, pero
á inversa, sería a posibilidade
que hoxe o BNG ofrece ao PS-
deG-PSOE, unha opción que ca-
be ensaiar sobre todo no Parla-
mento galego, xa que no caso do
Congreso, o paso corresponderí-
alle dalo ao PSOE, para sumarse
o BNG. Neste sentido, os na-
cionalistas non entenden cómo
os socialistas poden censurar a
Fraga pero esquecer a Aznar.♦

‘Obrigado’ a presentar unha moción de censura

O Consello Nacional do BNG fixo un chamamento aos seus militantes a colaborar na limpeza da marea negra.              A . PA N AR O



A.N.T.
Por 84 sufraxios contra 62, a
Candidatura Profesional Inde-
pendente venceu ao Sindicato
Labrego nas eleccións do Con-
sello Regulador da Agricultu-
ra Ecolóxica de Galiza (Crae-
ga) que se celebraron o pasa-
do primeiro de decembro.
Membros do SLG consideran
que este resultado tan axusta-
do mostra o interese de moitos
produtores por mudar o ac-
tual rumbo da organización. 

A Candidatura Profesional esta-
ba encabezada polo anterior
presidente da Craega e contou
co apoio das demais organiza-
cións sindicais. O SLG ficará
fora do pacto por estar en con-
tra da anterior liña do Consello
Regulador, ao que acusaba de
primar o interese das empresas
sobre o dos produtores. A parti-
cipación foi do 76,44%.

A separación entre produc-
ción vexetal e animal en censos
diferentes permitiu sen embar-
go que a Candidatura Profesio-
nal se fixera con tres represen-
tantes por un só do SLG. O re-
sultado foi en vexetal de 57
fronte a 53 e en animal de 27
fronte a 9.

Ademais deste catro mem-
bros electos, outras seis perso-
as forman parte do Consello
Regulador. Industria (dous re-
presentantes), comercializado-
ras (un) e asociacións de con-
sumidores (un) non celebraron
eleccións ao existir unha única
lista, a da Candidatura Profe-
sional. O SLG só ten represen-
tación entre os labregos. Final-
mente a Consellaría de Política
Territorial nomeará a outros
dous vocais.

O SLG presentou xa un pro-
grama no que pretende unha
maior profesionalización e
independencia do sector, unha
defensa da agricultura ecolóxi-
ca fronte as iniciativas indus-
trializadoras, así como unha
maior promoción deste tipo de
produtos.♦
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Hai que deixar as
diferenzas e arrimar
o ombro, dixo o Rei

na súa visita a Galiza a
causa da maré negra. E
dixo mal, moi mal. Poderí-
ase entender a
intervención do Xefe do
Estado se o enfrentamento
entre os partidos fixese pe-
rigar a convivencia, pero
neste caso o único grave é
o desastre económico,
social e ecolóxico de
Galiza. Non pasa nada
máis e nada menos que
iso. Cunha crispación
social moito menor que
cando Aznar era candida-
to. En consecuencia o Rei
non debe intervir. Como
Xefe do Estado debería re-
parar na pobreza que
ameaza aos afectados, na
censura informativa do
poder político e nas voces
que peden a persecución
dos bandidos do mar por
parte do Estado.

É letal para Galiza o
discurso adormecedor da
má sorte, o destino, o fado
da nosa idiosincrasia. Non
é igual “arrimar o ombro”
cunha dirixencia eficiente
que cunha inepta. Polo de-
mais aquí o ombro arríma-
no todos menos os
gobernantes, que están de
caza e presentando libros
de herbas. 

¿Estará o Rei ben
informado do que ocorre
en Galiza? ¿ou informara-
no esta rea de soberbos e
incompetentes do Partido
Popular? Galiza non se
caracteriza por exixir con
forza os seus dereitos, nen
os colectivos nen os indivi-
duais e isto é motivo de
máis para que a voz do
Xefe do Estado non tape
aos responsábeis. 

A nosa obriga social é
presionalos para que dimi-
tan e canto máis tardemos
pior será a xestión da crise
e maior a catástrofe. Galiza
necesita do debate político,
da polémica e dunha oposi-
ción verdadeira ante un po-
der político construído
sobre o abuso clientelista.

Non é bo para a saúde
social que o Rei faga decla-
racións políticas cada vez
con maior frecuencia. Opi-
naba menos ao remate da
Transición, cando a inesta-
bilidade era maior. Ignoro
se estas intervencións están
ditadas polo executivo
como os discursos oficiais
escritos, pero o Rei non po-
de deixarse tentar polas no-
vas tendencias da política
mundial,  polas maneiras
drásticas dos novos tempos,
por sobardar as funcións
encomendadas na Constitu-
ción. Non é bo identificar
diferenzas con parálise e
ineficiencia. As diferenzas
son a base do debate e da
busca das solucións, e o Rei
ha ter en conta que moitos
non están dispostos a
remar a favor da
ineptitude.♦♦

É sabido por todos que, agás en
casos illados, a unión fai a forza.
Nos últimos meses a comarca
vén rexistrando a implantación
de varios poderosos complexos
comerciais. Aos pequenos em-
presarios non lles queda outra,
pois, que loitar por un sector de
mercado que lles podería ser,
doutro xeito, arrebatado.

Hai soamente unhas semanas
que o centro comercial e de lecer
Odeón abriu as súas portas no
polígono da Gándara. Nas súas
entrañas non cesa o rebumbio de
xente que goza da oferta que vén
de presentárselles: establece-
mentos hostaleiros, tendas de
roupa e agasallos, electrónica de
cosumo... e proximamente un
enorme cinema de doce salas e a
boleira máis grande de Galicia.
Todo isto a 5 minutos en coche
do centro de Ferrol e, como non,

en horario ininterrompido.
A oferta deste xigante do

consumo compleméntase cos ne-
gocios que previamente se insta-
laran ao seu redor. Grandes cade-
as de electrodomésticos, artigos
deportivos ou mesmo comida rá-
pida non quixeron perder o tren

desta nova área de esparcemento
para as xentes da comarca.

Pero o mesmo ca sempre,
hai afectados. Cavilemos no
que suporá todo isto para os es-
tablecementos do centro da ci-
dade, os de toda a vida. Non po-
den pagar empregados 12 horas

ao día, nin competir en prezos,
nin ofrecer aparcadoiros gratuí-
tos. Pero si poden loitar xuntos,
e non van deixar pasar a oportu-
nidade.

O pasado 29 de novembro
botou a andar o centro comer-
cial aberto da Magdalena. Unha
iniciativa á que se adheriron xa
dende o momento da súa cons-
titución uns 200 negocios do
casco histórico. Xuntos desen-
volverán campañas publicita-
rias, ofertas e promocións desti-
nadas a atraer os potenciais
consumidores. O primeiro que
farán, nas datas de nadal, será
organizar ofertas de lecer para a
cidadanía. Despois das festas
unificarán os seus horarios e
consolidarán unha estratexia
pensada para non quedar atrás.
Noraboa pola iniciativa, e que a
unión faga a forza.♦

A unión dos pequenos
comerciantes

MARTINA F. BAÑOBRE

Os pequenos comerciantes da cidade reacciona-
ron rapidamente á apertura do Centro Comercial
Odeón. Pronto abrirán na Magdalena unha inicia-
tiva común e aberta para revitalizar o seu negocio.

Fe r ro l

Os agricultores ecolóxicos danlle un toque
de atención ao Consello Regulador

A agricultura ecolóxica ten cada vez máis aceptación entre os consumidores. PA C O  VILABARR O S



¿Cales son as linguas europeas
en perigo de extinción?

Nesta época de globalización
a maioría de linguas europeas es-
tán nunha situación, cando menos,
delicada. A sociedade europea es-
tá escollendo o inglés como lin-
gua de comunicación, de comer-
cio. Acontece sobretodo nalgúns
países pero esa vaise extender co-
mo unha mancha de aceite. Inclu-
so as linguas numericamente im-
portantes –aínda que teñan un pe-
rigo de desaparición menor– po-
den  atopar dificultades. O proble-
ma obxectivo é común. Gracias a
isto tamén hai un renacimento da
conciencia social europea no sen-
tido de que todas as linguas teñen
as súa importancia porque todas e
cada unha delas son a expresión
da identidade plural de Europa.
Estase a producir unha revaloriza-
ción pero iso non evita a existen-
cia dunha situación especialmente
perigosa para as linguas minoriza-
das que teñen que convivir con
outra máis potente, porque o bilin-
güísmo sempre é desfavorábel as
primeiras. É o caso do galego ou o
catalán, pero temos posibilidade
de sair desa situación se hai von-
tade social e política.

En canto a isto último ¿que
medidas prevé  a UE?

A UE –con diferentes decla-
racións e o Consello de Europa
incluso através dun convenio–
intenta promovelas, revalorizar
as linguas minorizadas para de-
fendelas. Pero non ten unhas leis
para dictar a súa protección e por
iso pide o compromiso dos esta-
dos para facer unha política favo-
rábel. O Estado español ratificou
a Carta Rexional de Linguas Mi-
norizadas. Hai dous meses que
presentou o informe sobre a apli-
cación e teño que dicir que é de-
cepcionanate porque non inclúe
un balance da política lingüística
que está levando á práctica para
facorecer o seu desenvolvemen-
to. A Carta tense que aplicar me-
llor. É un instrumento máis para
que as nosas linguas avancen na
súa situación xurídico política. 

¿Como valora a actuación
do Goberno español en rela-
ción a outras épocas?

Na transición os españois des-
pitáronse un pouco. Cando se fi-
xeron os Estatutos de Autonomía
houbo de xeito claro unha certa
apertura política cara estas lin-
guas. Pero nos últimos anos  por
efecto da globalización e tamén
do retorno da idea dunha España
grande e libre produciuse unha
involución desde o punto de vista
político e en consecuencia tamén
desde o punto de vista legal, en

relación ao galego, euskera e ca-
talán. Aínda que as comunidades
autonómas teñan competencias
exclusivas na materia esa defensa
da lingua oficial do Estado mer-
ma as posibilidades das outras. Se
facemos un balance obxectivo,
con respeto as linguas minoriza-
das actualmente aisitimos a un re-
troceso desde o punto de vista
mental, xurídico e político porque
o partido que goberna no Estado
no admite o principio da plurina-
cionalidade e tampouco o da plu-
ridiversidade lingüística. Aínda
que o admita desde o punto de
vista de facto, porque é así, non o
considera como algo positivo e
iso é moi negativo. 

Antes lembrou que os go-
bernos autonómicos teñen
competencias exclusivas na

materia ¿pero cal é o peso que
ten a política institucional no
proceso de normalización?  

Plantéxase máis como unha
concesión, como unha tolerancia
caras as linguas que como a pro-
moción de algo enriquecedor pa-
ra o conxunto. Daquela a posi-
ción é moi diferente. Neste mo-
mento o Estado fai todo o posí-
bel para defender o español e se
isto entra en contradición co loi-
ta contra a involución das lín-
guas minorizadas dalles igual.
Estase a defender a lóxica  dun
estado unitario e unificador con-
tra todo o que pode significar a
diversidade e a pluralidade. 

¿Como ten influido en Eus-
kadi e Catalunya a existencia
de gobernos nacionalistas?

Os partidos nacionalistas in-

tentan defender as súas propias
linguas pero no caso de Catalunya
sabemos moi ben que a política do
actual goberno necesita do apoio
do PP e iso limita moito a política
lingüística e outros aspectos. Claro
que o goberno catalán nese sentido
tamén é moi moderado, e na de-
fensa da lingua a moderación sem-
pre xoga en contra das linguas mi-
norizadas. Aínda que non haxa leis
en contra, non hai unha política de
feitos moi activa en favor do cata-
lán como houbo noutras épocas.
Existe certa relaxación. En Euska-
di hai unha política favorábel ao
euskera pero a súa situación aínda
está moi lonxe da normalidade. E
tampouco vexo o empuxe necesa-
rio para poder dicir que a evolu-
ción foi o suficientemente impor-
tante e que se salvou a lingua. Nos

dous casos hai outro aspecto a ter
en conta. No de Euskadi, a política
do goberno de Navarra é  fatal pa-
ra o euskera e en Catalunya, o Pa-
ís Valenciano tamén ten un gober-
no do PP que en lugar de favorecer
o catalán  está buscando a fórmula
para que exista unha división lin-
güística e romper a unidade, algo
que vai en contra da comunidade
lingística. En Mallorca o goberno
ten unha política favorábel pero alí
a situación xa é moi grave polo re-
traso co que chega e pola inmigra-
ción. Actualmente vexo dificulta-
des obxectivas gravísimas alí. 

¿Pensa que existe unha cer-
ta relaxación na militancia lin-
güística dentro dos movimen-
tos nacionalistas? 

A militancia lingüística existe
porque en todas as comunidades
lingüística hai movimentos so-
ciais a favor das linguas, pero a
política que protexe a estes movi-
mentos é demasiado débil. Ve-
mos por exemplo o progreso na
recuperación do español en moi-
tos sectores nos que parecía que
existía unha evolución favorábel,
por exemplo no comercio. Nos
medios de comunicación non se
deu unha evolución suficiente e
noutros servicios como a xustiza
tampouco se resolveron os pro-
blemas. Todo isto xoga sempre
en contra das linguas. A xuventu-
de, concretamente, non ten a
mesma conciencia lingüística
que tiña fai uns anos senón todo
o contrario. Mais ben pasa e ac-
tualmente vemos un descenso na
utilización da lingua. Temos leis
e un marco que nos podería axu-
dar pero a lingua só ten impor-
tancia se serve na práctica. Se en
Catalunya pode vivirse sen falar
o catalan ¿para que se necesita?
En Euskadi exactamente o mes-
mo. Cando unha lingua non é ne-
cesaria para vivir, pode ter unha
función decorativa, como algo
complementario, pero nunca vai
ser algo esencial que teña un fu-
turo garantido. 

¿Cal é a importancia das me-
didas de discriminación positiva?

Cando unha lingua en secto-
res públicos está en situación mi-
noritaria porque a súa presencia
en proporción en moi baixa, para
promovela necesita de leis no
seu favor. Por iso falamos de dis-
criminación, porque non se favo-
rece á outra , que xa existe  e que
ten a súa presenza garantizada; e
positiva porque pretende promo-
ver o uso de esta frente a outra,
xa que a súa situación é máis de-
licada e difícil que o castelán. E
unha etapa moméntanea, pero
polo momento necesaria.♦
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A traxedia que nos asulaga  empúrranos a unha refle-
xión sobre a responsabilidade do poder político, único
poder susceptíbel de control democrático e protector ca-
lificado do interés xeral.

As evidencias e magnitude da catástrofe, así como a
torpeza na xestión da crise, exclúen calquera recurso á
xustificación, porque a previsión do infortunio colecti-
vo é a primeira obriga do poder público e o desastre que
padecemos nin é telúrico, nin moito menos imprevisí-
bel. Primeiro porque o “Prestige” confirma a lei esta-
dística de que os accidentes correlacionan coa frecuen-
cia  de exposición aos riscos, e 5.000 barcos de tránsito
ao ano impoñen a servidume duna vulnerabilidade tan
extrema que o feito de non  dispor dos medios para mi-
norar os efectos que acarrea unha marea negra como a
que padecemos, implica unha responsabilidade por de-
sidia e imprevisión  ineludíbel para o poder político.

Segundo, e aínda máis grave, porque o Goberno do
estado recibiu inmediatamente ofrecimento de auxilio
por parte de Inglaterra e Alemaña, axudas que, inex-
plicabelmente, foron rexeitadas polo goberno español.

Da imprevisión e da soberbia dos gobernos derivan a
gran maioría dos sufrimentos dos pobos,  por esa ra-
zón a democracia descansa no fulcro da desconfianza
do poder político, e arbitra de oficio o seu control ins-
titucionalizando, a función dun contrapoder que exer-
ce como oposición.

Excepcionalmente, e só cando os males sobardan os
medios para facerlles frente, só cando o goberno acada
o límite da impotencia, nese momento a responsabilida-
de de antepor a protección colectiva á soberbia do go-
berno, obriga aos que mandan  a pedir diálogo á oposi-
ción. Nese intre o comportamento democrático prescri-
be o sumatorio de todas as forzas disponíbeis para acu-

dir no socorro do interés xeral amenazado. O diálogo
político, máis alá da mera cortesía das formas, inscríbe-
se como reforzo do poder ante os casos de necesidade
extrema. Diálogo como institución cautelar ante a insu-
ficiencia dos medios disponíbeis por un goberno nunha
situación dada e non diálogo sin contido nin compromi-
so limitado á condición  de simple convención social.

En Galiza fixemos ao revés. A oposición acercouse
ao goberno. O  goberno propuxo o “diálogo institucio-
nal” no punto de máxima expansión do seu poder, no
cénit da IV lexislatura acadada por maioría absoluta. A
oposición  caiu na gaiola que lle ofertaba a xenerosida-
de do poder e agora, no punto de inflexión  da impoten-
cia do goberno, nin a Xunta demanda apoio, nin a opo-
sición acerta a prestarlla. A desgracia colectiva aboia
por enriba da incompetencia e da soberbia. Incompe-
tencia para resolver a situación e soberbia ao refugar
unha axuda que finalmente resultou inevitábel. Unha
vez máis os males que padecemos responden  máis á
torpeza dos que mandan   e a súa imprevisión  que á ma-
la fada que nos persegue aínda que esta sexa moita.♦

O diálogo e
os límites do poder

MIGUEL BARROS

Aureli Argemí
‘Só unha lingua útil ten o futuro garantido’

P. BERGANTIÑOS

Aureli Argemí,
presidente do

Comité do Esta-
do español da

Axencia Euro-
pea para as

Linguas
menos

estendidas,
advirte sobre
a involución
do Goberno

central no recoñe-
cemento da

pluralidade lingüís-
tica e cultural do Es-

tado. A actitude da Ad-
ministración central

tradúcese, engade, no
incumprimento da Carta
Europea das Linguas Re-

xionais e Minoritarias
que obriga a protexer e
preservar o galego, ca-

talán e euskera.



MAR BARROS
En Galicia seis clubs de alterne
están unidos á iniciativa da
Asociación Nacional de Em-
presarios de Locais de Alterne,
ANELA, que ten como finali-
dade a defensa e garantía dos
dereitos dos prostituidores e
dos clientes ao mesmo tempo
que desenvolve unha campaña
pública forte para a regulari-
zación da prostitución.

La Luna, Relax e Dama Dama 2,
na provincia da Coruña, Club
Tritón, en Lugo, Hotel Osiris en
Ourense e o Club Barbarella 2
en Pontevedra posúen a placa
identificativa dos membros que
forman parte da rede tecida por
ANELA. N o Estado español exis-
ten máis de 300.000 prostitutas e
a súa explotación xera 12.000
millóns de euros. 

Neste contexto, xorde na pri-
mavera de 2001 ANELA, co certi-
ficado expedido polo Ministerio
de Traballo, como “un fito impor-
tante no que vai ser un longo ca-
miño na defensa de xustos intere-
ses empresariais que loitará pola
regularización da prostitución”.
Así se presenta a asociación bai-
xo a presidencia de Pablo Mayo,
quen aspira a que os consideren
“empresarios do século XXI”.

Sen embargo, un amplo sec-
tor social critica a actitude e as
actividades de ANELA, porque
afianza a dinámica dunha das
maiores lacras que se están a pa-
decer e que se sitúa a nivel mun-
dial diante do tráfico de armas e
de droga, erguéndose como o
mercado máis boiante na actuali-
dade, mercado no que a mercan-
cía son os corpos das mulleres.

No seo dun estudio sobre o
tema publicado na revista Festa
da palabra silenciada, a ensaísta
Mónica Bar Cendón apunta que
“os socios da asociación nacional
só aspiran a protexer os seus

clientes e os prostituidores, men-
tres que as persoas que fan crecer
o negocio non contan, son as ou-
tras, as innomeábeis”. E critica a
falta de respecto polas vidas das
prostitutas, da súa dignidade e
dos seus dereitos fundamentais.

Acordos migratorios

Unha das metas pretendidas por
ANELA dentro das súas activida-
des, centrábase en acadar nos
acordos migratorios firmados
entre España e República Domi-
nicana a inclusión dunha cota de
277 prostitutas para empregalas
“en relacións amistosas”.

A asociación garantía ás
prostitutas españolas que non se-
rías desprazadas, ao tempo que

daba indicacións de cómo debían
ser as mulleres dominicanas.

A reacción do secretario de
Traballo dominicano, Milton
Ray Guevara foi inmediata. “Pa-
récenos un atentado, unha lesión
a muller dominicana, que unha
entidade española ou de calquera
outro país busque mulleres para
recrutalas, exportalas e lesionar a
súa dignidade”. E sentencia que
“de ningún xeito a Secretaría de
Traballo participará nunha acti-
vidade que implique localizar
mozas de alterne, unha forma su-
til de tapar o traballo sexual”.

Accións de ANELA

A asociación, para levar a cabo
todas as xestións necesarias que

se desprenden da actividade da
prostitución, ofrécelle á maraña
de clubs membros un catálogo
de provedores, que contan coa
acreditación da Xunta Directiva
da asociación. Servicios xurídi-
cos, médicos, publicitarios e de
comunicación, unha ampla lista
entre as que se atopan diferentes
empresas de ámbito estatal como
é o caso de Telefónica.

Ademais de recomendar a uti-
lización dos servicios destes gru-
pos, a asociación esixe unha serie
de requisitos para obter a placa de
calidade porque, como explica
Pablo Mayo, “queremos que os
nosos clientes saiban que poden
acudir aos nosos establecementos
con todas as garantías e sen sobre-
saltos de ningún tipo”, e xa algún
destes locais conta con tarxetas
sanitarias que certifican o bo esta-
do de saúde das prostitutas.

Sen embargo, o maior esforzo
que están a desenvolver céntrase
na súa propia campaña publicita-
ria. ANELA organiza eventos co
fin de premiar a organismos e
institucións que favorezan as sú-
as actividades. Baixo este sentir
foron galardoadas a Unidade
Central Operativa da Garda Ci-
vil, o Conseller de Interior, Xa-
vier Pomés, asociacións de veci-
ños, alcaldes e profesionais da
comunicación, como Sol Alonso.

ANELA entende que coa regu-
larización da prostitución rema-
tarían as explotacións. Mónica
Bar xulga en cambio que “o re-
coñecemento da venda das mu-
lleres como un traballo digno,
sería hipotecar as súas vidas e
roubarlles outras posibilidades
de desenvolverse no mundo”.

A asociación feminista Ale-
crín ten relacionado, pola súa par-
te, a propietarios de clubs de ANE-
LA con recentes detencións leva-
das a cabo pola policía no marco
da persecución das redes de pros-
titución e tráfico de mulleres.♦
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Gracias
por vir
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Amigas e Amigos Volun-
tarios do mundo.
Barcos: Ailette. Alcyón

(Francia), Arca, Rinjdelta (Ho-
landa), Neuwerk (Alemania),
Sefton Supporter (Inglaterra),
Unión Beawer (Bélxica), Boa
Siw (Noruega), Portugal...
Martes, día tres, o vento do
NO empurra o edredón do
chapapote cara ás Rías Todas
do meu país de soño e nación.
Cabalgo de tarde pola de Pon-
tevedra, a bordo do ZX, sós.
Deixo atrás O Burgo, a Ponte,
As Corbaceiras, Poio; vexo
Tambo, Combarro, na fronte
Ons (toda ela corpo santo de
balea amiga e chafarís); paso
por Marín, Mogor, O Seixo,
Ardán, Cela, Bueu; vou polo
atallo da Portela cara ao mar
de Cangas, Vigo á vista: barco
eterno de luces, corredor. Traio
comigho a sombra da Marea
Neghra (manchas lle din os
máis merdáns) na memoria das
cartografías últimas que nos
manda a diario o Instituto
Hidrográfico Portugués (nunca
volo pagaremos, irmáns) No
periplo do espanto quero ver
as aves mariñas, todas: gaivo-
ta, pardela, arao, mascato... vo-
aren. Deixei atrás, secando o
corpiño ao vento de aló, os se-
te corvos neghróns, coma sete
cristos abertos en crus na
muradella da entrega do Río
no Mar (un outro deles, tintado
e morto en fuel oil, levouno
aquel rapás a Santiago o
domingo, ao Nunca Máis, e foi
noticia, barco sellado de
símbolos, resumo de nós). Son
meus amigos os corvos
mariños nesta salutación, para
cinco anos vai que nos coñece-
mos. Escribo xa de noite pecha
e non sei como rolará o vento
nas bocanas de Sálvora, Ons e
Cíes. Inquiro a Portugal para
saber. Abro as ventas e os pul-
móns, coma a outra tarde do
domingo, 24 de novembro, nas
pedras de Muxía, no areal de
Carnota, no Pindo, Fisterra,
Corcubión, Cee... por se hai xa
tamén aquí desde una milla a
neghrura e a morte consentida
por esa Santa Compaña dos
Desaparecidos do Far West
Chapapot. Fica no aire o chei-
ro infesto de Ence en
Lourizán. Apago as ventas e
vou , esta vez si de memoria,
de volta á Praza do Obradoiro:
cara ao Mar das Cíes, aquí na
Costa da Soavela de Donón,
no santuario antigo do Facho,
Cabo Home..: está a voz de
Uxía Senlle pronunciando toda
a miña/nosa forza, esas notas
de palabra e de música que
nos erguen sobre as pedras do
Obradoiro, sobre as puntas das
torres e dos cabos, sobre a
consciencia daquela mañá
máis grande de Galiza en
Compostela, toda silencio e
Luz, e Amor á Vida, á Terra e
ao Mar. Pero eles non. Vagan-
tes os vexo (miro) nas
repicochas de aquí e de acolá.
Viaxeiros insomnes do deslei-
xo e da mentira, farruquetes.
¡¡Nunca Máis!!♦

‘Somos empresarios do século XXI’, di o presidente de ANELA

De profesión, proxeneta asociado

Barrio da Ferrería en Vigo.                                                                                                                                                                                               PA C O  VILABARR O S



MAR BARROS
Telecoruña, Ourense TV, Tele-
salnés, Canal Deza TV, Televin-
te Chantada e TV7 Monforte
constituíron hai un mes a fede-
ración de televisións locais Ca-
nal Galicia, sociedade anónima
que se presenta como unha can-
le de carácter nacional baseada
nas televisión locais como so-
porte da súa programación. 

“Non nacemos co afán de compe-
tir coa TVG”, puntualiza o presi-
dente da federación, Fidel Fernán
ao explicar os motivos da crea-
ción de Canal Galicia. “Detecta-
mos que dentro da programación
actual que se nos ofrece existen
unha serie de nichos que non se
cobren, igual que se necesita unha
producción de contidos comúns
para os espacios locais”. Esta
mesma análise foi a que impulsou
ao grupo de comunicación Prisa a
mercar emisoras locais e tecer a
rede de televisións locais engloba-
da baixo o nome de Localia. 

Actualmente Galicia está a
vivir un clima de profesionaliza-
ción na producción local, nesga-
da pola carencia de medios téc-
nicos e económicos, pero que
ofrece un servicio complementa-
rio, en opinión do presidente da
federación, “digno”.

Grandes grupos
de comunicación

As emisoras locais, durante os úl-
timos anos, foron o punto onde
cravaron os seus ollos os grandes
grupos de comunicación, ao ser
espacios baratos envoltos nun cli-
ma de alegalidade, cun potencial
económico importante. En dez
anos Localia acadou unha cober-
tura de once millóns e medio de
espectadores, distribuída entre 57
emisoras locais en todo o Estado.
O grupo Prisa ou o grupo Correo
convértense no exemplo máis cla-
ro de grandes conglomerados em-
presariais que apostan pola comu-
nicación audiovisual local, dende
arriba cara abaixo.

A filosofía da federación gale-
ga é radicalmente oposta, xa que a
iniciativa parte de canais peque-
nos que se asocian para facerse un
oco no mercado, tanto nos conti-
dos, como na publicidade. Sen
embargo, todos estes proxectos
vense afectadas polas modifica-
cións da Lei de Televisión Local,
presentadas o pasado día 26 de

novembro polo ministro de Cien-
cia e Tecnoloxía, Josep Piqué.

O paquete de medidas que
aprobará o goberno central e que
se introducirán na Lei de Acom-
pañamento dos presupostos de
2003, con previsíbel entrada en
vigor en xaneiro, imposibilitará
os operadores con participación
nunha televisión xeralista de ám-
bito estatal ou nacional partici-

par noutra de carácter nacional
ou local. Outro dos puntos quen-
tes da nova lexislación sitúase na
prohibición expresa da emisión
en cadea na mesma franxa hora-
ria, o que mudará sensibelmente
o sistema audiovisual.

Baleiro legal

“Cómpre establecer unha serie

de leis referidas ao ámbito espe-
cífico da televisión local porque
agora vivimos alegalmente, so-
bre todo se temos en conta que
nos atopamos nun momento on-
de a curva de audiencia é ascen-
dente dende hai sete anos”,
apunta Fidel Fernán. A pesar de
todo Canal Galicia ten pensado
comezar a emitir en cadea en pri-
mavera “aproveitando a morato-

ria dun ano que contempla a lei
para que as canles se adapten”. 

Sen embargo, o proxecto ini-
cial de cubrir espacios baldeiros
da programación xeralista co que
xurdiu a federación non se verá
esnaquizado, como asegura Fi-
del Fernán, “porque nos transfor-
maríamos nunha fábrica de con-
tidos alternativos que se ofrece-
rán as emisoras asociadas”.♦
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Cando hai trinta ou corenta anos os gale-
gos que andabamos polo mundo adiante
intentabamos explicarlles aos estranxeiros
onde quedaba o noso descoñecido país,
acudiamos á pregunta: “Sabe onde queda
Santiago de Compostela?” Daquela, unha
minoría culta (Moito cambiou a cousa
nunhas décadas!) daba entón ubicado
máis ou menos vagamente a nosa terra.

Dende hai un par de semanas o nome
e a ubicación de Galiza son coñecidos en
todo o planeta por obra e desgracia do es-
cándalo do Prestige.

Primeiro, os medios de comunicación
transmitiron de nós unha imaxe de resig-
nación e de pasividade que asombrou a to-
dos. Pero, pouco a pouco, Galiza foi apa-
recendo como un país que proclama aos
catro ventos a súa indignación, que mani-

festa nidiamente a súa vontade de non dei-
xarse asoballar polos gobernos claramente
responsables do grave abandono e da gra-
ve burla de pretenderen enganar ao pobo
galego coa mentira máis burda e máis vil.

Inténtase perpetuar o vello réxime bai-
xo a dirección do Ministerio do Interior,
que ven sendo o de “Gobernación” só que
sen “grises” nin “brigada político-social”.
Seica o Presidente se ocupa  da “acción ex-
terior”: é normal, tamén seu abó se ocupa-

ba de defender o franquismo na ONU. In-
téntase agachar a verdade mediante a ma-
nipulación dun renovado Ministerio de De-
formación e Cinismo. Segue a política do
caciquismo, dos “teleclubs” e das cacerías.

Pero Galiza manifestouse valente-
mente contra os que venden a súa vida,
os que hipotecan o seu porvir, os que lle
negan a capacidade de xestionar ben e en
por ela o seu presente e o seu futuro.

Galiza segue a ser portada dos infor-

mativos  de todo o mundo, mais desta
vez é o rostro dunha Galiza firme que be-
rra a súa indignación e a súa cólera. A
unanimidade foi total en mostrar esa no-
va faciana dende as rúas de Compostela.
Euronews, BBC World, Arte, RAI, TV5,
ZDF, Foxnews e tantas outras canles de
televisión pasean por todo o globo esa
nova imaxe dos galegos.

“En Santiago, 200.000 persoas mani-
festáronse baixo o vento e a chuvia ata a
praza da catedral” proclama Le Monde,
que subliña como a poboación perdeu
“esa lexendaria resignación”.

Galiza recuperou as enerxías para re-
sistir e para loitar. Para erguerse ante a
dificultade e o escarño. Para camiñar
unida. Para seguir alentando a esperanza.

Galiza recuperou a fala.♦

Dignidade
HENRIQUE HARGUINDEY

Conxeito

As modificacións na Lei de Televisión Local mudarán sensibelmente o ámbito audiovisual

As televisións locais fedéranse en Canal Galicia

¿Como vai modificar o pano-
rama audiovisual galego a
creación da federación?

Agardo que sexa unha plata-
forma para a práctica de profe-
sionais que saen das facultades
de xornalismo con boas ideas,
pero sen ningún medio para le-
valas a cabo. Sería unha saída
para o potencial creativo que
non ten cabida nas outras televi-
sións. Sen esquecer o importan-
te papel social que xogan as
canles locais e que se vería re-

forzado con este vinculo. En
Galicia estase facendo unha te-
levisión local moi digna para a
escaseza de medios técnicos.

¿É posíbel crear unha tv
local que non imite ás comer-
ciais?

Coido que si, e que é nece-
sario diferenciarse. Sen embar-
go, temos que recorrer ás súas
técnicas máis lucrativas para
poder financiarnos. É dicir, te-
remos que ofrecer concursos
porque dan os cartos necesarios

para seguir traballando, pero
nunca os colocariamos no pri-
me time, como fan as outras
emisoras. A televisión local é o
medio que pode canalizar as di-
ferentes iniciativas que non te-
ñen cabida nas xeralistas. Así o
teatro, os debates serios, con
expertos que coñezan as proble-
máticas ou os informativos que
buscan á análise meditada dos
feitos serían algúns dos cami-
ños por onde vai dirixirse a no-
sa federación.

¿Cal é o futuro da tv local?
Temos unha referencia na

realidade estadounidense. Neste
país o audiovisual está domina-
do polas emisoras locais que
lles ofrecen aos telespectadores
contidos específicos. Están fe-
deradas e funcionan ben. O no-
so proxecto segue esta tenden-
cia. Pero están agromando pe-
quenas canles de temática con-
creta, como por exemplo os te-
lepredicadores e coido que Ga-
licia non se vai quedar atrás.♦

Fidel Fernán, presidente da federación

‘Será unha televisión alternativa con algúns trazos comerciais’

Páxina electrónica de Telecoruña, unha das canles que integrarán a nova unión de televisións locais.



Há trinta anos, Outubro de 1.972, ano par-
ticulamente cruel para o direito às liberda-
des e muito em especial para a clase
obreira galega (lembremos Ferrol, ponte
das Pias, Niebla e Amador), conseguimos,
por vontade de gentes democratas, de di-
verso color político, mas profundamente
vencelhados com a Galiza e a liberdade,
celebrar o I Congresso de Direito Galego
que, pese a uma dura repressão no tardo-
franquismo, sacou á luz a ricaz, ainda que
submersa, existência de um Direito pró-
prio da Galiza, elaborado a partir das ne-
cessidades sociais, ninguneado pela filo-
sofia política da “unidad de España, sus
hombres y sus tierras”, conservado pelos
nossos labregos admiravelmente (porque
era útil) e excluído primeiro na Comissão
Codificadora do Direito Comun e Foral e
mais tarde admitido, ainda que drastica-
mente reduzido a duas instituções pelo re-
presentante galego na Comissão.

Foi especialmente tenso aquele Con-
gresso, tanto pelos distintos critêrios re-
flectidos nos relatores e comunicantes, re-
lativos ao conceito doctrinal das diversas
figuras existentes na nossa tradição jurídi-
ca (fruto da diversidade local e especial-
mente da sua tradição oral) como, muito
especialmente, pelos que tratavam de re-
bentar o Congresso e negavam toda
existência de um direito civil próprio da
Galiza. Doctrinalmente, o Congresso ficou
a grande altura demostrando a presença de
notáveis juristas interesados e conhezedo-
res do direito galego e as suas particulari-
dades que deixarom a sua impronta em
Relatórios, Comunicações e Emendas, as-
sim como na defessa que delas figerom em
Comissões e Pleno. Alem de questões ne-

tamente doctrinárias, aprovouse tambem o
emprego limitado e optativo do idioma ga-
lego nos interrogatórios de testemunhas e
litigantes nos processos judiciais.

29 de Novembro de 2002. Acaba de
rematar o III Congresso de Direito Galego
que mantivo durante tres dias de intensas
sessões, praticamente
ininterrompidas, ocu-
pados a boa parte dos
juristas galegos (ad-
vogados, juízes, notá-
rios, registadores, pro-
fessores universitá-
rios) em estudare ana-
lisar o direito civil
próprio da Galiza, da
sua vigéncia e da ne-
cessidade de uma pos-
ta ao dia de determi-
nadas instituções ha-
bida conta do evoluir da sociedade.

Os tres dias do Congresso forom o colo-
fóm da varios meses de estudo artelhado em
sete comissões, segundo a seguinte temática:
1ª Princípios, fontes e recurso de cassação;
2ª, Pessoas e família; 3ª, Direitos reais; 4ª,
Montes; 5ª, Obrigações e contratos; 6ª, su-
cessões; e 7ª, temas livres e comunicações
varias.  Redigido o relatório por cada Co-
missão, acrescentarom-se emendas e comu-
nicações para ser debatidas nos dias con-
gressionais nas diversas secções e no plená-
rio final; da intensidade intelectual do deba-
te é bom exemplo que na Comissão de Su-
cessões se chegase ao Plenário com empate
técnico entre o relatório e uma emenda e que
vários dos integrantes do relatório fossem, à
sua vez, emendantes no concreto tema das
legítimas, fonte de numerosas discrepâncias. 

Da necessidade de este Congresso fala a
importância das achegas doctrinarias, a in-
tensidade das discussões temáticas, as pro-
postas de actualização de figuras jurídicas
aos novos tempos, a reivindicação de revita-
lizar e introducir outras figuras tradicionais
ignoradas ou não incluidas na vigente Lei

do Direito Civil de Ga-
liza. Da sua oportuni-
dade diz tanto o man-
dato existente na men-
tada Lei do Direito Ci-
vil de Galiza da sua
própria revissão no
prazo de cinco anos
para somete-la à ava-
liação como as propos-
tas que existem no Par-
lamento para a revisar.

Da asisténcia de
perto de 300 juristas,

dos votos reservados dentro das proprias
ponencias, do número de comunicações e
emendas resulta o interesse, conhezimento
e actualidade que entre os jurisconsultos
galegos tem o nosso direito civil; do conti-
do das controvérsias dedúce-se a vigência
das figuras jurídicas galegas e  a importân-
cia de adapta-las no necessário às novas de-
mandas sociais; exemplo claro do que dize-
mos foi a proposta de que a Comunidade
Familiar Galega  amplia-se o seu campo de
aplicação para incluir tambem as pequenas
indústrias familiares tanto fabris como co-
merciais e de que podam constitui-la não só
os unidos por vínculos matrimoniais senom
tambem os que se atopem numa situação de
feito asimilável; ou a concordância unáni-
me de que os montes vizinhais som pro-
priedade privada dos vizinhos sem ingerên-

cia nenguma da Administração, porem ad-
mitindo a funcão social do monte e propon-
do a criação de um Conselho de Montes no
que se integrasem tanto os montes de vizin-
hos como os de varas, sem dependência da
Administraçóm e designado polo Parla-
mento com maioria reforzada.

Tremendamente debatida foi a propos-
ta de liberdade total nas disposições testa-
mentárias, prescindindo, na proposta ini-
cial, das legítimas ou, em propostas poste-
riores, reducindo-a a só os descendentes e
no cuarto e logo no terço, excluindo pelo
tanto o terço de melhora e a legítima dos
ascendentes; proposta efectuada por notá-
rios e comunidade universitária e rejeita-
da com o voto maioritário de advogados e
juizes, quem pola sua proximidade com
os problemas diários da sociedade eram
conscientes de que nem formava parte do
nosso acervo cultural (nem dos povos da
nossa cultura jurídica) nem existia de-
manda social que aconselha-se a reforma.

O Congresso resultou um importante
logro, que juntou toda a comunidade jurídi-
ca galega em torno aos problemas legais vi-
gentes, cujas conclussões reflectem a opi-
nião maioritária dos jurisperitos galegos,
pelo que deveriam ser tidas em conta para
qualquer projecto parlamentário de modifi-
cação da Lei do Direito civil de Galiza.
Congresso que no meu ver só tivo a eiva de
que maioritariamente as ponencias apresen-
tadas pola Comissão Organizadora figura-
vam redigidas em espanhol quando por dig-
nidade, legalidade e ser tema de Direito ga-
lego deveria ter-se redigido todo no idioma
próprio do direito de que se tratava.♦

NEMÉSIO BARXA é advogado
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Na Galiza, direito galego
NEMÉSIO BARXA

Perto de 300 juristas participaram os passa-
dos 27, 28 e 29 de Novembro na Corunha no
III Congresso de Direito Galego. O encontro

representou un “logro importante”, segundo
o autor, porque cria as bases de qualquer
modificação da Lei de Direito Civil Galego.

‘Tremendamente
debatida foi a proposta de

liberdade total nas
disposições

testamentárias”



O presidente da empresa editora,
Cesáreo Sánchez Iglesias, deulles
a ben vida aos participantes e as
gracias polo esforzo e a colabora-
ción de todos para facer que o pe-
riódico se supere cada semana e
chegue a converterse no xornal na-
cional que desexamos. Con emo-
ción sentida, botou man da poesía
para aludir os tristes momentos
que estaba a vivir Galiza pola ca-
tástrofe do Prestige, recordando o
papel que teñen que cumprir nes-
tes casos os medios de comunica-
ción. Salientou, como responsabi-
lidade principal, a de satisfacer a
necesidade que os cidadáns teñen
de coñecer a verdade dos feitos e
as súas consecuencias.

Antes de comezar as animadas
intervencións de boa parte das
máis de 70 persoas participantes,
o director do semanario, Afonso
Eiré, dirixiulles unha breves pala-
bras nas que definiu A Nosa Terra
como “un proxecto colectivo por
vocación e necesidade”. Eiré
mencionou tamén o papel de moi-
tos outros colaboradores que non
estaban alí, pero sen os cales sería
imposíbel a elaboración dun pro-
duto tan complexo e plural.

Colaboradores e redactores
incidiron no compromiso adquiri-
do cunha información ao servizo
de Galiza, contribuindo con ideas
para mellorar a publicación. Ta-
mén foron recordados os tempos

pasados, aínda que, neste caso,
ninguén afirmou que tivesen sido
mellores. Algúns dos coloborado-
res cumprían tamén 25 anos de
fiel colaboración nestas páxinas.

Outros integráronse “nesta gran-
de familia”, como a cualificou o
ex presidente da editora, Francis-
co Carballo, nos últimos tempos.
Outros, como Manuel Mera xa

escribían en A Nosa Terra na súa
etapa arxentina. Todos afirmaron
sentirse parte dunha idea que
agarda aínda a dar no futuro os
seus mellores froitos.♦
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Cesáreo Sánchez lembrou a necesidade de información veraz ante casos como o do Prestige

Redactores e colaboradores de A Nosa Terra
reuníronse nun xantar-coloquio

De seguido publicamos o texto
integro do discurso do director
de A Nosa Terra, Afonso Eiré,
aos colaboradores do xornal.

“Nos últimos anos da súa vida
non podía falar con Don Ramón
Martínez López. Cando o sau-
daba abrazábase a min e come-
zaba a recitarme toda a Alba de
Groria das xentes de A Nosa
Terra. Chorando dicíame: -Só
quedamos ti e máis eu e o pobre
de Del Riego que xa ves que
velliño vai. -Repoñíase e, con
voz de mando instabame: -Non
lle fagas caso a Piñeiro. Busca
xente nova e segue coa tarefa.

Despois derrumbábase entre
saloucos.

Aos vinte e poucos anos an-
dabamos nós máis preocupados
no futuro, en darlle cumprida
resposta aos problemas do país,

que ollando cara o pasado, aín-
da que alí estaban as raiceiras
nutricionais que nos sostiñan.
Bulíamos tanto, tiñamos tanta
presa que ata nos descargaba-
mos do peso da historia. Vinte e
cinco anos depois, sabemos que
ese case cento de anos, non son
ningunha carga, senón un pre-
ciado tesouro do que botamos
man a diario.

Tardamos se cadra algún
tempo en entendelo así. Cando
comecei a ter que dar conferen-
cias sobre A Nosa Terra ou so-
bre a Xeración Nós, decateime
de que nas nosas páxinas traba-
llou o millor que deu Galiza du-
rante un século.

Nos institututos adoito a
preguntarlle aos alumnos a ver
se son capaces de citarme a cal-
quer persoa importante do sécu-
lo XX que non tivese relación

con A Nosa Terra. Comezan o
relatorio e eu voulles explican-
do, polo miudo: Castelao, Bó-
veda, Murguía, Vilar Ponte,
Victor Casas, Ánxel Casal...

Un día un rapaz, no Instituto
Valle Inclán de Pontevedra de-
beu pensar, a este collino e dixo:

—Luís Suárez.
—Luís Suárez, o fútbolista,

tamén tivo relación con A Nosa
Terra. El ía dirixir a selección ga-
lega de fútbol que auspiciaba es-
te xornal e que o 23-F frustrou.

Estou seguro que no final do
século pasado e no que vimos
de comezar a nómina de colabo-
radores de A Nosa Terra tamén
pasará a historia de Galiza con
letras grandes como pasaron os
que nos precederon nestas páxi-
nas case centenarias.

Aínda que nós non escriba-
mos para a história, nin fagamos

un xornal para as hemerotecas,
senón para poñer a disposición
dos cidadáns unha voz plural,
pero que olle o mundo, todo o
mundo, desde Galiza. Esta foi a
seña de identidade que sempre
distinguiu A Nosa Terra e que
debe seguir a ser o seu guieiro.

Esta e a do traballo en equi-
po. A Nosa Terra, desde o seu
comezo, singularizouse fronte a
todos os outros medios, ao ser un
proxecto colectivo. Un proxecto
colectivo por vocación ao non
defender os intereses de ningún
grupo en especial, senón ao
tentar ser o baluarte dos intere-
ses galegos, comezando pola
língua, o noso ben máis colec-
tivo. Un proxeto colectivo, ade-
máis, por necesidade. Pois de
non ser así, non podería ter so-
brevivido malia os atrancos, al-
gúns case imposíbeis de salvar

(outros sucumbiron ante os mes-
mos) que lle puxeron no camiño.

Vostedes son o claro exem-
plo de que este é un proxecto
que vai máis alá dunha empre-
sa ao convertirse en idea. Unha
idea que move vontades e xen-
tes dispares baixo o denomina-
dor común de Galiza.

Vostedes, e moitos dos que
non están aquí e quererían gus-
tosos estar. Permítanme que ci-
te unicamente a un entre todos:
a Borobó, que, como decano
dos nosos colaboradores nos
manda unha agrarimoso saúdo
desde Madrid.

A mín, que me cabe o imenso
honor de coordenar este grupo, só
me resta darlles as gracias a todos
polo seu esforzo, polo seu traba-
llo, pola súa confianza en A Nosa
Terra, no futuro e nunha Galiza
millor e máis nosa”.♦

Unidos por unha idea

Unha vista dos xantar-coloquio ao que asistiu un cento de colaboradores de A Nosa Terra. Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

Afonso Eiré, director de A Nosa Terra, e Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente de Promocións Culturais Galegas.

A.N.T.
Case un cento de redactores e colaboradores fixos do periodico A No-
sa Terra reuníronse o 30 de novembro nun xantar de traballo no que
deron repaso aos últimos 25 anos e analisaron o futuro da publicación.
Precisamente, o dous de decembro cumpríanse 25 anos desde que saiu
á rúa o número cero da actual etapa de A Nosa Terra, na que a publi-
cación, escrita integramente en galego, regresaba do exilio arxentino.



O negocio é moi substancioso xa
que na maioría dos casos hai que
chamar a unha liña 902, que con-
ta cunha tarificación especial. Os
datos que se facilitan son moi va-
liosos para multitude de empresas
de publicidade directa. Algunhas
persoas que chamaron a estes te-
léfonos, como Francisco Devesa
de Santiago, sinalan que “rara-
mente se recibe resposta e os cré-
ditos non chegan a concederse”. 

Existen moitas empresas de-
dicadas a “prestar cartos de xeito
directo, sen avais e en menos de
24 horas terá o diñeiro no seu
banco”. A realidade é ben dife-
rente, as oficinas de consumido-
res denuncian que se trata “dunha
estafa en toda regra. Todos os dí-
as chegan reclamacións de perso-
as que solicitan este tipo de prés-
tamos e o único que reciben son
catálogos de publicidade varios
meses despois, con información
totalmente detallada sobre ingre-
sos e situacións persoais de cada
un”, sinala o voceiro da Confede-
ración de Consumidores e Usua-
rios (CECU), Antonio López.

Empresas como Cofidis están
implantadas en varios países de
Europa. Levan a cabo campañas
de publicidade en diferentes me-
dios e tamén a través do patroci-
nio dun equipo de ciclismo. En-
tre as súas actividades, o grupo
sinala na súa páxina web que se
dedica á “venda a distancia, xes-
tión e captación de clientes, cam-
pañas de fidelización, bases de
datos de marketing e control de
risco”. A empresa fundouse “en
1982, aproveitando a experien-
cia dos seus grupos fundadores

na venda por catálogo”, recoñe-
cen na información que ofrecen
en internet. De feito, existe rela-
ción directa entre Cofidis e a em-
presa que envía catálogos por
correo Venca. Ambas as dúas
compañías están participadas por
3 Suisses International, presente
en oito países de Europa, ade-
mais de Estados Unidos e Xa-
pón. Os responsábeis desta em-
presa non quixeron aclarar A No-
sa Terra esta vinculación.

Firmas como Venca viven das
bases de datos de clientes para po-
der facer chegar os seus catálogos
de ofertas. Canto máis completa
sexa a información do cliente, me-
llor dirixida estará a comunica-
ción. De feito, son comúns as car-
tas nas que sen participar en nada
toca un premio en metálico ou un-
ha viaxe. “Facer un ficheiro de
clientes é algo moi rendíbel. Pode
ser que a un deses números cha-
men miles de persoas, co cal o vo-
lume de información que se xera é
enorme. Nós aconsellamos que
non se faciliten ningúns datos por
teléfono”, afirma Daniel Rubio,
secretario xeral da Asociación Xe-
ral de Consumidores (ASGECO).

Cando se chama a calquera
deses teléfonos, os datos que pre-
guntan van dende pedir o DNI,
ata a data de nacemento, o nivel
de ingresos, situación familiar, ti-
po de vivenda, gastos mensuais e
incluso o número de conta. Para
Daniel Rubio, “isto é algo perigo-
sísimo xa que contando con esta
información poden incluso reali-
zar un contrato telefónico sen au-
torización, que goza de amparo
legal, aínda que despois o poda-

mos anular. Na maioría dos casos
trátase de xente con poucos es-
crúpulos que se aproveita da ne-
cesidade doutras persoas”. Se-
gundo conta Francisco D., “sem-
pre que chamas din que van facer
un estudio e que se porán en con-
tacto contigo en pouco tempo, pe-
ro non se volve saber nada. Can-
do volves intentalo de alí a unhas
semanas para ver como vai a soli-
citude que en teoría era de 24 ho-
ras, despois de permanecer moito
tempo agardando, dinche que o
crédito foi denegado”. 

Liñas 902

A parte de ter unha tarificación es-
pecial, as liñas 902 contan coa
vantaxe para quen as posúe de que
non permite ser identificado con
ningunha zona xeográfica. Valén-
dose desta posibilidade, moitas
empresas de diferentes puntos do
Estado e moito menos coñecidas
que Cofidis, aproveitan para
anunciarse en xornais locais sen
ter que identificarse. Detrás do
simple enunciado “Diñeiro rápido
en 24 horas”, seguido do teléfono,
atópase unha empresa chamada
Inverline, radicada en Xixón, pero
que supostamente actúa en todo o
Estado, segundo contestou a este
xornal unha telefonista.

Listas Robinson

Para darse de baixa nestas bases de
datos os cidadáns deben contactar
coa Federación de Comercio Elec-
trónico e Marketing Directo (FE-
CEMD) e solicitar darse de alta
nas Listas Robinson. Reciben este
nome por Robinson Crusoe, lem-
brando metaforicamente o illa-
mento deste personaxe de novela.
O prazo no que son borrados os
datos das bases das empresas aba-
lan entre os 3 e os 6 meses. Poste-
riormente é denunciábel seguir re-
cibindo publicidade directa.♦

N
º 

1.
05

9 
●

D
o 

5 
ao

 1
1 

de
 d

ec
em

br
o 

de
 2

00
2 
●

A
no

 X
X

V

Goberno incompetente e
culpábel

MANUEL CAO

Na desgracia do Prestige, non é difícil atopar os principais
responsables do desastre. Trátase do Goberno de España ra-
dicado en Moncloa-Madrid e presidido por J. Mª Aznar, go-
zando dunha maioría absoluta de 183 Deputados sobre 350,
obtidos con 10.320.000 votos que representan unha porcenta-
xe do 44,52% sobre os votos emitidos. Convén explicitar es-
te tipo de datos para que a sociedade saiba o que vota, a quén
e para qué. O artigo 149.20 da Constitución asígnalle ao Es-
tado a competencia exclusiva sobre “Mariña mercante e aban-
deiramiento de buques; alumeado de costas e sinais maríti-
mos; portos de interese xeral, aeroportos de interese xeral;
control do espacio aéreo, tránsito e transporte aéreo, servicio
meteorolóxico e matriculación de aeronaves”.

Con claridade meridiana compróbase que a actuación do
Goberno Aznar no exercicio das súas competencias foi cala-
mitoso mírese polo cristal que se mire.

a) Por razón dos proxectos, o Goberno Aznar non artellou
ningunha medida no nivel español ou internacional para a mello-
ra da seguridade do tráfico marítimo nas nosas costas. Moncloa
negou a cesión destas competencias á Comunicade galega, non
propuxo ningún porto galego ou español como sede da Axencia
Europea de Seguridade Marítima e non presentou proxecto nin-
gún a realizar por medio da propia burocracia española. 

b) Por razón dos recursos, o Goberno Aznar, de acordo coa
súa política de reducción do gasto público, mantivo os mes-
mos efectivos en barcos e material de salvamento sen tratar
non xa de mellorar senón de poñer ao día os equipos disponi-
bles dado que o seu grao de eficacia diminúe co deterioro po-
lo uso e coa obsolescencia ocasionada polo progreso técnico.
Os recursos económicos para equipos, instalacións e infraes-
tructuras de control e regulamentación do tráfico marítimo re-
ducíronse pero tamén se reduciron os recursos adicados ao
adestramento e dotación dos recursos humanos disponibles.

c) Por razóns políticas, o Goberno Aznar menosprezou os
seus numerosos votantes galegos ao trasladar o mellor remolca-
dor cara ao porto de Gijón deixando desgornecida a faixa litoral
galega pese a ser a de maior risco e sinistralidade marítima.

d) Finalmente, na reacción concreta diante dos verquidos do
Prestige, o Goberno Aznar tratou de minimizar o problema esta-
blecendo a censura informativa e despreocupándose do problema
económico e medioambiental de Galicia. Así, o Goberno Aznar
dificultou as relacións coa Xunta, creou conflictos con Portugal,
alentou enfrontamentos co Reino Unido pola fixación infantil de
Gibraltar, criticou á Unión Europea sendo a Comisaria Loyola de
Palacio parte responsable das regulamentacións do tráfico maríti-
mo. Todas estas actuación deixaban a xestión da recollida e lim-
peza dos verquidos á dirección dos ventos sen tentar utilizar os
medios propios do Estado. Non se mobilizou ao Exército, tar-
dóuse en pedir axuda aos países con barcos descontaminantes,
non se creou un Comité de emerxencia, etc. Unha simple chama-
da de auxilio rápido aos países da UE para o envío de barcos suc-
cionadores faría que a penas chegara fuel ás Rías Baixas.

Na realidade, os mariñeiros e voluntarios civís están a re-
coller o fuel cos seus propios medios arriscando saúde, capital
e tempo; os barcos da UE están a recoller o fuel en altamar; a
Xunta paga 30 dos 40 euros que recibirán os primeiros afecta-
dos; son os ecoloxistas os que denuncian a chegada de barcos
perigosos e serán Francia e Alemania os países que tratarán de
tomar medidas contra os buques e mercancías perigosas. 

A gran reacción espontánea da sociedade civil na mani-
festación do 1 de decembro e na organización autónoma para
a recollida de fuel ha de traducirse en iniciativas duradeiras
que obriguen aos partidos políticos a mellorar a oferta e cali-
dade das políticas públicas.♦

‘Por razóns políticas, Aznar
menosprezou os seus votantes galegos

ao trasladar o mellor remolcador a
Gijón deixando desgornecida a nosa

faixa litoral pese a ser a de maior
sinistralidade”

A . PA N AR O

Denuncian que non reciben contestación e
si publicidade doutras empresas

O negocio
dos préstamos telefónicos

RUBÉN VALVERDE
“Diñeiro rápido”, “cartos en 24 horas”, “calquera cantidade dende o
primeiro momento”... Son algúns dos reclamos que se poden ler nos
anuncios dos xornais ou ver na publicidade televisiva. Os créditos te-
lefónicos son unha nova moda que prolifera do mesmo xeito que no
seu día o foron os aparellos para adelgazar de xeito milagroso ou os
coitelos coreanos que cortaban tomates e parafusos ao mesmo tempo.

Páxina electrónica de COFIDIS, un dos soportes publicitarios da empresa



A.N.T.
A Confederación Intersindi-
cal Galega volveu gañar as
eleccións sindicais no ensino
público, ampliou a súa xa
avultada representación e si-
tuouse no 40% dos delega-
dos. O sindicado valorou moi
positivamente os resultados.

A falta de datos definitivos, a
CIG e CCOO soben e ANPE e
UGT baixan. O sindicato na-
cionalista subiría do 37% dos
votos ao 40% e ampliaría en
seis os representantes dos que
dispuña, que eran 48 e que pa-
san a ser 54.

O resultado máis adverso é
para a Asociación Nacional de
Profesores Españois, ANPE, que
rebaixaría o número de represen-
tantes de 22 a 16. O Sindicato de
Traballadores do Ensino de Gali-
za, STEG, tamén rebaixaría a
súa cativa representación de 7 a
5 delegados.

Comisións Obreiras conti-
nuaría a ser a segunda forza sin-
dical no ensino público en Gali-
za, moi por detrás da CIG, in-
crementando a súa actual repre-
sentación de 27 delegados ata
chegar a 30. Á UGT quedaría de
terceira foza, situación que xa
ostentaba, pero baixaría ata 20
representantes desde os 23 que
tiña. A Confederación Sindical
Independente de Funcionarios,
CSIF, mantería os seus tres re-
presentantes.

Aínda que nesas eleccións
unicamente se elixían 132 dele-
gados –dous máis que nos ante-
riores comicios por aumentar
en Pontevedra o número de re-
presentantes en dous–, o censo
era moi elevado: 29.668 profe-
sores. O reparto de represen-
tantes era de 41 para A Coruña,
39 para Pontevedra, 27 para
Lugo e 25 para Ourense. A par-

ticipación superou o 70% do
censo.

O secretario xeral da princi-
pal forza sindical no ensino

(CIG-Ensino), Anxo Louzao,
valorou “moi positivamente o
apoio recibido, que mostra un
respaldo ao traballo desenvolvi-

do estes anos e un recoñece-
mento explícito ds reivindica-
cións da CIG e do seu modelo
de ensino”.

A CIG-Ensino considera que
os resultados “mostran á Xunta
que o profesorado apoia o mode-
lo de ensino público da CIG e re-
xeita a Lei de Calidade, así como
demanda un convenio que res-
ponda ás reivindicacións retribu-
tivas e de calidade de ensino que
defendemos”.

Por último, o sindicato confía
que a Xunta “xire a súa política
educativa e laboral” a raíz destes
resultados.♦
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Co paso dos días a mag-
nitude da catástrofe
xerada pola marea ne-

gra do Prestige faise cada
vez máis evidente. A estas
alturas xa está totalmente
paralizado o sector extracti-
vo, e de pesca en todas as
súas variedades ata as 12
millas en toda a costa
galega. A marea deriva cara
a Portugal e sobe ata
Francia. Os subsidios por
tempo indefinido xa deberí-
an chegar ás máis de 30.000
persoas que viven
directamente do sector
extractivo e pesqueiro en
Galiza. No sector de comer-
cialización, hostaleiro e
turístico, de apoio, etc, hai
máis de 60.000 persoas que
se suman aos anteriores e
que de momento non teñen
ningunha garantía de recibir
compensacións. 

Os primeiros cálculos só
na Ría da Arousa falan de
1.000 millóns de euros en
perdas. A extensión da
marea a toda a costa galega
permite imaxinar cifras
estratosféricas. O Servicio
de Información Pesqueira da
Xunta de Galiza sinala que
para o 2000 o valor dos
ingresos de explotación do
sector mar-industria en Gali-
za chegou a 3.674 millóns
de euros. Por eso resultan ri-
dículas as cifras de indemni-
zación que se barallan estes
días por parte das
autoridades. O seguro do
Prestige só chega a 25
millóns de euros e o Fondo
Internacional de Compensa-
ción de Danos por Hidrocar-
buros só aportaría 180
millóns de euros. A suma
non chega nin ao 10% do
valor total de ingresos do
sector mar-industria nun
ano. Casualmente é
semellante á compensación
que recibiron os afectados
pola marea negra do Erika
nas costas da Bretaña
francesa

A situación esixe pois un
esforzo inversor de
magnitude xigantesca. O
impacto no PIB galego que
terá a catástrofe é hoxe aín-
da incalculábel pero será
moi forte. Recuperar a
extensa zona afectada,
indemnizar o lucro cesante
do sector durante o proceso
de recuperación e poñelo en
condicións de reactivar a
producción esixe un investi-
mento que a Xunta de Gali-
za, a administración central
e a Unión Europea deben
abordar conxuntamente. As
migallas que hoxe se
barallan non serven para na-
da. Ao mesmo tempo que o
Parlamento galego investiga
o sucedido debe criarse un-
ha comisión que faga unha
avaliación dos danos e pro-
poña un Plan de
Recuperación para a costa
galega e se poñan cartos so-
bre a mesa.♦

Amplía a súa representación e chega ao 40% dos delegados

A CIG gaña as eleccións sindicais no ensino público

Resultados provisionais
nas eleccións sindicais no ensino público

Sindicato A Coruña Pontevedra Lugo Ourense Total

CIG 19 18 10 7 54
ANPE 4 4 4 4 16
CCOO 10 7 4 9 30
UGT 6 7 4 3 20
CSIF 3 3
STEG 3 2  5

PA C O  VILABARR O S



A.N.T.
Despois de dous meses de
inactividade armada, a ETA
volveu facer un atentado. Des-
ta vez, foi Santander a cidade
escollida para facer estourar
un coche bomba que non pro-
duciu vítimas. Por primeira
vez desde hai moito tempo, un
acto dos independentistas vas-
cos non consegue centrar a
atención pública dos medios.

O coche bomba de Cantabria
non tiña intención de provocar
máis danos ca os materiais, ao
ter avisado a organización con
tempo suficiente para evacuar o
aparcadoiro público no que fixo
explosión. Segundo unha parte
dos analistas políticos, o atenta-
do de Santander pretende ser un
chamado de atención sobre a
súa capacidade militar e un des-
mentido público dos rumores
que, desde o PNV e incluso
desde parte do PP, apuntaban a
unha iminente declaración de
tregua unilateral.

O ministro do Interior,
Ángel Acebes, considerou, en
rolda de prensa, necesario am-
pliar os medios policiais para
loitar contra a ETA. “Estamos
facendo as cousas ben. Detemos
activistas periodicamente e a
súa estrutura está moi danada.
Pero actos coma este demostran
que cómpre maior atención des-
de o Estado de Dereito para fa-
cerlle fronte ao terror.”

Acebes pensa que o atentado
foi obra dun comando itinerante
e descartou que a ETA estea a or-
ganizar un operativo permanente
no corredor cantábrico. “Pronto
teremos máis datos, pero en prin-
cipio, este atentado é obra dun

comando con base no País Vas-
co”, afirmou.

Pola súa parte, o conselleiro de
Obras Públicas do goberno de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
culpou o PNV dos atentados. “O
culpábel de todo isto é o PNV, que
alenta e tolera esta banda de asasi-
nos a través do seu brazo político”.

Xustamente, o portavoz do

goberno vasco, Josu Jon Imaz,
advertiulle á ETA de que nunca
poderá haber unha saída ao con-
flito que vive Euskadi se non se
produce o fin da violencia. “Sem-
pre nos van ter endiante porque
non admitimos o terrorismo. Que
saiban que imos erradicar a ETA
das nosas vidas”, explicou.

O portavoz do Partido Socia-

lista de Euskadi, Rodolfo Ares,
subliñou a necesidade de que os
partidos se dean conta de que a
loita contra a ETA debe ser a ba-
se da política vasca. “Este atenta-
do devólvenos á realidade do no-
so país. Non esquezamos que a
nosa prioridade debe ser lograr a
unidade dos partidos democráti-
cos para acabar co terrorismo.”♦
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O chapapote do “des-Prestixio”
chega a Madrid. Mellor dito, o
chapapote do “des-Prestixio”
parte de Madrid ata acadar as
costas de Galicia e afogar o me-
dio de vida das nosas mulleres e
homes do mar, os nosos parques
naturais, o noso ser, nunha mo-
rea abafante e noxenta. Porque
se ben o tristemente famoso bar-
co e os traficantes de intereses
teñen a súas ses nos catro puntos
cardinais do mundo, o feito é
que a xestion da crise, as deci-
sions políticas, a lei do silencio
informativo imponse desde Ma-
drid. Non quero, nin me peta fa-
cer agora, unha analise das lior-
tas políticas, no Parlamento de
Madrid ou fora del, non debo
tentar de sentar cátedra falando
dunha catástrofe da que os lecto-
res de ANT teñen unha comple-
ta información e unhas moi
completas e atinadas opinións
de quen saben moito máis ca
min. Pero si podo contar as vi-
vencias e as reflexions dun cida-
dán galego en Madrid e as nosas
pequenas aportacións e solida-
riedade. Despois de pasar polos
máis variados estados de ánimo

frente ao televisor ou escoitando
a radio, dende a incredulidade
ata a indignación, e dende a  per-
plexidade ata a lágrima, o do-
mingo dia 1, á mesma hora na
que Santiago, o Obradoiro, se-
mellaba representar que o fogar
de Breogán despertaba do seu
sono, na Porta do Sol xuntabá-
monos unhas trescentas persoas,
nunha convocatoria feita boca a
boca, unha ducia de pancartas,
unhas folliñas explicativas para
os non informados, unhos berros
espontáneos con algunha rima
axeitada e un teléfono movil no
que nos informaban de que esta-
ba a pasar na capital de Galiza.
Algúns dos que nos reunimos
eramos os mesmos que nos xun-
tamos cando o Estatuto –¡xa

choveu!– pero tamén atopei
xente nova, biólogos por exem-
plo, e xente amante de Galiza,
veraneantes e achegados de todo
tipo e algún neno ademais das
miñas fillas que, coa pancarta na
man, fixéronme desexar que
cando elas  sexan mozas esta la-
daiña de desgracias para Galiza
sexan historia. Eramos pouqui-
ños pero os milleiros  de consu-
midores correndo para os gran-
des almacéns no primeiro do-
mingo de mercado do nadal  mi-
raban e comentaban. A testemu-
ña penso que era útil.  Naquel
mesmo acto fun convocado para
dous días despois no Círculo de
Bellas Artes. Un fato de galegos
en Madrid, reunidos nunha ma-
ña, artellamos un pequeno mani-

festo que supoño que alguén pu-
blicará, e que alí mesmo demos
a coñecer aos medios de comu-
nicación presentes e que supuxo
unha catarse para todos nós. Co-
mo me poño a escribir pouco
despois, vanme  permitir que re-
pita as dúas ideas que expuxen
nese acto: primeiro, como gale-
go síntome ferido na miña digni-
dade, sinto o despreczo feito á
dignidade de todos os galegos
por parte dos responsábeis que
coas pretendidas axudas, que
son auténticas esmolas, pensan
facerse perdoar pola súa incapa-
cidade e incompetencia, pola
súa deixacion de responsabilida-
des e pensan compensar deste
xeito a inconmensurábel perda.
Poderíamos poñer varios exem-

plos pero abonda coa afirmación
do titular de Agricultura en Mu-
xía que é antolóxica: “as protes-
tas e as pancartas non dan de co-
mer. De comer dá o BOE e o
DOGA”. En segundo e ultimo
lugar, a lei do silencio, a desin-
formacion, o indignante feito de
termos que informarnos, por
exemplo, na mesma mañá en
que isto escribo da ameaza, que
logo se confirmaria, da chegada
da marea ás Rías de Arousa,
Pontevedra e  Vigo, gracias aos
servicios da Armada portuguesa,
deixa nidiamente clara a falta de
dignidade tanto dos censores co-
mo dos directivos e compañei-
ros xornalistas que secundan
esas consignas.

Dito isto, aprendamos todos
a suprema lección de dignidade
dos centos de voluntarios chega-
dos  de medio mundo, da socie-
dade civil e dos homes e mulle-
res do mar galego que se sinten,
e están nestes momentos sen Es-
tado e sen Goberno, sen amo e
sen patrón, nunca mellor dito.
Algunhas das últimas imaxes de-
mostran que eles tamen están
aprendendo a lección.♦

Dignidade
MANUEL LOMBAO

Haberá tempo para facer unha análise política, pero o que estamos ven-
do da xestión da catástrofe do Prestige fire a nosa dignidade de galegos.

Madr id

O coche bomba non consegue devolver a atención pública a Euskadi

O atentado de Santander
esfarela a posíbel tregua da ETA

O PSOE
estáncanse
na enquisa
do CIS

A.N.T.
Logo de ter subido nas en-
quisas do Centro de Inves-
tigacións Sociolóxicas
(CIS) nos últimos meses, o
Partido Socialista (PSOE)
perde nove décimas nas
previsións de voto directo
nunhas hipotéticas elec-
cións xerais (25,2 por cen-
to), segundo o barómetro
de outubro. O Partido Po-
pular (PP), pola súa parte,
medra nun 1,4 por cento os
seus resultados (24,5 por
cento). O Bloque Naciona-
lista Galego (BNG) perde
unha décima e baixa ata o
0,4 por cento

No tratamento que a
estatística manexa para de-
finir as estimacións de vo-
to, o PP obtería o 41,5 por
cento dos sufraxios, segui-
do polos socialistas, cun
37,3 por cento. O BNG
mantense no 1,2 por cento.

A enquisa do CIS sus-
pende todos os ministros do
goberno Aznar por primeira
vez nesta lexislatura. O vi-
cepresidente Mariano Ra-
xoi é o máis valorado (4,9).
Os titulares de Cultura e
Educación, Pilar del Casti-
llo, e de Pesca e Agricultu-
ra, Miguel Arias só conse-
guen un 3,6 cada un.♦

O atentado da ETA en Santander rompeu o silencio de dous meses sen violencia.

José Luis Rodríguez Zapatero.
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Despois de 25 anos, ¿o tema da
ditadura segue mostrando face-
tas descoñecidas para o público?

No caso da historia que se con-
ta en O sol da noite, a maior novi-
dade reside en que o asunto que se
relata ocorreu non nunha gran ci-
dade, senón nunha vila pequena a
200 quilómetros de Bolivia. Ade-
mais, trata un feito moi pouco co-
ñecido a pesar de que é un dos in-
tres máis horrorosos da ditadura.
Aquí cóntase o que se coñeceu co-
mo ‘A noite do apagón’, o 26 de
xullo de 1976, cando o Exército,
en connivencia coa dirección do
Ingenio Ledesma, a máis impor-
tante refinería de azucre do país,
apagaron a luz de toda a vila e se-
cuestraron catrocentas persoas na
mesma noite, das cales 30 perma-
necen desaparecidas.

No filme cóntase tamén a
historia da protagonista, que 20
anos despois segue a dar voltas
completamente soa no centro da
praza da vila reclamando polo

paradoiro do seu esposo, que fo-
ra intendente da vila ata 1974 e
que cometera a ousadía de lle co-
brar impostos a Ledesma. Pensa-
mos que toda esta información
era necesario que se coñecese,
neste caso nun filme de 77 minu-
tos que trata dun feito particular
pero moi interesante.

¿E o interese do público
por saber mantense?

O que provoca que haxa dese-
xo de saber é porque segue a re-
xer a impunidade. Se non estive-
sen soltos os responsábeis daque-
les feitos, quizais non se seguiría
a falar desde tantos ámbitos do
que ocorreu naquela época.

¿E farase xustiza finalmente?
Están a aprobarse condenas

polo roubo de nenos, aínda que
só se produzan arrestos domici-
liarios, dada a súa avanzada ida-
de. Segue a haber un traballo sen
descanso dos movementos a prol
dos dereitos humanos. Non sei
con certeza que haxa xustiza pe-

ro si que o Tribunal Supremo es-
tá a estudar a inconstitucionali-
dade das leis de punto final e
obediencia debida. Tantos anos
despois, os culpábeis non teñen
paz, por máis que estean soltos.

Houbo xuíces como Gabriel
Cavallo e outros que non descan-
sarán ata ver os culpábeis presos e
outros que investigan estes temas
para se libraren de certa mala ima-
xe que tivo a xustiza arxentina no
pasado. Hai que ter en conta tamén
os xuízos pola verdade, que se ce-
lebran en varias cidades e que, aín-
da que non conseguen condenas,
si esclarecen o que pasou.

¿Cómo reaccionan as novas
xeracións respecto a estes actos
que eles non viviron?

Depende moito das visións
dos seus mestres pero si que hai
un rexeitamento xeral e xeracio-
nal ao que representan as forzas
armadas, aos uniformados. Isto
favorece moito a nosa democra-
cia porque, ao contrario do que

pasou na década de 1970, faise
máis difícil un golpe de estado.
Daquela, como di Juan Pablo Fei-
mann, “non todos fomos culpá-
beis pero ninguén foi inocente”.

O golpe militar foi efecto e
non causa. A causa da ditadura
foi un plano para desindustriali-
zar a Arxentina e levar o país ca-
ra ao neoliberalismo. Con mati-
ces, vivimos o mesmo programa
económico desde 1976. Os mili-
tares estiveron ao servicio do
gran poder capitalista arxentino,
tal e como se reflecte no filme.

¿O período constitucional
non serviu para arranxar o en-
foque da ditadura?

Raúl Alfonsín introduciu li-
berdade na prensa e recuperou
dereitos civís pero non modifi-
cou as liñas básicas da econo-
mía. Con Carlos Menem, a débe-
da exterior triplicouse e ensaiá-
ronse todas as receitas do Fondo
Monetario Internacional e da te-
oría neoliberal (privatización,
flexibilidade laboral, preminen-
cia da especulación sobre a pro-
dutividade…). Os políticos ar-
xentinos tiveron unha incríbel
pericia para o salvaxismo; só así
se entende que se pase fame nun
dos países máis ricos da Terra.

¿Como se viu afectada a
paisaxe política arxentina logo
da renuncia de De la Rúa?

No plano institucional, preve-
se que para as próximas elec-
cións non vai haber grandes cam-
bios. Incluso pode que gañen os
comicios os peronistas de dereita.
É certo que o neoliberalismo per-
deu a súa credibilidade pero non
se forxou ningunha alternativa.

Hai que esperar cómo xestio-
na o Brasil Lula para saber se os
arxentinos poden confiar masiva-
mente nunha proposta que vaia
máis alá da teoría política domi-
nante ata agora en Latinoamérica.

¿Mantense a división nas ac-
tuacións dos chamados piqueteros
e as protestas das caceroladas?

Obviamente uns e outros per-
tencen a distintas clases e as sú-
as demandas son diferentes. Pero
a crise conseguiu que ambos os
dous segmentos deixen de mirar-
se con receo e acaben por se
comprenderen mutuamente. Só
dou un exemplo. En Buenos Ai-
res hai 100.000 recolledores de
cartón (cartoneros), moitos deles
ex clase media. Pois a xente co-
labora con eles activamente. Hai
outravolta solidariedade entre os
pobres e os moi pobres, algo que
desaparecera co menemismo.

Vostede dirixe o Observato-
rio Global de Medios na Ar-
xentina.

Este observatorio xurdiu no
último Foro de Porto Alegre
(FSM) como iniciativa dos xor-
nalistas para vixiar e fiscalizar a
actividade das grandes corpora-
cións mediáticas en todo o mun-
do. Xa funciona no Brasil ou en
Venezuela e nós agora estamos
rematando as conclusións do es-
tudio arxentino, que presentare-
mos no FSM do vindeiro mes.

O que se pretende con esta
iniciativa é mostrarlle ao público
a quen serven os grandes medios
e cómo ocultan e modifican os
feitos no seu propio beneficio ou
en contra dos principios demo-
cráticos. Ten tres partes: xorna-
listas, intelectuais e consumido-
res que deben procurar en común
un núcleo crítico que lles permita
coñecer de verdade cal é a reali-
dade que os medios constrúen.♦
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Alcanorte
contra
Mercosur
GUSTAVO LUCA

Oprimeiro e esperado
xesto do presidente
eleito Lula foi

reclamar dende Arxentina a in-
tegración comercial e política
dos países do Sul de América.
Brasil, Arxentina, Paraguai,
Uruguai e Bolivia recuperarían
así o Mercosur. ¿Que ven sen-
do Mercosur? A iniciativa non
é nova. Defendérana a  media-
dos dos oitenta as xerarquías
de poder de Brasil e Arxentina
como horizonte de superviven-
cia fronte a prepotencia das
transnacionais. 

Contra o Mercosur levantá-
base a Área de Libre Comercio
das Américas ou Alca,
traducción portuguesa da
FTAA (Free Trade Agreement
for America) o invento dos Es-
tados Unidos para establecer un
mercado sen fronteiras para os
seus excedentes agrícolas e in-
dustriais dende Alasca á
Patagonia, coa exclusión –sem-
pre citada por Washington- de
Cuba. O Banco Mundial e os
grupos de presión
norteamericanos loitaron a ferro
e fouce contra o Mercosur ate
deixalo sen folgos. Hai un mo-
mento no que nomear unha
idea tan santa coma a do
Mercosur parecía defender o
criminoso terrorismo que nos
tumba as torres cando o único
que di é que hai máis dunha
forma de construír a integración
económica e a liberdade de co-
mercio.

¿Onde se pode ver esta de-
fensa do FTAA ou Alca por
Norteamérica e a denigración
do Mercosur? O presidente en
retirada do Brasil, Fernando
Henrique Cardoso, fora
elixido para defender a capaci-
dade produtiva própria pero de
a pouco era partidario do
FTAA norteamericano co
argumento de que representa-
ba a modernidade e a valentía
política fronte a covardía (sic)
da integración rexional. Os
que puxeron a fame e o sacri-
ficio esixidos por esta
reconversión do Alca o FTAA
ou como se chame, foron dos-
cuentos cincuenta millóns de
pobres de America do Sul e
non poucos burgueses que vi-
ron como as multinacionais lle
rapaban o seu propio espacio
económico en nome do libre
comercio e sen poderen
chistar. 

A ruína de Arxentina débe-
se tamén a que De la Rúa e su-
cesores manifestaron reservas
fronte ao Alca. Mentres o Nor-
te tiraba a Cardoso o cartaz da
defensa nacional e lle puña nas
mans o da globalización, casti-
gaba ao mesmo tempo aos ar-
xentinos por non renderen
completamente a súa
economía ás transnacionais.
Roto o espiñazo do eixo
Brasil-Arxentina, ¿que mais
alento podía quedarlle ao Mer-
cosur? Por exemplo, o voto a
prol de Lula e o primeiro
discurso do presidente eleito
en Bos Aires.♦

Eduardo Aliverti, xornalista arxentino

‘O neoliberalismo impúxoo o golpe militar de 1976’

CÉSAR LORENZO GIL
Eduardo Aliverti é un dos nomes fundamentais do
xornalismo radiofónico. Visitou Galiza para pre-
sentar o seu filme O sol da noite, sobre a ‘noite do

apagón’, un tema descoñecido da ditadura. Ade-
mais, coordina a sección arxentina do Observatorio
Mundial de Medios, unha iniciativa para denunciar
os abusos das grandes corporacións mediáticas.
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C. L.
O presidente electo do Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, per-
filou xa cal será unha das bases
da política exterior do seu país.
Nunha xira por algúns dos paí-
ses veciños, busca apoios para
a refundación do Mercado Úni-
co do Cono Sur (Mercosur).

Lula sábese agora líder non só
do Brasil senón dunha nova ilu-
sión sociopolítica que inzou en
toda Latinoamérica a través da
súa mensaxe de mellor reparto
da riqueza e superación paulati-
na e democrática do neolibe-
ralismo dominante na rexión.
Na súa primeira saída do país, o
presidente electo comezou a ar-
tellar un cambio radical na xes-
tión do Mercosur, principal ve-
hículo das relacións económi-
cas entre os países do Cono Sur
americano.

Lula entrevistouse cos pre-
sidentes da Arxentina (Eduardo
Duhalde) e de Chile (Ricardo
Lagos) para coñecer a súa opi-
nión sobre a posibilidade de
modificar radicalmente os esta-
tutos do Mercosur e avanzar ca-
ra a un modelo político supra-
nacional con moitos puntos en
común coa actual Unión Euro-
pea. A día de hoxe, este orga-
nismo internacional fixa regras
arancelarias e cupos de impor-
tación e exportación entre a Ar-
xentina, o Brasil, o Paraguai e o
Uruguai. Mais desde hai un lus-
tro, o seu funcionamento está
totalmente parado e non ten
credibilidade nin entre a ci-
dadanía nin entre os analistas
económicos e políticos.

Ampliación e fronte común

Lula conseguiu de Duhalde e La-
gos un compromiso para nego-

ciar as mudanzas estruturais no
Mercosur. A idea principal da re-
forma proposta polo brasileiro
reside en converter o ente nunha

auténtica alianza suramericana,
con parlamento común, políticas
económicas rexionais e unha
moeda única que resistise mellor
os ataques da especulación.

Para o que será presidente
do Brasil ata o 2007, é básico
esquecer as políticas do pasado
e comezar a reconstruír a identi-
dade suramericana desde os in-
tereses nacionais de cada país.
“Estamos nas mans de especula-
dores que nin saben situar no
mapa as nosas capitais”, dixo na
Arxentina Lula. “Cómpre que
nos poidamos gobernar a nós
mesmos e que as nosas riquezas
non acaben nas mans de estran-
xeiros senón que palíen a nece-
sidade de moitos dos nosos
compatriotas que non teñen que
comer”.

O primeiro paso deste ambi-
cioso plano de Lula é atraer a
Bolivia e a Chile ao Mercosur e
xuntos iniciaren un proxecto de
produción agrícola en conxunto,
co fin de mellorar o mercado e
competir de xeito combinado á
hora de exportar a enorme rique-
za do sector primario destes paí-
ses. Deste xeito, a rexión prepá-
rase para a negociación sobre o
Tratado de Libre Comercio das
Américas (Alca), que promoven
os Estados Unidos, e futuros en-
contros comerciais con Europa.

A expectación ao redor dos
pasos concretos do ideario polí-
tico de Luiz Inácio da Silva é
aínda maior para o futuro, can-
do visite Washington e lle ex-
plique a George Bush a mensa-
xe que “o pobo brasileiro lle
transmitiu ao mundo o pasado
27 de outubro”.♦
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Houbo un momento, cando os remolca-
dores viraban a bomba flotante contra as
(súas) augas internacionais, en que a in-
di-xestión do afundimento do Prestige e
a súa marea negra levantaron mil e unha
protestas no veciño Portugal. Nese ins-
tante, mentres medraba a cólera naciona-
lista, certamente extemporánea, nalgun-
ha prensa lusa, numerosos cidadáns por-
tugueses se dirixían a entidades e amigos
de Galicia para resaltaren o feito de que
o noso litoral é un tesouro común que en
común debemos protexer, amosando un-
ha disposición total para colaborar nas
tareas de limpeza das costas, galegas ou
de ambos os países, chegado o caso, ex-
presións que cabe agradecer e salientar. 

Non obstante, as institucións e entida-
des da eurorrexión permaneceron en boa
medida ausentes na crise. Dá a impresión
de que aquí a raia permanece, de que as
fronteiras en terra non se eliminan tan fa-
cilmente coma no mar, mesmo para aque-
les que, por tradición, deberían ser os pri-
meiros en aproveitaren todas as oportuni-
dades, incluídas as, lamentabelmente, ne-
gativas como esta, para dar un paso adian-
te máis no seu derrubamento. ¿De que se
trata? A inhibición inicial, presuntamente
competencial, da Xunta de Galicia e a

sensación de desvarío da Administración
central, elevaron o protagonismo dos
axentes da sociedade civil, dende confra-
rías a sindicatos, e tamén administracións
locais que sentiron inevitablemente a
obriga de canalizar as
demandas de indigna-
ción e de colaboración
da cidadanía. 

Estivo francamen-
te ben e foi oportuno
que os alcaldes das
principais cidades ga-
legas se pronunciasen
arredor do desastre,
pero ¿por que soa-
mente de Galicia?
¿Estaba de traslado o Eixo Atlántico?
¿por que non desenvolver un conxunto
de actuacións para afortalar a identidade
eurorrexional en casos como este apro-
veitando as excelentes relacións institu-
cionais? ¡Un simple dispositivo de infor-

mación para facilitar a participación nas
tareas de limpeza! ¿Por que segue resul-
tando máis facil que veñan á Costa da
Morte estudiantes de Madrid que do Por-
to? Hai cónsules cos que coincidimos a

cotío en mil e unha
cerimonias pero de
quen nos esquecemos
cando hai problemas
serios a resolver. 

De Galicia, desa
outra Galicia voca-
cionalmente interesa-
da no afortalamento
das relacións cos ve-
ciños do Sur, debía
emerxer un novo dis-

curso, asentando a identidade común co-
mo resposta a un problema que, insisto, é
de todos, non ten fronteira. Pero non
aflora esa clave por dúas razóns. Unha
primeira, pola insuficiente interioriza-
ción de determinadas políticas que, máis

alá do textual, son aínda moi epidérmicas
e non conseguiron traspasar as fronteiras
mentais que apuntalan anos e anos de se-
paración. E outra segunda, relacionada
coa ausencia de infraestructuras que pen-
sen noutra dimensión. As claves do exte-
rior deben incorporarse ao local e o local
debe servirnos para vertebrar unha mun-
dialización alternativa, a da solidarieda-
de e o compromiso fronte a ese capitalis-
mo delincuente e denunciado o pasado
domingo en Compostela. Urxe que no
ámbito local se contemplen mecanismos
de coordinación e reflexión que proxec-
ten o exterior. En calquera cidade media
de calquera país medianamente desen-
volvido contan con oficinas ou departa-
mentos de relacións exteriores que nun
caso coma o que nos ocupa poderían de-
senvolver un excelente cometido.

E mentres tanto, elimínense as barrei-
ras de comunicación que fan que os no-
sos veciños do sur parezan estar máis
lonxe de nós que os cataláns, os bascos
ou os madrileños, sen merma de ninguén
e para beneficio de todos.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

O ‘Prestige’e a raia negra
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘¿Por que segue
resultando máis fácil que
veñan á Costa da Morte
estudiantes de Madrid

que do Porto?”

Venezuela
vive unha
folga xeral en
plena ‘guerra
de cifras’

A.N.T.
A folga xeral indefinida que
convocou unha alianza oposi-
tora en Venezuela volve ser
obxecto dunha “guerra de ci-
fras” respecto ao seu impacto.
Segundo os medios próximos
ao presidente Hugo Chávez,
os folguistas recorreron á vio-
lencia para fecharen os co-
mercios que decidiran traba-
llar, visto que non consegui-
ran atraer maioritariamente
os cidadáns á protesta, centra-
da nas inmediacións do pala-
cio presidencial de Miraflo-
res, con chifres e cazolas.

Segundo os convocantes,
o paro está a ser un éxito, cun
seguemento que medra hora
a hora. A converxencia entre
empresarios e sindicatos re-
coñeceu publicamente que o
seu obxectivo último é obri-
gar a Chávez a “convocar
eleccións anticipadas, tal e
como lle reclama o pobo”,
explica un editorial do xornal
El Nacional. Se o presidente
non atende os seus requeri-
mentos, considerarán entón
manter a folga ata que o país
quede sen subministros ener-
xéticos e alimentarios.♦♦

Hugo Chávez.

O presidente electo do Brasil propón un parlamento e unha moeda comúns

Lula prepara a refundación do Mercosur

A.N.T.
Un total de 64 funcionarios da
ONU, destacados na Faixa de
Gaza e en Cisxordania, presenta-
ron unha queixa formal contra o

goberno israelita pola atitude
violenta do Exército hebreo con-
tra o seu labor, logo de que un
destes traballadores morrese, lo-
go de ser alcanzado por un fran-

cotirador no campo de refuxia-
dos de Ienín. “Condenamos o
exército israelita por un acto gra-
tuíto de violencia”, explica o co-
municado oficial de protesta. Se-

gundo moitos dos funcionarios
internacionais, as forzas armadas
de Israel consideran que os ob-
servadores da ONU son “teste-
muñas incómodas”.♦

Funcionarios da ONU protestan contra a violencia israelita

Luiz Inácio Lula, esquerda, recibiu só afagos do seu homónimo arxentino, Eduardo Duhalde.



CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de que non houbo gai-
tas nin esconxuros dos druídas,
o encontro na Uefa do Celta de
Vigo e o Celtic de Glasgow
uniu os camiños de dous equi-
pos que escolleron facer historia
amparados en símbolos e lem-
branzas de milleiros de anos.

Galegos e escoceses comparten un
celtismo de balón que explica ben
ás claras a influencia da historio-
grafía romántica á hora de definir e
nomear as arelas colectivas das so-
ciedades de finais do século XIX e
primeiros do XX. Aínda que ho-
xendía xa non hai vestixios direc-
tos daquela épica dos pioneiros do
fútbol profesional, o feito de que
ambos os equipos recorden os cel-
tas no seu nome fala ben ás claras
da tradición á que pertencen.

Cando o Celta estivera descen-
dido durante horas naquel agosto
de 1996 dos famosos avais non
presentados, as manifestacións que
circularan por Vigo pedían que o

equipo pedise a súa inclusión na li-
ga escocesa. Aínda no presente,
nas bancadas dos Celtarras vense
varias camisolas do Celtic de Glas-
gow, unha das equipacións que
mellor se vende en Galicia, segun-
do confirma a empresa Umbro,
proveedora de ambos os clubes.

Esta proximidade que os gale-
gos sempre percibiron de Escocia
vai máis alá do nome coincidente.
A mitoloxía do país da cruz de
San André é coñecida no noso pa-
ís gracias ao cinema (Braveheart
ou Rob Roy son títulos exitosos
que contan a loita dun país pola
súa independencia cun enorme
grao de épica) e incluso a propia
historia do Celtic fai nacer un
vencello afectivo moi forte, unha
simpatía que ha de se ver no pró-
ximo partido en Balaídos.

A visión escocesa

Obviamente, en Escocia coñecen
o Celta Vigo (como eles o cha-
man) dun xeito máis recente. Os

triunfos dos galegos na Uefa
diante doutros conxuntos británi-
cos, como o Aston Villa ou o Li-
verpool, fixo famoso o Celta en
Glasgow. Moitos escoceses, estu-
dosos do antigo mundo celta, es-
pallan no seu país esta caste de
realidades históricas para expli-
caren a unión aínda hoxe existen-
te entre todas as nacións que, tal-
vez sen seren célticas de todo,
sénteno así nun plano simbólico.

Dentro do país dos High-
lands, o Celtic representa o senti-
mento católico do país. Non en
van, o club foi fundado na Igrexa
de Santa María en 1887 (aínda
que non xogaría o seu primeiro
partido ata maio de 1888), como
representación simbólica dunha
facción do país sempre apartada
do poder político, que a metrópo-
le confiaba mellor os anglicanos
(representados polos Rangers).
Mais o seu estilo e afiliación tivo
éxito en Eire e tamén nos EE UU,
onde se creou o Celtics de Bos-
ton, de básquet, co mesmo trevo

de catro follas no seu emblema e
as características listas verdes e
brancas na camisola.

Contodo, a época dourada do
Celtic chegou a finais dos anos
60. En 1967, os escoceses fixe-
ron a mellor tempada da súa his-
toria e entraron con méritos pro-
pios na lenda futbolística de Eu-
ropa. Non só gañaron a liga e a
Copa de Escocia, senón que ven-
ceron a Copa de Europa, diante
do Milan, en Lisboa.

Xa non vive hoxe aquela era
de gloria, pero o Celtic segue a
conservar un papel predominante
no seu país e conta con futbolistas
de alta talla, como o sueco Henrik
Larsson, o francés Bobo Balde ou
o galego David Fernández.

Seguro que o vindeiro 12 de
decembro non haberá gaitas en Ba-
laídos pero si que os bardos esprei-
tarán na mera con satisfacción o
encontro dos que se chamaron her-
deiros da súa arte. De momento, os
escoceses teñen vantaxe, despois
do 1-0 colleitado no Celtic Park.♦
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Un asunto
importante
MANUEL PAMPÍN

Un comité é un conxun-
to de persoas designa-
das para “entender nal-

gún asunto”, segundo calque-
ra diccionario. 

Agardo que o comité de
competición faga xustiza en
torno ó caso do “Camp
Nou”, pero sen ter en conta
as portadas dos xornais, nin
de Madrid nin de Barcelona.

Porque estou abraiado da
dimensión dun tema que non
merece toda a palabrería que se
está a usar en prensa, radio e te-
levisión para pontificar sobre o
que está ben e o que está mal. 

¡Falamos dun xogo!; ¡dun
deporte! Isto non é unha
cuestión de Estado
trascendental nin sequera un
drama do Romanticismo. É
unha decisión que deben
tomar uns señores sobre unha
situación única e
exclusivamente deportiva, sen
presións de ningunha clase.

Pero “con la iglesia hemos
topado”; ¿quen é a igrexa nes-
te caso?, preguntaranse. Moi
doado: os poderes mediáticos
e mesmo políticos que
manipulan atrozmente un sim-
ple partido de fútbol. Os días
seguintes ó enésimo “encontro
do século”, sentín vergoña
allea e propia (como profesio-
nal do xornalismo) porque pu-
blicacións supostamente serias
lle daban máis relevancia ós
obxetos que caeron en torno a
Figo que, por exemplo, á ma-
rea negra do “Prestige”.

¡E que dicir dos xornais de-
portivos!; sinxelamente, escan-
daloso. “Marca” e “As” parecí-
an os órganos de expresión dos
“Ultrasur”, e “Mundo
Deportivo” e “Sport”, dos “Boi-
xos Nois”. Deberían castigalos,
e non só polo que publicaron
posteriormente, se non tamén
polo anterior; unha gran porcen-
taxe de culpa da violencia nos
campos, téñena estes medios de
comunicación que airean a por-
callada e as miserias de hai tem-
po. Así de claro. O pasado,
pasado está. E punto. Pero hai
que vender xornais e seguen a
máxima de Montesquieu: “a fin
xustifica os medios”. 

¿Queren a miña opinión
sobre os feitos daquel día?;
non foron tan graves. ¿Que ti-
raron unha botella de JB e un-
ha cachucha de leitón?;
noutros campos teñen caído
navallas e bolas de aceiro; ¿o
comportamento de Figo?;
excelente; ¿o comportamento e
as declaracións de Gaspart?;
pésimos. Eu sancionaría a
Gaspart coma na Idade Media;
metido nunha gaiola, que lle
tiraran tomates, verzas, ovos…
que recibira un escarnio públi-
co na praza maior.

E, xa máis en serio, multa-
ría cunha boa cantidade ó Bar-
celona, e eses cartos, coma se
os repartira Robin Hood, irían
dos ricos ós probes; con eles,
pagaríalle os soldos pendentes
a empregados, técnicos e
xogadores de clubes coma o
Compostela, que levan moitos
meses sen cobrar. ¡Ese si é un
asunto importante!♦

Celta de Vigo e Celtic de Glasgow,
dous clásicos unidos pola ‘prehistoria’

Galicia vive un momento de
mans tendidas. Os que poden
cargar a pa amencen nas
praias, os cantores fan concer-
tos para espantar o cheiro do
fuel, os poetas compoñen ver-
sos envoltos na negra sombra
do mar. ¿E o mundo do depor-
te? Soubemos esta semana
que o Deportivo quere organi-
zar un partido solidario contra
un combinado de xogadores da Costa da
Morte. Ao tempo, o Celta fala de crear un
equipo de galegos que xogue contra os vi-
gueses pola mesma causa. ¿El non sería bo
aproveitar este momento de unidade entre
todos nós para darlle un pulo definitivo á
selección galega?

Ante o silencio da Federación Galega e
o non elíptico dos clubes da elite, deben ser

os profesionais os que dean o primeiro paso
á frente. Non se quere unha Galicia no cam-
po por cuestións políticas nin se debe apro-
veitar unha desgracia destas características
para forzar a ninguén a facer o que non de-
sexa. Só cómpre que se lles deixe aos de-
portistas expresar a súa solidariedade cos
afectados pola desfeita, que se dean as cir-
cunstancias axeitadas para que falar da se-

lección non sexa un tabú incó-
modo senón unha oportunida-
de para nos encher de fachenda
nestes tempos de area negra.

Se alguén ten na man o po-
der para poñer en marcha a
maquinaria, estou seguro de
que moitos futbolistas acudi-
rán onde faga falta para ama-
lloar as botas en honra a todos
aqueles que nestas semanas

non prenden o sono pensando no seu futu-
ro. Ogallá alguén recolla o chamado e poi-
damos todos xuntos aplaudirmos unha se-
lección galega que, despois de anos de de-
saparición forzada, volva rexurdir por unha
causa nobre, digna de figurar coma unha es-
trela na camisola de cada un dos que poña o
balón a rodar sobre o céspede para tirar de
vez a peste do Prestige.♦

Selección
contra o petróleo

C. LORENZO

O ruso Mostovoi apura a súa recuperación para poder xogar o Celtic-Celta do 12 de decembro.



Patrimonio
do mar
“Patrimonio marítimo como recur-
so económico” é o título do encon-
tro que terá lugar na Coruña o día
13 de decembro e na que se estu-
diará a conservación da cultura do
mar, a súa posta en valor e o papel
que xogan os museos. Fernando
González Laxe dirixe o encontro
que coordina Dionisio Pereira e Ma-
ribel Longueira e no que participan
varios directores de museos do mar,
entre eles, dos de San Ciprián, Vila
do Conde, Pasaxes, Vigo ademais do
Massó e o Museo do Pobo Galego.♦

Amén
en Cineuropa
A película Amén foi a gañadora da
XVI edición do festival de cine de
Compostela Cineuropa ao ter o maior
apoio dos votos do público. O filme
de Costa Gavras cuestiona a conni-
vencia da Igrexa Católica liderada por
Pío XII co réxime nazi. A cita mestu-
ra personaxes reais e de ficción nunha
historia na que culpa a igrexa do si-
lencio que gardou diante do xenoci-
dio das cámaras de gas nos campos
de concentración. O cartel coa cruz
superposta cunha esvástica levantou
a protesta de dirixentes católicos.♦

Festival Cabo
Sam Lourenzo 
Chega o Festival Rock Cabo Sam
Lourenzo, organizado na Sala NA-
SA de Compostela, á súa cuarta
edición o mércores 4 e o xoves 5
de decembro. Actúan os grupos
Skandal, Loco, Shine, Appeiron,
Cube, Loom, o Colectivo noche-
TRASNOche con Soundplanet e
Reason For Life. O Festival é dos
poucos que se celebran despois do
verán e anúnciase como “unha pla-
taforma de presentación para moi-
tas desas bandas que non atopan
outros escenarios disponíbeis”.♦

Premios
Cidade de Lugo 
O vídeo Sol e sombra de Rubén Ra-
mos e a fotografía Schhh! de Santiago
Rodríguez foron os gañadores da déci-
ma edición do premio Cidade de Lugo
de Artes Plásticas. Máis de cen obras
presentáronse ao certame no que ta-
mén dúas fotografías foron elexidas
como finalistas, as de Xosé Caballe-
ro e Diego Casado. O crítico David
Barro, a artista Montse Rego e a pro-
fesora  Silvia García compuxeron o
xurado. A fotografía foi a gañadora
deste concurso que inclúe escultura,
pintura, gravado e novas tendencias.♦
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coa o baleiro do premio Esquío cando os xurados do
Premio Johán Carballeira e o Caixanova- Pen Club fan
constar nas actas a alta calidade das obras presentadas.

A semana deu novos nomes gañadores pero todos os actos cul-
turais continuaron marcados pola traxedia do Prestige. O alcal-

de de Pontevedra tirou da faceta de investigador do mar de Oso-
rio Tafall para lembrar na homenaxe institucional que lle tribu-
tou o concello o desastre que estamos a vivir.  Os gaiteiros afi-
nan para recorrer o dia 6 Compostela e convidan a todo quen
sexa quen de meter barullo nun ruidoso acto de protesta.♦

E

A arte
que ven do
mar negro
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Centos de gaitas sairán tocando
ás doce desde a estación de fer-
rocarril, pasarán por diante do
Parlamento e dirixiranse polas
rúas composteláns ata a Praza
da Quíntana. O desfile non é
ningunha toma de posesión pre-
sidencial senón un acto de pro-
testa da Plataforma Contra a
Burla Negra, constituída por re-
presentantes do mundo da cul-
tura para artellar accións con-
xuntas contra o desastre ecoló-
xico e económico do Prestige.
O domingo á tarde, despois da
inmensa manifestación xuntá-
ronse de novo en Compostela
co fin de valorar o peche de La-
xe e propoñer novas iniciativas
de denuncia. Xurxo Souto pre-
sentou a “marea negra gaiteira”
que se celebrará o día 6 e para a
que, segundo sinalou, xa se
apuntaron centos de persoas.
Entre elas anunciaron a súa pre-
sencia Guadi Galego, Susana
Seivane e Mercedes Peón. Pero,
malia os nomes significativos,
foi a mesma Guadi a que sina-
lou que todos están convidados
á marcha, “se non tocan, que
canten ou bailen”. Tamén Mer-
cedes Peón na presentación do
disco Raiceiras anunciou que se
estaba a preparar a produción
dun traballo colectivo de distin-
tos músicos que renunciarían
aos dereitos de autor para apoiar
aos directamente damnificados
pola traxedia. O CD sairía á
venda dentro duns seis meses e
nel participarían entre outros
Budiño, A Quenlla, Carlos Nú-
ñez, Berrogüeto, Anubía e Uxía.

Se a música é a protagonis-

ta da primeira acción colectiva,
a poesía estivo desde o primei-
ro día en acción contra a inva-
sión do petróleo. No libro de vi-
sitas da páxina da plataforma
distintos poetas estamparon
desde o primeiro día os seus
versos, escritos á mantenta para
denunciar a agresión e que, aos
poucos, foron constituíndo un-
ha interesantes escolma do de-
sastre. Houbo tamén quen en
troques de deixar obra propia
preferiu lembrar os temas O
progresso de Roberto Carlos ou
Rosalinda de Fausto, poemas
ecolóxicos que miran ao mar. 

Outra mirada en Fene 

O Museo do Humor de Fene
dirixido por Xaquín Marín pe-
diu a colaboración de humoris-
tas gráficos para que envíen
debuxos que mostren o que
eles chaman unha “mirada di-
verxente” dos acontecementos.
O prazo para enviar os traba-
llos está aberto ate o 23 de de-
cembro e os debuxos compo-
rán unha exposición que se
abrirá o día 8 de xaneiro. 

Como na anterior asamblea
da Plataforma, na do domingo
as ideas saían en fervenza. Cre-
ouse, para coordinar o traballo,
crear unha comisión constituí-
da por oito membros que anali-
zará e botará a andar os distin-
tos proxectos. Sen embargo, al-
gunhas propostas de carácter
particular saíron ao estrado e
anunciaron que nos próximos
meses boa parte da cultura mo-
verase arredor do Prestige. 

Antón Reixa anunciou así
que se van preparar novos ca-
pítulos da serie televisiva Ma-
reas vivas que teñan como ar-
gumento principal as repercu-
sións do naufraxio do petrolei-
ro. Boa parte dos actores parti-
cipantes na serie son algúns
dos máis dinámicos partici-
pantes na Plataforma Contra a
Burla Negra. Propuxo así mes-
mo Reixa a conveniencia de
formar un “banco de imaxes”
arredor da catástrofe, un pro-
xecto que se uniría ao propos-
to por Margarita Ledo de res-
ponder ao ofrecemento dos ci-
neastas bretóns que gravaron
documentais noutros casos de
mareas negras por causa de
petroleiros. 

AAsociación Galega de Ar-
tistas Visuais púxose en boca

do seu presidente Quintana
Martelo a disposición da Plata-
forma Contra a Burla Negra e,
pola súa banda, a Plataforma
Galega pola Cultura Marítima
anunciou a posibilidade de fa-
cer unha concentración con
máis de cen embarcacións tra-
dicionais polas rías afectadas. 

O Consello
tamén se manifesta

O Consello da Cultura Galega
ofreceuse como foro de refle-
xión sobre o tema e fixo públi-
ca a súa intención de celebrar
unhas xornadas de estudio que
analicen a situación creada con
traxedias como estas. Nun co-
municado mostrou a entidade
presidida por Alfonso Zulueta
a súa solidariedade cos afecta-

dos, a súa preocupación polo
impacto da traxedia e o agrade-
cemento pola “masiva resposta
cívica ao desastre”. Manifesta
o Consello que “estes riscos
poderían ser evitados ou cando
menos minimizados cunha po-
lítica seria e realista de preven-
ción, que debe ser xa unha
prioridade absoluta para os po-
deres públicos”. Esixe igual-
mente ás administracións pú-
blicas e aos medios de comuni-
cación “que ofrezan unha in-
formación puntual e veraz dos
feitos, evitando o alarmismo
innecesario pero sen diminuír
nin disimular a súa gravidade”. 

Colectivos como Esculca
ou as Redes Escarlatas emiti-
ron tamén comunicados que
manifestan a súa posición con
respecto ao desastre.♦
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Mil gaiteiros contra o chapapote
Exposicións, música e poesía
son os primeiros actos de protesta do mundo da cultura

CARME VIDAL
Unha gran marea negra gaiteira atravesará as rúas de Composte-
la o próximo día 6 de decembro. Será a primeira acción da Plata-
forma Contra a Burla Negra despois do peche de Laxe e a partici-
pación da multitudinaria manifestación do dia 1. Desde distintos
puntos artéllanse actividades que denuncien a traxedia e mentres
o Museo do Humor prepara unha exposición, Antón Reixa asegu-
ra que se producirán capítulos especiais da serie Mareas Vivas. 

De esquerda a dereita, Xurxo Souto, Sechu Sende, Xavier Estévez, Rafa Villar e Miguel de Lira durante a asamblea da Platafor-
ma Bulra Negra.                                                                                                                                             A . PA N AR O

Mendinho negro

Sedíame eu en Fisterra entre os cons, 
e cercáronme as ondas, qué negras son: 
eu afogando en fuel maldito! 
eu afogando en fuel maldito!

Estando na costa a pescar, 
cercáronme as ondas negras do mar: 
eu afogando en fuel maldito! 
eu afogando en fuel maldito!

E cercáronme as ondas, qué negras son, 
non hai Goberno, nin defensor: 
eu afogando en fuel maldito! 
eu afogando en fuel maldito!

E cercáronme as ondas do negro mar, 
non hei Goberno nin sei limpar: 
Eu afogando en fuel maldito! 

eu afogando en fuel maldito! 
Non hei Goberno nin defensor 
morrerei eu de fame no mar maior: 
Eu afogando en fuel maldito! 
eu afogando en fuel maldito! 

Non hei Goberno nin sei limpar, 
morrerei eu de fame no negro mar: 
Eu afogando en fuel maldito! 
Eu afogando en fuel maldito! 

CARLOS NEGRO

quen me ía dicir a min que iamos ser
ricos, que viviriamos do petróleo nós
que tiñamos que marchar para as
Canarias por non morrer de fame. Que
atopariamos petróleo diante da porta e
choverían cartos. Eu diría que eses

cartos xa eran nosos, mirade vós que
inxenua. Pero ben, saímos na tele e
agora xa me é máis fácil explicar de
onde veño, de onde o Öltanker que me
afunde o peito. Xa o léxico da
biodiversidade mariña é máis simple. 
Agora, que me expliquen a min, se
poden, por que me volveu o medo de
hai quince anos, agora que xa son
maior. Que me digan onde van
aprender a nadar os fillos que non van
querer ser meus. Que alguén me conte
onde se piden as indemnizacións por
tantas ganas de chorar, polo que xa
levo chorado malia non ter motivos,
que din os que saen falar. Que me
indiquen dunha vez onde se desapunta
un da democracia. 
Eu, que quería que ninguén tivese que
estar aí, mándovos as forzas que se me

van gastando. 
Que chegue o Nadal, e eu teña un lugar
ó que volver.

MÓNICA GÓÑEZ SILVA

Velaquí diante dunha morte 
Coa mesma cara de “xa foi” 
Coa ollada baixa 
Co irremediable 
Coa raiba 
Co berro dentro 
Velaquí un cidadán 
non resignado 
Velaquí

FERNANDO DACOSTA

Escolma Contra a Burla Negra
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Cinco finalistas e dous gañadores
de 49 orixinais presentados foron
os seleccionados por un xurado
formado por Roman Raña, Mar-
ta Dacosta, Rafael Fernández,
Xurxo Alonso e Teresa Seara que
fixeron constar na acta do premio
a boa calidade de moitos dos tra-
ballos do concurso. 

En Heleris, Carlos Negro
reconstrúe a biografía dun ho-
me e unha muller da posguerra
con vidas paralelas que se xun-
tan cando forman unha parella.
Helena e Paris son os protago-
nistas dun libro que, segundo o
autor, rememora a xeración á
que pertencen os seus pais. As
dúas voces protagonistas con-
tan vivencias íntimas da infan-
cia e a madurez nun libro de
grande carga narrativa. Carlos
Negro é profesor de ensino me-
dio e autor dos poemarios Far
West e As laranxas de Alí Baba. 

Un poeta da Costa da Morte 

Vogar de couse será, en cambio,
o primeiro libro individual que
vexa publicado Alexandre Ne-
rium. O seu nome apareceu en
diversas antoloxías poéticas, ga-
ñou varios premios literarios e
participou activamente no xa de-

saparecido Batallón Literario da
Costa da Morte pero malia o seu
dinamismo poético non publi-
cou polo de agora ningún volu-
me individual. Vogar de couse é,
segundo sinala, un poemario
mariño. A expresión que dá títu-
lo ao libro define a actividade do
remeiro que ía na popa cando os
barcos aínda non levaban motor
do que se dicía que “vogaba de
couse”. Mariñeiro de Fisterra,
con catorce anos de mariscador
ao longueirón, Alexandre Ne-
rium domina o léxico do mar e
da zona, unha riqueza que sor-
prendeu ao xurado. O propio po-
eta afirma que algúns dos térmi-
nos que emprega non aparecen
nos diccionarios pero están vi-
vas na fala fisterrá. “O mar é
neste libro unha metáfora da vi-
da, divídese en cinco partes que
van recorrendo as distintas eta-
pas relacionadas coas estacións
do ano e remata cun poema ho-
menaxe á literatura galega”,
afirma Nerium, que non pode
deixar de referirse á traxedia que
nestes días se vive na Costa da
Morte. En tres meses o poeta foi
distinguido en catro certames li-
terarios, gañou o Meigas e Tras-
gos de Sarria, o Faustino Rei
Romeu de Rianxo e quedou ter-

ceiro nos Xogos Florais de Ma-
rín e co Johán Carballeira mós-
trase especialmente satisfeito
porque lle dá a posibilidade de
ver o seu libro publicado. 

Escribe Alexandre Nerium
desde neno e atopa na poesía a

“mellor forma de expresión”.
Afirma tamén que os seus poe-
mas saíron á luz empurrados
polo ambiente dinámico que o
Batallón Literario creou na
Costa da Morte co que partici-
pou en ducias de recitais.♦

Carlos Negro e Alexandre Nerium
gañan o Johan Carballeira de poesía
O xurado destaca o alto nivel do certame

Cavafis e
os nosos
bárbaros
RAMIRO FONTE

Aoutra noite, contemplan-
do o mar negro da ría,
sobre o que esvaraban

as luces dos reflectores, deume
por follear unha biografía de
Cavafis para fuxir dos malos
agoiros. Ventureiramente, colec-
ciono biografías de poetas e esta
é unha das moitas que escriben
os anglosaxóns, verdadeiros
mestres deste xénero. Nunha
ocasión escoiteille dicir a un au-
tor galego que todo escritor de-
bería estar obrigado a escribir
unha biografía sobre outro escri-
tor. El cumprira con esta obriga,
e eu deberei conformarme, sos-
peito, con ser devoto lector des-
te tipo de libros. 

O certo é que volvín atopar-
me cun deses poemas que,
desde hai tempo, forma parte de-
sa antoloxía persoal na que un
xunta as obras mestras. Non son
unha excepción. Non sei de nin-
guén que se sinta atraído pola
poesía ó que non lle teña oído
falar de Agardando polos bárba-
ros. É ademais un deses poemas
que tanto pode aparecer mencio-
nado nun artigo de política
doméstica como ser unha cita
que un caza ó vó coa intención
de adornarse. Reléndoo decatei-
me de que non o coñecía ben ou
que, se o coñecera, xa esquecera
matices de importancia. Os
grandes poemas son grandes
xustamente porque nunca os co-
ñecemos de todo, porque nunca
acabamos de lelos.

Estou persuadido de que a
poesía presta unha boa axuda á
raza do home nos tempos de ca-
tástrofes. Revélanos a dobre con-
dición de seres sometidos á
intemperie da vida e ás tempesta-
des da historia. Aristóteles pensa-
ba que a poesía era máis verídica
cá historia. Cavafis, que é un po-
eta máis aristotélico ca platónico,
suxírenos que a historia do home
moderno xa está escrita nos
libros de historia antiga.  

O poema fala da
decadencia dun imperio. Unha
sociedade opulenta, corrompi-
da e crepuscular agarda ese día
pola chegada dos bárbaros. Tó-
dolos poderosos se preparan
para recibilos porque nos
bárbaros está a solución. Fatal-
mente, eis o matiz de Cavafis,
a traxedia é que os bárbaros
non veñen. Camiñando baixo a
choiva inmisericorde, en direc-
ción á manifestación máis dra-
mática que nunca viramos os
galegos, un amigo comezou a
falarme da caída dos imperios,
e da chegada dos bárbaros. Eu
comenteille este artigo, que es-
taba rematando. E, vendo a
choiva que caía, atrevinme a
dicirlle unha frase de Juan Ra-
món Jiménez, tomada do retra-
to que el fai de Rosalía e que
ata agora nunca me atrevera a
pasala ó papel por considerala
demasiado dolorosa: “Toda
Galicia es un mojado
manicomio, donde se tiene en-
cerrada a si misma”. Demasia-
do dolorosa. Perdoade.♦

CARME VIDAL
Carlos Negro con Heleris e Alexandre Nerium con Vogar de
couse resultaron ser os gañadores do Premio Johan Carba-
lleira fallado o pasado sábado 30 de decembro. O xurado
destacou na acta a alta calidade dos orixinais presentados,
razón pola que decidiu outorgar o galardón aos dous poetas. 

Carlos Negro.                                                                                     A . PA N AR O



Aos noventa e un anos recén
cumpridos (naceu o 11 de no-
vembro de 1911-11/11/11) mo-
rreu o pintor chileno Roberto
Matta Echaurren, herdeiro dun-
ha das fortunas máis importan-
tes de Santiago de Chile.

Matta abandonou o seu país
natal en 1934 por dúas razóns,
unha intelectual, estudiar arqui-
tectura; outra política, non atura-
ba o ambiente político-intelec-
tual do seu país natal logo de que
o dereitista Jorge Alessandri ga-
ñase as eleicións. Un dos primei-
ros países en que recalou foi Es-
paña, onde coñeceu a Lorca, a
Dalí, a Alberti. Marchou logo a
París, onde entrou como alumno
no obradoiro de Le Corbusier, co
que traballou no proxecto de Ci-
dade Radiante. Por medio de Da-
lí coñeceu a André Breton, da-
quela director da sala de Arte Su-
rrealista Gradiva, quen lle com-
prou diversos deseños e o convi-
dou a participar na ilustración
–con outros pintores surrealis-
tas– da edición de Os cantos de
Maldoror preparada pola edito-
rial G.L.M. (Guy-Lewis Mano),
en 1938. Ese mesmo ano o chile-
no pintou unha serie de “morfo-
loxias psicolóxicas”, pinturas e
deseños nacidos do automatismo
absoluto preconizado naqueles
anos por André Breton, ao tempo
que se integraba absolutamente
no surrealismo. Cando o estalido
da segunda guerra mundial, vai-
se aos USA, onde profundizará a
súa pintura e sufrirá a influencia
de Marcel Duchamp –non só
pictórica, senón tambén verbal–,
ao tempo que participa na expo-
sición surrealista de 1942 en No-
va Iork. É nestes anos que come-
za o grande Matta, e a súa pintu-
ra influirá en artistas americáns
como Arshile Gorky e outros.

En 1948, por razóns de orde
moral, é expulsado do surrealis-
mo: “Por decisión tomada en Pa-
rís o 25 de outubro de 1948, Mat-
ta Echaurren é excluído do grupo
surrealista por descalificación in-
telectual e ignominia moral”, se-
gundo o comunicado asinado po-
los membros do movimento e da-
do a coñecer na revista Néon o 4
de novembro. Os surrealistas, en
especial André Breton, culpábano
de ser en certa maneira responsá-
bel do suicidio de Arshile Gorky,
unha responsabilidade que Matta
nunca minimizou. Once anos
despois, será readmitido no movi-
mento, readmisión que se dá a co-
ñecer na última páxina do catálo-
go da Exposición Internacional
do Surrealismo “Eros”, co título
de “Derradeira hora”. Para Matta
a exclusión foi dura, pois nunca
deixou de se considerar surrealis-
ta –surrealista antes que pintor–,
xa que para el o surrealismo era
“a única disciplina que permete
unha constante transformación,
unha remisión e unha reorgani-
mación das actividades humanas
e dos fenómenos”.

Matta sempre foi un pintor

revolucionario. Sempre estivo
atento ás loitas tanto de América
Latina, aínda que non tornase ao
seu país natal ata 1970, convida-
do por Salvador Allende, como
ás que se desenvolvían noutros
lugares do planeta. Os seus ca-
dros móstrano: “O verbo Améri-
ca”, “As luces do odiado “ (adi-
cado a Trotski e Marat), “A cues-
tión” (sobre a tortura sofrida por
Henri Alleg durante a guerra de
Alxeria), “Rosenbelles” (sobre o
xuízo so matrimoño Rossenberg
condenados nos USA por espio-
naxe a favor da URRS ), “Sobre

o estado da Unión” (tríptico que
é unha evocación da guerre de
Vietnam e dos disturbios raciais
nos USA), “A vida de Allende A
morte”, “Para matar Ramón coa
bala de Martí”, “Cuba amanaza”
(xogo de palabras entre amañece
e ameaza), estes dous últimos a
favor de Cuba, etc. A súa pintu-
ra, evitando toda alusión anecdó-
tica, é algo así como unha parti-
cipación nos dramas colectivos
contemporáneos. 

A pintura de Matta, nunca
estática, nunca estética (“acho
que non teño unha posición esté-

tica”), sempre en constante mo-
vimento, sempre querendo ache-
garse ao pobo (“O papel do artis-
ta é perderse, afogars na afectivi-
dade do pobo”), denota tanto a
súa formación de arquitecto, co-
mo a procura do maravilloso e a
fuxida da abstracción –ben quen
procurase sempre novas técni-
cas, ultimamente estaba intersa-
do na aplicación do computador
á arte–, e aínda que algún crítico
quixo unir a súa pintura á cien-
cia-ficción, as figuras das súas
teas non habitan nun mundo pa-
ralelo: son homes, ou máis ben
reflexos deformados dos homes
no espello dun inconsciente per-
turbado, espantado ou agresivo. 

Sempre á procura de novas
técnicas, a pintura de Matta pode-
ría dividirse en diversos períodos:
1938-1942 (a
época das mor-
foloxías psico-
lóxicas) 1942-
1950 (período
de lirismo case
a b s o l u t o ) ;
1950-1973 (ca-
racterizado por
un mococronis-
mo pálido e un
pouco xordo,
con cadros que
fan referencias
directas a acon-
tecimentos polí-
ticos); 1972-
2002 (onde sen
abandonar o es-
plendor cósmico, desaparece a
austeridade formal e as composi-
cións orixínanse a partir dun auto-
matismo controlado, alcanzando
os cadros grandes dimensións até
4 metros e máis de longo, apare-
cendo nas últimas pinturas as ex-
perimentacións a partir do uso do
computador). A partir de 1960
abocouse tamén ao deseño, ilus-
trou unha manchea de libros, e a
escultura, os aspectos menos co-
ñecidos da súa producción.

Coas súas pinturas, sen re-
nunciar nunca ao fluxo do desexo
nin á vertixe de Eros (título dun
cadro seu de 1944) e sob a in-
fluencia de Duchamp, Matta po-
bou os seus cadros de máquinas,
de seres totems e mutantes, de in-
sectos eléctricos, de humanoides,
de larvas: alegoría do noso tempo
percibido como un reino ciberné-
tico. Mais se ben era un pintor
cósmico que tentaba traducir, a
partir da súa visión interiorizada
despois de tomar conciencia de
“estar con unha horríbel crise da
sociedade”, a condición humana
fronte ao infinito máis que no seo
das realidades cotiás, nunca es-
queceu estas e aí están os seus ca-
dros “políticos” que elaboraron o
que chamaba “a verdadeira poéti-
ca revolucionaria, o imaxinario
colectivo e creador”, realizando
desta maneira no campo pictórico
unha das ambicións maiores do
surrealismo.♦

X.G.G.
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A pantasma
da casa
Baixo o nome Avenida do
Parque, 17 preséntase este re-
lato de misterio sobre unha ra-
paza, Marta, que se traslada a
vivir cos
seus pais a
unha vella
casa. Sobre
a vivenda
existía
unha lenda
que para
Marta
comeza a
converterse
en realidade.
Co tempo, a
nena aprende
a convivir cunha pantasma so-
bre a que pesa unha maldición
que lle impide abandonar a
casa. Agustín Fernández Paz
consegue transmitir unha gran
intensidade, ben mesturada
con humor, nesta historia
publicada na serie laranxa da
colección Barco de Vapor da
editorial SM.♦

O príncipe
‘Mocos’
Manuel Lourenzo relata dunha
forma simpática a vida de Es-
tanislao, príncipe de Sofrovia.
Trátase dunha historia que
abrangue a vida dun neno, non
demasiado agraciado
fisicamente, que nace no seo
dunha familia real e que
acabará convertíndose en
Tanis I, “o Mocos”. Dentro da
colección
Merlín de
Edicións
Xerais, es-
te libro
consegue
facer rir ao
lector en
todo
momento.
Ben é certo
que nesta ta-
refa axudan
moito as ilustracións de
Santiago Gutiérrez.♦

Metáfora
de Guerra
Con esta novela simbólica,
Memoria dun soldado,
Alfredo Conde maniféstase
abertamente contra o militaris-
mo, a discriminación por mor
das tendencias sexuais, a into-
lerancia e falta de respecto ás
ideas dos demais. Sempre
fuxindo do
realismo,
nun ton
metafórico,
o escritor
de Allariz
presenta a
súa décima
novela na
editorial So-
telo Blanco.
Os outros dí-
as foi o
primeiro
libro deste autor tratando este
tipo de xénero, que desta vez
perfecciona ofrecendo unha
mensaxe moito máis clara e
comprometida.♦

A pintura
de Matta,
nunca
estática,
nunca
estética,
sempre en
constante
movimento,
sempre
querendo
achegarse
ao pobo.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. PEL DE LOBO.
Xosé Miranda.
Xerais.

2. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro.
Galaxia.

3. CONCUBINAS.
Inma López Silva.
Xerais.

4. O LIBRO DOS APARECIDOS.
Xerardo Quintiá
Francka Editora.

5. AS CHAMADAS PERDIDAS.
Manuel Rivas.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA A DEBATE.
Varios autores.
Xerais.

2. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.

Xosé Henrique Costas.
Positivas.
3. TECNOLOXÍAS DA

COMUNICACIÓN.
Domingos Docampo.
Xerais.
4. TRES TEMPOS E

A ESPERANZA.
Mariví Villaverde.
A Nosa Terra.

5. A ESPERANZA BRETONA.
Anxo Fernández Ocampo.
Sotelo Blanco.

Tabela das letras

Librerías consultadas:
Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).

Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

Un surrealista en constante mutación 
Na morte do pintor chileno Roberto Matta

Portada realizada por Roberto Matta.
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Título: Un Abrente Teatral.
Autoras: Inma López Silva e Dolores Vilavedra.
Edita: Galaxia. Colección Continental.

En 1973 a asociación Abrente de
Ribadavia puxo en pé unha se-
mana de teatro que foi logo o
congreso de renovación da esce-
na galega. O Chucho (Xesús
Sánchez Orriols) comunista e
animador de Abrente, pasaba en-
tre o público unha ficha de Ela-
dio González sobre a remota tra-
dición teatral das feiras de Galiza
e en particular nas terras do Avia. 

O Chucho era un viscontia-
no que abría a súa casa grande
para os debates sobre teatro,
que eran de abrente porque re-
mataban de feito no abrir do
día, e estaban organizados por
Abrente que era a asociación
cultural con nome de revolu-
ción, a metade de camiño entre
as Luces e Odesa. 

O Abrente de Ribadavia du-
rou ate 1980 e xa é unha re-
ferencia histórica para o teatro
de nós que Inma Souto e Dores
Vilavedra traducen e documen-
tan case trinta anos despois nes-
te libro editado por Galaxia. Por
fin, porque moitas das explica-
cións de que o teatro suba os
banzos do recoñecemento públi-
co con pés de chumbo están nos
sucesos de Abrente que por cer-
to fenecera como congreso da
escena galega
ao se consti-
tuír o primeiro
Goberno auto-
nómico. 

O Chucho
é un actor cla-
ve desta histo-
ria. Prestaba a
casa, o licor
café, o teléfo-
no, a bibliote-
ca antolóxica,
con libros in-
zados de re-
cortes e críticas nas lapelas. Pu-
ña tamén a paciencia de inter-
mediario fronte a censura e as
artes de embaixador cos outros
teatro ibéricos nunha visión fe-
deral,  máis defensora do que
Anguita chama as vantaxes da
historia en común, ca da cons-
trucción dun teatro nacional.
Esta posición do home ilustra-
do, xeneroso e nada paternalis-
ta por certo, podería asemellar-
se á da nova dramaturxia que
emanaba do teatro independen-
te español. Faiscaba igual que
unha lámpada de magnesio
cando defendía o seu lugar co-
ma o do liberalismo e a moder-
nidade contra os que querían
pór ao día a tradición do teatro
popular que continúa no das Ir-
mandades e se actualiza coa
dramaturxia de Nós e dos epí-
gonos. Sobre todo por unha
idea que acompañaba aos na-
cionalistas coma disgresión
intermitente (e por veces ridi-
culizada polos iberistas con

abuso coma ruralismo ou pra-
dolameirismo) que se aproxi-
maba a un realismo costumista.

O proxecto de recuperar o
teatro enterrado pola Ditadura
(no da Noite de Pedra non había
discusión) parecíase ao da tripu-
lación do galeón desarborado
despois do temporal, con parti-
darios de solucións de emerxen-
cia e outros a prol de abandonar
o barco. As artes plásticas, mal
que ben, seguiran a tradición das
vangardas a pesar da censura e o
illamento pero a representación
fora proibida. Agora, en pleno
revisionismo pagado polos fran-
quistas con subvencións públi-
cas, hai quen desconfía en públi-
co que existise tal cousa coma a
censura. Na páxina 144 do libro
de Vilavedra e Souto, dentro dun
interesante capítulo que fala da
censura miserábel de Franco,
aparece unha foto da detención
dos Goliardos pola Guardia Ci-
vil cando estaban a representar
La Boda de los Pequeños Bur-
gueses no adro da igrexa de San
Xoán da Ribadavia.

■ COSTUMISMO,
MODERNIDADE E
TEATRO NACIONAL

Sería inxusto reducir o barroco
debate de Abrente ao trío  cos-
tumismo, modernidade cosmo-
polita e construcción do teatro
nacional. De feito, cada unha
destas posicións enganchaba
con outras relacionadas cos
proxectos profisionais do tea-
tro coma os da itinerancia ou as
salas municipais ou os varios
modelos de formación de acto-
res e directores. A complexida-
de da proposta dun  Teatro Na-
cional, preponderante nos de-
bates de Ribadavia, aparece ta-
mén no protagonismo de
Eduardo Blanco Amor, que ti-
ña todo a autoridade para falar
en nome do teatro exiliado pe-
ro que tamén fixo saltar chis-
pas de magnesio cando de-
fendeu de cuñas a necesidade
de dar cunha clave poética po-
pular. O seu discurso parecíase
ao de La Barraca para a busca
dunha clave poética popular, de
formalismo básico e inxenuista
pero nada demagóxico. O mes-
mo Euloxio Ruibal que deosta-
ra nas regueifas de Abrente a
Blanco Amor, recoñece hoxe
que na idea do autor d´A Es-
morga latexaba un san e com-
prensíbel paternalismo. Ruibal
atrévese a aplicar a memoria de
Abrente coma un negativo en
celuloide sobre a realidade ac-
tual e sinala: “Curiosamente,
moitos daqueles acérrimos opo-
ñentes a Blanco Amor colabo-
ran arestora por medio de series
televisivas, a fornecer de banais
pasatempos ao actual público
atrasado” Blanco Amor defen-
día un teatro elemental para que
levedase a asa en ausencia do

paxaro teatral: o público. Al-
gúns dos que se puxeron estu-
pendos contra el participan
agora da idea dun teatro en bi-
linguismo armónico que defen-
de o único ex-ministro de Fran-

co en activo e tamén defende-
ron proxectos de creación de
público que pasaban polo sai-
nete, o astrakán ou a noite das
badaladas en versión teatral,
interesante modernidade. 

Recordar esta e outras in-
clemencias da historia é posí-
bel nas páxinas do libro de In-
ma López e Dores Vilavedra.♦

G. LUCA DE TENA

Repulgo da tradición e traición da modernidade 
Publícase un estudo sobre as Mostras de Ribadavia de teatro

Inma López Silva e Dores Vilavedra.

O Abrente
de
Ribadavia
durou ate
1980
e xa é unha
referencia
histórica
para o noso
teatro.



Título: Os luns ao sol.
Director: Fernando León de Aranoa.
Intérpretes: Javier Bardén, Luís Tosar, Cel-
so Bugallo, José Ángel Egido.

Ganadora da Concha de Ouro
en San Sebastián, seleccionada
para os Oscar deste ano, louba-
da aquí e alá como unha fita de
“culto” e citada insistentemente
en calquera foro que se precie
sobre o tema do paro, Os luns ao
sol ten acadado unha aceptación
tan unánime como infrecuente
nunha fita destas características.
A ninguén se lle escapa que o
filme oferece elementos de va-
lor. A escolla do tema (infre-
cuente por este e outros lares,
Loach aparte), o traballo dos ac-
tores, espléndido en todos e
alonxado do divismo actoral tan
en boga (moi
de agradecer a
non xerarqui-
zación dos pla-
nos das facia-
nas dos acto-
res), a preme-
dita sinxeleza
formal e efica-
cia narrativa e
a súa capacida-
de para ser
quen de acadar
esa sorte de co-
municación in-
terior coa mira-
da do especta-
dor que inte-
rioriza non
poucos ele-
mentos e circunstancias do dra-
ma, son aspectos que seica con-
tribúen a establecer unha valora-
ción positiva do filme. 

Porén, cicais sexa agora o
momento de reflexionar, dun
xeito máis acougado, sobre os
auténticos valores que, ao
meu xuízo, transitan pola pelí-
cula de León de Aranoa máis
alá da degustación immediata
do seu absoluto éxito de pú-
blico e taquilla.

Certamente, todos recoñe-
cemos o que hai debaxo da pel
do filme de León de Aranoa e,
emocionalmente, todos (desde a
Confederación de Empresarios
ata a crítica cinematográfica
máis radicalizada) sofrimos
(nos compadecemos) coa narra-
ción das desventuras dos perso-
naxes do drama, victimas da  la-
cra do paro. Porén, na miña opi-
nión, Os luns ao sol semella en
moitos momentos unha película
falsa (resulta sorprendente que
en todo o longo do filme non se
cite nin unha soa vez a palabra
“sindicato”)  e, permitaseme de-
cilo, desmovilizadora.  

As intencións previstas no
arranque (as imaxes reais das
loitas dos obreiros do naval no
Xixón dos comezos dos oitenta)
irán pouco a pouco difuminán-
dose e esquecéndose, para seme-
llar colocadas alí como unha re-
ferencia de partida ou como un-
ha anécdota de carácter decorati-

vo onde inserir a evolución pos-
terior dos personaxes do drama.
Nada haberá (aparentemente)
que nos remita a elas nin ao seu
(real) sentido reivindicativo e
Santa e os seus colegas preferi-
rán a fuxida imaxinaria cara á
busqueda das antípodas ou as
peroratas etílicas como antidoto
contra a accción, como bálsamo
de Fierabras que os libere do
compromiso e da loita (a pedra-
da á farola sera só un reflexo).
Por iso, ao meu entender, Os
luns ao sol, a pesares das súas
boas intencións, resulta funcio-
nar no seu conxunto como unha
película desmovilizadora, unha
fita que, tal como facían os escri-
tores e xornalistas bempensantes

da Inglaterra victoriana cando
denunciaban as miserias dos tra-
balladores, pretende só a explo-
ración dunha situación ollada
desde a óptica dun entomólogo
ou dun observador neutral que,
iso si,  non pode deixar de sentir
simpatía e consideración polas
criaturas doentes do drama, un-
has criaturas que rematarán, nun
final abrupto e cortante como un
coitelo, por deixarse levar a unha
viaxe a ningunha parte. Metáfo-
ra esta que, desde certa perspec-
tiva, convirte á pelicula en reac-
cionaria, xa que, se o prólogo do
filme nos ofrecía a realidade do
combate reivindicativo dos
obreiros do naval, o seu epílogo
parece concluir (se facemos va-

ciado do resto) que ese final de
desencanto, pasividade e alco-
hol, semella o desenlace inevitá-
bel ao que se verán condenados
aqueles protagonistas sen rostro
que abriron o filme e que agora,
cansos e avellentados, non aspi-
rarán a outra cousa que a poñer
as súas facianas os luns ao sol
para deixarse levar pola corrente.
Discurso que, a pouco que sexa
ben empaquetado, non seria de
extrañar que optivera a bendi-
ción urbi et orbe do noso univer-
sal tio Oscar como aval impres-
cindíbel para ser pasivamente
consumido/asimilado polos es-
pectadores de todo o mundo.♦

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS
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El Summum
Nº 6. Outubro-decembro de 2002. De balde.
Dirixe: Inaciu Iglesias.
Edita: Ediciones Ámbitu.

Esta revista cultural asturiana
dá conta da actualidade no
mundo das artes e das letras.
Hilario Rodríguez analiza o
cinema de Kiarostami. Toño
Barral recorda o 125º aniver-
sario do descubrimento dun
sistema
de grava-
ción de
sons.
Xuan Be-
llo
entrevista
o
dramaturgo
Fernando
Renjifo. José Havel rememo-
ra o que significou para o ci-
nema a nouvelle vague.
Manolo Abad entrevista o
grupo The Zephyrs. Juanmi
González entrevista o cineas-
ta Javier Aguirre.♦

Vide
Nº 1. Outono de 2002.
Dirixe: Xabier Ropero.
Edita: Fundación Vigo en Deporte.

Este primeiro número presen-
ta os obxectivos da
Fundación Vigo en Deporte,
que quere dinamizar o depor-
te de base. María Abalde fai
un repaso das infraestruturas
deportivas coas que conta a
cidade. Xoán Carlos
González explica como
funciona a tarxeta Siareiros,
que
permite
asistir aos
encontros
de varios
conxuntos
a un prezo
moi barato.
Inclúese
unha entre-
vista con
Tamara Val-
derrama, a
patinadora máis destacada de
Galicia, xusto despois de que
Vigo fose sede do mundial
deste deporte.♦

Carreiros
Nº 1. Novembro de 2002. De balde.
Edita: A.C. A Fervenza de Ouzande.

Carmela Arines fai un estudo
sobre os muíños,
especialmente os de
Ouzande. Xabier Cam-
ba relata
a recupe-
ración
destes edi-
ficios na
fervenza.
Manuel
Pereira in-
cluso escri-
be un sone-
to á devan-
dita ferven-
za. No capítulo de entrevista,
o protagonista é Severino
Loureiro, que explica como
era o Ouzande de antano.
Dáse conta do IV Festival
“Musicas da terra”. Ademais,
inclúense noticias sobre
música, teatro e actualidade
parroquial.♦

Os luns
ao sol,
a pesares
das súas
boas
intencións,
resulta
funcionar,
no seu
conxunto,
como unha
película
desmobili-
zadora.

Nos anos sesenta e setenta, no
debate aberto entre a crítica ci-
nematográfica para dilucidar as
relacións entre un cinema polí-
tico e un cinema politizado, Je-
an-Luc Godard terciaba no
asunto para proclamar a necesi-
dade  de facer  non filmes polí-
ticos, senón  facer “politica-
mente os filmes”. Daquela
considerábase  que en calquera
intento de analise sobre as in-
tencións explicitamente políti-
cas das películaS cumpría, co-
mo premisa, establecer unha
clara distinción entre o chama-
do cinema de “coñecemento” e
o cinema de “recoñecemento”. 

Polo primero entendíase
aquel que tiña como obxecto
prioritario provocar unha refle-
xión política a partires do filme
intrinsecamente considerado,

propiciando a intervención ac-
tiva do espectador o que con-
ducía á consideración do filme
como un producto absoluto e a
referenciar as análises políticas
e os seus sentidos desde as pro-
pias coordenadoas de reflexión
que na conciencia do especta-
dor a película provocaba. A es-
ta tipoloxía pertencían, entre
outras, A Cecilia de Comolli, A
estratexia da araña de Berto-
lucci, Salvatore Giuliano de
Rosi , Allonsanfan dos Taviani
ou Jonas que terá 25 anos no
ano 2000 de Tanner.

Pola contra, o cinema de
recoñecemento era aquel que,
partindo dunha apariencia po-
lítica(sobre todo temática),
non pretendía tanto a reflexión
como a adhesión do especta-
dor, conducindo a este non a

análise política a partires do
que o filme propuña, senón
que remitía o seu sentido polí-
tico cara ao exterior, cara ao
que se coñecia fóra do seu dis-
curso interno. Pola tanto a ac-
ción do espectador deven así
absolutamente pasiva(cáseque
contemplativa )propiciando
neste unha actitude emocional
e non reflexiva que proviña do
que o espectador xa coñecía
antes de ollar o filme. A esta
categoría pertenceron, Todo
Modo de Petri, O honor perdi-
do de Katharina Blum  de
Schlöndorf, Saco e Vanzetti de
Montaldo, Il delito Matteoti de
Vancini ou  En nome do pobo
italiano de Risi.

Ao meu entender Os luns
ao sol debería ser incluida nes-
te segundo grupo.♦♦

As dúas vias do cinema político

Os luns ao sol, viaxe a ningunha parte
A fita é aspirante ao Oscar

Fernando León de Aranoa nun descanso da rodaxe de Os luns ao sol.



Título: Galegos na Bahia de Todos os Santos.
Autor: Lois Pérez Leira.
Editorial: Galicia no mundo.

Sorprende os poucos estudios re-
alizados sobre a emigración en
relación coa relevancia que ten na
nosa historia. Non existe unha fa-
milia que non estea atravesada
polo drama dos
que tiveron que
abandonar a
súa casa fuxin-
do, as máis das
veces da mise-
ria e a fame. Es-
ta diferencia de
alcance entre as
investigacións e
a amplitude da
realidade é la-
cerante aínda,
malia que dun
tempo a esta
parte aparezan
algúns estudios
parciais fundamentalmente pro-
movidos por historiadores. 

Se a investigación académi-
ca deixou un baleiro no que de-
bía ser un tronco fundamental
das ciencias sociais e históricas,
pouco se fixo por achegarnos as
vidas particulares daqueles que
algún día tomaron un barco e
cruzaron o océano na busca de

traballo. Valioso é, neste sentido,
o traballo desenvolvido por Xo-
sé Neira Vilas nas súas crónicas
da emigración nas que recupera
unha manchea de biografías de
nomes que no país quedaron es-
quecidos. Neira Vilas afonda no
galego en dous países nos que el
viviu por longo tempo, Cuba e a
Arxentina, lugares privilexiados
de recepción de galegos e que
concentran boa parte das obras
escritas arredor da emigración. 

Estas carencias fan valioso o
libro de Lois Pérez Leira, Gale-
gos na Bahia de Todos os Santos.
Pouco se sabe dos emigrantes que
marcharon para a cidade brasilei-
ra, que se estableceron principal-
mente no comercio e que organi-
zaron a súa vida arredor de cen-
tros que, como noutros países,

eles mesmos foron creando. Un-
ha emigración concentrada fun-
damentalmente na zona sur de
Pontevedra. Entre dous concellos
próximos, Pontecaldelas e Forne-
los de Montes, concentrábase
máis da metade dos que tiraron
pasaporte para Bahia. A emigra-
ción está aínda presente en cada
casa destes concellos e algúns dos
seus viciños son os protagonistas
directos do libro de Pérez Leira. 

Despois de presentar as insti-
tucións galegas creadas na cidade
bahiana, Leira achégase ás biogra-
fías particulares de máis de vinte
emigrantes aos que lle dá voz pa-
ra que conten a súa historia. En
case todos, un denominador co-
mún, a lembranza daquela carta
de chamada que lles abría as por-
tas do Brasil e a dor da longa tra-

vesía –por volta de vinte días- que
os había de alonxar da terra. En
case todos tamén a lembranza lon-
xana da pobreza e un presente de
prosperidade por veces mesmo
opulenta. Amaior parte dos perso-
naxes entrevistados teñen ou tive-
ron importantes cargos no Centro
Español ou no Hospital Español e
iso, na Bahía, significa claramen-
te pertencer a unha clase alta que
impedía, por exemplo, a entrada
aos negros –unha maioría aplas-
tante da poboación, arredor dun
80%- nas súas sedes ate hai ven
poucos anos. 

Pepe e o propietario da Perini
que ten 800 traballadores empre-
gados e lembra no inicio da con-
versa a súa dura infancia e a tris-
tura da marcha. Enrique Márquez
é un próspero construtor e Severi-
no Piñeiro un hoteleiro de luxo.
Entre os empresarios, un líder de
esquerdas, Xavier Alfaia e dous
futbolistas de éxito. Dun xeito ou
outro o ronsel que se ofrece ca-
racterízase polo trunfo, por ver
cumprido o soño que cada quen
levaba cando subían aos enormes
transatlánticos que saian do porto
de Vigo. Sen embargo, poucas
circunstancias dan historias máis
dramáticas que a emigración. En
calquera dos lugares de proce-
dencia destes triunfadores agro-

man os relatos producidos nese
esgazamento e que orixinaron
fracturas que nunca curaron. Gár-
danse nas cartas cruzadas e na
memoria das casas. Na fala de ca-
da un dos que regresaron contan-
do como un familiar “chamaba
por el” e iso facía que conseguira
o pase a Brasil e que, nese acio ía-
se levando a familiares e viciños,
convertendo así unha cidade co-
mo Bahia en  representante dunha
parte pequena de Galiza. Ou sen-
tir aínda o estarrecemento cando
alguén conta como cando á noite
chegaban dúas viciñas xuntas á
casa é que viña unha mala noticia
dos que estaban alá, con seguri-
dade, a morte dalgún deles. Quen
no día das festas patronais pase
por un deses concellos do sur de
Pontevedra non se extrañe de ver
a bandeira brasileira pendurada
da torre da Igrexa. Representa a
todos os viciños que aínda non re-
gresaron. Moitos deles están a pa-
sar agora grandes dificultades
económicas. Algúns anceian re-
tornar pero ven imposíbel ter no
país un futuro distinto do pasado
dos que fuxiron. Poucos tiveron a
fortuna de Pepe o da Perini e moi-
tos deles non pisaron nunca o
Centro Español.♦

MARÍA CARBALLO
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Título: Historias mínimas.
Dirección: Carlos Sorín.
Guión: Pablo Solarz.
Intérpretes: Javier Lombardo, Antonio Be-
nedictis, Javiera Bravo, Mariela Díaz, Fran-
cis Sandoval.
Nacionalidade: Arxentina-España, 2002.

Chega aos cines galegos a sor-
presa do pasado Festival de San
Sebastián, o filme do arxentino
Carlos Sorín que se fixo co Pre-
mio Especial do Xurado, algo así
como a medalla de prata, coas ar-
mas exclusivas do cinema espido
e a espontaneidade optimista das
denostadas comedias de Vittorio
de Sica. O autor ten citado expli-
citamente Milagre en Milán co-
mo unha das súas referencias.
“Estamos absolutamente namo-
rados”, sentenciaba un entregado
Wim Wenders, presidente do xu-
rado, tralo anuncio do premio.

A Patagonia é o escenario,
máis ca un fondo, un verdadeiro
estado anímico, no que se enfían
e desenfían as tres historias mí-
nimas que Sorín foi improvisan-
do a partir do esquema deseñado
co guionista Pablo Solarz. His-
torias que foron tomando logo
corpo cos trazos dun grupo de
actores non profesionais, outra
vez a bendita teima de substituír
personaxes por persoas. 

Un vello de obstinada mira-
da, sosia austral do chorado Ri-
chard Fansworth de Unha histo-
ria verdadeira (David Lynch),
que percorre a Patagonia na bus-
ca dun can perdido; un filosófico
vendedor ambulante, acompaña-
do dunha torta de aniversario moi
especial e dun
amor impetuo-
samente infantil
pola tendeira da
vila onde todas
as historias con-
verxen; unha
moza asfixiada
pola soidade
extrema da Pa-
tagonia, elixida
para un concur-
so da televisión.
Estes son os
elementos cen-
trais das tres
historias que o
filme leva ata o
confín xeográfi-
co e emocional,
personaxes dun curioso Bestiario
que converten a Sorín nunha es-
traña caste de Cortázar optimista
e cinematográfico.

O artífice desta nova xoia do
cinema arxentino actual, que se
suma a títulos xa indispensables

como O fillo da noiva, O mesmo
amor, a mesma choiva ou Nove
reinas, é un cineasta pragmático,
un partidario do neorrealismo
que traballa no mundo da publi-
cidade para pagar as facturas. A
orixe destas historias mínimas
haina que buscar na filmación
dun anuncio televisivo que levou
a Sorín ata un pobo perdido da
Patagonia, onde debía escenifi-
car un deses comerciais tan de
moda con “toque existencial”.
Neste, os “aborixes” extasiában-
se coa chegada da moderna tec-
noloxía, ou sexa as liñas telefóni-
cas. A colisión coas xentes e os
modos de vida daquel recanto
austral foi a faísca que tiña que
prender a inspiración do cineasta
latente.

Pouco despois, Sorín retor-
naba a aquela Patagonia espiri-
tual, como o Gran Canón da
grandilocuencia filosófica ma-
de in Hollywood. Con el viña
un grupo de trece persoas, un
equipo técnico mínimo e un só
actor profesional, Javier Lom-
bardo. Con el tamén os cartos
gañados no seu traballo de pu-
blicista mercenario, que terían
que sufragar aquela aventura de
escaso interese para a devasta-
da industria cinematográfica

arxentina. A Patagonia de novo
convertida en paraíso terrenal
para unha tribo de hippies des-
pistados. A priori podiámonos
botar a tremer e imaxinar algún
delirio new age sobre o sentido
do home no universo.

¿O resultado? Deslumbrante
contra todo prognóstico. Hora e
media escasa de impacto emo-
cional directo, a mesma lufada
de puro cinema que lle fixo de-
clarar a Wenders a súa paixón de
amante cinéfilo. Amor platónico
como bo amor cinéfilo, dende a
distancia da butaca que potencia
o caldo de comedia co que Sorín
cociña todo o seu filme, pero
igualmente efectivo na súa car-
tografía dos sentimentos.

■ OUTRA ESTRELA
DA ESCOLA ARXENTINA

Emparentada co mellor cine da
castigada Arxentina, o mesmo
que hai algo máis dunha déca-
da practicara Adolfo Aristarain
con Un lugar no mundo, o
mesmo que seguiu chegando
despois na errática produción
de Marcelo Pyñeiro, o mesmo
que dende hai uns anos embo-
tellan en parella Juan José
Campanella e Ricardo Darín.

Historias Mínimas consegue
estremecer porque captura esa
maxia de espontaneidade que
acompaña os seus propios prota-
gonistas, porque os seus anceios,
dúbidas e emocións son tamén
as súas verdades. Hai un risco
evidente en apostar por seres de
carne e óso para interpretar unha
historia de ficción, un risco que é
o único xeito de atrapar eses efé-
meros momentos de honestidade
representativa que hai medio sé-
culo vibraba en filmes de Rosse-
llini como Paisa, Alemaña, ano
cero ou Stromboli.

Cando Sorín marchou a Do-
nosti coa súa troupe para pre-
sentarlle o filme ao público eu-
ropeo, un dos seus “actores”,
traballador de correos na Pata-
gonia, tivo que encadearse para
obter o permiso dos seus supe-
riores e poder viaxar ao outro
lado do Atlántico.  Outra ”ac-
triz” sufriu unha crise de histe-
ria e choraba desconsolada can-
do os periodistas a asaltaban xa
nos fastos do festival. Historias
mínimas tamén, pero que co-
bran un significado especial
despois de ter visto os noventa
minutos do filme.♦

X. M. VALIÑAS

Captura esa
maxia de
espontanei-
dade que
acompaña
os protago-
nistas,
porque
os seus
anceios,
dúbidas e
emocións
son tamén
as súas
verdades.

Personaxes de carne e soños na Patagonia
Historias mínimas, premiada no Festival de Donostia

Historias da vida emigrante no Brasil
Lois Pérez Leira traza un panorama dun grupo emigrante na Bahía

A maior
parte dos
personaxes
entrevistad
os teñen ou
tiveron
importantes
cargos no
Centro
Español ou
no Hospital
Español.



Exposición: Cardinais / Atlántica.
Autor: Varios.
Museo: MARCO de Vigo.

Arestora, co noso mar asulagado
de alquitráns, petróleos e fueles
semella unha frivolidade falar de
arte. Mais quizais conveña lem-
brar que a arte non é unha válvu-
la de escape senón unha ferra-
menta coa que organizar as nosas
vidas e accións
doutro xeito
máis humano e
menos animal.
Así que debe-
mos seguir visi-
tando os muse-
os e falando de
arte e indo ao
cine ou ao tea-
tro para cons-
truírmos homes
e mulleres que
non permitan
mundos nos
que teñan cabida desastres ecoló-
xicos como o do Prestige. 

Digo isto todo porque Vigo
vén de inaugurar o MARCO, un
museo que aspira a amosar e in-
vestigar coa máxima excelencia
profesional na arte contemporá-
nea dende o sur de Galicia. Ata o
de agora só o CGAC cumpría con
ese propósito. Agora temos a Mi-
guel Fernández-Cid en Compos-
tela e a Carlota Álvarez Basso no
MARCO, dúas programacións, dú-
as olladas a arte contemporánea
que serán tanto máis suxerentes e
enriquecedoras para a arte con-
temporánea tanto máis actúen co-
ma contrapuntos, coma diferentes
no seu xeito de encarar a arte con-
temporánea internacional. Dende
logo coido que sería unha ruína
que ambas as institucións fosen
un calco unha da outra, do mes-
mo xeito –poño por caso– que é
unha ruína que as dúas caixas de
aforros galegas dupliquen as sú-
as coleccións de artistas gale-
gos, ti tes un Urbano Lugrís eu

teño outro, e así sucesivamente.
O MARCO comezou cos dúas

exposicións e é doado observar
cál de elas é a exposición ban-
deira. Cardinales (¿cal é o por-
qué de non chamala “Cardinais”
en galego? Hai, por certo, tamén
algúns erros de vulto no galego
dos textos en vinilo que se rotu-
lan nos muros. E, sobre todo,  os
trípticos e o catálogo priorizan o
español nas tintas da tipografía e
na maquetación, grave erro que
o CGAC non comete). O pro-
xecto comisariado por Bartomeu
Marí e Dirk Snauwaert semella
reflexionar sobre o feliz tránsito
dunha arquitectura feita para o
control e a punición que muda en
espacio para a liberdade creado-
ra. É esta unha exposición que se
sitúa nos espacios máis fermosos
e potentes do novo museo e on-
de moitos vigueses están a ato-
par por primeira vez a sorpresa e
o pracer da arte contemporánea.
Obras que constrúen a inquedan-

za e a anguria como a taquilla-
berro de Pedro Tudela ou as
máscaras de Rui Chafes, dous
portugueses coñecidos de abon-
do no panorama internacional.
Un asoballamento do ser huma-
no que representa ben a peza do
sempre efectista Tony Oursler.

As reflexións en torno ao ar-
quitectónico teñen a súa chef
d’ouvre na minuciosidade pre-
ciosista das maquetas esculturas
do tándem británico Langlands
& Bell que conviven co traballo
videográfico do donostiarra Ser-
gio Prego nun vídeo que non por
coñecido deixa de ser fascinan-
te. A serie de Muntadas sobre as
arquitecturas fascistas segue a
ser tan aburrida como cando a
vín por primeira vez: unha artis-
ticidade afogada na suposta re-
flexión ensaística. Como coñe-
cida é a obra de Jorge Barbi, ga-
lego do que non entendo ben a
súa introducción no programa
do proxecto a non ser que res-

poste a cubrir coa pertinente co-
ta galega. En fin, lembrar unha
das obras máis fascinantes de
Cardinais: as proxeccións de es-
pellos, sombras e mecanismos
en movemento da catalana Eulà-
lia Valldosera que, sen dúbida,
reconciliará moitos agnósticos
coa instalación contemporánea.
Quizáis non sexa unha exposi-
ción moi cohesionada mais os
soberbios espacios axudan á
convivencia das propostas, ade-
máis dos innegábeis fulgores
creativos que atopamos en dife-
rentes pezas da montaxe. 

Atlántica, dóeme dicilo, é ou-
tro cantar, un mal cantar por dici-
lo axiña. O mellor, sen dúbida, o
seu grosísimo catálogo, verda-
deiro manual-tese-vademécum
no que no futuro calquera estu-
dante atopará documentos de
abondo sobre o que significou
Atlántica na historia da arte na
Galiza. O MARCO faille xustiza
nese catálogo, mais non no pro-

xecto expositivo. En fin, a expo-
sición ten moitas eivas: a princi-
pal sen dúbida o de arrinconar to-
dos os excursus de Atlántico para
un edificio anexo, cando todos
eses cartaces, fanzines, publica-
cións, música, vídeos, etc. debe-
rían mergullarse e dialogar coas
obras supostamente canónicas de
pinturas e esculturas presentes
nas salas. Iso faría seguramente
moito más suxerente e preclaro o
balbordo criativo que foi Atlánti-
ca. E despois está a montaxe dos
cadros e esculturas: un verdadei-
ro bazar, unha enchenta na que
semellaba preciso metelo todo
aínda que fose a forza de sobor-
dar unhas obras sobre outras.
Non é de recibo, por poñer só un
exemplo entre un cento, que a
fermosa maraña (tan oriental por
certo) de Manuel Facal se enca-
balgue practicamente sobre a
mesa de Xaime Cabanas, quizais
unha das primeiras instalacións
da arte galega. Salas ateigadas,
horror vacui, cupos estrictos e rí-
xidos (todos co mesmo número
de obras, así non hai suspica-
cias), esquecemento en pé de
igualdade de outras expresións
daquel momento: moda, arqui-
tectura,... Atlántica precisaba
máis espacio, máis risco e expe-
rimentalismo na proposta cura-
torial. Entón ¿Que hai de bo nes-
ta exposición? Pois ver cómo foi
pasando o tempo, cómo medra-
ron ou minguaron os seus prota-
gonistas, tirar conclusións de to-
da aquela “década prodixiosa”.
Aexposición significa ollar o pa-
sado inmediato e achegar de no-
vo ou por pimeira vez ao público
aquelas obras coas que se consti-
tuíu a nosa historia plástica máis
recente. Non era, certamente,
unha exposición doada, unha
historia tan recente, e máis cos
seus protagonistas vivos, sempre
é difícil de contar.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Oferta
de lanzamento para
os nosos subscritores

20 euros. 

Prezo: 25 euros.

AXENDA A NOSA TERRA 2003
Da arte na discografía galegaDa arte na discografía galega

● Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
● Cosida a fío, con marcador, acabamen-
to da capa en coiro rexenerado.
● Papel verxurado 90 g/m2 crema.
● 22 x26,5 cm. de tamaño.

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

Vigo descobre a boa arte contemporánea
A lembranza a Atlántica converte o museo nun bazar

Eulàlia
Valldosera
presenta
unha das
exposicións
máis
fascinantes
de
Cardinais.

Instalación vídeo-sonora de Eulàlia Valldosera no MARCO.



En Dársenas do ocaso parte Xa-
vier Seoane dun “locus moi ga-
lego, a ubicación occidental de
Europa, un país que mira ao ho-
rizonte desde a súa condición
atlántica”. Para o xurado o libro
de Seoane goza de condición
pictórica, mesmo algún dos seus
membros sinalou que creaba
verdadeiros cadros poéticos.
“Pode ter certa plasticidade de
índole lírica, contemplativa do
espacio. Unha certa visión tur-
neriana de amplos espacios e
vastos horizontes mariños” ex-

plica o autor. Nesa inmensidade
recrease a “inmersión do ser hu-
mano cativo nun cosmos de ho-
rizonte infinito no que sinte o ser
e a nada, o inicio e o fin, a vida
e a morte, o paso do tempo”. 

O poeta ten a sensación de
que Dársenas do ocaso “está
atravesado pola saudade, certa
melancolía e sensación de fi-
nisterrae”. Nun xogo de opos-
tos aparece “o tema da casa e
da viaxe, da morada e a condi-
ción errática, Parménides e He-
ráclito pero tamén é un libro

ancorado na paisaxe. Inténtase
dar resposta a problemas esen-
ciais, indagar na condición hu-
mana”. O sentido do poemario
é así “preguntarse polas cues-
tións eternas, que non teñen
resposta ou, si se quer, a res-
posta é a mesma pregunta”. 

Da a coñecer Xavier Seoa-
ne Dársenas do ocaso tres anos
despois de publicar a súa obra
poética reunida en Don do ho-
rizonte (Espiral Maior), un li-
bro que marca xa desde o título
a continuidade do novo poema-

rio. “Quixera crer que este é un
libro fondo, sedimentado, do
que eliminei moito e ao que
deixei tomar o seu pouso. Á
poesía hai que darlle tempo, o
poeta ten que ter o seu cosmos.
Coido que neste novo libro, no
que se dá unha continuación
razoábel e tamén un cambio,
está o noso locus, Galiza, e
mesmo algunha realidade físi-
ca. Estamos afincados nese te-
rrazo ao mar”. 

En defensa da poesía

Despois de Don do horizonte,
Xavier Seoane sorprendeu coa
novela Ábrelle a porta ao mar
(Espiral Maior) e xa neste ano
co ensaio O sol de Homero, un
libro que se presentaba co subtí-
tulo de Unha defensa da poesía.
“Defender a poesía non é máis
que reflexionar sobre a súa con-
dición. Estamos nun momento
no que hai que defender a cultu-
ra fronte ao pensamento único.
Pasamos de cidadáns a consu-
midores e hai que rescatar o es-
pesor do humano. É este un mo-
mento de grandes crises e a poe-
sía vai ao esencial, ten algo que
dicir. Os tempos críticos son bos
para a reflexión poética”. 

¿Que pode facer entón o po-
eta neses tempos de crise? “Dar
o mellor, facer unha obra de fon-
da encarnadura humana que fixe
a profundidade das cousas con
valores contrarios aos da usura,
aos dos mercenarios”. Non se lle
escapa a Seoane, sen embargo,
que as artes tamén poden parti-
cipar do lado do poder. “Sempre
pode haber poesía de bufóns do
poder, as artes locen para ser
presentadas e por iso resultan
atractivas aos poderosos. Teñen
aura e o poder tende a apropiar-
se delas. Nós debemos darlle ese
poder á ágora. Como di Novalis
a poesía debe civilizar o divino e
divinizar o humano”. 

Xavier Seoane é un dos es-
critores que máis ten reflexiona-
do sobre a propia poesía, da que
se mostra apaixonado. Confesa
mesmo que a súa creación con-
dúcese polo xénero lírico pero
introdúcese no ensaio ou a narra-
tiva por un efecto de “onda que
se amplía”. Para el a poesía é co-
municación pero non só iso.
Descré dunha condición única
porque, ao seu ver “toda arte é
un desexo de alteridade pero ta-
mén unha vía de coñecemento,
unha catarse liberadora, explora-
ción na condición humana, unha
viaxe estética... mesmo todo á
vez. Non se pode limitar unha ar-
te a unha praxe concreta. É un
discurso complexo e amplo”. 

A escuridade dos poetas

Contra a acusación que por ve-
ces se lle fai á poesía de falta de
pouco transparente, Xavier Se-
oane afirma que “os poetas non
son escuros, entran nunha alta
profundidade e a linguaxe ana-
lítico-reflexiva falla. Gosto de
Góngora ou dos textos brevísi-
mos pero igual de difíciles de
Juan Ramón. Cada quen pode
ter unha determinada opción
estética pero debe abrirse a un-
ha gastronomía ampla”. Non
concorda coa vontade de certos

creadores de “escurecer por
norma” pero ao tempo respon-
de, por exemplo, contra quen
critica a escuridade dun creador
como Paul Celan “¿como vai
falar claro cando lle matan a to-
dos os familiares nos campos
de concentración? Esa tensión
dá igualmente grandes produc-
tos porque a arte está moitas
veces nos límites”. Pídelle á po-
esía Seoane “densidade, inten-
sidade, veracidade, que trans-
mita emoción e que conserve a
súa calidade órfica. A poesía é
música verbal e é necesario que
teña ese sentido musical”. 

Pertence Xavier Seoane á
dinámica xeración dos oitenta, a
ese grupo de poetas que reno-
vou o discurso literario e que,
maiormente, se converteron en
investigadores da nosa historia
literaria. Sen embargo, Seoane
non cre no concepto literario de
xeración. Rexeita a existencia
de estéticas comúns e defende
que en cada unha delas a diver-
sidade é o que prima. “Hai ver-
balismo na nosa e noutras, cul-
turalismo tamén, experimenta-
lismo, en todas. O que está a fal-
tar é unha análise sensata e rigor
crítico para valorar a extraordi-
naria complexidade fenoménica
da riqueza poética destes tem-
pos”. Analiza o momento actual
da poesía como un conxunto
formado por “voces seniors con
obra consolidada e personalida-
des importantes; a xeración dos
oitenta xa en madurez que está
dando agora as mellores obras e
unha xeración nova na que uns
cantos apuntan a que poden dar
unha obra importante pero a po-
esía é un oficio lento”. 

O que lle esixe Xavier Seo-
ane ao poeta é que defenda a
súa autenticidade e que non se
deixe engaiolar pola vontade de
epatar cun producto de nova fei-
tura. “Hai obsesión polo novo
porque se continúa a traballar
como na vangarda histórica. To-
da a gran cultura foi producto
dun diálogo entre a tradición e a
modernidade mesmo nos mo-
mentos máis rupturistas. O poe-
ta debe ter independencia, au-
tenticidade e ten que mirar para
o exterior e o interior sen se pre-
ocupar por crear productos cun-
ha obsesión innovadora. Un dos
baremos para medir a arte é a
magnitude de vida aprendida e
que a obra teña fondura huma-
na, que non a leve o vento”. 

¿Ten entón o poeta vontade
de transcendencia? “Detrás da
obra de calquera creador existe
unha loita contra o tempo. Non
é unha ambición senón unha
necesidade que ven dese esga-
zamento interior, da traxedia
da finitude”. 

Con máis de vinte libros pu-
blicados desde que comezara a
súa andaina literaria a mediados
dos anos setenta, Xavier Seoane
desde aqueles iniciais poema-
rios Os bosques encendidos e A
caluga poética, consolidou un-
ha persoal obra lírica na que se
inclúen títulos como Presen-
cias, O Canto da Terra, Regre-
so e Advenimento, Eu tamén oin
as voces do orballo ou Umbral
de vida. Autor de obra narrativa
é asimesmo creador de diversos
ensaios sobre arte e literatura.♦
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Xavier Seoane
‘Os tempos de crise son bos para

a reflexión poética’
CARME VIDAL

O Premio de Poesía do Pen Club e Caixanova bota a andar recoñecendo unha obra dun dos escri-
tores con máis ampla e consolidada traxectoria do noso panorama literario. Xavier Seoane (A Co-
ruña, 1954) resultou gañador con Dársenas do ocaso da primeira edición dun certame no que o xu-
rado quixo manifestar a alta calidade poética dos libros presentados. O título premiado sairá en
breve publicado na nova colección Arte de Trobar, promovida polas dúas entidades convocantes. 

A . PA N AR O



Corenta libros
no Fiz Vergara
Vilariño

A.N.T.
Corenta traballos concursan ao
Premio Fiz Vergara Vilariño de
poesía, convocado pola Agru-
pación Cultural Ergueitos e o
Concello de Sarria. O próximo
día 14 de decembro un xurado
composto por Marica Campo,
Chus Pato e Rodríguez Baixe-
ras, actuando con voz pero sen
voto María Casar de Ergueitos
e a concelleira de cultura de
Sarria Helena Corujo, dará a
coñecer o nome do gañador
desta terceira edición dun pre-
mio que recolleceu en anterio-
res convocatorias a obra de
Marica Campo e Xesús Perei-
ra. O gañador recibirá unha es-
cultura, 3.000 euros e o com-
promiso de publicación da obra
en Espiral Maior. A entrega do
premio terá lugar en febreiro e
daquela, como aconteceu no
ano anterior, organizarase unha
ruta literaria polo val de Lou-
zara, espacio literario e vital de
Fiz Vergara Vilariño.♦

Heidi
Hün-Bode,
premio
Estornela
de Teatro

A.N.T.
A escritora alemana afincada en
Galiza, Heidi Hün-Bode gañou
o premio Estornela de teatro pa-
ra nenos convocado pola Fun-
dación Neira Vilas. Un xurado
presidido por Anisia Miranda e
composto por Miguel Anxo
Fernán-Vello, Valentín García
Gómez e Lois Reimóndez deci-
diu premiar a obra Os mundiños
da que destacou o mundo diná-
mico que crea a autora nunha
peza que evoca o mundo do cir-
co e do teatro de monicreques.
Vinte traballos presentáronse a
este concurso que na anterior
edición gañou Manuel Louren-
zo. A obra será publicada por
Edicións do Castro, selo que
edita tamén os libros gañadores
do premio Arume de poesía in-
fantil, que alterna co Estornela
nos certames promovidos pola
Fundación Neira Vilas. Dotado
con 1.500 euros,  o premio en-
tregarase nun acto que se cele-
brará o próximo 15 de decem-
bro na sede en Gres.♦
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A F rousei r a

Furtivos
XERARDO PARDO DE VERA

Fraga Iribarne sabe
tantas cousas que
nunca tivo tempo de

razoar sobre a meirande
parte delas. Foi de cazata
pero négao, daquela hei
pensar que é un furtivo.
Deixando á parte a
covardía de matar os
inermes, á espreita e con
armas de fogo [expresivo
Alonso Quijano: “Bien
ayan aquellos benditos
siglos, que carecieron de la
espantable furia de
aquellos endemoniados
instrumentos de la
artillería, (...) llega una
desmandada bala ,
disparada de quien quiça
huyó, (...) y corta y caba
en un instante los
pensamientos, y vida, de
quien la merecía gozar
(...)”], sí parece que tivo
tempo este decepcionante
mandatario, cando
España non o  quixo de
gobernante, pra pensar
que Galicia –ese antergo
país noutrora valente e
arrufado, hoxe
estrañamente (fóra da súa
entraña) covarde e servil–
haberíalle empresta-los
votos suficientes pra
seguir tendo en quen
mandar. Esa semella ser a
única idea de Fraga e da
súa confraría de
chupópteros, patáns e
parvenus. Acertou. A
maioría deulle os votos
por tres motivos que el xa
coñecía: por medo, por
envexa ou por interese.
Nada a ver coa dignidade
ou co respecto a un
mesmo. Non podo dicir
que cargos, carguetes e
carguiños sexan todos
imbéciles; sinxelamente,
Galicia tráelles ó pairo
mentres caian votos (e
cartos): son canallas.
Agora levan un susto,
perigan os votos e hai que
mentir ainda máis do que
adoitaban facelo. Pro,
¿enriqueceu a Fraga a
política? El dí que non e,
ainda que xa sabemos o
creto que merecen as
declaracións dun político
profesional, pode ser.
Daquela, ¿por que esa tola
fixación co poder? Alfred
Adler escribiu sobre os
complexos e resentimentos
dos bulímicos do mando.
As cautelas pra desfeitas
como a dos nosos mares
costarían menos que a
Cidade da Cultura, ese
novo “Valle de los
Caídos” que Fraga está a
autodedicarse. ¡Perigosos
complexos!♦♦

O pasado mércores 13 chegaba a Oxford Xoán
González-Millán. Eran as nove e media da mañá
cando abrín a porta do Centro de Estudios Gale-
gos, e velaí estaba el, parolando animado con
John Rutherford coa súa presencia sempre agasa-
lleira e afable. Viñera como examinador externo
da tese de Craig Patterson, voando toda a noite
desde Nova York. Eu coñecíao desde había pou-
co, a penas unha longa conversa no Graduate
Center da CUNY e unha chea de mensaxes inter-
cambiadas desde o pasado marzo, pero era como
se tivese pasado toda unha vida desde aquel pri-
meiro xantar inesquecible da Quinta Avenida.

Acompañeino en Oxford os tres días longos
que estivo entre nós. Deixouse guiar polo meu
aínda cativo coñecemento da cidade, fixemos al-
go de “sightseeing” e nunha destas comentou con
entusiasmo que quería visitar Blackwell’s. Tras
dun longo percorrido por varias seccións, díxen-
lle que lle quería ensinar algo. Leveino á impre-
sionante división de linguas da librería, amoseille
a sección de catalán e comenteille a inexistencia
doutra para galego. Saiamos de alí falando da ne-
cesidade de facer algo ó respecto cando unha ra-
paza se achegou a nós. Estaba emocionada por
escoitar galego no medio de Broad Street. Era a
moza de Marcos, o coordinador da sección de
linguas de Blackwell’s, para máis sinais, de Ou-
rense. Entramos de novo con ela en Blackwell’s
e falamos con Marcos, que por acaso anda estes
días pedindo libros para abri-la sección galega da
reputada librería oxoniense.

Tiven o pracer de seguir parolando con Xoán
aínda tres días máis, en que me seguiu infundin-
do todo o seu entusiasmo, falándomos de proxec-
tos para difundir Galicia entre América e Europa
e compartindo animosas horas no pub entre as
súas augas minerais e as miñas Real Ales. Como
xa fixeramos máis brevemente en Nova York, de-
mos un repaso, desta vez longo e polo miúdo, á
cultura, á lingua, á literatura e ó noso amor com-
partido polo país. Soñamos, rimos, empatizamos
e acordamos vernos proximamente, primeiro no
Nadal galego e logo no ano novo de Manhattan.
Faloume de coñece-la súa casa aló en Hunter
Mountain in the Catskills, de amosarme Long Is-
land, de Esperanza e da nova esperanza galeguis-
ta. E, ó final, acabei pensando que o mundo aca-

démico, de novo, volvía ter todo o sentido.
A cea do mércores no Liaison foi deliciosa.

John e Tita convidáronnos a saborea-la máis de-
liciosa comida chinesa. Xoán ocultaba o cansazo
de dous días en vela co seu interese eterno polas
cousas dos demais, e nós escoitabamos, tentando
agasalla-la súa humildade cos nosos sorrisos. A
noite do xoves, esta vez con Ana Boullón e os pí-
caros, foi inefable, entre chaquetas máxicas e
complicidades de Xan a Xoán. Daba igual quen
fosen os comensais, el só enchía a noite oxonien-
se de amizade e empatía.

O venres á noite apurou a cea na High Table
de Christ Church con Ron Truman, un dos ‘du-
ros’ máis duros de Oxford, que se derreteu nada
mais coñecelo. A penas rematada a súa cea for-
mal cos fellows, achegouse inquedo para xuntar-
se cos mozos no pub de High Street. Alí o agar-
dabamos ansiosos Craig Patterson, Kerry McKe-
vitt e mais eu, para gozar da última noite con el
en Oxford, antes de viaxar o sábado á mañá de
volta cara a Nova York. Non sabería cómo resu-
mir tódalas ideas e proxectos que alí ideamos, so-
ñándomos todos con vernos xuntos nos Estados
Unidos dándolle máis pulo ó novo galeguismo
exterior. Mentres batían as doce no reloxo da to-
rre, saímos entusiasmados do Merton Cafe. Xoán
despediuse de Craig e Kerry, e eu acompañeino ó
hotel, sentindo a súa présa por podermos traballar
xuntos alén mar.

O sábado 16 recollino por última vez en The
Old Parsonage e deixeino no autobús cara a He-
athrow, en High Street. Malia o curto paseo, aín-
da houbo tempo para que me lembrase as ganas
que tiña de volver con Esperanza a Oxford e de
facer unha visita máis turística a Inglaterra. Que-
damos en amosarlles daquela os marabillosos
xardíns de Magdalen, pasear de vagar á beira do
Támesis e reservar tempo para unha sesión de
punting polo Cherwell. Con todos eses proxectos
subiu ó autobús, logo de fundírmonos nunha lon-
ga aperta.

Ó día seguinte recibín a súa sempre atenta
mensaxe desde Nova York, que aínda resoa no
meu corazón, dicíndome que “aínda ten moito
sentido (agora quizais máis ca nunca) conservar
e cultivar ó máximo esa xenerosidade da que ti
falas, e que para min é a porta da amizade”.♦

NO PASAMENTO DE XOÁN GONZÁLEZ MILLÁN

A porta da amizade
GABRIEL REI-DOVAL

Fiz Vergara Vilariño.

A.N.T.
Sete compañías participan
no Festival de Teatro Afec-
cionado que se celebra desde
o día 4 ao 8 no Salón Teatro
de Compostela. O encontro
leva o nome de Agustín Ma-
gán, director da compañía Di-
tea que é quen inaugurou esta
primeira edición do certame. 

A pousada de Petra Cotón da
compañía Ditea de Compostela
puxo o inicio á I Edición do Fes-
tival de Teatro Afeccionado no
que tamén participan Lohengrín
Teatro de Vigo con A batea per-
dida, Teatro Mutante de Ouren-
se con Comida, Teatro Candele-
xas de Noia que pon en escena A
sombra do Tenorio, Achádego
Teatro de Lugo que representa
Aularia, Metátese Teatro de Pa-
las de Rei ofrece Vesania e pe-

cha o festival O Trasno Novo
Teatro de Vigo cando baixe o
pano da súa obra Forever. 

Celébrase este primeiro festi-
val de teatro amateur un ano des-
pois de ser constituida a Federa-
ción Galega de Teatro Afecciona-
do que reúne xa a trinta grupos de
todo o país. AFederación xunto o
Instituto Galego de Artes Escéni-

cas e Musicais son os promotores
deste encontro que ten lugar en
Compostela e que os organizado-
res estudian facer itinerante por
outras cidades galegas. 

O encontro ten tamén o ob-
xectivo de renderlle unha home-
naxe a Agustín Magán, autor,
director e autor de teatro que
fundou en 1960 o Teatro de Cá-
mara Ditea que serviu de berce
para moitos autores do país. Au-
tor de obras como A lenda de
Xoán Bonome, Alias Pedro Ma-
druga ou Mesmo semellaban
bruxas, en 1990 recibiu o Pre-
mio Álvaro Cunqueiro pola
obra Os revertes. Cunha vida
vencellada como poucas ao tea-
tro, Magán foi obxecto da ho-
menaxe dos seus compañeiros
de escena cando lle concederon
en 1997 o Premio María Casa-
res, pouco antes da súa morte.♦

O Teatro Afeccionado cítase
en Compostela
I edición do festival Agustín Magán

Agustín Magán.



As salas Castelao e Ánxel Ca-
sal da galería barcelonesa de
Sargadelos acollerán durante
todo o ano as sete exposicións
que levarán á capital catalana
os principais nomes da cultura
que comezaron a súa actividade
antes de 1936. O proxecto idea-
do por Isaac Díaz Pardo busca
mostrar unha arte comprometi-
da co tempo que lle tocou vivir
e nese sentido parte daquel epi-
sodio que viviu Castelao diante
das estampas que mostraba na
Coruña. Unha muller pregun-
toulle: “¿Por que tendo unha
Galiza tan fermosa debuxa esa
tan moura?”. Castelao respos-
tou: “Porque non teño vocación
de estupefaciente”. 

A anécdota é o punto de par-
tida que toma a serie Arte e
compromiso social que se abre
neste mes de decembro cunha
primeira mostra inicial na que
se recollen as institucións e os
medios creados  polo galeguis-
mo antes de 1936. O anteceden-
te está naquela exposicións de
reproduccións do Álbum Nós
que a mesma galería abriu can-
do se cumprían 25 anos da mor-
te de Castelao no exilio. Agora
recoñecerase o labor desenvol-
vido polo galeguismo ao crear a
Academia Galega, as Irmanda-
des da Fala, a Misión Biolóxica
de Galicia ou o Seminario de es-
tudios Galegos, ao formar a Xe-
ración Nós ou ao promover o
Seminario de Estudios Galegos
e o Estatuto de Galiza. Especial
destaque terá nesta primeira en-
trega do ciclo o papel do editor
e político Anxel Casal na dina-
mización cultural do galeguis-
mo e arredor del lémbrase a fra-
se de Castelao: “Casal fixo por
Galiza máis que todos nós”. 

A tese que se defende nas ex-
posicións é que a arte nova non
foi máis estupefaciente, que non
estivo allea ás difíciles circuns-
tancias históricas que lle tocou
vivir. A expresión “compromiso
social” que se recolle no título
toma máis valor ao dar cos no-
mes que aparecen na relación de
artistas das seis exposicións res-
tantes. Todos exilados, asasina-
dos ou sometidos ao silencio que
imperou despois de 1936. 

Arredor da revista Alfar mó-
vense Luís Huici, Francisco Mi-
guel, Cándido Fernández Mazas
e Álvaro Cebreiro, protagonistas
da segunda mostra de Sargade-
los. Con poucos días de distancia

os artistas e amigos Luís Huici e
Francisco Miguel son asasinados
na Coruña e Castelao debuxou-
nos coas mans cortadas pola re-
presión fascista. A seguir será a
obra dos exiliados Arturo Souto
e Manuel Colmeiro a que chegue
a Barcelona, abríndolle paso aos
traballos de Luís Seoane e Car-
los Maside, dous artistas unidos
por unha amizade que leva a que

Seoane escolla o nome de Masi-
de para o Museo de Arte Con-
temporánea aberto no Castro.
Deste centro é boa parte da obra
que durante todo o ano se exporá
na capital catalana. 

Case ate o remate do século
viviron Pesqueira, Torres e La-
xeiro, reunidos nunha exposi-
ción que dará paso aos tres gran-
des nomes do surrealismo gale-
go, Euxenio Granell, Mauxa Ma-
llo e Urbano Lugrís. O ciclo re-
matará cunha homenaxe a máis
de vinte personalidades entre os
que se atopan escultores, escrito-
res e músicos e que repasan un
panorama cultural atravesado
pola guerra. Compostela, Caste-
lao, Manuel Antonio, Blanco
Amor, Asorei ou Lois Tobío son
algúns do protagonistas da nosa
cultura que terán presencia nesta
embaixada aberta en Barcelona.
Anúnciase que o ciclo continua-
rá cunha visión da cultura duran-
te o franquismo ate os nosos días
e os promotores estudian que as
sete exposicións itineren polas
distintas sedes de Sargadelos.♦
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CARME VIDAL

Arte e compromiso social é o título dun ciclo de sete exposicións que durante todo este ano mostrará na galería
Sargadelos de Barcelona a cultura e a arte galega que se comezou a desenvolver antes de 1936. O 12 de de-
cembro inaugúrase a primeira mostra promovida por Isaac Díaz Pardo e o Instituto Galego de Información. 

Catálogo en sete mostras
1) Institucións e medios do ga leguismo a te o 18 de xullo de 1936 .
2) Luís Huici (1894-1936), Francisco M iguel (1897-1936), C ándido

Fernández M a z as (1902-1942) e Á lvaro Cebreiro (1903-1956). 
3) Arturo Souto (1902-1964) e M anuel Colmeiro (1901-2000). 
4) Luís Seoane (1910-1979) e C arlos M aside (1897-1958).
5) M anuel Pesqueira (1911-1988), M anuel Torres (1901-1995) e Laxeiro

(1908-1997).
6) Euxenio F. Granell (1912-2001), M aruxa M a llo (1902-1994) e

Urbano Lugrís Freire (1908-1973)
7) O s escultores, as letras e a  música . Eiroa , Compostela , Uxío Souto,

Bonome , Asorei, M anuel Antonio, Cunqueiro, Risco, Eugenio Montes,
C astelao, Amado C arba llo, Dieste , C arva lho C a lero, O tero Pedra io,
M anteiga , Blanco Amor, Núñez Búa , Arturo Cuadrado, Lois Tobío,
Iglesias, Ba l y G ay e M artínez Torner.♦

A ARTE GALEGA
viaxa a Barcelona 

Autoretrato de Francisco Miguel.

O Meco. Luís Seoane.

Bailarinas. Maruxa Mallo.



Desde un obradoiro de terapia da
risa ata un concerto de Mercedes
Peón. Desde unha actuación de
Mofa e Befa a unha mesa redon-
da con grupos ecoloxistas. Unha
demostración de deportes ecoló-
xicos ao pé dunha feira con con-
servas vexetais, marmeladas sen
aditivos ou enerxías renovábeis.
O Pavillón Polideportivo das La-
goas e o instituto de ensino se-
cundario situado á beira acolle
nestes días o primeiro festival
adicado á ecoloxía onde as artes
ocupan boa parte do programa.
No meio celébrase o encontro
musical Galeuzca no que parti-
ciparán Mercedes Peón –o día 6-
e Xabier Muguruza e Dusmin-
guet –o día 8- en dous concertos
que ían ser de balde pero polos
que se pagarán agora un bono de
axuda de 5 euros destinados aos
danos económicos e ecolóxicos
producidos polo Prestige. 

Landras, moeda única

E non será só o que os visitantes
deixen nos concertos. O Festival
ten unha moeda propia que é a
landra e un 1% das que se mo-
van nas distintas transacións
irán para o mesmo fondo de axu-
da. ¿Onde se poden investir as
landras? Na cafetería ecolóxica
ou nas case corenta casetas que
se expoñen na feira nas que se
poderán mercar roupa en mate-
riais ecolóxicos, libros, músicas,
bonecas tradicionais ou herbas
medicinais. Igual abano de posi-
bilidades presentan os obradoi-
ros. Terapias alternativas, ioga,
productos lácteos ecolóxicos ou
demostracións de paneis solares
son algunhas das ofertas para
unha vida menos agresiva co
medio ambiente. 

Teatro, malabares, clowns ou
monicreques para a saúde e a eco-
loxía daranse cita tamén en Na-
rón. Os sete magníficos, Falca-

trúa, Mofa e Befa ou Dous son
compañía son algúns dos grupos
que intervirán nun programa que
inclúe tamén o espectáculo de luz
e pirotecnia Les tambours de Feu
dos vascos Deadru Beltzac. Os
que se animen coa Fest@ctiva
verán en acción a patinadores e
graffiteiros ou asistirán a unha de-
mostración de percusión africana. 

Coas praias ateigadas de cha-
papote, o Festival das Artes pola
Diversidade quere ser eco tamén
das protestas e da carraxe que
nestes día se vive por todo o pa-
ís. Os organizadores piden así
que se remitan a Narón comuni-
cados, pancartas, fotografías ou
lemas que denuncien este grande
atentado. A idea é organizar unha
exposición con todo este mate-
rial no marco da celebración.

Fondos contra o Prestige

“O obxectivo do Festival é a de-
fensa ecolóxica a través das ex-
presións artísticas e culturais e
dados os acontecementos que es-
tamos vivindo decidimos que ta-
mén fose un lugar de protesta
contra o sinistro do Prestige. Os
fondos recadados destinaranse a
proxectos e iniciativas que teñan
como obxectivo reparar os danos
na nosa costa” afirma o director
do festival, Iván Prado. ¿Que
singularidades ten Terr@ctiva?
“Destaco o propio concepto de
festival. Que quen asista poda
participar nun taller de relaxa-
ción, comprar productos ecoló-
xicos, asistir a un concerto de
Mercedes Peón ou unha repre-
sentación teatral. É o primeiro
que se celebra con estas caracte-
rísticas e aínda non se explotou o
papel que as artes teñen na con-
servación do medioambiente” si-
nala o director dun festival que
estes días reclama a partici-
pación co lema: “Móllate contra
a Marea Negra”.♦
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Illa do Año Punta dos Picos
A Guarda Sanxián Oia Pun-
tas Orelluda do Boi Pedra

Rubia Panxón As Estelas Pun-
ta Lameda Cabo Estai Coruxo
Cabo Bicos Punta Cabalo Illa
de San Martiño Toralla A Guia
San Simón Moaña Cangas
Puntas Balea Subrido Praia de
Barra Cabo Home Ría de Vigo
Puntas Escodelo Vixía Couso
Hío Aldán Lombo da Besta
Sar Illa de Onceta Ons Punta
Centolo Combarro Puntas de
Festiñanzo Cabicastro  Elmo
Montalvo Faxilda Corveiro
Abelleira Praia da Lanzada Illa
de Sálvora Vionta da Toxa
Puntas Moldeira  dos Lagos de
Tragode Banqueira Revello Da
Cova Covasa do Castro Touro
do Pedrarrubia do Chanzo Se-
reira do Rial Illa de Cortegada
Praias de Compostela da Lom-
biña do Vilar O Xobre Cabo
de Cruz Aguiño Ría de Arousa
Corrubedo Puntas Corgo
Calleira Cabeiro do Cabo
Carreiro Baroña Porto do Son
Praia das Furnas Illa da Creba
Esteiro Campo das Cortes Ría
de Muros Noia Louro Lariño
Carnota Ézaro Puntas de Lens
dos Remedios Insúa Fornelo
Quilmas Cal de Barcos Cee
Ría de Corcubión Fisterra
Langosteira Duio Cabo da Na-
ve Puntas Arnela das Pardas
Cusinadoiro Praia do Rosto
Ría de Lires Cabos Touriñán
da Voutra Muxía Nosa Señora
da Barca Ría de Camariñas
Cabos Vilano Tosto Veo
Puntas Forcadas Capelo  Arou
Camelle Lagoa de Traba Punta
Catasol Ría de Corme Laxe
Balarés Puntas Roncudo Eiras
Nariga Cherpa San Hadrián
Illas Sisargas Malpica Punta
Lapachán Razo da Costa Bal-
daio Punta das Olas Caión Ro-
sadoiro Rañobre Cabo Cociña-
doiro Punta Langosteira Torre
de Hércules Ría da Coruña
Santa Cruz Mera Punta do Sei-
xo Branco A Marola Puntas
Torrella  Pereirós Fontán Ría
de Betanzos Miño Perbes
Praia de Chamoso Redes Ría
de Ares Lubre Punta Coitelada
Mugardos Ría de Ferrol Cabo
Prioriño Lagoa de Doniños
Praia de Doniños Punta
Lavandeira Praia de San
Xurxo Puntas Cela Choncos
Cabo Prior Praia de Santa
Comba Puntas Campelo  Sar-
dás Frouxeira  Nosa Señora
do Porto Puntas Corveira
Chirlateira Felgueira
Candelaria Volteira
Robaliceira do Limo Ría de
Cedeira Golmar San André
de Teixido  Punta dos
Aguillóns Cabo Ortegal Cari-
ño Figueiroa Ría de Ortiguei-
ra Ladrido Espasante Picón
Vila de Bares Ría do Barquei-
ro Illa Coelleira O Vicedo
Punta Fuciño do Porco
Suegos Folgueiro Covas
Celeiro Ría de Viveiro
Vilachá Punta Roncadoira
San Cibrán Burela Alemparte
Nois Foz Benquerencia  Rinio
Piñeira Punta de Penas Bran-
cas Galiza Non Esquecen.♦

GONZALO

Terr@ctiva,
verde e azul contra o negro

C.V.

O lema ía ser “A terra para quen a defenda” pero inevitabelmente ampliouse cun “o mar para quen o respecte”. O Fes-
tival das Artes pola Biodiversidade Terr@ctiva celébrase do 6 ao 8 de decembro en Narón e os fondo que se recade
será destinado a paliar os danos polo desastre do Prestige. Tres días para unha vida en verde e azul e non en negro.
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Joel Gómez
‘Guerra da Cal
deulle
unha visión de
internacionalidade
a Galiza’

A.N.T.
Edicións do Castro vén de
publicar o seu estudio Fa-
zer(-se) um nome. Eça de
Queiros-Guerra da Cal: um
duplo processo de canonici-
dade literária na segunda
metade do século XX. ¿Por
que xorde neste momento? 

O traballo presenteino
hai unha semana como resul-
tado da investigación sobre a
figura de Ernesto Guerra da
Cal, exiliado en Nova York,
quen pasou dunha situación
da máis absoluta periferia ao
maior recoñecemento inter-
nacional. Coido que era unha
urxencia recoñecer a faceta
de Guerra da Cal como cien-
tista porque é a menos coñe-
cida, que non a menos sa-
lientábel. Foi especialista en
literatura galega, española,
medieval, brasileira ademais
dun lingüista impresionante.
Pero todo isto é descoñecido
na Galiza, a pesar de ser a
persoa que máis traballou
pola difusión e o coñece-
mento da Lingua e da Litera-
tura da Galiza no mundo.

¿Que significou a figu-
ra de Guerra da Cal no re-
coñecemento da traxecto-
ria de Eça de Queirós?

Tras a morte do escritor,
unha grande parte da socieda-
de criticaba a súa obra ao
consideralo un plaxiador sen
méritos literarios. O traballo
de Ernesto céntrase no estu-
dio da súa obra e demostrou,
baseándose na literatura com-
parativa, que as acusacións
das que foi vítima Queirós
eran falsas. Ademais fixo un-
ha bibliografía queirosiana
pioneira. O que fai da Cal é
glorificalo ata o punto de que
autores como Saramago reco-
ñecen a súa influencia.

¿Que aspecto destaca-
ría da figura de Ernesto
Guerra da Cal?

A súa defensa incondicio-
nal da Galiza e a difusión por
Brasil, Nova York e tantos lu-
gares, do orgullo de ser gale-
go. Ademais érguese como un
dos mestres indiscutíbeis den-
tro do reintegracionismo, on-
de se instala nos 80, sempre
vinculado ao galeguismo.♦

AGASALLE LIBROS NONADAL
Antón Avilés de Taramancos

Xosé Mª Álvarez Cáccamo

Colección Esencias

NOVIDADE

A Lingua Secreta

Xesús González Gómez

Colección Froita do Tempo

Carolina Otero

Marga Doval

Colección Mulleres

Tres Tempos e a Esperanza

Mariví Villaverde

Colección Mulleres

As Lavandeiras. Lendas e imaxes das

donas do río

Mari Vega Cerqueiro

A 
N
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A 
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Vidas extradordinarias, historias descoñecidas, biografías, novelas e imaxes que non atopará noutro lugar.
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Hai un dito moi espallado no
mundo dos videoxogos que afir-
ma que ningunha gran marca de
videoconsolas pode chamarse tal
sen unha mascota á altura. Po-
demos comprobar que esta idea
ficou un pouco no pasado xa que
a consola que máis vende, a
Playstation 2 parece que non ten
pensado crear ningún personaxe.
Mais a idea si tivo éxito no pasa-
do e a mascota máis importante é
o fontaneiro italiano Super Mario.

O personaxe de Nintendo re-
volucionou, durante os 80 e os 90,
os xogos de plataformas. A marca
xaponesa gastou moito tempo e
diñeiro en converter as aventuras
do fontaneiro no seu buque insig-
nia. Con certeza, cada novo título
da súa estensa serie alcanzou xi-
gantescas vendas e o recoñece-

mento da industria, que se inspi-
rou moitas veces no seu elenco
de fases, monstros finais de pan-
talla e xeitos de conseguir bonus
para seguir avanzando.

Hai que lembrar que Super
Mario bros. (ese bros. ten a ver
co seu irmán Luigi, presente en
case todos os xogos) tivo un fil-
me (de pésimo recordo, por cer-
to) propio, unha serie de televi-
sión e centos de clubes de fans
repartidos polos cinco continen-
tes. Agora revoluciona nova-
mente o mundo dos videoxogos
con Super Mario Sunshine, un-
ha aventura de plataformas en
3D de primeira calidade.

Estandarte da Game Cube

Nintendo sabía que o único per-

soeiro que podía colocar a Ga-
me Cube á altura das súas
competidoras era Mario. Para
logralo, non repararon en gas-
tos e innovaron como nunca fi-
xeran desde había anos (xusta-
mente desde aquel Super Mario
64, para a Nintendo 64).

O argumento ten a súa com-
plexidade. Mario chega a unha
illa paradisíaca de vacacións e
cóntanlle que un tipo co seu
mesmo rostro anda desfacendo
a paisaxe. Mario vese obrigado
a poñer en orde todos os exce-
sos do seu imitador e localizar
este Dark Mario (Mario Escuro)
que anda a facer trastadas bai-
xo a súa identidade.

Os gráficos de Super Mario
Sunshine buscan a perfección,
e case a conseguen. Efectos

como o reflexo da agua cando
nadamos ou unha perfecta su-
cesión dos fondos a medida
que nos internamos nas fases
fan cada partida un marabilloso
sistema para pasar horas diante
da pantalla. O mesmo sucede
en canto á música e ao son. Hai
unha coordenación perfecta
dos efectos sonoros, sen aque-
les vellos soniquetes que aca-
baban por furar os tímpanos e
que nos acompañaban ata can-
do durmiamos.

Para os que teman que o
xogo non acaba rendendo por-
que saen demasiado caras as
horas de lecer, só unha refle-
xión: podemos desgastar polo
uso os mandos da Game Cube
mercé a este xogo. Que apro-
veite.♦

O fontaneiro máis famoso do mundo

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

Meu Santo, Miña Santiña                   f r ancisco a. Vi-

da l

Esa iconografía tan popular que
se mostra en moitas igrexas, na
que o santo, con mitra, báculo e
capa de bispo, ten ao seu lado
unha bañeira con tres nenos den-
tro, lémbranos un dos seus máis
grandes milagres, cando en certa
ocasión, nun momento de crise
económica, un malvado decidiu
matar a tres crianzas para servi-
las logo á súa mesa.

Cando Nicolás tivo noticia
do contido daquela detestábel
fonte de comida, presentouse
diante dos comensais, fixo o si-
nal da cruz sobre ela, e de súpe-
to, os anacos cocidos de carne
foron recuperando a vida e unín-
dose como lles correspondía ata
aparecer, sobre a mesa servida,
os tres nenos resucitados.

Eé que a antropofaxia, era al-
go que se daba en moitas zo-
nas de Europa en épocas de

malas colleitas e escaseza, tanto
no imperio romano como nos sé-
culos escuros da Idade Media, e
contra iso tiña que loitar a Igrexa
poñendo exemplos deste tipo.

E así, entre milagres engaio-
lantes e milagres aleccionadores,
como o citado, Nicolás sempre
mostrou dotes taumatúrxicas e
de clara devoción relixiosa, pois

nada máis nacer xa se mantivo
de pé a carón de súa nai, e du-
rante a primeira infancia, nos
mércores e venres, negábase a
mamar, por ser días de xexún
instituídos pola Igrexa. Milagre
que agoiraba a predisposición
para a santidade do cativo.

Tal era a súa condescendencia
cos máis neceistados, que
cando quedou orfo e ao coi-

dado do seu tío, o bispo de Mira,
dedicou a herdanza a socorrer aos
pobres. E de igual maneira, cando
soubo que un pai de tres doncelas,
por non poder pagar a dota para
casalas, non podería evitar que
estas se dedicasen á prostitución,
decidiu, secretamente, socorrelo
botándolle unha bolsa de diñeiro
pola fiestra, co que o home puido
casar á maior das fillas.

Cando lle chegou a vez á se-
gunda das mozas, Nicolás, vol-
veu á fiestra e chimpou dentro da
casa outra bolsa de moedas que
liberasen á doncela da mala vida.

Pero cando era o tempo de
casar á terceira das fillas, o an-
cián pai agardou cada noite para
descubrir ao seu benfeitor, ata
que sentiu caer a bolsa de moe-
das e entón foi na procura del,
quen desexaba manter a súa obra

de xustiza social no anonimato.
Esa querencia polos nenos e

eses galanos sorpresa, son a ra-
zón pola que nos países nórdicos
se acorden del cada seis de de-
cembro, co nome de santa Claus,
facéndolle regalos aos cativos.

Amigo de poñer orde nas
cousas da terra e da xusti-
za, un día presentouse

diante do emperdor Constantino
para solicitar o indulto duns sol-
dados acusados duns delictos
que non cometeran; pois Nico-
lás, no seu paso por este mundo,
foi un defensor dos oprimidos e
un sensato aplicador dos impos-
tos, como demostrou a vez en
que un cargamento de gran con
destino aos silos reais fixo esca-
la en Licia, onde estaba a súa sé,
nunha época de fame e priva-
cións, e el, tratando de socorrer
aos seus fieis, convenceu ao ca-
pitán da nave para que deixara
unha parte, unha especie de pea-
xe, por recalar no seu territorio,
convencédoo de que, cando che-
gase ao pazo real, xa se rexene-
rarían as sacas como se non sa-
caran nada e ninguén se ía deca-
tar da falta, e así foi.

Pero ademais de actuar como
procurador de tribunais, intercesor

das mozas casadeiras, dos nenos e
dos sufridos contribuíntes, unha
das advocacións de san Nicolás,
que pasa desapercibida nesta par-
te do mundo, é a de protector dos
navegantes, desde un día en que
viaxando unha nau no medio dun
temporal, os mariñeiros invocaron
ás divindades en solicitude de
axuda, e daquela, os homes que
loitaban contra as ondas e o vento,
viron como outra nave se lles
acercaba e o mariñeiro que a tri-
pulaba, con destemida destreza,
axudoulles a capear o temporal.
Cando aqueles mareantes arriba-
ron a porto e lle foron dar gracias
a Deus, encontraron que aquel
que os axudara era o bispo daque-
la igrexa, Nicolás de Mira.

Foron moitos máis os milagres
que fixo en favor dos nenos e
dos menos protexidos da so-

ciedade, e incluso moi acertada a
súa intervención no primeiro
concilio de Nicea contra o aria-
nismo, pero se por algo ficou no
santoral, foi porque foi dese tipo
de santos que, co seu comporta-
mento e exemplo, marcan unha
diferencia entre o cristianismo e
os costumes perviventes entre os
paisanos durante a decadencia
do imperio romano.

Finou o bispo Nicolás o 6 de
decembro do 345, pero no 1087,
cando os mouros invadiron Mira,
os seus restos foron trasladados a
Bari, en Italia, onde xa tiña con-
sagrada unha igrexa.♦♦

San Nicolás de Bari,
tamén chamado Santa Claus

Leviatán
LUÍSA VILLALTA

Segundo as máis diversas
tradicións míticas, cando
os respectivos deuses

criaron e ordenaron o mundo,
parece que ficou un ponto de
desorde incontrolábel até para
os mesmos deuses plenipoten-
ciarios, que nunhas e outras
versións representan como un
animal imenso, voraz, da fami-
lia primixenia dos reptís, mora-
dor do único meio igualmente
ingobernábel, impredicíbel e
inegociábel que é o mar. O Le-
viatán, a Midgard, as serpes
que saen do mar para devorar a
Laocoonte e os seus fillos son
versións simbólicas do límite
mariño ao coñecimento, á
actuación, ao poder e incluso á
razón con que o ser humano
intenta reducir o mundo a unha
leira ou a unha cuestión de “or-
deno e mando”. Ambas as dúas
cousas parécelles o mar aos
que gobernan en Madrid,
incluído algún ministro de
esquecida procedencia litoral,
e, dado que se autoafirman go-
bernando en insegura cerrazón
centralista, non só non dan fei-
to, senón que a monstrosidade
e o descontrol convertida en
imensa maré humana, manifes-
tante e manifestada, estalles a
pringar de chapapote e
indignación até a mesma roupa
interior.

O Leviatán furioso e trans-
formista desperta unha outra
vez. E non se poden botar cul-
pas aos mariñeiros e
mariscadoras, que tantos anos
levan a tratar e pelexar co
monstro e non precisamente
como turistas de aventura, de
que agora senten un pouco a
descansar coas indemnizacións
que son xustiza e non favor
nengún. Que teñan máis ou
menos conciencia da magnitu-
de da desfeita é cuestión tan só
de información. E a
información non se completa
unicamente coa censurada
mostra da vergoñenta incapaci-
dade das autoridades para sol-
ventar unha emerxencia, senón
co detalle de todo o que causa
e pode volver a causar a nosa
indefensión: o nulo
investimento en seguridade e
previsión para quen día a día
libra batalla co mar; o despre-
zo continuo dese tesouro sen
proprietario que é a natureza, a
vida das especies e o equilibrio
ecolóxico; a única e insultante
lei do beneficio máximo e mí-
nima consideración en materia
de explotación dos recursos
enerxéticos, que o mesmo nos
condena á maré negra que nos
leva unha guerra contra un po-
bo como o iraquiano absurda-
mente asentado sobre o
cobizado polvorín. Segundo a
tradición, o Leviatán ten de
morrer para servir de comida á
civilización o día en que esta
sexa capaz de inaugurar o tem-
po da xustiza. E é verdade que
non hai outro monstro que o
da ambición e a irresponsabili-
dade instituídas.♦
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Nos cincuenta do sécu-
lo pasado,  T. W.
Adorno, 1903-1969,

filósofo da Escola de
Francfort, sentíase anoxado
pola vaga dunha “opinión co-
mún” acrítica. Reflectiu  nos
ensaios “Minima moralia”co-
mo afrontar, cunha “dialécti-
ca negativa”, os destrozos da
necedade. Síntome solidario
con Adorno. 

A voracidade na
acumulación dos beneficios
por parte de sectores no
poder é arrepiante. Logo da
“corrupción” de cargos polí-
ticos, aparece outra máis
desmedida, tipo De la Rosa,
Gescarteira , clubes de futbol
etc. Mais ao roubo
descarado, hai que engadir as
ganancias descaradas. E
estas son tan numerosas nos
actuais representantes no po-
der central e autonómico, tan
xerais en empresarios,
dirixentes e mesmo en
pequenos cargos de calquera
sector, que horroriza. 

¿Hai na “oposición”, nos
sindicatos, nos mass media,
sensibilidade de denuncia an-
te a monstruosa acumulación
desigualidadora? “Un mínimo
moral” debería  esixirmos, a
todos os non atrapados pola
trapela do poder, a sustitución
de ganancias inxustas por pa-
gas razonabeis. 

Os mass media son, neste
campo, culpabeis. Son en
xeral meios de divulgación
de contravalores. Os mass
media locais de Vigo, A Co-
ruña, Pontevedra etc. incitan
ao localismo sórdido
mediante reivindicacións es-
túpidas. Non provocan a
sensatez, a elegancia;
inxiren nas súas páxinas
constantes contravalores:
egoismo, localismo, vaidade
de globos inflados, discrimi-
nación. En suma, son divul-
gadores da necedade. Os
mass media submisos ao Go-
berno chegan á cumios de
falsificación, de engano,
censurando todo contraposi-
ción de feitos de
contestación a súa falacia. 

Hai reporteiros nos mass
media con patente de corso:
en vez dunha análise das
actuacións de persoas,
partidos, sindicatos etc., saen
coa teima incriminatoria dos
seus inimigos personais; todo
serve para estes sectarios da
prensa con tal de louvar a
amigos e vilipendiar a inimi-
gos. Mais todo o dito é nada
ante a carencia dos “minima
moralia” duns gobernos do
Estado que, ante as
reclamacións de vixianza dos
mares e da dotación de meios
contra os vertidos da piratería
internacional, nen dotaron a
Galiza desa vixianza, nen de
meios loxísticos de salvamen-
to.  Cando a unidade dun Es-
tado non serve para os
mínimos de protección dos
cidadáns e dos territorios, tal
Estado non serve para nada.♦

TESTIM U Ñ O S E C O M -
PRO MISOS EN M ORELIA ,
BA R C A RÈS E A R G ELES
A obra fotográfica de Ione Robinson móstrase en Nova York

A.N.T.

Interior dunha barraca no campo de concentración de Argeles. Colección C. Dallet.

Refuxiadas republicanas en Francia. Colección C. Dallet.

Nenos e nenas refuxiados en
Morelia. Colección C. Dallet.

Neno fotografado en Barcelona. Colección C. Dallet.

Nenos e nenas refuxiados en Morelia. Colección C. Dallet.

O Mexican Institute de Nova York é o man-
tedor dunha mostra que ven inaugurarse en
Nova York. Por primeira vez desde a  guerra
civil do 1936-39, as fotografías de Ione Ro-
binson reaparecen baixo o comisariado de
Christopher Dallet.

Reunidas baixo o título de La retirada.
A diáspora dos republicanos españois resu-
men o traballo que realizara a fotógrafa e

pintora norteamericana –que por aquel tem-
po mantiña lazos afectivos co político gale-
go Bibiano Osorio Tafall–  en apoio solida-
rio á loita antifascista .

Ione Robinson recibira vía do muralista
mexicano Siqueiros e o pintor español Luis
Quintanilla a chamada da solidariedade coa
república. Luís Buñuel facilítalle os contactos
necesarios coas autoridades militares e neste

contexto é como coñece a Osorio Tafall. O seu
seu apoio permítelle percorrer a primeira liña
do fronte de Aragón en 1938 tomando apuntes
pictóricos e fotográficos. Logo da derrota, e
xa relacionada intimamente con Tafall, efec-
tua reportaxes nos campos de internamento
franceses de Barcarés e Argeles e nas colonias
mexicanas de Morelia onde estaban recollidos
as nenas e nenos orfos de Gernika.♦

Nenos e nenas refuxiados
en Morelia. Colección C. Dallet.



BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

TERTULIAS DO IEM 
O Instituto de Estudios Mi-
ñoranos organiza unha serie
de conferencias na que par-
ticiparán diversos autores
para falar da súa obra en re-
lación coa cultura, historia,
etnografía, arquitectura, etc.
desta zona. O venres 13 fa-
lará Xoán López Facal no
hotel Bahía Baiona.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

DORAEMON...
y los piratas de los mares
del sur é a película que po-
derán ver as crianzas o
venres 6 e sábado 7 ás 16 e
18 h. e o domingo 8 ás 16
na Casa da Cultura. Xa
para algo máis maiores
proxectarase Camino a la
perdición o venres 6 e sá-
bado 7 ás 20 e 23 h., o do-
mingo 9 á 18, 20 e 22:30, e
o luns 9 ás 22:30.

■ TEATRO

JANSEL E PONSEL
De José Luis Prieto, será re-
presentada por Bucanero &
Eme2 Producións o xoves 5
ás 22:30 na Casa da Cultura.

BueuBueu
■ CINEMA

PLÁCIDO
Unhas señoras dunha cidade
de provincias organizan un-
ha campaña de nadal baixo o
lema “cea cun pobre”. No
medio dos preparativos ató-
panse con Plácido, que men-
tres observa a caridade artifi-
ciosa que o rodea busca o
modo de pagar unha letra
que lle vence ese mesmo día.
Luís G. Berlanga dirixiu
esta película no ano 61 que
poderá ser vista na Casa da
Cultura o venres 6 ás 23 h.

BurBurelaela
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 15 de decembro a Sa-
la de Arte do Concello aco-
llerá esta mostra fotográfi-
ca sobre o ecosistema ma-
riño do noso país, que pre-
tende amosar a beleza e a
diversidade zoolóxica, bus-
cando o equilíbrio entre as
especies popularmente co-
ñecidas e as descoñecidas.

O resultado de 25 anos de
experiencia mergullándose
e fotografando o mundo
submariño.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

PICASSO NOVO
A Fundación Barrié pre-
senta esta mostra, mono-
gráfica, por vez primeira
no Estado, sobre os primei-
ros anos do artista e que
abranxe desde as súas cria-
cións en Málaga ata o ano
1906, cando inicia a súa
etapa cubista. Incluirá máis
de un cento de obras da
adolescencia e xuventude e
poderase aprezar a evolu-
ción da súa formacion co-
mo pintor, recollendo mo-
mentos estilísticos da súa
carreira como a etapa azul.
A mostra vai facer un espe-
cial fincapé na etapa coru-
ñesa do artista e presenta-
rase, por vez primeira, un-
ha selección significativa
de obras deste periodo, que
non foi exhibida ata o mo-
mento. Do 17 de decembro
ata o 17 de marzo. Para
máis información visitar
www.fbarrie.org.

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 foto-
grafía coa realidade. Os ar-
tistas comparten a preocu-
pación pola imaxe-técnica

como interfaz. É unha boa
oportunidade para pregun-
tarnos en qué medida so-
mos produto das nosas pro-
pias representacións.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de decembro, a
Casa das Ciencias vai aco-
ller esta mostra fotográfica
submariña, que forma par-
te dunha unidade didáctica
sobre o ecosistema mariño
do noso país, que pretende
amosar a beleza e a diver-
sidade zoolóxica que ence-
rra o mar, que á vez sirva
como fío condutor para
axudar a divulgar e coñe-
cer mellor as nosas espe-
cies. O resultado de 25
anos de experiencia mer-
gullándose e fotografando
o mundo submariño.

■ MÚSICA

HOLLYWOOD SINNERS
O sábado 7 tocarán na sa-
la Mardi Gras xunto con
Lascivos. O venres 13,
neste mesmo lugar, van
tocar Jet Lang; o sábado
14 estarán Dask. Máis in-

formación en www.sala-
mardigras.com. 

CUARTETO DE SAXOS
DA CORUÑA
O domingo 15 van dar un
concerto no Museo de Be-
las Artes ás 12:30 h. A en-
trada é de balde.

NOVOS INTERPRETES
Sétima edición do ciclo que
organiza a Fundación Ba-
rrié na súa sede, os luns ás
20:30. Este luns 9, Jorge
Montes Martínez dará un
concerto de violín. O luns
16, Emil Lioutfaliev tamén
tocará o violín.

■ TEATRO

MIGUEL HERNÁNDEZ
Esta produción vai chegar
ata o teatro Rosalía de Cas-
tro o domingo 15 da man de
Caixanova. Información en
www.caixanova.es.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Sete xoves fotógrafos, na-
dos entre  o ano 67 e 78,
como son Andrea Cos-
tas, Fran Herbello, Cris-
tina Rodríguez, Zoraida
Marqués, Quique Lista,
Jorge Meis e Óscar Cela
tentan mostrar a súa vi-
sión do mundo dos maio-
res. No Centro Cultural
Torrente Ballester ata o
15 de decembro.

AA FonsagradaFonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

MUSEO COMARCAL
Os seus contidos xunto coa
paisaxe e a gastronomía
ben poden ser motivo dun-
ha escursión. Colección de
arte contemporánea titulada
De ida e volta, con Mónica
Alonso, Ignacio Basallo,
Manolo Paz, Paco Pesta-
na, Xoan Lomarti, Terei-
xa Gómez, Álvaro de la
Vega, Manuel Patinha,

Luís Borrajo, Fernando
Villapol, Xurxo Oro Cla-
ro e Manuel Moldes. Pe-
zas da época das mámoas,
da época castrexa e da ro-
manización. Etnografía
coa representación de: la-
reira, adega, forxa, oficios
rurais, a labranza, o monte,
a escola, a relixiosidade, a
emigración. Mostra arqui-
tectónica con maquetas,
mapas e fotografías de pa-
llozas, casas cúbricas e de
corredor asi como hórreos e
muiños.

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

LOS PROBERVIOS
Esta mostra de traballos de
Goya estará na Casa da
Cultura ata o 1 de xaneiro.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

JORGE ESPIRAL
As súas pinturas van estar

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

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

Aínda está a tempo de visitar
o Outono Fotográfico de Ou-
rense. Ata o 15 de decembro,
cando se lle porá fin a esta
gran mostra, dúas serán as ex-
posicións que se poderán visi-

tar. Andrea Costas presenta
“Formas de ser” e Lurdes
García, “Utensilios artesa-
nais”. Excelente oportunidade
para coñecer a arte da foto en
clave feminina.♦

Fin do ‘Outono’Fin do ‘Outono’
O O TTrinquerinque
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☞KAMCHATKA. Cecilia
Roth e Ricardo Darín inter-

pretan unha película de fuxida. O
golpe arxentino de 1976 convér-
tese en fonte de anguria e en at-
mósfera da película, con máis in-
tensidade por canto os militares a
penas se ven. A voz narradora é a
do fillo maior da parella.

☞ UNHA CASA DE TO-
LOS. Para conseguir un

traballo, un rapaz parisino vai
a estudiar a Barcelona cunha
bolsa Erasmus. Alí convive na
mesma casa con alumnos de
moitas nacionalidades. Topica-
zo sobre o multiculturalismo e
a nova Europa.

☞ MORRE OUTRO
DÍA. Destas Corea do

Norte é o imperio do mal e Ja-
mes Bond trata de desenmasca-
rar unha trama de venda de dia-
mantes de dubidosa proceden-
cia. Cun Pierce Brosnan xa fon-
dón pero tan ligón como sempre.

☞ 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 se-
cuestra a máquina. Luppi e Al-
terio en papeis estelares.

☞ LUGARES COMÚNS.
Un profesor de Bos Aires

é xubilado por decreto, a conse-
cuencia da crise. Reflexión so-
bre as vellas ideas da esquerda
ou sobre as ideas de certos ve-
llos de esquerda e o que teñen
de recuperábel ou de obsesión
pesimista. A alternativa está nas
dúas mulleres da fita. Protago-
nizada por Mercedes Sampietro
e Federico Luppi.

☞ O ROUBO MÁIS
GRANDE XAMAIS

CONTADO. A picaresca ácra-
ta 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 al-

ta mar con amnesia, anda á pro-
cura da súa identidade, pero un-
ha trama de espías ao seu redor
conspira para eliminalo. Intriga
americana con París ao fondo.

☞ O IMPERIO DO LU-
ME. Por acidente, un rapaz

esperta a un dragón que leva mile-
nios hibernando e esa especie es-
téndese tan rápido que case rema-
ta cos humanos. Anos despois, o
rapaz, xa home, loitará contra eles.

☞ SWEET HOME ALA-
BAMA. Moza obrigada a

escoller entre dous pretendentes,
a cal máis macizo. Destaca Josh
Lucas. Asúa 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 repúbli-

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

☞ O DRAGÓN VERME-
LLO. Un policía retirado

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

☞ DÉBEDA DE SAN-
GUE. Retirado e co co-

razón transplantado, un policia
recibe o encargo da irmá da
donante do seu corazón para
descubrir ao asasino.

☞ DARKNESS. Fita de
suspense na que a axili-

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

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

levisión pusilánime vese abo-
cado a presentar un programa
no que triúnfa porque a socie-
dade ve nel todos os seus pro-
blemas. Nova mostra do bo ci-
nema arxentino.♦

CarCarteleirateleira

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 Clavi-

cémbalo, o xoves 5 ás 23 h; o ven-
res 6 actuarán na sala Mardi Gras
da CORUÑA; e o sábado 7 estarán
na Iguana de VIGO ás 00:00. For-
za, experiencia e calidade. Máis
información en www.aspidme-
tal.com.♦

AspidAspid

Antes coñecidos como Violadores
del verso e agora convertidos nun-
ha das bandas máis sólidas do hip-
hop hispano e tamén das máis exi-
tosas. Actuarán en SANTIAGO na
sala Nasa o xoves 12 das 22 h. en
diante; en LUGO, estarán no Clávi-

cémbalo o venres 13 das 23 h. en
diante; pasarán polo Código de
Barras de VIGO o sábado 14 ás 23
h. O seu último disco, Vicios y vir-
tudes, reinventa o rap europeo,
desde dentro, cos elementos bási-
cos. Poesía urbana de novo cuño.♦

Doble Doble VV

Este grupo anda a presentar o seu se-
gundo disco, Barí, por diversas salas
do Estado, entre as que se atopan a
Spectra de VIGO, na que pararán o
venres 6; e o Playa Club da CORU-
ÑA, onde tocarán o sábado 7. Barí é
o primeiro froito que brota da infra-
estrutura que Ojos de Brujo denomi-
naron La Fábrica de Colores, plata-
forma artística autoxestionada  que
propicia o control e produción dos
traballos da banda e afíns. O disco
contén rubas scratcheadas, tangos-
regaae, bulería fankeadas, cambra
electrónica, tangos ajipjopados, tá-
boa hindú, guitarras flamencas...♦

Ojos de BrujoOjos de Brujo
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expostas na sala Amarante
baixo o título Como una...
cafetera.

LUCUS ANTIQUUS
Este é o nome da mostra
que Carmen Ossorio ten
na Biblioteca Provincial e
na que mostra visións pic-
tóricas da cidade das mu-
rallas.

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

■ MÚSICA

CARLOS GUSTAVO
É un cantante brasileiro na-
morado da bossanova que
estará, coa súa guitarra, no
Clavicémbalo o vindeiro
xoves 12.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servi-
zo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, fi-
gura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Ga-
liza, que está a ser reivindi-
cada polo investigador
Santiago Prol. A mostra,
sobre a súa vida, poderase
ollar, durante este curso
académico, na Biblioteca
Municipal Francisco Car-
ballo, de luns a venres de

16 a 20 h. As mañás resér-
vanse para grupos de cen-
tros de ensino que poden
solicitar cita no telf. 988
463 001.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO 1930-1980
Unha selección de obras da
súa produción vai ser ex-
posta no museo Manuel To-
rres, ata o 26 de decembro.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do
Centro Galego de Arte
Contemporánea na que
destacan obras de Jorge
Castillo, Eduardo Chilli-
da, Antonio Saura,  Anto-

ni Tápies, Christo, Enzo
Cucchi, Appel Karel,
Njaume Plensa ou Pere-
jaume, entre outros. Ata o
10 de xaneiro no Centro
Comarcal.

OrdesOrdes
■ MÚSICA

MALLORY KNOX
Grupo madrileño que dará
un concerto, xunto cun gru-
po invitado, no pub Badu-
lake-Rock o venres 6 a par-
tir das 23 h. e cunha entra-
da de 3 euros.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

CÁNDIDO FDEZ. MAZAS
Vangarda, militancia e es-
quecemento, no Centro
Cultural da Deputación ata
o 12 de xaneiro.

MEDRAR SEN DEREITOS
Mostra da UNICEF sobre a
infancia que podemos ollar
no Edifico Politécnico do
Campus ata este domingo 8.

ARTE E SIDA
Ata o xoves 12 de decem-
bro na Sala de Exposcións
de Caixa Galicia.

GRAVADO CAIXANOVA
AAula de Cultura Caixano-

va vai acoller esta VII mos-
tra internacional durante o
mes de decembro.

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

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Esta mostra sobre o artista e
político de Rianxo vai po-
der ser vista na sala de ex-
posicións Mercado Villovi
ata o 15 de decembro.

■ TEATRO

ANIMALIÑOS
Teatro do Aquí presenta o
último dos seus espectácu-
los, do que é autor o faleci-
do Roberto Vidal Bolaño,
que xunto con Anxeliños e
Criaturas completa a trilo-
xía dedicada á contempla-
ción de determinados as-
pectos da nosa conduta so-
cial, económica e política.
Vai ser representada no Au-
ditorio Municipal o xoves
12 ás 20:30 h.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

RÚA SEN NOME
O mércores 11 o Cineclube
vai proxectar esta produ-
ción, dentro do ciclo adicado
á historia do cinema, no Es-
pacio para a Arte de Caja
Madrid ás 20 h. e ás 22:15 h.

■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN AENA
Estará exposta, ata o 10 de
xaneiro, no Café Moderno.

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

UN GRUPO
DESAGRUPADO
Ata o 10 de decembro vai
estar aberta esta mostra pa-
ra rendir homenaxe a 20
grandes pintores que sufri-
ron os anos da postguerra e
que non contaron nin coa
comprensión nin protec-
cion oficial vivindo á mar-
xe. Unha xeneración que
evolucionaba parella ás rei-
terativas vanguardas. Entre
os comopentes deste grupo
encontramos a Waldo
Aguiar, Jual Alcalde, Mª
Antonia Dans, Antonio
Quirós, Agustín Ubeda,
Vargas Rúiz, Eduardo Vi-
cente ou Demetrio Salga-

do, entre outros. De estética
moi diversa pero cunha
grande calidade. 

JOSÉ DE GUIMARÃES
A sala de exposicións Caixa-
nova na praza de San Xosé e
en Gagos de Mendoza vai
acoller do 28 de novembro
ata o 4 de xaneiro unha mos-
tra da pintura deste artista.

RedondelaRedondela
■ CINEMA

CINE DO SUR.
A OUTRA REALIDADE
Como unha proposta de
achegamento á realidade
dos países empobrecidos
ou comunidades marxina-
das xorde esta iniciativa. A
recentemente galardoada
fita, Os luns ao sol, no Fes-
tival Internacional de Cine
de Donostia, vai ser pro-
xectada o xoves 5. Poñen-
te, da directora Chus Gutié-
rrez (2002) vaise proxectar
o venres 13. Todas as pro-
xeccións teñen lugar no Au-
ditorio da Xunqueira ás 11
h. (para escolares) e ás 22
para o público en xeral. 

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía de natureza,
coñecido como o máis im-
portante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
dres, van ser expostas no
auditorio municipal ata o 1
de xaneiro.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

CARTEIS SOBRE A SIDA
Mostra internacional que
podemos contemplar na
Sala de Exposicións de
Caixa Galicia ata o 15 de
decembro.

VARI CARAMÉS
NA CATEDRAL
A Fundación Catedral Sta.
María de Gasteiz e a Uni-
versidade de Santiago or-
ganizan esta mostra foto-
gráfica no Colexio de Fon-
seca a partir deste xoves 5.

KÓNIC THTR.
O programa de exposicións
da Universidade, Procesa-
lia, propón, ata o 22 de de-
cembro na Igrexa da Com-
pañía, a mostra Kónic Thtr.;
nome dun selo adicado á
produción e realización de
proxectos artísticos que utili-
zan a tecnoloxía interactiva,
e que veñen sendo Rosa
Sánchez e Alain Baumann.

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

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

NU
Ata o 9 de decembro, a ga-
lería José Lorenzo acolle es-
ta mostra colectiva na que
participan Alexandro, Ar-
turo Brea, Ramón Conde,
Cuesat, Xosé Luís de Dios,
Simeón Craciun, Vítor Fe-
rreira, Rafael Masiá, Xu-
lio Maside e X.M. Tomé.
Cada un deles, consagrados
creadores, amosará a súa vi-
sión do clásico tema do es-
pido. Obras de diversos for-
matos, técnicas e soportes. 

JUANMA CUELLAR
As súas fotografías poderán
ser olladas, ata o 9 de de-
cembro, no hotel Puerta del
Camino.

II PREMIO AUDITORIO
DE GALICIA
Para xoves artistas, na sala
Isaac Díaz Pardo do propio
auditorio, ata este domingo 8.
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Franca Rame e Darío Fo confi-
ren carne teatral aos personaxes
desta obra, introducíndoos en si-
tuacións grotescas, onde a arma do
riso bate nos puntos máis fráxiles
e que máis doen ao eterno antago-
nista, o home. Pero o feminismo
dos autores, aínda sendo implaca-
ble e certeiro como unha dentada,

nunca resulta fanático ou sombrío.
Tratase dunha visión crítica e soli-
daria das sempre difíciles rela-
cións entre home e muller. Será re-
presentada por Uvegá Teatro xo-
ves 5 no Auditorio Municipal de
LALÍN. En BOQUEIXÓN, vaise re-
presentar o domingo 15 tamén no
Auditorio Municipal.♦

MullerMullereses

Multitude de exposicións
en distintas vilas e cida-
des ata decembro. En
OURENSE a Casa da Xu-
ventude albergará, ata o
11 de decembro Formas
de ser de Andrea Costas
e Utensilios artesanais
de Lurdes García. Na
galería Marisa Marimón

Unha película de pel
VIII, ata o 8 de decem-
bro. Na Aula Cultural,
ata o 15 de decembro,
Impresións de Xoel Gó-
mez Losada. O Museo
Municipal acollerá, ata o
15 de decembro Cuba.
Catro cámaras, un ob-
xectivo.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

O Festival de Música de VIGO co-
mezou o 26 de outubro e chega ata
o 20 de decembro. Este ano baixo
o título Luces e Batallas. Os cami-
ños da paz, celebrará os concertos
no Conservatorio, Concatedral,
MARCO e Hotel Meliá Mondariz
Balneario con acceso libre, e no
cine Fraga con entrada (telf. 902
434 443). Este xoves 5 20:30 h.
será a soprano Isabel Monar,
xunto cos sons da arpa barroca de
Manuel Vilas, os que enchan de
acordes a sala Martín Códax. O
luns 9 das 20:30 h. en diante, ac-

tuará The Scholars Baroque En-
semble nun concerto adicado á
loita contra a SIDA no terceiro
mundo que terá lugar no cine Fra-
ga. O pianista Nicasio Granaille
vai interpretar obras de John Cage
o xoves 12 das 20:30 h. en diante
no MARCO. O sábado 14, Gérard
Lesne, xunto con Il Seminario
Musicale, darán un concerto na
Concatedral de Sta. María ás
21:30 h. O domingo 15 ás 20 h., o
Fraga vai acoller un concerto do
violinista Vadim Repin e do pia-
nista Alexander Melnikov.♦

ArAre-More-Moree

Dentro deste ciclo que
organiza Caixanova po-
deremos ollar a fita Xiu
Xiu o martes 10 en OU-
RENSE; o xoves 5 pode-
remos ver, en VIGO, a fi-
ta As bágoas do tigre
vermello, que proxecta-
rase en PONTEVEDRA o
mércores 11;  e o  mar-

tes 10 proxectarase Au-
ga morna baixo a ponte
vermella en VIGO, onde
tamén se poderá ver o
mércores 11 A bicicleta
de Beijin. As proxec-
cións serán no C.C. Cai-
xanova de Vigo e nos te-
atros Principal de Ou-
rense e Pontevedra.♦

Cinema OrientalCinema Oriental

En SILLEDA, organizado polo
concello desde este xoves 5 ata o
domingo 8. Na Casa da Xuventu-
de: este xoves 5, haberá un Curso
de BD para alumnos da ESO im-
partido por Kiko da Silva. O Es-
tudio Tangaraño realizará o cur-
so de Debuxos Animados por
Ordenador os día 6,7 e 8. Mª
Luz Lurbe e Ana Otero darán
un curso de Risoterapia o venres 6
e sábado 7. Na Casa da Cultura
haberá un curso de Iniciación ao
Mundo do Ilusionismo o venres
6 polo Mago Teto; a partir das 19
h. polos bares da vila Maxia de
pertol cos magos Vituco, Teto e
Richard. O venres 6 se inaugura
a mostra de debuxos de Xaquín
Marín; ás 18 h. será a conferen-
cia sobre O Mundo dos Paiasos a
cargo de Marcel Gros (clown,
bufón, showman...), e Ángel R.
Idigoras (ilustrador de El Jue-
ves); tamén se inaugurará a mos-
tra 25 anos de El Jueves. Do xo-
ves 5 ao domingo 8 haberá se-
sións de caricaturistas con Ze dos
Alicates, de Coimbra; Abraldes,
da revista Golfiño; Omar Pérez,

arxentino afincado en Ourense; e
Kiko da Silva, director da revista
BD. O venres 6 e sábado 7 será o
Concurso de Chistes, para o que
hai que inscribirse, animado polo
contacontos Avelino e o Mago
Teto. O xoves 5 Marcel Gros re-
presentará Standby, onde combi-
na elementos plásticos e monólo-
gos, para escolares; ás 22 h. Les
Founambules, dúo todo terreo,
representarán Novo Espectáculo,
onde se convirten en campistas
surrealistas, auténticos persona-
xes de cómic (10 e.). O venres 6
ás 22 h., Juan Tamariz fará o seu
espectáculo e ilusionismo (10 e.).
O sábado 7 o Club da Comedia
presentará Noite de Cómicos, con
Alfredo Díaz, Félix Álvarez,
Manquiña e More (10 e.). O do-
mingo 8 será a final do Concur-
so de Chistes, que será presenta-
do por Candido Pazó e Ricardo
Parada, rematando coa a actua-
ción de Steve Rawlings, experto
en malabarismos e increíbel arre-
medador vocal (10 e.). Durante o
sábado 7 e domingo 8, polas rúas
e recinto feiral, Knifeforklings

presentará Static Estatuas Vivin-
tes. O venres 6 ás 22 h. realiza-
ranse as homenaxes a Roberto
Vidal Bolaño, Alfonso del Real
e Tomas Zori, aos que se lle en-
tregará, a título póstumo, o Sorri-
so de Ouro. Hai un bono para to-
das as actividades por 30 e. Máis
información e reservas nos telf.
986 581 028 (de 10 a 14 e de
16:30 a 20 h.) e 986 580 529 (de
17 a 21 h.). ♦

II Semana do HumorII Semana do Humor

Cartel das Xornadas do Humor
deseñado por Xaquín Marín.

Vangarda,
militancia e

esquece-
mento

titúlase a
mostra

adicada a
Cándido

Fdez. Mazas
que

podemos
ollar no C.C.

da
Deputación

en
OURENSE.

Este
domingo 8
remata a
mostra do
Premio
Auditorio de
Galicia en
SANTIAGO.
Á esquerda
unha obra
de Pablo
Sánchez.



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

COLECCIÓNS DO
CGAC E ARCO
A colección do CGAC está
composta por 300 pezas,
das que vinte foron incor-
poradas recentemente (Mó-
nica Alonso, Xoán Anleo,
Rafael Baixeras, S. Ci-
drás, Elmgreen & Drag-
set, Duane Michals, Er-
nesto Neto, Manuel Vila-
riño), e nelas pódense ras-
trexar os temas da identida-
de e as relacións entre o en-
torno e o individuo. A co-
lección da Fundación Arco,
en depósito, fórmana cento
coarenta pezas e inclúense
as dúas adquisicións máis
significativas deste ano: a
vídeo-instalación Middle-
men 01 do holandés Aer-
nout Mik, e a escultura
bombilla Panneau Lumi-
neus nº 4, La Route 01 do
francés Xavier Veilhan.
Ata xaneiro de 2003.

MANUEL VILARIÑO
A fotografía do galego cir-
cula entre a vida e a morte.
Simboliza a unión enigmá-
tica da materia: o vínculo
de aniquilación e vida que a
existencia sempre despre-
ga. A presenza continua de
animais fálanos do senti-
mento de precariedade e in-
tensa afección de quen se
atopa máis próximo dese
fondo desde a pura elemen-
tariedade. Fío e sombra
permanecerá no CGAC ata
xaneiro de 2003.

MONA HATOUM
Esta libanesa residente en
London, maiormente, ca-
racterizase, desde os inicios
da súa carreira, pola evolu-
ción das investigacións so-
bre a estética, a ética e a po-
lítica. A súa obra nace da
vida cotiá, libre de conven-
cións sobre o que é público
e privado. Manipula os ob-
xectos domésticos e o cor-
po humano utilizando ma-
teriais diversos. Traballa
con diferentes escalas, da
miniatura ao desmesurado.
Agora poderemos saber
máis dela de visitar a mos-
tra que o CGAC lle adica
ata xaneiro de 2003.

■ MÚSICA

IV ROCK
CABO SAN LOURENZO
Cita coa música POPular dos
nosos días, que amosa al-
gunha das propostas sonoras
máis significativas da actua-
lidade na Galiza. Plataforma
de presentación para moitas
bandas que non atopan ou-
tros escenarios disponíbeis.
Oportunidade para tomar o
pulso da creatividade musi-

cal deste país. Na sala Nasa
ata o venres 6 de decembro.
Info. en www.salanasa.com.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Baixo a dirección de Anto-
ni Ros Marbà, interpreta-
rán obras de Beethoven. Se-
rá no Auditorio de Galicia
este xoves 5. O próximo xo-
ves 12 volverá a dar un con-
certo, mais, desta volta, di-
rixida por Adrian Leaper e
con Ewa Poblocka ao pia-
no. O prezo é de 9 euros. 

NÃO VOU PRA CASA
Cláudia Campos Cuarte-
to 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 popu-
lar brasileira, ás sambas an-
tigas e outras máis novas,
pasando por esa variación
do xénero que se coñece
como Bossa Nova.

■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
É a proposta teatral de Nor-
desía Produccións que le-
vará ao escenario do Prin-
cipal,  o xoves 5 e venres 6.

NADAESCASUAL
Creada e dirixida por Al-
berto Jiménez, esta obra
non ten un texto definido,
non existe unha dirección
colexiada nin unha dura-
ción establecida. Un actor
que vai espir a súa alma,
acompañado pola música,
en directo, do grupo Alif
Percusión. No teatro Ga-
lán do xoves 12 ao sábado
14. Máis información en
www.teatrogalan.com.

NACEN DIOSES
O venres 13 ás 22 h. e o sá-
bado 14 ás 23 h. a NASA vai
acoller a Arnau Vilardevó,
polifacético actor catalán,
que nos sorprenderá con es-
te traballo que pertence á

serie Huevos Cómicos, con-
xunto de obras de duración
diversa que coa excusa de
falar dos signos zodiacais
fai un percorrido por gran
parte da mitoloxía grega.

VVigoigo
■ ACTOS

¿XOGAS?
EN GALEGO PODEMOS
Dentro deste programa do
concello, na Ludoteca de La-
vadores, terán lugar, o venres
13 de 18:30 h. a 20 h., diver-
sos obradoiros dirixidos a
crianzas de 4 a 10 anos.

O REXURDIR
DA FANTASÍA
Dentro deste ciclo, o colec-
tivo Nemo organiza para o
xoves 12 a II Xornada Tol-
kein ás 20 h., e na que se fa-
rá a presentación de As dú-
as torres e O retorno do rei
da man de Saúl Blanco e
Moisés Rodríguez. Tamén
se presentará a Sociedade
Tolkein Española a cargo
de Elena Álvarez, e Nacho
Agulló falará sobre a lin-
guaxe de Tolkein. Na Casa
do libro.

NOITES VIVAS
Programa de actividades do
Concello ampliado a todo o
ano. O venres 6, no
C.X.Mpal. Uruguay: con-
tacontos, internet, selfservi-
ce, sala de xogos; no Pavi-
llón do Berbés: baile de sa-
lón, malabares, muscula-
ción, squash e pachangas
nocturnas; na A.VV. Beade:
ciber e bailes de salón; na

A.X. Abertal: futbolín, inter-
net, sala multiusos, PIX e o
obradoiro “faino ti mesmo”;
no Espacio Xove do Castro:
tinxido de camisolas e cam-
pionato de xogos na rede;
scalextric no club Slot; tren-
zas africanas, slot e bailes
standar na praza Elíptica;
acuaeróbic na piscina das
Travesas; no plan comunita-
rio de Teis: xoiería artesanal,
xogos de mesa e malabares.
O sábado 7 continúan as ac-
tividades con tinxido en tea,
internet, selfservice, e sala
de xogos no C.X. Mpal.
Uruguai; na A. X. Abertal:
globoflexia, futbolín, inter-
net, sala multiusos e PIX; no
Espacio Xove do Castro: tin-
xido de camisolas e campio-
nato de xogos na rede; no
pavillón de Coia: mostra de
break dance, obradoiro de
maquillaxe de efectos, e téc-
nicas para ligar. Máis infor-
mación en www.xuventude-
vigo.org.

■ CINEMA

UN GÁNSTER
PARA UN MILAGRE
Nos cines Box ás 23:30,
dentro do programa das
Noites Vivas este xoves 5
proxectarase a fita esta fita
dirixida por Frank Capra
que é unha divertida histo-
ria dunha vendedora de ma-
zás e un gánster. O xoves
12 vaise proxectar El últi-
mo suspiro, dirixido no ano
2000 por Léa Pool, no que
se trata o tema da homose-
xualidade feminina.

MONSTRUOS, S.A.
Poderá verse esta fita de

animación o venres 6 na A.
VV. Beade ás 21:30 h. e ás
23:30 h.

■ CONFERENCIAS

MULLERES, PODER E
ORGANIZACIÓNS
María Álvarez Lires vai
abordar este tema o martes
10 na Casa del Libro ás 20 h.

X. VÁZQUEZ PINTOR
Dará unha conferencia-co-
loquio, titulada A memoria
do boi, o vindeiro xoves 12
de decembro na Aula Mag-
na da Escola Oficial de
Idiomas, ás 19:30 con en-
trada libre.

■ EXPOSICIÓNS

ARQUIVO PACHECO
Interesantisimos documen-
tos fotográficos que estarán
expostos, ata o 26 de xanei-
ro, na Aula Sociocultural
de Caixa Galicia.

OBRA GRÁFICA
CUBANA ACTUAL
Este é o título dunha intere-
sante mostra que ata o 29
de xaneiro vai poder ser vi-
sitada na galería Visual La-
bora (López Neira, 5).

REQUIEM#2 REVISITED
Do xoves 5 de decembro a
12 de xaneiro na Sala de
Mostras do Colexio de Ar-
quitectos (Marqués de Va-
ladares 27).

ANTE O NOVO MILENIO
Mostra de arte internacional
que o CC Caixanova acolle
desde este xoves 28 de no-
vembro ata o 6 de xaneiro.

HUMOR CRÚ
O Museo do Humor de Fene pide a cola-
boración dos humoristas gráficos galegos
para facer unha exposición sobre a marea
negra do Prestige. A exposición estará
marcada pola “mirada diverxente” e críti-
ca dos humoristas ante a catástrofe. As
obras poden ser inéditas ou publicadas e
no caso de ser traballos dixitais han ter
calidade abondo para ser impresas e ex-
postas. Os traballos non deben exceder o
tamaño DIN A-3 e poden ser en branco e
negro ou cor. O 23 de decembro remata o
prazo para enviar os traballos, que deben
ser remitidos indicando o nome do certa-
me ao Museo do Humor (Conces 20-22,
15500 Fene) O 8 de xaneiro abrirase ao
público esta mostra. Información en mu-
seo-humor@fene-concello.org.

PATRIMONIO MARÍTIMO
COMO RECURSO ECONÓMICO
Xornada organizada polo Instituto Uni-
versitario de Estudios Marítimos da Co-
ruña, está dirixida por F. González Laxe e
coordinado por Dionisio Pereira e Mª Isa-
bel Longueira. Sendo o patrimonio marí-
timo froito e manifestación do vencello
que os galegos mantiveron co mar ¿como
evitar a súa destrución? ¿cales son as ini-

ciativas e actuacións precisas para poten-
ciar a súa posta en valor? Os ponentes
son Dionisio Pereira (historiador perten-
cente ao Colectivo Etnográfico Masca-
to), Lino Lema (Departamento Marítimo
do Museo do Pobo Galego), Enma Tilve
(Museo Massó), Fernando Beceiro Yá-
ñez (Museo Naval de Ferrol), Ramón Ri-
vas (Museo do Mar de San Cibrán), An-
tónio Ponte (Responsábel da rede de Mu-
seos de Vila do Conde), Manuel Izaguirre
(Técnico da Deputación de Guipúzkoa) e
Pablo Carrera (Director do Museo do
Mar de Galicia en Vigo). Pola tarde ha-
berá unha mesa redonda na que intervirán
todos os ponentes, moderada por M.
Longueira (A.C. Canle). A xornada cele-
brarase no Clube Universitario da Coru-
ña o venres 13 de decembro de 9:15 a 19
h. sendo a inscripción gratuíta pero con
número de plazas limitado. Para máis in-
formación ou inscripción pódese telefo-
nar ao 981 167 000 (ext. 2463), fax 981
167 070 ou o correo electrónico iuem
udc.es (WWW.udc.es/iuem). 

SUBVENCIÓNS
CONCELLO DE SANTIAGO
Esta convocatoria está aberta para pro-
xectos e actividades educativas e cultu-

rais e vai dirixida a centros de educa-
cion infantil, ensino primario e secun-
dario. Tamén a asociacións de nais e
pais inscritas no Rexistro Municipal de
Asociacións, así como a Asociacións
Xuvenís, Colectivos de Mocidade. A
contía total das axudas é de 1.800 euros
por proxecto. O 21 de decembro remata
o prazo de solicitude, que se deberán
presentar no rexistro xeral do Concello.
Para máis informacion sobre as bases
dirixirse ao telf. 981 542 369 ou visitar
www.educacompostela.com.

CERTAME GALEGO DE ARTE
J. DOMÍNGUEZ GUIZÁN
O C.C. Begonte organiza este certame,
que conta cun premio de 1.500 euros,
que desta volta se adxudicará a unha
obra pictórica. Poderán participar no
mesmo todos os pintores galegos cun
tema libre. O tamaño dos traballos non
superará as dimesións de 1,5 por 1 m.,
con ou sen marco. Cada participante
poderá presentar un máximo de 2 tra-
ballos, que irán acompañados dos da-
tos identificativos do autor nun boletín
adxunto. As obras, perfectamente en-
valadas, serán remitidas ao centro cul-
tural sen cargo ningún. O prazo de pre-

sentación de traballos remata o 25 de
decembro. Para máis información pó-
dese contactar co telf. 982 221 456.

VIII PREMIO ÁNXEL CASAL
O Concello de Santiago organiza unha
nova edición deste premio literario no
que poderá participar o alumnado dos
centros de secundaria de todo o país,
maiores de 14 anos. As obras, escritas
en galego, serán orixinais e inéditas.
Haberá unha modalidade de poesía (mí-
nimo de 100 versos), unha de conto e
outra de teatro (mínimo de dez páxinas)
Establécense dous premios por modali-
dade: o primeiro estará dotado con 900
euros e o segundo con 600. Os traballos
deberán presentarse, baixo pseudónimo
e cun sobre adxunto onde figuren os da-
tos do participante. Xunto coa copia en
papel, tamén se entregará unha en dis-
quete (formato Microsoft Word) Os tra-
ballos enviaranse por correo certificado
ao concello de Santiago, indicando o
nome do certame. Irán dirixidos ao De-
partamento de Educación e Mocidade
(Obradoiro 1, 15705, Compostela) O 11
de abril de 2003 remata o prazo de pre-
sentación. A entrega de premios terá lu-
gar o Día das Letras Galegas.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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En PONTEVEDRA o Concello se-
gue realizando actividades con-
memorativas para dar a coñecer a
figura deste persoeiro tan vincula-
do á vila. Visitas guiadas polo Ro-
teiro Sarmiento: percorrido polos
lugares e edificios do Centro His-
tórico máis directamente vencella-
dos á súa vida e obra. Exposición
sobre Sarmiento: mostra de ca-
racter didáctico e divulgativo que
poderá ser cedida a entidades e
centros escolares previa solicitude
(departamento de normalización

lingüística do concello telf. 986
863 157). Sarmiento e Mouren-
te: exposición e publicación reali-
zada por diversas entidades da pa-
rroquia. Tamén dispón de exposi-
cións itinerantes sobre As mura-
llas de Pontevedra, Santa María a
Maior, sobre diversas persoalida-
des da cultura galega, como Cas-
telao, Murguía, Luís Amado Car-
ballo. Ademais ofrece tamén visi-
tas guiadas como: Roteiro Caste-
lao; Polo Centro Histórico; As
murallas de Pontevedra.♦

Ano SarmientoAno Sarmiento

Cláudia
Campos

Cuarteto
estará o

sábado 7 na
sala NASA

de
SANTIAGO

A mostra
fotográfica
do Arquivo
Pacheco
pode ser
ollada
na Aula
Sociocultural
de Caixa
Galicia en
VIGO.



PALABRAS DE PAPEL
Libros de autor, exposición
de Baldo Ramos que pode-
remos contemplar na Casa
do Libro ata o 15 de de-
cembro. 

GUILLERMO A. MONROY
Colgará a súa pintura na ga-
lería Vgo (López de Neira
3) ata o 4 de xaneiro. 

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

ATLÁNTICA 1980-1986
A transición española trou-
xo unha efervescencia crea-
tiva pouco común en todos
os eidos da cultura. Galiza
non estivo á marxe. No ano
1980 naceu Atlántica, colec-
tivo de artistas e intelectuais
unidos por unha vontade co-
mún de renovación que lo-
grou que as súas obras trans-
cederan a nivel interna-
cional. R. Baixeras, I. Basa-
llo, L. Borrajo, X. Cabanas,
C. Corredoira, A. Datas, M.
Facal, J. Freixanes, A. Go-
yanes, A. Guerra, A. Huete,
M. Lamas, A. Lamazares, F.
Leiro, J. Lodeiro, F. Mante-
cón, 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 Xusti-
za. Esta exposición inspíra-
se nesta tipoloxía arquitec-
tónica e quere celebrar a
transformación do uso en
espacio de liberdade, de so-
ciabilidade e obtención de
coñecemento e pracer, de lu-
gar de reclusión a espacio de
deleite. B. Jan Ader, P. Alt-
hamer, J. Barbi, J. Case-
bere, R. Chafes, T. Dean,
C. Wyn Evans, H. Farocki,

V. Jouve, J. Kahrs, Lan-
glands & Bell, A. Larsson,
E. Männikkö, M. Melian,
Muntadas, C. Nieuwnhuis,
T. Oursler, S. Prego, G.
Romano, A. Sala, G.
Scheider, N. Chöffer, A. Si-
mon, M. Soto, P. Tudela e
E. Valldosera son os artis-
tas que participan nesta
mostra. Ata o 15 de febreiro. 

OS SOLARES
DE PORTUGAL
A delegación do Instituto
Camões (Casa Arines) vai
acoller esta mostra no mar-
co do I  Congreso Ibérico
de Casas Solarengas.

CON PERMISO
DE MI ANTROPÓLOGO
Este é o título da mostra que
o cubano Armando Mariño
ten na galería Ad Hoc e que
poderá ser visitada ata o 14
de decembro. Nas súa obra
está presente unha reivindi-
cación do Terceiro Mundo.

ANTONIA HURTADO &
ADONIS ESCUDERO
Teñen unha mostra de pin-
tura e escultura na galería
Artenova (Praza da Prince-
sa 3), titulada Una mirada
a la sensualidad.

VIGO,
HORIZONTE MARIÑO
O Museo do Mar acolle esta
mostra, que conmemora os
75 anos da revista Industrias
Pesqueras, e na que se fai
un percorrido pola súa histo-
ria, que é, á súa vez, a histo-
ria dos últimos 75 anos da
industria da pesca no Estado
e a historia de como a evo-
lución do sector pesqueiro
impulsou o crecemento e a
transfomación económica e
urbanística da cidade olívi-
ca. Ata o 10 de decembro.

GUILLERMO AYMERICH
Aproximación al agua titú-
lase esta mostra que pode-
remos 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 Bie-
nal Pintor Laxeiro de Lalín.
Propón diversas pezas en
pintura, fotografía, e vídeo,
incluíndo obra feita adrede
para esta mostra.

■ MÚSICA

DIXIE LAND
Grupo de jazz-blues que es-
tará este xoves 5 ás 23 h. no
pub El Ensanche con entra-
da libre. O vindeiro xoves
12 estará Terela Gradín,
acompañada ao piano por
Manolo Gutiérrez, que da-
ran unha sesión de jazz.

LOS LOMBARDI
E o seu pop para o venres 6
a partir das 11 da noite na
sala Remache e por 5 eu-
ros. Neste mesmo lugar e

hora pero o sábado 7 pode-
remos escoitar o rock-
blues de Los Currichos
por 3 euros.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O venres 13 ás 20:30 h. o
C.C. Caixanova vai ser o
escenario dun concerto di-
rixido por Adrian Leaper
no que tamén estará a solis-
ta Ewa Poblocka e no que
interpretarán obras de Cho-
pin, Lara e Poulenc. Con
este concerto clausúrase a
temporada de abono.

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 re-
pichocas con invitados.

DRAKE HERRERA
O guitarrista e cantante cu-
bano oferece todas as noites
un percorrido pola música
do seu país, desde o son ata

o bolero. De martes a sába-
do no Malecón ás 23:30 h.

■ TEATRO

CARLOS BLANCO
Sesión de contos o martes
10 a partir das 22:30 h. no
pub El Ensanche con entra-
da libre. O próximo martes
17 estará Ricardo de Ba-
rreiro facendo o propio.

FABULANDO FÁBULAS
Aprendices do vacío pre-

senta esta obra, dentro do
programa de títeres de ou-
tono. Terá lugar o sábado 7
ás 18 h. na Praza da Consti-
tución ou na Lonxa do Con-
cello, de chover.

O COLABORADOR
Esta obra de Friedrich Dü-
rrenmatt vai ser represen-
tada polo Centro Dramático
Galego baixo a direcció de
Manuel Guede este xoves
5 ás 20:30 h. no C.C. Cai-
xanova.

CON FLORES A MARÍA
Teatro da Lúa representa
esta obra de Dorotea Bár-
cena o venres 13 ás 22:30
h. no C.C. Caixanova.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

ECOLATAS.
¿AXUDASNOS A
SALVAR O PLANETA?
Interesante mostra sobre
ecoloxía que estará na Sala
de Exposicións de Caixa Ga-
licia ata o 15 de decembro.

BragaBraga
■ CINEMA

OS FILMES
QUE EU NÃO VI
Baixo este título, o Teatro
Circo e a Companhia de Te-
atro de Braga van proxec-
tar películas como A pia-
nista, de Michael Haneke,
o luns 9 e martes 19; a diri-
xida por Nani Moretti titu-
lada O cuarto fillo poderá
ser vista o mércores 11 e o
xoves 12; O thriller Mul-
holland Drive, do contro-
vertido David Lynch, pro-
xectarase o venres 13 e luns
16; entre o venres 20 e o
luns 23 vaise pasar O gusto
dos outros de Agnès Jaoui;
e entre o xoves 26 e o luns
30 poderase ver Amélie.

■ TEATRO

O DOIDO E A MORTE
É unha peza dramática de
Raul Brandão que a Com-
panhia de Teatro de Braga
representará ata o 7 de de-
cembro. Dirixida por Antó-
nio Durães, está interpreta-
da por Carlos Feio, Fabiana
Lopes e Jorge Filgueiras,
que dan vida a un governa-
dor civil que é secuestrado
por un louco e absurdo sr.
Milhões con un paquete
bomba que fará explosión
en 20 min.♦

MOVIDA GALEGA
www.movidagalega.com

Guía de festas, concertos, grupos musicais
e discografía da chamada movida galega.
Tamén inclúe información sobre especiais,
ligazóns a páxinas de grupos, taboeiro de
anuncios, libro de visitas, chat, notas de
prensa e información sobre descontos.♦
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■ Precísase persoa para atender
tenda de alimentación ecolóxica e
artesán en Santiago. Razón no telf.
630 069 636.

■ Realizamos traballos de biocons-
trución. Telf. 981 513 273.

■ Alúgase habitación na zona do
campus sur en Santiago. Interesa-
dos chamar ao telf. 636 779 747.

■ Gatiña gris atigrada, mansa e ce-
ga, precisa un fogar. Telf. 981 170
730.

■ Licenciada en Xornalismo, 25
anos, con experiencia en medios au-
diovisuais, busca primeiro emprego
como redactora en prensa, radio ou
TV local. Tamén para actualización in-
formativa ou creación de contidos en
páxinas electrónicas. Teño coche e
residencia en Compostela. Verónica,
telf. 630 915 792.

■ Alúgase praza de garaxe en Euxe-
nio Arbones (frente a pavillón depor-
tes das Travesas) en Vigo. Tlf.:
986477074 ou 670508980.

■ Véndese casa de canteiría con
palleira (200 m2) e terreo na zona de
Chantada (Lugo). Ben situada.
8.500.000 pta. Telf. 982 441 589.

■ Seleccionamos persoas maiores
de 18 anos con aptitudes empresa-
riais. Traballo desde a casa, mínimo
insvestimento. Telf. 653 913 206 fóra
de horario comercial.

■ Alúgase cuarto e praza de garaxe
na rúa Martínez Garrido de Vigo. Telf.
986 277 213 a partir das 20 h.

■ Alúgase casa de campo restaura-
da en Meira (Lugo). Tres cuartos do-
bres con baño e calefacción e 10.000
m. de finca. Fin de semana ou tempa-
da. Razón nos telf. 982 331 700 / 686
753 105.

■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase ase-
soramento no campo das TIC. De-
séñanse 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 infor-
mática de balde e en galego visita a
páxina http://www.all4you.dk/Free-
wareWorld/links.php. Aceptamos todo
tipo de suxestións e colaboracións.
¡Temos máis de medio cento de pro-
gramas traducidos á nosa lingua!

■ Consegue a camisola da se-
lecçom galega de futebol ao preço
de 25 euros (mais 4 de gastos de en-
vio) 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 litera-
tura, cine, música e a boa diversión e
alegría. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga
cando se encontra alivio. Tlf. 625 996
334.

■ Mozo de 32 anos quixera coñecer
mozas de entre 20 e 40 anos. Son ri-
quiño 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 Ou-
rense no telf. 651 951 328.

■ Doutorando com experiência impar-
te aulas de Química Orgânica. To-

dos os níveis. Telf. 605 412 585. Com-
postela.

■ ¿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 partici-
pacións de 3 euros. As persoas inte-
resadas poden poñerse en contacto
coa Xunta Directiva da Asociación ou
na Escola de Adultos a partir de me-
diados de outubro.

■ Vendo casa con terreo a 3 km. de
Betanzos. Tlf: 981 797 060.

■ Véndese casa unifamiliar con 230
m2 edificados e 1.400 m2 de terreo en
Belesar, Baiona. Tlf: 650 055 942.

■ Presenteam-se gatinhos comuns
en Vigo, carinhosos e bonitos, á gen-
te responsável que ame os animais.
Telf. 636 566 155

■ Dão-se aulas de português. Pro-
fessor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.

■ Véndese casa no centro de Guiti-
riz duns 300 m2, con garaxe, patio,
pozo e horta. 150.253euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.

■ Home, 58 anos, sólida formación,
boa cultura xeral, francés, italiano,
portugués, galego. Ofrécese para re-
cepción en hotel ou semellante. Ex-
periencia en Suíza e Francia como re-
cepcionista. Telf. 666 623 190.

■ Alugo habitación en Vigo na rúa
Urzaiz, centro do Calvario, ao pé da
parada de autobuses. Cercana a REN-
FE e estación de autobuses. Muller ou
estudiantes. Telf. 666 623 190.♦

Anuncios de baldeAnuncios de baldeCon flores a
María, obra
de Dorotea

Bárcena que
será

representada
o vernes 13

no CC
Caixanova

de VIGO.

O
colaborador,
de Friedrich
Durrenmatt,
será
representada
polo CDG
este xoves 5
en VIGO.

Continúa
a ser
representada
a obra
O doido e a
morte en
BRAGA.



¿Cando comezou a tocar as
campás de Bastavales?

De rapaz. Con quince anos
era sancristán pero xa antes os
cativos subiamos a torre e inten-
tabamos tocar as campás. Ás ve-
ces entre varios porque non tiña-
mos forza para facelo un só. O
badal da grande pesa 16 quilos e
entón tocabamos un unha e outro
outra. A véspera da festa botaba-
mos media hora repenicando. O
campaneiro anterior comezou no
1912 e foi o que puxo as normas
que eu seguín. Toco 33 badaladas
ás doce e outras tantas á noite. 

¿Cantos toques hai?
Tócase e repenícase. O sába-

do e o domingo pola mañá é can-
do se repenica. 

¿Como é o repenique?
Pois coas dúas campás. Eu

toco un pasodobre porque sigo a
música. 

¿Por que toca agora, ás seis
da tarde?

Á noite toco cando se acende
o alumeado público. Agora é ás
seis pero no verán pode ser por
volta das dez. A mediodía toco
pola vella, é dicir a unha miña
son as doce. E entón, cando soa a
campá, todos os obreiros e os
que están traballando no campo
paran o labor. Antes tocaba moi-
to para os incendios, pero agora
xa non porque hai bombeiros.

¿Desde cando ten a campá?
Téñoa desde 1977 e deixei no

1991, agora tena meu fillo pero
eu continúo botándolle unha
man. O 18 de abril de 1977 collín
a campá e o 29 enterrei unha ra-
paza de aquí porque o campanei-

ro encárgase tamén de enterrar. O
1 de maio enterrei a última mu-
ller. En total foron 252 os que le-
vei ao cemiterio nestes anos. 

¿Como se fai un campaneiro?
A campá levaba 75 anos na

mesma casa e ofrecéronme para
que a collera. Eu non quería pero
tampouco deixei que a collera
ninguén de fóra da parroquia.
Entón o cura publicouno e gañei
eu por votación na misa. 

¿Quen paga ao que se en-
carga de tocar as campás?

Os viciños. Agora pagan 13
euros cada un por ano e iso in-
clúe tocar oito horas no día do
enterro, sepultalo e tamén tocar
no acto do ano. A min dábanme
un ferrado de millo e así botei
catorce anos. 

¿Cantas campás ten a torre
de Bastavales?

Tres. A grande mide un diá-
metro de ancho e outro de alto, é
do ano 1989. Despois está a me-
diana de 1903 e outra máis pe-
quena. No 1928 rematouse a to-
rre que foi encargada por un cu-
ra que gardou un espacio na base
para enterrarse. Alí está sepulta-
do cunha placa. 

¿Ata onde se oe o seu son?
Téñoas oído na Escravitude e

en Roxos cando ía podar por alí.
Antes tiñan máis son e eu creo
que é porque a atmosfera estaba
máis limpa. 

As súas campás son moi fa-
mosas, diría que máis que a
propia Berenguela. 

Pero é todo por Rosalía. A es-
ta igrexa chámanlle a catedral da
Amaía. 

¿Sabe que relación tiña Ro-
salía con Bastavales?

Sei. De cativo axudaba un
vello cego a cruzar unha poza
que hai alá abaixo e el contába-
me que Rosalía vivira na casa
aquela (sinala unha casa de pe-
dra na ladeira da igrexa). Cria-
rase con dúas vellas nunha casa
que era dun cura que estaba en
Conxo pero era da parroquia.
Por mediación do cura trouxé-
rona aquí. Antes ninguén lle da-
ba importancia, foi todo cando
fixeron o do Día das Letras Ga-

legas. Aquel ano farteime de to-
car a campá para os autobuses
que chegaban. Só de mortos
atenden á xente. Había un cura,
chamado Pomar, que sabía moi-
to dela. Fixo unhas estampas
para os Miragres con cantares
de Rosalía.

Xa non se tocan as campás
como antes...

Por aquí tócanse nos Ánxeles,
Ortoño e Calo o que pasa é que
lle puxeron reloxos automáticos.
Aquí en Bastavales tocamos coas
normas que había antes.!

Nº 1.059.
Do 5 ao 11
de decembro
de 2002 G host Ship (O buque

pantasma) é unha
película que pronto

se estreará nas pantallas ga-
legas. Algunhas salas deco-
raron o anuncio do filme coa
palabra Prestige. Algo de

pantasmal ten, certamente,
esta marea negra que ataca
por Muxía, ameaza a Arousa
e aparece, cando ninguén a
agarda, por Baiona. Unha
marea da que non se sabe o
tamaño, que aterroriza polo

que se fai esperar, coma nun
filme de suspense. Hai quizá
algo de apocalíptico, de no-
vela gótica nisto. Só falta
que se achegue á costa algún
ministro ou conselleiro do
Opus cun crucifixo.!
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Burla
Negra
FRAN ALONSO

Apesar de que dian-
te dos nosos ollos
se estende un

enorme pano negro, sóli-
do coma a noite pecha,
que nos afoga en angus-
tiosa desesperación, pre-
cisamente agora é máis
necesario ca nunca crear
un grande espacio para a
ilusión. Un espacio rebel-
de, con visión de futuro,
artellado desde a socieda-
de civil, un espacio que
logre canalizar con rapi-
dez toda esa enorme
enerxía social producida
pola indignación ante a
xigantesca dimensión da
marea negra e ante a
ineptitude política dos
gobernos galego e espa-
ñol, que rebentou coma
unha bomba nunha mani-
festación xa histórica.

É agora cando temos
que ser capaces, como ci-
dadáns, desde a socieda-
de civil, de artellar un pa-
ís cunha visión crítica,
dotado de instrumentos
de análise e, sobre todo,
con capacidade de res-
posta social e política an-
te os abusos do poder,
buscando novas vías de
expresión e manifesta-
ción social que superen
os vellos clichés, como se
está a facer desde Burla
Negra, a plataforma crea-
da no ámbito da cultura
para aglutinar esforzos.

Este non é o momen-
to de matizacións políti-
cas entre a esquerda, nin
de demagoxias orgáni-
cas. É o momento da ac-
ción, da solidariedade, da
firmeza e do comezo
dunha resposta social tan
estable como imprescin-
dible. Arestora o na-
cionalismo debe tender
lazos de unión coa ci-
dadanía, reforzando, con
pragmatismo, o seu cala-
do na realidade do país e
a súa conexión cidadá. E
debe tamén tender lazos
de unión coas demais po-
sicións de esquerda, la-
zos tecidos desde unha
visión integradora, que
conquiste para as galegas
e galegos un amplo espa-
cio de consenso a partir
do que sexa posible ten-
sionar socialmente a po-
boación nunha resposta
contundente ante a negli-
xencia, a mentira, a ma-
nipulación mediática e a
ineficacia, resposta que
dea lugar non só a un osi-
xenante cambio do poder
político senón tamén á
consolidación dun espa-
cio crítico vertebrador,
que nos devolva a ilu-
sión, que faculte aos ci-
dadáns para o diálogo so-
cial e o control político,
un espacio no que todos e
todas teñamos un lugar, e
que estea ao servicio dos
intereses de Galicia.!

Ano XXV.
IV Xeira.
1,75 euros.

Ramón Montero, campaneiro de Bastavales 

‘As campás tócanse coma antes, non co automático de agora’
CARME VIDAL

Son as seis da tarde e subimos os cincuenta e tres chanzos da es-
caleira en espiral que levan ao alto da torre de Bastavales. A in-
mensidade do val da Amaía é maior desde as alturas e non é di-
fícil imaxinar que o son destas campás, que comeza a bater Ra-
món Montero (1918), se escoite en Roxos ou Padrón. As cam-
pás cantadas por Rosalía poñen música á maxia de Bastavales.

A. PANARO

UNHA NOVA COLECCIÓN
PARA SABER QUÉ SON
E CÓMO FUNCIONAN

AS COUSAS

7 EUROS CADA LIBRO

¡POLA COMPRA DE
5 LIBROS ESTA MOCHILA

DE AGASALLO!
(VALORADA EN 10 EUROS)Fai o teu pedido no telf. 986 433 830 ou por correo electrónico subs.anosaterra@terra.es

A NOSA TERRA

7 EUROS CADA LIBRO




