
A GALIZA ÁBRESELLE UNHA INTERROGANTE
fundamental que deberá ser discutida nos próximos meses: ¿có-
mo vai ser compensado o desastre? Hai unha primeira alternati-
va, a que xa comezou a aplicar o goberno central: os afectados
máis directos recibirán axudas que lle permitirán manter un nivel
familiar de subsistencia cando menos ata as eleccións munici-
pais. Pode que a presión social consiga algo máis, por exemplo
que o Goberno recoñeza un número maior de afectados ou que se
amplíen os meses de cobro. Pero estas medidas, con ser impres-
cindíbeis resultarían incompletas. Vexamos a razón. A pesca ga-
lega, como di a profesora Mª Carme García Negro, neste mesmo
número, movía, só no aspecto productivo, 530.000 millóns de
pesetas. Pero a interrelación económica amplifica os efectos do
desastre ecolóxico a 54 sectores de xeito directo. Eramos, por
exemplo, o principal produtor europeo de mexillón. Ademais, o
65% da poboación das tres provincias con mar vive en concellos
arredor da costa e o 71% das empresas de maiores ingresos están
instaladas na beiramar. Todo iso é necesario recuperalo. Galiza
non se pode permitir o luxo de perder máis sectores produtivos.
Sería moi negativo que un Goberno central, que xa demostrou o
pouco que lle preocupa Galiza, aproveitase para lle dar un tiro de
gracia á estrutura económica galega. Tomando como referencia a
práctica anterior, cabe sospeitar que os partidos estatais lle abon-
de cunha política de subsidios, acompañada da emigración, xa
comenzada, de mocidade para a hostelería e a construción de Ca-
narias, Baleares ou Andorra. Tras a reconversión industrial, a
cuota lactea e as vacas tolas, unha redución drástica da economía
vencellada ao mar sería un golpe decisivo en contra de Galiza.♦
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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 poboación xa sabe algo máis:
o peor da crise do Prestige está
aínda por chegar. Agora o mes-
mo Goberno autonómico fala de
unha, dúas, tres, catro... mareas

negras, como pragas bíblicas. Os
meses de limpeza poden ser tres,
cinco ou seis, segundo queira o
vento. 

Xa se sabe, iso si, quen deu a

orde de que o Prestige collese
rumbo ao sur. Álvarez Cascos
“asumiu” a decisión na súa com-
parecencia no Congreso. O de-
putado do BNG, Francisco Ro-

dríguez afirmou que “o feito de
que Cascos se responsabilizase
desa decisión equivale a dicir
que eles provocaron a marea ne-
gra”.

Mariano Raxoi xa se sacudi-
ra a responsabilidade afirmando
que a decisión fora do ministerio
de Fomento. Pero tiveron que
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Os únicos planos de actuación son os que puxeron
en marcha concellos e mariñeiros

A un mes do acidente, Galiza séguese
preguntando ónde está o Goberno

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

¿Onde está o Goberno español? Esta é a pregunta unánime que se fan os galegos. A administración estatal
leva máis de tres semanas sen mostrarse a penas na Galiza. Aínda hoxe non existe un proxecto para paliar
a crise do Prestige. Só concellos e mariñeiros, cansos e case desesperados, tentan facerlle fronte á situación.
Unha idea callou unánime dentro da poboación: ¡nunca máis! Pero estáselle a engadir outra: ¡dimisión!

Recollida de chapapote nas illas Cies o pasado domingo 8 de decembro.                                                                                                                                                                    Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S 



pasar 25 días para que estes da-
tos fosen coñecidos.

¿Por que esa decisión? O go-
berno afirma que seguiu os con-
sellos dos técnicos. Pero ningún
técnico saiu ata agora a avalar a
estratexia seguida por Fomento.
Si saen, en cambio, todos os días
outros moitos dicindo o contra-
rio e todos coinciden en que o ló-
xico tería sido que se guiase o
barco ao porto da Coruña, a fin
de baleiralo no pantalán da refi-
nería. A información oficial de
que A Coruña non tiña calado
para acoller o Prestige foi des-
mentida aos dous días por autori-
dades do Porto coruñés. 

Os nacionalistas afirman, po-
la súa parte, que se o barco foi le-
vado mar adiante debeuse a que o
goberno non sabía que facer, ao
carecer de medios e dun plan de
actuación para atallar un caso así. 

¿Cantas toneladas
quedan no Prestige?

Xa se sabe tamén que o barco se-
gue a perder fuel. Mesmo se
cuantifican as toneladas que per-
de cada día. Os fíos “como de
plastilina” descritos por Mariano
Raxoi só cinco días atrás, con-
vertéronse en 125 toneladas cada
24 horas. As seis pequenas fen-
das que tiña o buque hai tan só
dous días, son agora 14 de máis
de un metro. O estraño é que se-
guiron sumando tres días despois
de que o batiscafo Nautile che-
gase a porto. 

Móstrando unha pertinaz in-
disposición para as matemáticas,
o Goberno non sabe aínda cántas
toneladas de fuel leva vertido o
barco e cántas permanecen nos
seus tanques.

Algúns especialistas afirman
que no Prestige non deben quedar
máis de 20.000 toneladas. A em-
presa holandesa que tentou salvar
o barco, agora comprométese a
absorbelas. Pero o prezo que pide
é alto. O Goberno portugués, no
entanto, alugoulle unha platafor-
ma a Noruega para tirar o fuel que
vaia saíndo a superficie. É cara,
pero o país veciño mostrouse dis-
posto a actuar mesmo sen o con-
sentimento do Estado español.
Fontes gobernamentais lusas pen-
san que Aznar non terá azos, des-
pois da súa actuación, para meter-
se nun conflito diplomático. Con
todo, esta plataforma só pode ac-
tuar cando o fuel está concentrado.

Os remedios

Á inversa do que sucede coa pla-
taforma, os barcos que están a
chuchar o fuel non poden facelo
cando presenta máis duns centí-
metros de espesor. As bombas
non contan coa forza suficiente.
Nin tampouco se está moi espa-
rexido. Só recollen auga.

En Vigo puxéronse a inventar
e construíron aparellos que xun-
tan o fuel para poder succionalo.
Funcionan tirados por un arras-
treiro. En Cangas, os propios
mariñeiros comezaron a cons-
truír redes especiais de arrastre.
Tamén aparecen bombas capaces
de absorber o fuel mesmo o que
está máis extendido.

Ninguén é capaz de dicir sen
embargo de que se ocupan os go-
bernos central e autónomo. Non
se coñece, 28 días despois, nin-
gún plano de actuación concreto.
Ninguén sabe como atallar a ca-

tástrofe nin canto pode durar. E
aínda que en Santiago hai consti-
tuido un gabinete de crise, ao
fronte do cal se encontran varios

conselleiros, ninguén coñece o
seu papel, nen posúe noticia da
súa actuación.

Outros centros de carácter

institucional teñen prohibido
ofrecer información pública. O
goberno central suspendeu unha
rolda de prensa que se dispoñían

a dar membros do Centro de In-
vestigacións Científicas 

Seguimos, como testemuñan
os mariñeiros, nunha situación
demasiado semellante á dos pri-
meiros días, á vontade do vento e
das forzas da natureza. Desde
aquelas, o goberno central reali-
zou só unha leve autocrítica por
non dispoñer os medios suficien-
tes. O mesmo fixo o presidente
Fraga. O conselleiro López Veiga
foi algo máis alá e falou de des-
coordinación. Ambas administra-
cións dixeron comprender o ma-
lestar dos cidadáns e mesmo que
se manifestasen, aínda que finxi-
ron non oír as peticións de dimi-
sión, algunhas tan masivas e
inesperadas como as que se pro-
duciron no Estadio de Balaidos.

Aznar mantense, basicamen-
te, na súa postura inicial: o seu
goberno está a facer todo o que
pode. Na súa opinión, o Goberno
non o fixo nada mal e os fallos,
se os houber, foron resoltos in-
mediatamente. Na dirección cen-
tral do PP houbo mesmo aplau-
sos para Mariano Raxoi. A súa
intervención na crise foi louvada
polo mesmo Aznar.

Brotes de ilusión
no medio da desfeita

Neste marco, Galiza sorprendeu
coas súas imaxes de loita, a bra-
zo partido, contra a praga negra.
Por veces, e malia a gravedade
do problema, é coma se a amea-
za ficase convertida nun berro de
ilusión e solidariedade. Ademais
dos mariñeiros e da cidadanía, só
os concellos, na súa práctica to-
talidade, estiveron á altura das
circunstancias, coordenándose e
poñendo os medios dispoñíbeis
ao servicio dos veciños. O go-
berno central tardou 28 días en
reunirse con eses alcaldes e Fra-
ga tivo que ser presionado polas
confrarías para que recibise a un-
ha delegación dos mariñeiros.

Os mariñeiros reclaman sub-
sidios e tamén planos de rexene-
ración das Rías para que o sec-
tor recupera canto antes a acti-
vidade. Piden tamén que se lles
abone o custo polos desperfec-
tos nos aparellos e nos barcos
que están a usar para facerlle
fronte á marea. De aparecer no-
vas mareas, boa parte da flota
pesqueira e mexilloeira podería
ficar inutilizada.♦
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Vén da páxina anterior

Os máis suaves dentro do PP
afirman en privado que se “equi-
vocaron ao valorar o desastre” e
pensan que a causa foi a “desidia
política”. O partido estaba tan
enfrascado nas súas liortas inter-
nas que preferiu crer que estaba
ante un barco que se ia ao fondo
do mar e punto. Foi este o estilo
que impuxo José María Aznar e
que, agora, coma nos tempos de
Adolfo Suárez, semella o sím-
bolo das loitas intestinas. ¿Ta-
mén da descomposición? Antes
fora o bichito da colza de San-
cho Rof, agora un buque que, to-
do máis, solta hilitos.

Pero a desidia dos primeiros
días que impediría unha valora-
ción correcta, convertiuse nun-
ha guerra intestina que imposi-
bilitou, tanto na Galiza coma en
Madrid, calquer acción de go-
berno para facerse co control da

crise. A loita foise alongando e
agrandando, extendéndose co-
ma as manchas de fuel pola mar
do PP, ao ritmo da marea do de-
sastre e da ineficacia. Cada
mancha nunha praia era unha
coitelada entre aspirantes. Cada
berro de dimisión ecoaba e am-
pliábase en Raxoi e na Mon-
cloa. Cada evidencia conver-
teuse nunha arma importante
que se lanzaban os enemigos.

O problema no PP non é ato-
par culpábeis do desastre. Nin
das decisións que semellan to-
madas a man tenta para causar o
máximo dano. Nin da desapari-
ción do Estado como tal. Nin da
falta de sensibilidade persoal e
política co país. Iso sería o nor-
mal de ser tamén normal a si-
tuación interna da organización. 

Certo que haberá que buscar
culpabeis. Pero esa non é a loi-

ta. O que, segundo fontes  inter-
nas, impediu a acción política
foi o conflito na sucesión de
Aznar. Unha guerra que se de-
senvolve en Madrid, con graves
consecuencias para Galiza. Con
todo, este aspecto non parece
preocupar. Galiza só é un peón
máis que, se fose preciso sería
sacrificado.

¿É certo que Cuiña Crespo,
apoiado por Cacharro e Baltar,
co apoio de notábeis do PP ga-
lego lle propuxo a Fraga porse á
fronte dos galegos desafiando a
Madrid? Este periódico pudo
confirmar que máis dunha per-
soa lle suxeriu ao actual presi-
dente da Xunta esta solución.
¿Por que Fraga non aceptou?
¿Qué ocorreu na cacería de Ma-
drid? ¿Foi Fraga o cazado?

Sorprende que Cuiña Cres-
po, que nos primeiros días da cri-

se soaba como futuro vicepresi-
dente, apareza agora relegado a
un segundo plano, por máis que
Fraga o sitúe á fronte dun gabi-
nete de crise inactivo. Pero aínda
sorprende máis que, malia ese
segundo plano do conselleiro, en
Madrid esteñan aproveitando es-
ta liorta para sacalo do medio na
loita pola sucesión de Fraga.

Todo parece indicar que o
sector autóctono vai presentar
loita. Así se decidiría nunha co-
mida celebrada en Ourense o 29
de novembro, á que asistiron os
principais espadas coas súas
respectivas donas. Voltan a es-
tar case os mesmos que o día
que decidiron que debía dimitir
Fernández Albor. Os mesmos,
secadra en distintas posturas,
pero sen fiarse uns doutros. A
experiencia dilles que hai moi-
tos Xudas. ♦

O día que Fraga non quixo enfrontarse a Aznar

Os concellos víronse obrigados a facer frente á infraestrutura de recolla a pesar das reticencias da Delegación do Goberno.
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“Temos unha lista informática
con voluntarios, sobre todo con
datos sobre dispoñibilidade, por-
que agora hai moitos volunta-
rios, pero dentro dun mes xa non
haberá tanta xente e entón habe-
rá que tirar de ficheiro”, explica
Nilo Pallarés. Nilo foi quen or-
ganizou os listados informáticos
de voluntariado en Cangas. 

“Comezamos hai tres días
co ordenador da lonxa, empre-
gamos unha base de datos na
que incluímos a dispoñibilidade
e o teléfono para chamar á xen-
te cando se necesite. Onte [do-
mingo 8] chegou a haber seis
ordenadores portátiles, conec-
tados en rede, collendo datos”,
explica Nilo.

O voluntariado require unha
organización moi complexa.
Detrás dos que están nas praias,
un exército de xente presta un-
ha loxística imprescindíbel.
Precísase comida, atención mé-
dica, limpeza...

Como Nilo Pallarés, hai
moitos máis. A súa equipa de
informáticos minguou coa che-
gada dos días laborais, pero an-
tes xa recadaran os datos de
dous mil persoas. “En realida-
de estamos a vulnerar a lei por-
que empregamos unha base de
datos non controlada, pero non
hai máis remedio porque a Ad-
ministración non o fai; é máis,
o concello tiña que ser quen
coordinase todo e quen se en-
cargase disto, e en lugar de fa-
celo enviounos a nós a súa lis-

ta de voluntarios”, denuncia o
informático.

Nilo ten instalado un campa-
mento provisional na nave de
embarcacións de recreo en Can-
gas. Alí, outras persoas organi-
zan aos voluntarios, escollen aos
coordinadores, explícanlle qué
deben facer en cada caso e cáles
son as normas de seguridade que
deben cumprir.

Outros, limpan botas e traxes.
“Empregamos gasoil para quitar-
lle o fuel ás botas que están en
condicións de volver a utilizarse
–explica Xosé Manuel Piñeiro, un
dos voluntarios–, porque se usan
uns mil pares de botas diarias”. Os
traxes reciben un tratamento simi-
lar: “Os que non están rotos mán-
danse a unha zona de recupera-
ción en Rodeira, onde se limpan
para logo lavalos e secalos”, ex-
plica Xosé Manuel, para engadir a
continuación que “o que está roto
ou os residuos moi contaminados

son retirados e enviados a unha
zona para que os recollan”.

Desde as sete da mañá

Como o de Xosé Manuel, o tra-
ballo de Chelo Pastoriza tamén é
imprescindíbel. “Desde as sete e
media da mañá ata as dez ou on-
ce da noite fago de todo na zona
da cociña, desde repartir bocadi-
llos a café, e si teño que descar-
gar un camión, tamén o fago”,
explica, para engadir a continua-
ción: “isto aféctanos a todos, to-

dos imos pagalo, vós, tamén”.
Tamén na lonxa de Cangas,

moi próximo a Chelo Pastoriza,
presta os seus servicios Daniel
Pérez. “Estudiei cociña, aínda
que nunca traballei como cociñei-
ro, aínda que estou facéndoo ago-
ra”, explica. Daniel comezou con
medios moi escasos –un par de
fogóns–, ata que “apareceu esta
cociña, que non sei quen enviou
pero que é moito máis práctica”.

O traballo de Daniel comeza
ben cedo e en todo o día non ten
tempo para nada. “Ás sete da
mañá empezamos cos almorzos
e logo preparamos café para to-
do o mundo. Ás doce comezan a
chegar os primeiros aos que hai
que dar de comer e continúa así
ata as cinco. Logo, ás sete, da-
mos unha merenda e xa empe-
zan as cenas ata moi tarde”.

Pero a situación nesta cociña
aínda é precaria. “Non hai me-
dios nin institucionais nin ali-
menticios, sorte que algúns res-
taurantes envían comida e o
mesmo fan as panaderías, con
iso podemos dar de comer a un-
has catrocentas persoas”, conta
Daniel Pérez.

Todo o mundo bota unha man
en Cangas. Esa é a sociedade ci-
vil, suplindo ao Estado absentis-
ta. Alí é posíbel atopar ao sindi-
calista Manuel Camaño e a non
máis de cincuenta metros, á con-
celleira nacionalista Clara Mi-
llán, ambos traballando para fa-
cer fronte a esta catástrofe. “Le-
vo desde ás sete da mañá e estou
a ver se fago unha escapada para
tomar unha ducha ben quentiña”,
explica a concelleira diante dun-
ha tenda do Exército a medio
montar. “Chamei a Lores [o al-
calde de Pontevedra] para que
me puxese en contacto coa Brilat
e que mandasen unha carpa para
poder dar as comidas. Despois de
falar con cincuenta tenentes co-
roneis, conseguín que a trouxe-
ran, pero faltaba unha parte, que
é a que trouxeron agora”, di a
concelleira do BNG en Cangas.

Para un operativo como o
montado nas Rías Baixas, a pre-
sencia de sanitarios é imprescin-
díbel. Entre eles están Xosé An-
xo Martínez e Miguel Ares, vo-
luntarios da Cruz Vermella Es-
pañola. “De momento todo está
tranquilo, cando volvan os bar-
cos, virá xente con picor de
ollos, tensións baixas... pode
que haxa necesidade de atención
primaria, para iso temos uns mé-
dicos voluntarios que son os que
nos indican ónde hai que envia-
los”, di Xosé Anxo Martínez.

A lonxa de Cangas e a nave
de embarcacións deportivas son
as terceira liña na operativo de
loita contra a contaminación do
Prestige. Aínda hai unha cuarta,
pero non en Cangas. Haina en
Vigo. Alí tres colexios permane-
ceron abertos durante a ponte da
Constitución para coidar os fillos
dos voluntarios. “Meu fillo, coa
miña idade tampouco estou para
cargar con cubos de fuel, pero si
para coidar aos meniños”, expli-
ca Helena López mentres agarda
na casa unha chamada para pres-
tar o seu servicio.

Peirao de Massó

E si hai unha cuarta liña e unha
terceira, tamén hai unha segun-

A sociedade civil en defensa do mar

‘Os heroes son os das planeadoras’

As embarcacións axudaron aos voluntarios a arrastrar os sacos con chapapote.                                                                                         Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

Á marxe da Administración central e autonómica, un exército de
voluntarios organizouse para acudir ás praias e retirar o fuel que
chegou á costa. Eis a sociedade civil fronte a un Estado absentista.

O barco de Manuel Pose Bermúdez, na fotografía á esquerda coa súa tripulación, fai varias viaxes diarias para recoller fuel.
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da: o peirao da fábrica de Massó
en Cangas. A ese lugar chegan
os barcos con fuel recollido tan-
to nas praias das illas Cies e Ons
como directamente do mar.

“Temos varias operacións
distribuídas por zonas: descarga
de fuel desde o mar, descarga
posterior en terra cara os ca-
mións, descarga de contedores
baleiros nos barcos e colocación
de plásticos nos contedores e nos
camións para que logo non que-
de pegado o chapapote”, explica
Xosé Luís Domínguez, xefe da
Policía Municipal de Cangas.

Máis de trinta camións parten
diariamente desde o peirao de
Massó para descargar o fuel nun-
ha empresa de La-
racha, na Coruña,
que é a encargada
de converter o re-
siduo nuns ladri-
llos inertes. 

No peirao de
Massó, entre trinta
e corenta persoas
participan nun
operativo de des-
carga de fuel orga-
nizado pola em-
presa Tragsa, pero
que conta con
apoio de numero-
sas compañías do
Morrazo que pres-
taron maquinaria
e mesmo persoal
para manexala.
“Aínda que o im-
portante agora é
retirar todo o fuel,
esperemos que se
pague unha parte.
Eses contedores eran para un pe-
dido, estaban novos, pero despois
disto haberá que tiralos”, di un
dos voluntarios que estaba a pé de
peirao.

Manuel Pose Bermúdez é ar-
mador e patrón dun dos barcos
que van ás Cies a traer o fuel re-
collido nas praias e aos que se
achegan os barcos máis peque-
nos que recollen combustíbel di-
rectamente do mar. “Facemos
dúas ou tres viaxes diarias e es-
tamos desde as oito da mañá ás
oito da noite se o día acompa-
ña”, explica o vello mariñeiro.

A vangarda

“Aquí, os heroes son os das pla-

neadoras, eles son a vangarda”,
matiza no peirao de Massó Xosé
Antonio Gandón. “Eles son os
que máis se arriscan e, sen em-
bargo, medios de prensa, agás os
estranxeiros, por aquí non veu
ningún, sodes os primeiros. Non
queren manchar os pés”, dille a
este xornalista.

Un dos heroes das planeado-
ras é Iago Gil. El e tres compa-
ñeiros máis xóganse a vida para
recoller o fuel da auga e ás veces
arriscan a embarcación ao ache-
garse ás rochas á procura do fuel
máis inaccesíbel. “Collémolo do
mar e metémolo nos contedores
pequenos para logo poder des-
cargalos en terra. Aínda queda

moito que fa-
cer”, di Iago.

Xunto aos
tripulantes das
planeadoras, o
traballo máis es-
forzado é o dos
voluntarios que
acoden ás praias
e ao litoral a
limpar o fuel de-
positado. “Eu
son docente e a
verdade é que
non estou afeito
a estes esforzos,
por iso quedei
rebentado”, ex-
plica Henrique
del Bosque, de
Vigo.

Na ponte da
Cons t i tuc ión ,
Henrique carre-
tou cubos de fuel
nas Cies e cons-

tantemente viu cómo un anaco
de praia recén limpa recibía un-
ha nova onda que a deixaba ou-
tra volta manchada de fuel. 

Xunto a Henrique, había ou-
tros vigueses e cidadáns do Mo-
rrazo nas illas Cies durante a
ponte da Constitución, aínda que
os medios de comunicación tei-
maban en retratar aos volunta-
rios chegados de fóra. Un esfor-
zo solidario, sen dúbida, pero
unha minoría comparados co
número de voluntarios galegos.

Entre eses voluntarios gale-
gos, estaban os mariñeiros do
Morrazo, demostrando que pa-
ra defender o mar, ás veces ne-
cesítase unha motoserra e ou-
tras unha pala.♦

“Fago de todo na cociña, desde repartir bocadillos a café, e si teño que descargar un
camión, tamén o fago”, di Chelo Pastoriza.

“A nós tócanos limpar as botas dos voluntarios que están nas praias”, conta Xosé Manuel Piñeiro.

A concelleira do BNG en Cangas, Clara Millán, falou ‘con 50 tenentes coroneis’ antes de conseguir unha carpa do Exército incompleta.

Iago Gil xógase a vida recollendo fuel desde unha planeadora. Daniel Pérez comeza a servir almorzos ás sete da mañá.

Prevención e
recomendacións
aos voluntarios

Por inhalación de Gases
1) Lavar o nariz con auga

(asoarse)
2) Facer gargarexos e cuspi-

los
3) Beber abundante a auga e

zume por esa orde
4) Evitar as graxas nas comi-

das, non tomar leite
5) Comer alimentos ricos en

freba (froita, pasta, legumes, ver-
duras)

Por contacto co fuel

1) Non ensuciar as máscaras
coas mans

2) Lavado dos ollos con auga
ou soro

3) En caso de irritación, dolor
ou picor, dirixirse á enfermería

4) Evitar o uso de lentes de
contacto

5) Hidratación da pel e dos
beizos



Ante a inminente chegada de no-
vas manchas, a Plataforma Nun-
ca Máis   decidiu retrasar a cele-
bración da folga xeral que pro-
puxo a CIG. Pola mesma razón -
concentrar esforzos na loita con-
tra a marea negra- os sindicatos
CCOO e UGT anunciaron que
suspendían o paro de catro horas
previsto para o venres 13. 

A ameaza dunha nova marea
negra levou á Plataforma a valo-
rar que, aínda sendo necesaria e
non debéndose adiar indefinida-
mente, a convocatoria dunha fol-
ga nacional debe esperar. A deci-
sión tomouse nunha asamblea
celebrada en Santiago o xoves 5
de decembro. Tres días despois,
UGT e CCOO anunciaban tamén
que desconvocaban o seu paro.

A CIG -que coincide coa aná-

lise de que no contexto actual a de-
cisión de retrasar a folga e a máis
acaida- criticou a CCOO e UGT
por tratar de “recuperar un prota-
gonismo perdido” ao convocar ac-
cións en solitario e fixo un chama-
mento aos sindicatos estatais para
que se integren na Plataforma.
“Sería positivo -indican desde o
seu Secretariado Confederal- que
tamén contribúan para que a con-
vocatoria dunha folga nacional ga-
lega, a facer no intre axeitado, se-
xa un éxito”. A central nacionalis-
ta mantén que o fundamental nes-
te momento é reforzar a unidade e
que as “actitudes divisionistas só
favorecen aos que agrandaron o
desastre e non puxeron os medios
para impedilo”. Namentres CCOO
e UGT apuntan que o paro podería
celebrarse noutra data “para o que

se buscaría un maior consenso sin-
dical e social”.

Os motivos para convocar un-
ha folga xeral son esixir ao Go-
berno central a declaración de Ga-
liza como zona catastrófica, así
como medidas económicas e so-
ciais que garantan o nível de acti-
vidade que existía nas comarcas
afectadas antes da marea negra, a
recuperación total das costas e das
rías e que se compesen os esfor-
zos realizados desde a sociedade
para combater a desfeita. “Unha
folga xeral –engade a CIG, unha
das promotoras da Plataforma na
que participan máis de medio cen-
to de organizacions– que pida res-
ponsabilidades pola discrimina-
ción, o engano, a incompetencia e
o desprezo co que se comportaron
o Goberno central e a Xunta”.♦
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O Colexio Profesional de
Xornalistas vén de facer pú-
blica a súa preocupación po-
las dificultades que o Go-
berno central e a Xunta están
a lles poñer aos xornalistas.

Nun comunicado que asina a
súa Xunta de Goberno, o Cole-
xio sinala que “o apagón infor-
mativo decretado, entre outros,
polas autoridades da Mariña
Mercante coa fin de evitar que
os xornalistas poidan contrastar
diferentes versións e a negativa
a suministrar datos que os pro-
fesionais se ven na obriga de
buscar en entidades que depen-
den dos gobernos francés e por-
tugués, constitúen dous exem-
plos intolerábeis do intento que
están a desenvolver as autorida-
des españolas e galegas de so-
meter os medios de comunica-
ción ao seu discurso oficial”.

Como mostra desta “estrate-
xia de ocultación” menciónase o
peche aos xornalistas do porto de
Aguiño, en Ribeira, o mércores 4

de decembro, unha decisión que
constitúe, según di o Colexio,
“unha flagrante violación do de-
reito á información protexido
polo artigo 20.1 da Constitución
Española”. No seu comunicado,
o Colexio –que agrupa 1.083
profesionais– tamén critica as
“consignas impostas” nos me-
dios de titularidade pública
–TVG e TVE– para condicionar
a información e evitarlles pre-
xuízos aos actuais gobernantes.

O Colexio Profesional de
Xornalistas  non considera ca-
sual que estes feitos teñan coin-
cidido no tempo con denuncias

de persecución de xornalistas
concretos suxeridas desde ins-
tancias da Xunta de Galicia, da
que dependen importantes parti-
das presupostarias de libre dis-
posición “coas que é posíbel -
engádese- condicionar as contas
de resultados, e os comporta-
mentos informativos de xornais,
axencias de noticias e emisoras
de radio e televisión, de titulari-
dade pública e privada”.  

Ante esta “intolerábel” si-
tuación, o Colexio fai un cha-
mamento aos empresarios da
comunicación e aos xornalistas
á rebelión fronte calquera inten-

to de condicionar o seu quefacer
e lémbralle a estes últimos a
obriga de traballar dacordo co
ordenamento constitucional e os
principios deontolóxicos da súa
profesión. A Xunta de Goberno
tamén aproveitou o comunicado
para solidarizarse cos afectados
pola marea negra, suliñar a súa
“comprensión” pola tensión coa
que están a vivir esta crítica si-
tuación e “rogarlles” que facili-
ten na medida das súas posibili-
dades o labor dos xornalistas
“que non son os culpábeis –in-
dica– do que as súas empresas
poidan ocultar”.♦

‘Ataque’ a
A Contrafío 
Ao mesmo tempo que se pro-
duce a denuncia do Colexio
Profesional de Xornalistas ver-
bo do “apagón informativo”, o
xornal dixital A Contrafío
(www.acontrafio.com), segun-
do informaron os seus respon-
sábeis, sufriu un novo un “ata-
que” que afectou á configura-
ción da web e que o deixou to-
talmente fóra de servicio desde
as 20:00 horas do venres 6 ás
12:00 do domingo 8.♦

O Colexio de Xornalistas
denuncia censura da Xunta e do Goberno central

O comité de traballadores inte-
rempresas da Compañía da Ra-
dio Televisión de Galicia
(CRTVG) pediu publicamente
a demisión do director do ente
público, Francisco Campos, e
de todo o seu equipo directivo.
Para os membros do comité, a

imaxe que están a dar os me-
dios públicos é nesgada e está
claramente manipulada. “En
asemblea, acordamos repudiar
o tratamento informativo da ca-
tástrofe, que se suma ao que xa
se practicara no pasado (vacas
tolas, incendios forestais...)”, di

o comunicado de prensa que di-
fundiron.

Os traballadores consideran
que noticias como a da marea
negra son as que “evidencian a
necesidade de contar cuns me-
dios libres e veraces que exerzan
un servicio público e non sexan

simples correas de transmisión”,
explicaron. Para remediar este
comportamento, o comité esixe
cambios lexislativos para que
sexa o Parlamento quen escolla
o director da CRTVG e para que
se respecte a pluralidade que di-
ta a propia lei actual.♦

O comité de empresa da CRTVG pide a demisión do director da compañía

CCOO e UGT tamén suspenden o paro que anunciaran para o venres 13

A Plataforma Nunca Máis retrasa
a convocatoria de folga xeral ante
a chegada dunha nova marea

Dúas opcións puxéronse encol
da mesa nos últimos días: suc-
cionar o petróleo ou soterrar o
petroleiro con cemento. Pero
as dúas atópanse con dous pro-
blemas: a elevada profundida-
de do buque e o tempo para
preparar a operación.

A opción de succionado
provén de enxeñeiros de Astano
en Ferrol, hoxe integrado en
Izar, e da empresa que partici-
pou no seu rescate antes do
afundimento. Consistiría en co-
locar unha plataforma enriba do
barco e tender un tubo que che-
gue ata o Prestige para, despois
de practicarlle un orificio, bom-
bear o fuel ata a superficie, para
aloxalo dentro da plataforma.

A segunda opción procede-
ría tamén da empresa que parti-
cipou no rescate, pero sería unha
posibilidade alternativa. Consis-
tiría en empregar a mesma plata-
forma e o mesmo tubo para dei-
tar cemento sobre o Prestige pa-
ra fraguar e facerlle un cofre que
evitase novas fugas de fuel.

En principio, as plataformas
petrolíferas que fabrica Izar te-
rían capacidade para levar a ca-
bo as dúas operacións debido a
súa dobre característica de estar
facultadas para a navegación e
para a extracción a gran profun-
didade, xa que contan un tubo
de punta flexíbel.

Estas plataformas, coñeci-
das como Off-Shore, foron unha
innovación aportada pola em-
presa ferrolá ao mercado da in-

dustria naval mundial porque
eran capaces de operar en duras
condicións ambientais en luga-
res como o Mar do Norte ou as
Shetlands Occidentais. A gran
novidade é que son quen de pro-
pulsar o seu traslado porque,
ademais de plataformas, son
embarcacións convencionais.

Con todo, estes barcos po-
den perforar a 3.000 metros de
profundidade e o Prestige está
situado a 3.600 metros, advertiu
o deputado nacionalista Xosé
Díaz, que foi traballador de As-
tano. Díaz amosou as súas reser-
vas ante as dúas posibilidades
non só pola profundidade na que
se atopa o buque, senón tamén
porque “sería necesario máis
dun mes para adaptar a maqui-
naria e en todo ese tempo é máis
que probábel que saia todo o
fuel de dentro do Prestige”.♦

Dúas opcións con poucas posibilidades
debido á profundidade do buque e ao tempo

Succionar o petróleo
ou enterrar o petroleiro
con cemento

O Prestige perde 125 toneladas por día.

Manifestación da Plataforma Nunca Máis o 1 de decembro en Compostela.                                                                A . PA N AR O



Cen mil persoas participaron na manifestación de Vigo, nas fotografías; trinta mil en Pontevedra; dez mil en Santiago; sete mil na Coru-
ña; quince mil en Ourense e seis mil en Lugo.                                                                                                      PA C O  VILABARR O S
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A maioría dos vinte actos cele-
brados en todo o país consistiron
en concentracións celebradas po-
lo serán en lugares céntricos das
cidades e vilas. A característica
xeral foi a presencia de numero-
sos asistentes. De todas formas
en Vigo, Ourense e Pontevedra,
rexistráronse manifestacións en
lugar de concentracións.

O acto vigués foi o máis mul-
titudinario de todos, partiu desde
a Praza do Couto e discorreu ata
a Porta do Sol, onde tomaron a
palabra o rector da Universidade
de Vigo, Domingos Docampo, o
poeta Xosé María Álvarez Các-
camo e o presidente da Confede-
ración Galega de Asociacións de
Veciños, Xosé Sánchez.

A mobilización viguesa cons-
tituíu nunha auténtica demostra-

ción de forza. A pesar da intensa
chuvia presente durante boa parte
do traxecto, foi a manifestación
máis numerosa rexistrada na his-
toria da cidade, cunha asistencia
que superou á celebrada con mo-
tivo da folga xeral do 20 de xuño
pasado, ata entón o acto máis
multitudinario rexistrado en Vigo.

Cando a cabeza da manifesta-
ción viguesa chegou ao final do
traxecto na Porta do Sol, aínda non
partiran todos os asistentes que se
atopaban ao inicio na Praza do
Couto. Un xentío marchou apiña-
do durante máis de dous quilóme-
tros e medio de manifestación, po-
las amplas rúas da Gran Vía, Ur-
záiz, Colón e Policarpo Sanz.

Á fronte da manifestación, un-
ha pancarta lucía o lema “Nunca
Máis” e tras dela as principais fi-

guras políticas e sociais da cidade,
incluído o alcalde, o nacionalista
Lois Pérez Castrillo. Entre os ma-
nifestantes marchan xentes de to-
da condición e os berros máis co-
reados foron: “¡Incompetencia!,
“¡Fraga, dimite, Galiza vaise a pi-
que!, ¡Goberno dimisión!, “¡Tele-
visión, manipulación!” e “¡O do
bigote, que limpe o chapapote!”.

Os lugares nos que o mérco-
res once se rexistraron concentra-
cións foron A Coruña, A Estrada,
A Guarda, Carballo, Carnota, Ce-
deira, Ferrol, Lalín, Lugo, Ponte-
areas, Ribeira, Santiago, Vilagar-
cía e Vimianzo. En Corcubión a
concentración celebrouse o día
anterior, coincidindo co aniversa-
rio do desastre do Casón.

So o lema “Nunca Máis”, un
comunicado xeral da Plataforma
reclamaba “a declaración de Gali-
za como zona catastrófica coa do-
tación de recursos económicos,
disposición dilixente de medios
económicos e loxísticos para loi-
tar contra a contaminación, adop-

ción de medidas estructurais
(alonxar o separador de Fisterra,
controlar o tráfico e o estado dos
buques e dotar a Galiza dun dis-
positivo público de salvamento,
loita contra a contaminación e in-
tervención rápida suficientemen-
te dotado) e esixencia de respon-
sabilidades políticas”.

Aínda que para o venres trece
de decembro, CCOO e UGT con-
vocaran inicialmente un paro xe-
ral de catro horas durante a mañá,
os dous sindicatos decidiron des-
convocalo debido a que unha ter-
ceira marea negra está a chegar
ao país. A respecto da folga xeral
que a CIG presentou á Platafor-
ma, de momento non hai pronun-
ciamento desta organización.

Protesta en Perbes

O domingo oito tivo lugar unha
concentración de protesta diante
da casa de verán que o presiden-
te Fraga ten en Perbes, concello
de Miño. En torno a un milleiro

de persoas asistiron a un acto da
Plataforma Nunca Máis que con-
tou coa estreita vixilancia da
Garda Civil, aínda que non che-
gou a intervir.

O ministro de Economía e
Facenda, Rodrigo Rato presen-
ciou outra mobilización na que
se pediu a dimisión do Goberno
central. O acto tivo lugar o mér-
cores once diante da Delegación
da Xunta de Galiza en Vigo, on-
de Rato mantivo unha reunión co
conselleiro de Economía Xosé
Antón Orza e na que estivo pre-
sente o secretario xeral do PP de
Galiza, Xesús Palmou. Á mobili-
zación só asistiron unhas vinte-
cinco persoas e a presencia poli-
cial foi tan superior aos manifes-
tantes que estes últimos berraron
a consigna: “¡Con tanta policía,
limpábamos a ría!”.

Outro acto salientábel foi a
colocación, tamén o mércores
once, dun crespón negro na Torre
de Hércules da Coruña, instalado
pola Plataforma Nunca Máis.♦

A máis numerosa celebrouse en Vigo

Vinte manifestacións e concentracións multitudinarias
proclaman o ‘Nunca Máis’
O mércores once de decembro Galiza rexistrou unha xornada
de mobilizacións organizada pola Plataforma Nunca Máis pa-
ra reclamar que non se volva a producir unha traxedia como
a do Prestige nin que se xestione a crise tal e como se xestionou
ata agora. O acto máis numeroso foi o que tivo lugar en Vigo.
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Leva case un mes percorrendo
os distintos portos de Galiza,
mobilizando os mariñeiros e
mariscadores contra “a agre-
sión á maior empresa do país”.
Pensa que a mobilización cida-
dá ten que servir para esixirlle
a dimisión aos responsábeis da
catástrofe.

¿Que consecuencias terá
para os traballadores do mar a
marea negra?

Tendo en conta que estamos
a falar do maior desastre ecoló-
xico da historia, é de entender
que as consecuencias son tre-
mendas. A nivel económico o
marisqueo vai acabar e as cap-
turas de baixura tardarán moito
tempo en recuperarse porque os
peixes foxen. Ademais, atopá-
monos con que hai empresas
estratéxicas directamente afec-
tadas, como a planta de rodaba-
llo da Costa da Morte, que tiña
preparado unha gran cantidade
de exportacións para este na-
dal. En menos de dez anos non
imos poder comezar a falar de
recuperación da actividade ex-
tractiva.

Algunhas voces sinalan que
cando cheguen os cartos das
indemnizacións, as mobiliza-
cións moderaranse.

Para nada, o Goberno da de-
reita intentou dicir dende un

primeiro momento que non pa-
saba nada. Pretende dar unhas
axudas rácanas, pero nós segui-
remos a presentarlle alternati-
vas para desenvolver o sector.
A resposta está a ser grandiosa
e non van conseguir calarnos. A
xente mobilizou todos os seus
recursos para parar a marea. Se
non entrou nas Rías Baixas foi
gracias a actuación dos mari-
ñeiros, por moito que o Gober-
no queira apuntarse o tanto.

¿Vai convocarse unha folga
xeral en toda Galiza en sinal de
protesta?

Nós propuxémolo dende un
principio, pero UGT e CCOO
botáronse atrás. Aínda así,
penso que a folga non a debe
convocar só o sindicato, senón
a Plataforma Nunca Máis, que
agrupa aos distintos colectivos
cidadáns e forzas sociais do
país. A culpa da crise é das loi-
tas internas do PP. Son as mi-
serias da dereita, que deberían
dar lugar a un paro de 24 horas
en sinal de protesta por antepor
os seus intereses aos da ci-
dadanía.

¿Pensan que sería efectivo
un plan a longo prazo para re-
cuperar o sector pesqueiro?

Fai falta un plan de choque
social, industrial, de mellora
das comunicacións. Investir

cartos, en definitiva para que a
pesca volva recuperar a forza
que tivo ata agora. Só deste xei-
to evitaremos a emigración a
Canarias e Andorra. Por exem-
plo, a Costa da Morte é o lugar
de maior emigración a eses lu-
gares.

¿Que efectos tería que se
vertese o resto do fuel acumu-
lado?

Sería multiplicar por 50 a
catástrofe dado que entraría
nas Rías Baixas. Só a Ría de
Arousa é a maior empresa de
Galiza, nela traballan no sector
extractivo máis empregados
que en Citroen, uns 28.000.
Sen embargo as estimacións do
Goberno seguen a ser ridícu-
las. Ata o momento falan de
4.000 persoas afectadas en to-
tal. Esta crise estase a conver-
ter nunha burocracia. Nós que-
remos que quen se beneficie
das axudas sexan os que o ne-
cesitan, non as familias do PP,
como ocorreu co Mar Exeo.
Defendemos que este sexa un
país con dereito a existir, que
se poñan todos os medios para
atallar o problema. É lamentá-
bel que o exército non viñese
antes e con máis homes. Segu-
ro que se falasemos dunha illa
perexil, estarían aquí máis de
20.000 militares.♦

Esta profesora da USC insiste
en que o Goberno do Estado no
valora como é debido a impor-
tancia da pesca para o desen-
volvemento da economía gale-
ga. Pensa que as axudas non se-
rán suficientes para paliar os
efectos da catástrofe e que a
imaxe de Galiza pode quedar
danada, “algo que fomenta o
Goberno con ese tipo de pro-
gramas na televisión pública”.

¿Pódese facer unha primei-
ra avaliación de como vai afec-
tar a marea negra á economía
do país?

Ata que non remate a marea
non podemos facer unha avalia-
ción polo miúdo. Cada vez a zo-
na afectada é máis grande, pero
non se sabe durante canto tempo
seguirá chegando vertido ao lito-
ral. Tampouco se coñece polo
momento a composición do fuel.
Polo tanto de forma precisa non
se poden avaliar os danos.

¿Que importancia ten o
sector pesqueiro para a econo-
mía galega?

O noso equipo leva investi-
gando dende 1999 a incidencia
da pesca para a economía do
país. Demostramos que existe
unha interrelación entre diver-
sos sectores de actividade. Só
no aspecto productivo a pesca
move 530.000 millóns de pese-
tas, pero hai que ter en conta os
negocios financeiros que dela
dependen, os reinvestimentos,
etc. Este desastre ecolóxico
afecta a 54 sectores de xeito di-

recto. Algún deles como a pro-
ducción de mexillón son de vi-
tal importancia xa que ocupa-
mos o primeiro lugar de Euro-
pa.

Nunca houbo crecemento
económico en Galiza se non o fi-
xo o sector pesqueiro. O 65% da
poboación das tres provincias
con mar, vive en concellos arre-
dor da costa. O 71% das empre-
sas con maiores ingresos están
instaladas no beiramar. Polo tan-
to, a pesca podemos dicir que

produce un dinamismo enorme
na sociedade galega.

¿Pensa que coas axudas
previstas se paliarán os danos
ocasionados?

Para nada. O Goberno espa-
ñol non tivo en conta a impor-
tancia da pesca á hora de actuar.
As axudas son soamente un sub-
sidio que tentan paliar a falta de
actividade en determinados sec-
tores extractivos. Nese sentido
só serve para que algúns afecta-
dos vaian tirando a curto prazo.

Existen danos ocasionados ao
ecosistema que tardarán anos en
recuperarse. Trátase dunha ca-
dea tan extensa que nin se pode
contabilizar no mercado. De fei-
to, nin sendo o dirixente máis
poderoso do mundo, Aznar po-
dería reparar o desastre ocasio-
nado con 50.000 millóns de dó-
lares. Existen partes intanxíbeis
que non se van computar, pero
de vital importancia.

¿Tamén afectará ao sector
turístico?

Por suposto, co agravante de
que o turismo en Galiza ten un-
ha compoñente gastronómica
moi importante. Ademais, exis-
te un forte sector inmobiliario e
hostaleiro que vive do turismo
na costa. Por outro lado, un dos
intanxíbeis máis danado será a
imaxe de Galicia como marca
de calidade.

¿Pensa entón que as expor-
tacións poden baixar por per-
da de confianza?

Agardemos que non, porque
temos un sector importador-ex-
portador importantísimo. De
aquí pode seguir saíndo peixe
de alta mar e conservas, pero
non de productos procedentes
da extracción litoral e de baixu-
ra. Ademais, o Goberno está a
levar unha política de imaxe la-
mentábel, por exemplo promo-
vendo programas televisivos de
solidariedade con Galiza como
se estivesemos en Biafra.

O BNG ven de propoñer no
Parlamento español a necesi-
dade de elaborar un plan de
choque a longo prazo e que
non só se concedan axudas du-
rante o período que dure a ma-
rea negra. ¿Está de acordo con
este posicionamento?

Hai que identificar ao total
dos afectados, máis aló do que
ata agora se fixo. Ademais, unha
vez rematadas as labores de lim-
peza sería necesario que as ad-
ministracións investisen cartos
para volver a unha situación o
máis parecida posíbel á inicial.♦

Xabier Aboi, secretario nacional de CIG-mar

‘A plataforma Nunca Máis debe convocar un paro xeral de 24 horas’

María do Carme García Negro, Catedrática de Economía Aplicada

‘O Goberno español está a dar unha imaxe biafreña de Galiza’
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Para o dirixente socialista é ne-
cesario canalizar as protestas ci-
dadás a través do parlamento
galego, “para que o executivo
vexa que a oposición ten ideas
propias”. En ningún momento
quere facer unha análise electo-
ral das consecuencias que pode
ter a moción de censura xa que
“nestes intres só se pode pensar
na gravidade da catástrofe por
culpa da omisión da Xunta en
todo o proceso”.

¿Que valoración fai da ca-
tástrofe ata o momento?

Penso que se trata do aconte-
cemento máis grave que ten oco-
rrido na Galiza moderna. Trátase
dunha catástrofe sen precedentes
da que aínda non se coñecen to-
das as súas consecuencias. Hai
aspectos que non son medíbeis
porque afectan a un dos sinais de
identidade dos galegos como co-
lectivo, o mar. Soamente a cora-
xe e vontade de todos nós pode
arranxar algo que uns poucos
provocaron.

¿Ve necesaria unha moción
de censura?

O Goberno é o responsábel
directo desta catástrofe. Cando
un Goberno comete erros pode
perdoárselle, pero cando minte
ten que dimitir. Dende o punto
de vista da democracia hai que
responderlle con todas as armas
coas que contamos e a moción
de censura é a principal. O ór-

gano de representación dos ci-
dadáns é o parlamento e por iso
é aí onde se deben esixir res-
ponsabilidades.

¿Existe necesidade de
apoiarse mutuamente nas mo-
cións dos dous partidos da
oposición?

A censura ao Goberno sin-
toniza coa censura que lle fan
todas as forzas políticas, sindi-
cais e sociais na rúa. Conecta
coas proclamas dos 200.000 ci-
dadáns que se manifestaron pu-
blicamente en Santiago. As for-
zas políticas galegas da oposi-
ción teñen que estar á altura das
circunstancias e canalizar esas
protestas pola vía parlamenta-
ria. Polo tanto é normal que de-
ban entenderse.

¿Que opina de que Aznar
non viñese aínda a Galiza?

Tenta gañar tempo e falsear
a realidade saíndo por televi-
sión. Non é consciente de que
na illa de Arousa a xente non
sabe quen está ao mando. En
Galiza non sabemos quen pon
en orde os recursos para com-
bater a marea negra. O Goberno
do Estado négase a vir porque
non quere recoñecer a realida-
de. Estiven reunido coa coordi-
nadora de alcaldes socialistas e
era para chorar saber como se
estaban defendendo os mariñei-
ros para que o fuel non acabase
cos seus recursos.

¿Como se explica que o
exército non teña intervido
antes?

No goberno de Fraga engá-
nanse uns aos outros. Estamos
asistindo a unha batalla patética
pola sucesión e por iso ninguén
se preocupa de estudiar o que fai
realmente falta. Esquécense dos
problemas do país.

¿Que proposta fai o PSOE
para recuperar o sector?

Faise necesario elaborar un
plan de choque. Cómpre com-
pensar a aquelas persoas prexu-
dicadas directa e indirectamen-
te pola catástrofe. Temos que
falar de proxectos de futuro pa-
ra diversificar as nosas posibili-
dades económicas. Para iso é
necesario contar coa UE, Espa-
ña e Galiza.

¿Como valora as declara-
cións de Francisco Vázquez
dicindo que a decisión do Go-
berno de non levar o barco a
porto foi a mellor e de que
non é momento para mocións
de censura?

Vázquez referíase á necesi-
dade de poñer en común todos
os esforzos. Pero é a Xunta
quen se nega a esa unidade po-
lo que a moción é necesaria pa-
ra que o executivo vexa que a
oposición ten ideas e recursos.
De todos os xeitos, sabemos
que aritmeticamente é imposí-
bel que prospere.♦

O desastre medioambiental pode
acabar con algunhas especies
protexidas. Para Manuel Soto é
hora de que as administracións
asuman o seu papel e poñan per-
soal e medios a traballar pola re-
cuperación das costas. Para el,
ademais dunha nova conciencia
ecolóxica, espertou un sentimen-
to entre os galegos como “pobo
agredido”.

O Goberno do Estado reco-
ñeceu que o barco segue ver-
tendo.

Estimamos que se poden ter
vertido xa entre 35 mil e 40 mil to-
neladas. O peor de que o barco se-
ga vertendo é que as primeiras en
verse afectadas serán as Rías Bai-
xas. O impacto ecolóxico e econó-
mico aínda vai ser máis grande.

¿Poden dificultar os reche-
os a limpeza das Rías Baixas
en caso de entrar o fuel pola
menor forza das correntes?

Os recheos que xa causaron
de por si unha declaración do
medio litoral, efectivamente van
dificultar as tarefas de limpeza
en caso de entrar as manchas. É
como cando un xa está enfermo
e venlle outra enriba.

¿Cales son as especies máis
afectadas?

Ao longo do século XX nu-
merosas especies entraron en pe-
rigo por mor da contaminación
por hidrocarburos, como lavados
de tanques dos buques. Con esta
catástrofe especies como o Arao
das Cons, o pingüín galego, que

ten colonias dunha ducia de
exemplares en Sisargas, outra en
Cabo Vilán e outra nas Illas
Atlánticas, pode chegar a desa-
parecer. A gaivota tridáptila é ou-
tra ave ameazada.

¿Pensa que está espertando
unha conciencia ecolóxica en
Galicia?

A transformación social nos
últimos anos foi moi grande. En-
tre a xente nova xorde cada vez
máis preocupación polo medio
ambiente, porque nestes intres su-
frimos problemas propios dos pa-
íses industrializados. Nos países
nórdicos é normal que esa
conciencia teña espertado antes.
Sen embargo, esta catástrofe vai
máis alá da puramente ecolóxica.
Supón unha agresión a Galicia
como país e como pobo. Quedou
demostrado que o Estado despre-
ocupouse totalmente dos nosos
problemas. Xurdiu unha concien-
cia de pobo agredido.

A colaboración de volunta-
rios está a ser vital para a lim-
peza.

A súa labor é encomiábel.
Adega empezou a organizar vo-
luntarios a partir da primeira se-
mana en vista de que o Estado
non facía nada. Reunimos da-
quela a 300 voluntarios.

¿Están a recibir axuda das
administracións?

Adega está actuando de xeito
simbólico, reunindo voluntariado.
Pero esiximos que quen tome a ini-
ciativa sexan as administracións.

3.000 voluntarios que están agora
traballando en Galicia non chegan
para nada. Por exemplo, hai zonas
percebeiras ás que non podemos
chegar e que esixen ser limpadas,
como Corme. Tampouco contamos
cos medios suficientes.

¿Pensan que debe ser
maior a presencia do exército?

Por desgracia, o exército espa-
ñol non conta con formación me-
dioambiental, como outros exérci-
tos do mundo. A súa preparación é
puramente bélica, de aí que teñan
estragado numerosas zonas nas
que interviñeron, como nas Dunas
de Corrubedo ao montar sobre
elas as súas tendas de campaña.
Pero tampouco a empresa contra-
tada pola Xunta conta cun mínimo
de preparación. Por iso nós esixi-
mos que para dirixir o operativo
se contraten a biólogos, xeólogos
e técnicos medioambientais espe-
cializados. Doutra maneira, os da-
nos contra o ecosistema van ser
aínda maiores.

¿Canto durarán as tarefas
de limpeza?

Primeiro debemos agardar a
que chegue todo o fuel. Logo hai
que dividir en dúas fases. Por un
lado haberá que limpar durante to-
do o 2003 ata acabar co máis gro-
so, incluíndo a limpeza dos fon-
dos mariños. A partir de entón ha-
berá que iniciar unha lenta tarefa
de recuperación do ecosistema pa-
ra o que é preciso que o persoal
cualificado vaia iniciando xa unha
planificación pormenorizada.♦

Manuel Soto, presidente da Asociación Ecoloxísta ADEGA

‘O pingüín galego pode desaparecer’

Antón Louro, secretario de organización do PSdG-PSOE

‘O Goberno atacou a identidade colectiva dos galegos’
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Para o deputado do BNG o Go-
berno español “non se tomou en
serio a crise porque non é cons-
ciente da importancia vital que ten
o sector para Galiza”. Critica, ase-
made, “o oportunismo e electora-
lismo do PSOE “e destaca o papel
vital da sociedade civil galega. 

¿Que sensación ten da acti-
tude do Goberno español des-
pois da comparecencia en Co-
misión o pasado xoves?

Penso que Raxoi mantén un-
ha actitude impasíbel, burócrata e
administrativa, propia de alguén
que coñece a gravidade da situa-
ción pero semella darlle igual. As
súas explicacións e o seu com-
portamento raiaban na indiferen-
cia. Por outra banda demostrouse
que para algúns partidos da opo-
sición, o desastre non é máis que
unha arma electoralista, reflexo
do bipartidismo que nos queren
impoñer. O BNG mantivo unha
actitude diferente dende o pri-
meiro momento, defendendo os
intereses reais de Galiza.

¿Sorprendeuno a postura
de CiU?

Nunca pensei que mantive-
ran unha actitude tan covarde.
Acudiron á comisión asustados
con levarlle a contraria ao PP e
por iso non quixeron tirar da cor-
da en ningún momento. 

¿Pensa que se debería pre-

sentar unha moción no parla-
mento español?

Por suposto, as responsabili-
dades están compartidas coas do
Goberno galego. Non entendo
como en Galiza o PSOE a vai

presentar e en Madrid, onde son
os únicos cos escanos suficientes
para facelo, non se atreven.

Estase a falarmoito de “barcos
piratas”, de bandeiras de conve-
niencia, de endurecer a lexisla-

ción... Sen embargo, soamente tres
dos 24 petroleiros que hai no Esta-
do contan con dobre casco e a ida-
de media dos mesmos supera os 25
anos. ¿Non lle parece que o Go-
berno desvía a atención con medi-
das excesivamente publicitarias?

Trátase de propaganda pura e
dura. O primeiro en defender a le-
galidade internacional é o Estado
Español. Saben que, por moito que
digan, a lexislación non se vai
cambiar. O Estado non se molesta
en revisar os barcos, e permiten
que moitos deles naveguen en con-
dicións precarias. Consenten que
amarren petroleiros en situacións
calamitosas en augas xuridiscio-
nais españolas, como a baía de Al-
xeciras. Ademais, existe un porto
nas Canarias especializado en bar-
cos de bandeiras de conveniencia.
Outra cousa é o que digan publica-
mente mentres se desenvolve o de-
sastre para desviar a atención.

Vostede sinalou que tras es-
ta crise Portugal aparece como
un país punteiro en tecnoloxía,
fronte ao Estado español.

En Portugal a preparación téc-
nica da xente que ten que ver co
salvamento marítimo é moi gran-
de. O Instituto Hidrográfico Por-
tugués demostrou estar a anos luz
en detección e análise de proble-
mas. Non se trata tanto do gasto
que se faga en investigación, co-
mo na forma de gastalo. Por
exemplo, contan con satélites que
permiten observar o estado da mar
e a evolución das manchas. O Es-
tado español só dispón da posibi-
lidade de sobrevoar a superficie
en avión, método moito máis len-
to e impreciso. Ademais, non se
pode voar se as condicións do

tempo son malas. O Goberno de
Lisboa contrata os medios dos que
non dispón con tempo, actuando
con prevención. En Portugal te-
ñen unha idea moi clara da impor-
tancia do mar e por iso o tráfico de
mercancías está moi controlado.

¿Como valora que Aznar
explique na Televisión e non
nunha comisión parlamentaria
ou en Galiza a súa actuación?

El considera que a pesca e o
marisqueo son sectores marxinais,
ignorando a gran importancia que
ten este sector para Galiza. Do
mesmo xeito que despreza a im-
portancia que ten Galiza para Es-
paña, de aí a súa actitude. Ten un-
ha concepción de señorito castelán
do século XVII. Agora di que can-
do vaia a Galiza será con cartos,
nun estilo Benvido Mister Mars-
hall, coma se os cartos fosen del.

Comentaba un biólogo a se-
mana pasada que se nalgo so-
mos unha potencia é en investi-
gación mariña e que sen em-
bargo o Goberno non se puxo
en contacto coa Universidade
en ningún momento. ¿Por que
pensa que non se constituíu un
gabinete técnico dende un pri-
meiro momento?

Quixeron actuar do xeito máis
rápido para quitarse a “bomba”
de enriba. Foi unha forma de re-
coñecer que non tiñan medios pa-
ra rescatalo, tal e como saíu nun
informe recentemente descuber-
to. Por outro lado, desprezaron o
asesoramento dos técnicos gale-
gos, a pesar de que en experimen-
tos realizados meses antes chega-
ran á conclusión de que a mellor
solución era levar o barco a porto
nun caso coma este.♦

Francisco Rodríguez
Deputado do BNG no Congreso

‘Aznar quere chegar a Galiza como en Benvido Mister Marshall’

A . N .T.

Xosé Luís Barreiro agarda que
a mobilización cidadá teña un-
ha traducción directa nas urnas
nas vindeiras eleccións. Ade-
mais, ve como algo normal a
presentación de dúas mocións
de censura no Parlamento Gale-
go pola “omisión da que fixo
gala o executivo”.

¿Pensa que é correcto que a
oposición presente unha mo-
ción de censura no Parlamento
de Galicia e non no español?

A responsabilidade non cabe
a menor dúbida que atinxe aos
dous gobernos. Sen embargo, hai
que valoralas en función de cir-
cunstancias diversas, da estrate-
xia dos partidos en cada lugar.
Penso que a do Parlamento Gale-
go non está de máis.

¿Que lle parece que sexan
os dous partidos da oposición
os que presenten cadansúa
moción?

Ten que ser así, xa que ao
tratarse dunha moción cons-
tructiva –cun candidato alter-
nativo– é normal que cada un
queira presentar o seu propio
programa. O que hai que ter
coidado é que non acabe reper-
cutindo contra quen a presenta,
xa que as mocións de censura
poden desgastar ás oposicións.
Máis neste caso, quedando
descartado que se poida gañar
a votación, existe a posibilida-
de de que Fraga nin se presen-
te no Parlamento a escoitar ás

críticas dos seus adversarios
políticos.

A política implica toma de
decisións, ¿se estas son equivo-
cadas os responsábeis deben
dimitir?

O custe político non só se po-
de valorar en función dos acertos
o erros nas xestións, senón en
función das omisións. Neste caso
ambos os dous gobernos omiti-
ron as súas funcións, desaparece-
ron. A dimisión non está lexisla-
da, pero neste caso faise necesa-
ria. Non se pode dar desculpas
sen telas.

O Goberno semella dema-
siado preocupado por levar
unha campaña mediática de
limpeza de imaxe. ¿Que lle pa-
rece que o presidente Aznar
saia pola televisión antes de vir
a Galicia ou comparecer en co-
misión parlamentaria?

Non me parece nada novo,
simplemente é unha tónica que
ven practicando dende hai tem-
po. Neste caso ten o agravante
de que está a ser demasiado os-
tensíbel. Existen medios como
TVE que parecen estar dema-
siado preocupados por minimi-
zar a crise. A parte de non en-
trar en responsabilidades políti-
cas, agora semella que chega o
exército e resolve todo.

Parece vostede bastante
pesimista no ton empregado
nalgúns artigos cando di que
a pesar de que a xente se mo-

bilice, chegan as eleccións e
votan ao PP.

Fágoo coa esperanza de que

isto no ocorra así, de xeito iró-
nico. Poño á xente fronte a súa
circunstancia, no sentido de que

temos o Goberno que eliximos.
Non podemos eximir as nosas
responsabilidades. Agora moi-
tos asumen que contamos cun
presidente maior que non pode
afrontar estas crises, pero isto
os cidadáns xa o sabían antes de
votar. 

¿Que consecuencias electo-
rais pode ter para o PP a súa
mala xestión do desastre?

Dáme a sensación de que
por primeira vez se produciu
unha fractura entre a realidade
dos galegos e a súa percepción
das cousas. Existe unha cone-
xión entre os feitos e as súas
causas e consecuencias. Son ca-
paces de imputarlle responsabi-
lidades a quen as ten. Agora só
queda esperar canto tempo vai
durar esta percepción na opi-
nión pública. Teño medo de que
coa chegada de cartos esta acti-
tude varíe.

Existe a crenza de que non
é a oposición quen gaña as
eleccións, senón que é o Go-
berno, polo desgaste, quen as
perde. 

En tempos de paz política é
así. Neste caso as dúas circuns-
tancias se mesturan. Unha oposi-
ción que consiga dar a talla pode
dar un xiro. Ata o momento a
oposición está facéndoo bastante
ben. Aínda que o Goberno aínda
pode remontar porque queda
bastante tempo para as vindeiras
eleccións.♦

Xosé Luís Barreiro, catedrático de Ciencia Política

‘TVE transmite a imaxe de que chegou o exército e xa o resolveu todo’
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Rosana Pozo 
‘En canto dis
‘doazóns’ todas as
empresas axudan’ 

Dende o luns vén colabo-
rando coa limpeza do cha-
papote, pero dun xeito di-
ferente e que se centra na
doazón de material. ¿En
que consistiu a súa axuda? 

Inicialmente a miña em-
presa cedeu 2.200 máscaras,
unha vez que nos confirma-
ron que as sanitarias tamén
podían ser  usadas polos vo-
luntarios. A partir dese mo-
mento comecei a chamar ás
casas que traballan para nós,
tanto en Castellón como en
Madrid, e doaron 8.000 máis.
Portáronse moi ben, pero ta-
mén as empresas de transpor-
te, que non nos cobraron na-
da.  En canto dis que son do-
azóns a xente solidarízase.

¿Que é o que move a
unha parte da poboación a
levar a cabo este tipo de
accións?

Estamos ante unha crise
total onde as administra-
cións públicas non desen-
volven ningunha actuación
que estea a altura das cir-
cunstancias. Neste contexto
é lóxico que compañías e
particulares tomen a iniciati-
va, para amañar a desfeita
do Prestige. O caso da miña
empresa súmase á enxurrada
de doazóns que se están a fa-
cer, pero non se lle debe dar
máis importancia porque é,
simplemente, unha máis.

Fálase moito dos volun-
tarios pero pouco das doa-
zóns.

Coido que non cómpre re-
saltar as doazóns, porque son
algo que xorde espontanea-
mente, de xeito natural. Non
todos podemos ir recoller
chapapote, aínda que tamén o
intentamos, pero penso que
as axudas con material son
outro xeito de ser voluntario.

¿Como se distribúe o
material?

No noso caso concreto,
puxémonos en contacto co
concello de Vigo e o de Vila-
garcía, pero a súa resposta
foi diferente. En Vigo están
moi organizados e foron eles
mesmos os que se ocuparon
de recoller o material, pero
en Vilagarcía tiven que facer
moitas chamadas e remitían-
me á Coruña. Por sorte tiña-
mos contactos na zona con
comerciantes, que son os
que se están organizando,
porque de non ser así queda-
rían sen as máscaras.♦

Cualifica a catástrofe como a maior
xamais ocorrida no mundo debido
a súa extensión. Propón introducir
novos medios de limpeza e salva-
gardar algunhas zonas, “custe o que
custe”, para que sirvan como vivei-
ros para o resto de Galiza.

¿Fíxose algún estudio sobre
o impacto nas especies mariñas?

Alí onde chegou o petróleo
morrerá todo organismo vivo. Po-
demos comparar unha marea ne-
gra cun incendio nun monte, todo
queda devastado. Neste caso ten
como primeiro agravante que o
fuel é moi pesado. É moi difícil a
súa limpeza total nun espacio cur-
to de tempo. Ademais, a extensión
afectada é enorme, convertendo
este desastre ecolóxico no maior
ocorrido no mundo. A recupera-
ción do ecosistema vai ser moi
lento. Terá que traerse semente de
lugares non afectados para rexe-
nerar o espacio contaminado. 

Fálase de introducir bacte-
rias que se alimentan de petró-
leo para limpar a superficie
afectada polo combustíbel.

O noso grupo de traballo inves-
tigou esa posibilidade no accidente
do Mar Exeo. Daquela aconsella-
mos a súa utilización, pero o Go-
berno de entón negouse a ensaiar a
fórmula sinalando que a palabra
bacteria crearía alarma social. Sen
embargo, os nosos estudios de-
mostran que se trata de algo total-
mente inocuo e que desaparecen
cando o fai o petróleo, dado que é

a súa fonte de alimentación. Estas
bacterias foron ensaiadas na Ar-
xentina con excelentes resultados e
sobre todo en Rusia, lugar onde as
cultivan, polos excesivos acciden-
tes que alí sofren. Aquí tamén po-
demos conseguilas dos residuos
que se xeran nos portos, pero terí-
an menor efectividade. De todos os
xeitos, estes organismos terán que
ser utilizados nunha segunda fase
de limpeza, xa que sobre este fuel,
ao ser tan pesado, non se acadaría
gran efectividade.

¿Existe unha estimación do
prazo de recuperación do total
das especies?

Penso que temos que falar dun
período longo, aproximadamente
de 5 a 10 anos. A única solución
para tentar acurtar este tempo e
para poder acadar unha recupera-
ción total está en salvagardar de-
terminadas zonas, intentar que
queden áreas virxes, por así dicilo.
Pode sonar un pouco forte, pero o
máis racional penso que é centrar
os esforzos de limpeza e recupera-
ción en determinadas calas ou
puntos estratéxicos para máis tar-
de proceder a unha reubicación
das especies. Estas zonas servirían
como unha sorte de viveiro de on-
de se poden sacar sementes. Hai
que ter en conta que desta vez a
extensión vai ser enorme e polo
tanto non ten nada que ver co ac-
cidente do Mar Exeo.

¿Que outras medidas se po-
den ensaiar?

Penso que sería máis útil intro-
ducir cintas transportadoras, en lu-
gar de cadeas humanas de persoas.
En segundo lugar, propoño probar
con bombas de achique, en tro-
ques de valerse das mans e de ga-
napáns. Sei que o petróleo é moi
viscoso e que se recollería moita
auga xunto con partes sólidas de
fuel, pero logo poderían separarse
sen ningunha dificultade. Tamén

sería moi útiles as
máquinas cementei-
ras. O exército dis-
pón destes elemen-
tos, non se poden se-
guir escatimando os
medios.

Comentan al-
gúns técnicos que
pode ser que haxa
manchas navegan-
do entre augas.

Este hipótese
non me estrañaría
que pronto se con-
vertese nunha reali-
dade. Dígoo porque
cando vas nun barco
e introduces unha
pala na auga, nas
partes máis profun-
das recóllese o fuel
máis pesado, viaxa
entre augas. Este su-
posto faría que se
tardase máis tempo
en limpar e polo
tanto en repoboar. 

¿Que especies
se tardarán máis en recuperar?

O primeiro que aparecerá se-
rá o fitoplanto, por iso moitos
expertos aseguran que nun ou
dous anos se recuperará o ecosis-
tema. Sen embargo, o marisco
tardará moito máis, de aí a im-
portancia de manter limpas zo-
nas con moita biodiversidade,
porque traer as sementes doutros
países non sería efectivo.♦

Miguel Anxo Murado, científico do Instituto de Investigacións Mariñas

‘A catástrofe mariña é como un incendio, acaba con toda forma de vida’

A . N .T.

Enfadado polo desastre e indigna-
do co Goberno polo trato que es-
tán a recibir, Xosé Antón Tizón
asegura que farán todo o que estea
nas súas mans para que a mancha
non penetre na Ría.

¿En que Estado se atopa a
mancha na Ría de Vigo?

Estamos pelexando para
que non pase de Cíes, porque
se non o facemos nós ninguén
nos vai axudar. O Goberno di
que mandan palas, contedo-
res... pero quen temos que fa-
cer o traballo somos nós, que
levamos varios días sen saír
pescar. Recollemos 180 tonela-
das en fronte de Cabo Estai do
que se desprendeu das rochas e
das praias. O peor é a situación
das Cíes, que está practicamen-
te desfeita e xa hai outra man-
cha enorme a piques de chegar. 

¿Empezaron a recibir xa
as axudas do Goberno?

Aquí aínda non empezamos
a recibir nada. De momento nin
tivemos tempo para cubrir pa-
peis, porque estamos todo o día

na mar limpando a merda que
vai chegando. A partir de hoxe
faremos unha base estábel no
porto de Vigo para centralizar
as labores de limpeza e repartir
o material entre o voluntariado.

O avogado das confrarías
sinalou en TVE que coas axu-
das que se recibirán será su-
ficiente para paliar os danos.

Para empezar nós non con-
tratamos ningún avogado, nin
nos sentimos representados por
ese señor. Ese programa deume
auténtico noxo, todo foi patéti-
co, feríronnos o orgullo. Como
poden dicir que as axudas son
suficientes e despois abren un-
ha conta bancaria para darlla
aos mariñeiros. Nós non quere-
mos esmola, o Goberno tráta-
nos como unha asociación de
paralíticos. Do único que nos
preocupamos é de limpar todo
isto e de poder volver traballar
o antes posíbel.

Sen embargo, dise que o
petroleiro segue vertendo
fuel e que pode chegar ás Rí-

as Baixas dentro de pouco.
É certo, e se non chega aquí

foderá outras rías e polo tanto
dá o mesmo. Ata os ingleses,
que son uns incompetentes en
case todo, póñennos a feder nas
súas reportaxes de prensa. Non
entendo como o Goberno o fixo
tan mal. Penso que si se quixe-

ra facer peor a propósito, non
serían capaces. 

Existe algunha especie que
xa non se comercialice na lon-
xa de Vigo.

De baixura absolutamente
todas, incluíndo o marisqueo.
Todo o que se vende ven de fó-
ra. Algo vergoñento.♦

Xosé Antón Tizón
Presidente da Confraría de Vigo

‘O Goberno trátanos
como se fosemos unha
organización de paralíticos’

PA C O  VILABARR O S



Déixenme que colla aire. Pasei da xenrei-
ra moderada na primeira semana á de-
sesperación total na segunda, para me

profundar agora, moi ó meu pesar, nunha tristu-
ra sen límites que abriu unha fenda á razón.
Meus amigos máis conscientes acúsanme a co-
tío de ser sensible de máis. Pode ser, pero hoxe
podo dicir que me sento diante do ordenador co-
as mans agarrotadas e as pálpebras inchadas po-
la dor. É sete de Decembro, data do segundo ca-
bodano do pasamento do meu pai, e data na fin
que da paso á cuarta semana de marea negra.
Quero escribir e non dou. Non pido perdón, se-
nón comprensión, como a pido tamén para cal-
quera, mesmo para os máis ruíns. Non podo e so
hai unha verba que me vén á cabeza. Dimisión.

Dimisión. Si, que nos deixen en paz, que
se vaian para sempre xamais. Non os imos
linchar como merecen. Non imos perseguilos
ata os seus tobos para que sintan o medo no
corpo. Non imos encercar as súas cachopas
de luxo onde habitan coas ganancias sucu-
lentas que lles damos ou que eles collen de
seu. Non lles imos facer mal. Non somos da
súa caste miserenta. No pecado xa teñen a
penitencia. Son o verdadeiro Eixo do Mal,
son os discípulos de Sauron, son os malos da
película. Eso si, imos nomealos un a un, sen
que ningún escape. Imos despoxalos do seu
poder e condenalos ó ostracismo. Imos inha-
bilitalos para calquera cargo público de xeito
indefinido. Imos repudialos nas urnas a eles
e ós seus, se aínda teñen a ousadía de se pre-
sentar baixo a mesma bandeira, sinónimo, xa
para sempre, de Burla Negra e miseria ética.

Burla Negra a que protagonizan día a día
nesa representación permanente de arrogancia
e escurantismo. Burla Negra cando din o con-
trario do que podemos ver, cando negan a rea-
lidade, cando agochan a información de que
dispoñen, cando castran ós medios de comuni-
cación pública e amordazan ós xornalistas.
Burla Negra cando piden perdón e se negan a
da-la cara, como o cazador cazado. Burla Ne-
gra cando o pequeno mequetrefe de mostacho
di que vai visita-lo país galego para traer solu-
cións. Burla Negra dun Rei que non manda nin
obriga a mandar. ¿Para cando unha República
onde os mandatarios asuman responsabilida-
des e culpas? Burla Negra cando a xente, que
eles tratan con paternalismo incorrixible, vai
por diante do goberno. Nunca Máis.

Déixenme que libere a xenreira dunha vez,
que me saia o berro do máis fondo, que reben-

te as cordas da gorxa cando diga Dimisión.
Déixenme que soñe nun mundo diferente onde
Nunca Máis se permita gobernar ós mentirei-
ros e arrogantes. Dimisión Dimisión Dimisión
Dimisión Dimisión Dimisión Dimisión Dimi-
sión Dimisión Dimisión Dimisión Dimisión
Dimisión Dimisión Dimisión Dimisión Dimi-
sión Dimisión. Unha por cada día de crise. Un-
ha por cada noite sen durmir. Unha por hora de
traxedia. Unha por día sen pescar. Unha por
cada cliente perdido nas empresas de servicios,
nos estaleiros, nos obradoiros mecánicos e nas
fábricas de redes. Unha por cada día sen reco-
lectar mexillóns nin maris-
car. Unha por cada cuberto
de menos nos restaurantes
do país. Unha por cada onda
que chegue emporcada. Un-
ha por cada rocha de Ons.
Unha por cada corvo mari-
ño das Cíes. Unha por cada
gaivota de Sálvora. Unha
por cada bilurico bailón.
Unha por cada arao. Unha
por cada píllara das ma-
rismas. Unha por cada xure-
lo que tivese que emigrar.
Unha por cada sardiña de
menos en San Xoán. Unha
por cada nécora tinguida de
negro. Unha por cada bruño
descascado e triste. Unha
por cada area de Corrubedo
ou de Carnota, de Fisterra,
de Laxe, de Baiona ou de
Muxía. Unha por cada arga-
zo, por cada ourizo, por ca-
da choco, por cada marago-
ta das Rías. Unha por cada
pinga de auga de mar. Dimi-
sión Dimisión. Que se vaian
para sempre. Que se vaian
para sempre. Que non os ve-
xamos diante Nunca Máis.

POST SCRIPTUM DE HOMENAXE

Esta colaboración é unha homenaxe múlti-
ple. Ós que constituíron a Plataforma A Bur-
la Negra, ós que promoveron e asinaron o
Manifesto Nunca Máis, ós que difundiron
por internet as verdades que outros negaban,
ós que no seu posto de xornalistas compro-
metidos denunciaron a censura nos medios

públicos, ós que colleron o petate e se lanza-
ron ós camiños para axudar, ós que chegados
doutros países e outras crenzas viñeron por
amor á terra, ós que se manifestaron en Mu-
xía, en Santiago, en Barcelona ou en Bruxe-
las, os que quixeran manifestarse pero non
puideron chegar a pedi-la Dimisión, ós que
choraron diante do televisor e se lembraron
da fantasma da fame roldando a diario, ás
bravas de O Grove, que inventaron e cose-
ron nunha noite as barreiras artesáns, ós es-
pelidos de Aguiño e de Ribeira, que fabrica-
ron en serie viradeiras anti-fuel, ós estudian-
tes de todo o país galego e ós de fóra, ós fun-
cionarios responsabeis, que supliron no po-
sible a desidia do malgoberno, ós que ofre-
ceron refuxio e comida, ós que abriron con-
tas bancarias para mercar mascarillas ou
axudar no que fose máis necesario, ós que
aportan o que teñen e non o que lles sobra,
ós que cantan e tocan a gaita, para que a mo-
ral non esmoreza, ós que non queren saír na
foto, ós científicos que traballan en Vigo, en
A Coruña ou en Santiago, que ofreceron o
seu saber para ilustra-la verdade, ós que un-
ha destas noites fixeron un poema, ós que
son fineses ou alentexanos, bretóns ou dina-

marqueses, austríacos ou irlandeses, saxóns
ou flamencos, frisóns ou ulsterianos, pero
que botan unha man como, cando e no que
poden. A todos eles, mesmo ós que soamen-
te choran, ou permanecen abraiados, inmó-
biles e tristes, unha aperta das máis grandes,
que son as que se senten e, por calquera ra-
zón, non se dan.♦

Xavier Queipo é Biólogo e escritor.
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A gaivota
non corre perigo
de extinción,
pero sa irá a lgo
prexudicada. 

Partido Celta-
A lavés. O  Estadio
de Ba la idos coreou,
senón tota lmente , si
ma ioritariamente , a
consigna:
“Dimisión” . Horacio
G ómez , presidente
do Celta e ex-
concelleiro popular,
vestiu o equipo
cunhas camisetas de
“Todos co mar” , non
lle fose rifar o
pa trón se usaba o
“Nunca máis” .

O exército
desembarcou nas
C íes. N o primeiro
lance enca llaron
nun area l. Tivo que
ir unha lancha de
C angas a
desa tasca los.
“Pensan que isto é o
Mediterraneo ou o
lago Bañolas” ,
dicían entre bromas
e ma las pulgas os
mariñeiros.

Moita xente en
G a liz a lembra
agora como A znar
sacaba peito
despois de
“recuperar para a
pa tria ” o illote de
Perixel. Sería para
rir, senón fose que
estamos de loito, de
negro rigoroso.

Os que tamén se
luciron foron os de
C iU no deba te

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González
Dimisión

XAVIER QUEIPO

Só hai unha palabra a pronunciar, segundo o autor: di-
misión. Tantas veces como vítimas da nefasta xestión
da crise do Prestige marea negra que enmorecu o mar. 

Cartas

O disparate
-A incompetencia deforma a

apreciación da realidade máis
elemental. 

-Quen navega por espacios
elevados, acaba obnubilado polo
mal de soberbia de altura. 

-Xogando con barquiños
pringosos, xa se sabe cómo pode
acabar un. 

-Cada un gaña a vida ao seu
xeito. Uns ciscando merda e ou-
tros cubríndose da idem. 

-Cando a merda é moita e a
incompetencia é maior, non se
pode chegar a ningún porto. 

-Alguén confunde os Océa-
nos cun cimiterio de elefantes
flotantes. 

-Máis de un tería que volver
á escola pra repasar as leis da fí-

sica de fluidos. 
-¡Un respeto para o burro!

Non tropezaría tantas veces no
mesmo tipo de barcos. 

-Só un desvariado podería pen-
sar que tanta suma de incompeten-
cias pódese ocultar cun ridículo ve-
lo de impúdica propaganda. 

-A insuficiencia e ineficacia
hai que disimulalas ciscándolles
bilis nos ollos aos demáis.  

-Está claro que hai xente que
cree que todo o mundo é parvo. 

-¿Quén controla aos amos das
esencias? Mentres o sabemos,
¿quén poderá estar tranquilo? 

-Quen é capaz de postergar un-
ha emerxencia pública ante as súas
aficcións particulares, está el mes-
mo descalificándose pra gobernar. 

-A verdade limpa e clara, sal-
va a calquera; a media verdade,

emporcalla e envilece. 
-A vergonza é torera. ¿E de

ninguén máis? 
-Cando algo non sirve para o

que é, a prudencia aconsella reti-
ralo a tempo de en medio. 

-A máis de un quedoulle o
traseiro pegado ao chapapote;

pero saben que a silla xa non lles
perteñece. 

-“Non hai marea negra”, e xa ti-
ña o fuel no pescozo. ¡Qué negro se
lles fai a algúns coñecer a verdade 

-Se por cada mentira caíse un
cabelo, cántos calviños xa non
precisarían gomiña. 

-Se a mentira vai en prexui-
cio de alguén, ¿non habería de
ser delito? 

-Minte, que algo a merda
sempre queda fedendo. 

-Cóllese antes a un mentirán
que un capacho de alcatrán. 

-“Non hai mal que por ben
non veña”, dixo un pringado, a
punto de espichala. 

-¿Quén lle poderá poñer o axóu-
xere ao barco, e aos abutres, e ás hie-
nas e a toda a fauna carroñenta que
pulula por ises-istes mares deixados

Fé de erros

No pasado número 1.059, na
páxina 28, por un erro tipo-
gráfico, na coluna asinada por
Manuel Pampín, ‘Un asunto
importante’, aparece Montes-
quieu, como autor da frase “a
fin xustifica os medios”, no
canto de Maquiavelo, verda-
deiro inventor da máxima.♦

A N A PILLAD O



Para moitos de ideas vellas e para moitos
de ideas modernas os Gobernos autó-
nomos están de máis, gastan moito.

Mellor un Goberno español para todo e para
todos. Para moitos os exércitos son organiza-
cións de poder, que poñen orde, nas que non
hai políticos e que son de moita utilidade. A
xente normal non debe preocuparse polos
asuntos públicos e polo tanto pola política.
Todos estes dogmas caeron estes días por te-
rra na nosa Galiza.

Mariano, señor da Mancha, procónsul de
España en Galiza, Conde de la muerte de la
Cuesta, Vizconde del fin de la Tierra, Ade-
lantado de Portugal e costas Adxacentes e
Patrón Maior da cofradía do Gran Prestixio,
deu un golpe de Estado no noso país despois
dun pequeno periodo transitorio durante o
cal estivemos gobernados por unha Mesa na
que depositaban mensaxes por Seur desde
Madrid.

A moitos tamén, dos de antes e dos pro-
gres de agora, gostarialles dicir que Galiza
está sumida no caos e no individualismo, e
que precisa axudas e solidariedade e moita fe
e esperanza. Outra volta os tópicos. O que
precisamos é saber a verdade, toda a verda-
de; o que precisamos é xustiza e que nos de-
volvan algo do moito que nos están a roubar
estes días e que sempre compartimos con

propios e estraños. Mais, aínda nos queda o
cerne, a parte máis íntima de nós: a dignida-
de, a laboriosidade, o traballo en común.

Cando Mariano, o da Mancha, pretende
borrar os borróns da autonomía que aparecen
en Galiza, aproveitando que os usufructua-
rios do poder autonómico fuxen e desapare-
cen, atópase con que os indíxenas rebélanse.
O receptor de tele-fraga transmite o seu de-
rradeiro parte ás ondas: “Tres mil indocu-
mentados maniféstanse en Santiago de Com-
postela”. E namentras Mariano, o da Man-
cha, facía profesión de fe do dogma mediáti-
co actual de que unha mentira mil veces re-
petida remata por ser unha verdade; os gale-
gos, as galegas e moitos que nos están axu-
dando saimos ás rúas e ás Rías man con man
para repetir unha única vez pero con moito
eco aquel dito: outra coma esta non nola vol-
taredes facer nunca máis.

Non fai falla que o xuremos, somos un
pobo pacente pero non parvo. Desta volta es-
tamos en Galiza ao borde do autogoberno
por necesidade. Temos moito que limpar e
ímolo facer durante meses e durante anos.
Estamos a desenterrar as Rías e a desenterrar
a conciencia. Non queremos Gobernos de
Madrid, nin Gobernosdo PP, nunca máis.♦

EMILIO LÓPEZ PÉREZ é sociólogo e deputado do BNG. 
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parlamentar.
Ampararon a A znar
en todo e
demostraron que a
costa ga lega lles
importaba unha
butifarra . O  feito de
que a metade da
conserva ga lega
teña apelido ca ta lán
non é xa má is que
unha anécdota para
a historia.

Quedan cinco
barcos xaponeses,
da ca lidade
construtiva do
Prestige , navegando
polo mundo
(lémbrao Ramonet
na Voz). O  da to ten
importancia , porque
ha i case vinte anos
desmantelaron os
esta leiros de G a liz a
co argumento de
que no Xapón
construían má is
bara to (daquela
gobernaba o
PS O E). A í está o
resultado. E non só
se a funden, senón
que o fan diante dos
esta leiros de Ferrol
e Vigo que
axudaron a pechar.
O s naciona listas
dicían que eramos
unha colonia . En
rea lidade habería
que dicir que somos
unha colonia e
enriba se
cachondean.  

O PP desmantelou
o Estado
(desfixéronse dos
remolcadores e
reduciron os medios
de sa lvamento).
¿ Q ue farán agora
con eses va los
publicitarios de
“Menos impostos,
má is seguridade”? 

Suso Sanmartín

Galiza ao borde do autogoberno
(Un golpe de estado mariano)

EMILIO LÓPEZ PÉREZ

Xa non hai
lugar para
a Cidade

da Cultura
X. ENRIQUE ACUÑA

Cando a Carrero Blanco lle deron
piche polo Dodge, o xeneralísi-
mo dos exércitos veu dicir aqui-

lo de que non hai mal que por ben non
veña. Un débil pensamento que repite
agora o invalidado Fraga Iribarne can-
do quere referirse ao enorme expolio
de chapapote que nos agasallou a man-
sedume do capital. 

Hoxe por hoxe, aquel impertérrito
ministro de propaganda polos feitos xa
non anda para embestidas ante unha al-
borotada cidadanía farta dos alardes de
covardía do presidente. O país nin está
nin vai estar para festas. Boa anda a
cousa para que o exército acólito de
Fraga persista en perpetualo na Cidade
da Cultura do monte de Gaiás. Temos
que evitalo.

Nin eramos un país rico para tal
alarde nin sobre todo imos selo. O mes-
mo Fraga ensaiou a súa desorganiza-
ción proverbial e a súa  improvisación
repetida na construción do seu soñado
panteón virreinal. Errou nas propor-
cións, fallou nas previsións e improvi-
sou os contidos. Os seus criterios fuxen
da cultura e tentan entrampar a Europa
que nos subsidía os abandonos inme-
moriais do Estado español. 

A megalomanía non se pode instalar
de ningún xeito no cume de Gaiás e de
facelo sería insultar o esforzo colectivo
que todos imos ter que asumir a partir de
agora. As xentes da cultura deben de
manchar as mans de petróleo e non que-
dar emporcadas co espellismo cosmopo-
lita duns edificios tremendistas imaxina-
dos para acoller a xenealoxía do pensa-
mento fraguiano.

A paisaxe do noso país, os nosos so-
ños sempre terán cal holograma perpe-
tuo a mancha do Prestige. Alguén terá
que arrepañar todas e cada unha das pla-
cas de bronce que lle estamparon a Fra-
ga en institutos, colexios e demais edifi-
cios da súa pompa inaugural para, logo
de fundilas nun fogo purificador, erguer
con elas un gran monumento para o sé-
culo XXI. O que lembre por sempre a
memoria da catástrofe e a loita épica de
todos os homes e mulleres que lle fixe-
ron frente en loita desigual. E o Monte
de Gaiás sería bó lugar.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

da man de Deus e dos homes? 
-Non se lle poden pedir pei-

xes a augas surcadas por noxen-
tos tiburóns.

-¡Tántas veces vai a onda flotan-
te ao pozo por petróleo que acaba
por rachar onde ninguén a espera! 

-A Galicia interior xa é un
deserto. A costa de Galicia, ¿cán-
do volverá ser un paraíso? 

-En Galicia sempre chove so-
bre mollado. 

-Se se ciscan por nós, ¿tere-
mos que dicir que chove? 

-Moi parvos habería que ser,
pra non dar aprendido a lección
de ver quén son os nosos verda-
deiros inimigos. 

-Estas cousas non suceden
porque si. Sempre hai unha man
negra que move os fios gordos e
pringosos de fuel da tramoia. 

-¡Cuidado! As bágoas poden
dificultarnos ver a realidade, e
ternos moito que limpar fóra e
tamén dentro de nós mesmos. 

-O tempo todo o lava, todo o
limpa, todo o volve ao seu sitio...
pero hai manchas que han que-
dar estampadas na £rente de
moitos, pra escarnio propio e es-
carmento dos demais.♦

XOSÉ GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Culpábeis
Logo de semanas de marea negra
hai que seguir a reflexionar sobre
as decisións políticas que influí-
ron decisivamente nesta catástro-
fe do Prestige. ¿Por que se rexei-
tou a axuda inglesa e italiana os
primeiros días do accidente?,

¿Por que se rexeitou o ofrece-
mento dun verdadeiro experto
con experiencia contrastada para
atracar o barco na Coruña?, ¿Por
que se rexeitou a axuda dos ver-
dadeiros expertos sobre o desas-
tre?, ¿Por que o Conselleiro de
Pesca di que non fan falta barcos
anticontaminación para Galicia,
se os ten que pagar o estado espa-
ñol?, ¿Por que Galicia ten que pa-
gar dos seus orzamentos 30 dos
40 euros diarios para esmolas aos
afectados, se o que provocou a
desgracia foi o goberno español
que se apropiou de todas as com-
petencias?, ¿Por que Fraga, Cuí-
ña, del Álamo e Álvarez Cascos
estaban de caza mentres se produ-
cía o desastre?, ¿Por que Aznar e
Palacio quixeron botarlle as cul-
pas a Gran Bretaña e Portugal?

Hai unha única resposta ao
meu entender; o Partido Popular
é un partido centralista español.

Galicia, doeralle a moitos, non
é España, os galegos son uns alde-
áns que non saben falar, son pale-
tos e as súas cousas soluciónanse
con un pouco de cartos e un moito
de caciquismo. Por iso minten tan-
to. O leite e a pesca son problemas
galegos que molestan aos dirixen-
tes españois cando negocian en
Bruxelas, pertencen a un país me-
diterráneo non atlántico, os cartos
do Estado Español teñen que ir pa-
ra producir beneficios españois e
mercar avións de guerra, por iso
non existía marea negra. Acabouse
o de mexan por nós e hai que dicer
que chove. ¡¡Nunca máis!!♦

ROI CARBALLO
(PONTEVEDRA)



Intereses
partidistas
O diario ABC (10 de
decembro) comenta a
actitude do Partido Socialis-
ta no caso do Prestige. “As
súas críticas, case sempre
exacerbadas, traslocen un
fondo de interese partidista
que pode volverse na súa
contra, ou favorecer a
formacións como os
nacionalistas do BNG, que
souberon manexarse con
máis tino e capitalizar a cri-
se ao seu antollo”.♦

Galiza perto
de Madrid e
Madrid lonxe
de Galiza
Xavier Bru de Sala comen-
ta en La Vanguardia (10 de
decembro) a situación
política propiciada pola ma-
rea negra. “¡Que mágoa!
(...) Cando o norte era
abofeteado ata no moral e o
este domeñado, salta Galiza
e abre unha vía de auga que
chega ata a mesma sá de
máquinas. A maquinaria de
Madrid, especializada en de-
glutir e deformar periferias,
convertirao nun asunto de
bon ou mal goberno, pero os
galegos aprenderon algo que
en 1992 non sabían: é mal
goberno porque está en Ma-
drid, porque ven de Madrid,
porque Galiza está moi per-
to de Madrid e Madrid moi

lonxe de Galiza. Aflore
algún día en forma de marea
ou quede solidificado, iso é
o que corre polo fondo”. 

Bru de Sala comenta ta-
mén o papel da oposición.
“Os socialistas non teñen
nada mellor que ofrecer, en
todo caso peor, xa que non
dispoñen de ningún peso
pesado da política española
para situar en Galiza. A
alternativa, consistente en
tomar as propias rendas,
aínda sen mudar textos
legais, é o BNG”.

O mesmo comentarista
constata que “é difícil
calibrar o impacto futuro da
marea de fondo galega.
Após dos anos de
autonomismo acomodaticio,
o chapapote renovou o sen-
timento secular de
desamparo por
despreocupación de Madrid,
ese Madrid que agora inclúe
o seu presidente
autonómico”.

Bru de Sala, apunta para
rematar que “o fuel é visco-
so e pegañento, pero
introduciu unha fenda na
percepción de España como
nación. Na súa segunda
lexislatura, Aznar logrou
amasala e reforzala median-
te o enfrontamento ao

nacionalismo vasco, en blo-
que e sen cuartel. Agora que
xa tiña o traballo feito,
esnaquízaselle onde menos
se agardaba. Galiza, o aban-
dono de Galiza, a vileza
egoista e autista que supón,
é agora o máis importante
de España (e de Catalunya,
que segue sen peso algún
que exercer, non que
padecer). ¿Cómo se pudo
cometer un fallo tan parvo?
Porque é inherente á
esencia do modelo”.♦

Mellor
as mocións
de censura
que calar
O comentarista lugués
Fernando Onega opina so-
bre a mocións de censura
(La Vanguardia, 10 de
decembro). “O denunciábel
sería que o PSOE e o BNG
calasen. Iso non contribuiría
ao descontento social co Go-
berno, pero crearía algo peor
en política: a desolación, a
falta de alternativas. As
situacións de descontento
non son creadas polos
discursos, senón polos
feitos, e cando iso o ignora
un goberno, estamos ante un
mal síntoma. E o mal
síntoma que estes días
observo con alarma é que
volve o monopolio do
patriotismo. Está regresando
a crispación á vida pública.
Estase volvendo a unha rela-
ción política que ten moitos
episodios de rencor”.♦
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Épica
BIEITO IGLESIAS

Apaleta de cores europea diversificou as tintas (naciós) ó
longo dos séculos. A última centuria, por non ir máis pra
tras, achegou unha rica gama: Noruega, Irlanda, Letonia,

Chequia, Ucraína, Eslovenia, Croacia... A cousa quizais non pare
aí. Estes días triunfaron nos comicios de Grenlandia dous
partidos que propoñen a secesión do Reino de Dinamarca. Cada
voto encerra un epigrama: o meu mundo non é deste Reino.

Albert Boadella apostrofou en certa ocasión a Pujol: “Ese des-
graciado non quere que me reclame compatriota de Cervantes”.
Gardouse de denunciar a suevos e visigodos, unhos chimpafigos
que nos destetaron do Imperio Romano, escurecendo o noso título
de compatricios de Octavio Augusto. Tampouco acusou ó xeneral
Castaños, aquel caradecona que derrotou ós franceses en Bailén,
privándonos de connacionais da estatura dun Balzac. Nin a
Bolívar e San Martín, malia que por culpa súa se vexan tantos
hispanoamericanos impedidos de reinvindicar a Goya como gloria
nacional. Os grenlandeses son fabas contadas, 56.000 tipiños ós
que tanto lle ten ser poucos e anónimos; que non se senten orfos
autoexcluíndose do panteón de celebridades dinamarquesas
(Thorvaldsen, Andersen, Kirkegaard, Karen Blixen).

Nestoutra banda do oceano moran xentes que tamén lapexan
no anonimato e que, con heroísmo comunal, salvaron –por
agora– as Rías Baixas do sinistro total. Póucalas gracias ós polí-
ticos que famosean no telexornal. Con semanas de retraso
preséntase o exército, igual que as cuadrillas de uniforme verde-
cente da Santa Hermandad chegaban tarde onde eran requiridas
(A buenas horas, mangas verdes). Pero o protagonismo é dos
mariñeiros. Un xogador de cartas axiña reprende ó mirón da par-
tida entremetido: os de fóra dan tabaco.♦

A ampliación do Complexo Hos-
pitalario Ourensán (CHOU) pro-
xectada polo Sergas será final-
mente realizada, logo da presión
exercida sobre o concello da ca-
pital e maila Deputación desde
os medios de comunicación e, en
particular, do Bloque Naciona-
lista Galego. Como informamos
hai uns días en ANT, o alcalde
do concello, Manuel Cabezas, e
o presidente da institución pro-
vincial, Xosé Luís Baltar, asina-
ron un convenio cunha inmobi-
liaria para construír nunha finca
que, en parte, é propiedade pú-
blica, 1.400 vivendas en torres
de 10 alturas, un centro comer-
cial e un hotel. Ademais, estaba
previsto doar parte dos terreos
para a ampliación do CHOU,
que está instalado moi perto de-
les e así fora acordado formal-
mente no seu día. 

Curiosamente, na elaboración
do novo Plano Xeral de Ordena-
ción Urbana (PXOU) o Partido
Popular esqueceu o compromiso
previo co Sergas e asignou outros
fins a esa superficie. En resposta
ás denuncias do BNG, Baltar Pu-
mar declarou que se decatou do
problema pola prensa, pero que
sempre tivo claro que por enriba
de calquera outro proxecto estaba
a ampliación do Complexo Hos-
pitalario. Foi un xeito nada diplo-
mático de acusar do “malentendi-
do” ao seu eterno rival, Manuel
Cabezas, que segue a recuperarse
dunha operación cirúrxica no seu
domicilio. Sen embargo, a Depu-
tación que el preside desestimou

un recurso do Sergas, ao igual
que o concello lle negara a licen-
cia de obra. De xeito que algo
non encaixa nas explicacións do
inefábel Baltar. 

Outro dos asuntos que é ac-
tualidade estes días na provincia
é a situación dos produtores de
pataca de A Limia, que piden a
creación dunha Comisión de Ins-
pección que controle as marxes
de beneficios que obteñen os en-
cargados da distribución e co-
mercio. Os labregos demandan a
imposición de sancións e a adop-
ción de medidas que garantan a
distribución da pataca almacena-
da, a creación dunha organiza-
ción común do mercado e o esta-
blecemento de medidas compen-
satorias á renda. Segundo as or-
ganizacións agrarias, estase a vi-
vir unha situación de “clara in-
xustiza” na que os produtores de
pataca, que corren con todos os
gastos e traballos de cultivo, “a
penas se benefician del”, men-
tres que as patacas chegan ao
consumidor con marxes de bene-
ficio que superan o 600% con
respecto ao prezo de orixe. Os
labregos de A Limia denuncian
que “o tubérculo non se move e
só está garantida a produción
contratada, que previamente esi-
xiu mercar a semente a prezos
altísimos”. O Sindicato Labrego
Galego informou que para o res-
to da produción ofrécense prezos
entre 4 e 6 céntimos por quilo,
cando “a cantidade que pagan os
consumidores poden chegar a
multiplicarse por dez”.♦

De hospitais na capital
e patacas na Limia

ABELARDO VÁZQUEZ

A cidade verá ampliado o hospital pese aos de-
sencontros con Baltar e Cabezas. Mentras na Li-
mia os produtores pelexan polo prezo da pataca.

Ou r ense

KIK O  DASILVA /  La Voz de G a licia 11-XII-02

Emilio Pérez Touriño (PSdG-PSOE).



A. EIRÉ
Varios deputados galegos reu-
níronse en Lisboa co presiden-
te da Asamblea da República
portuguesa, cos principais di-
rixentes dos distintos partidos
e máis co histórico lider Mario
Soares. Un paso que ambas
partes cualificaron  de histó-
rico. Pero a axenda viña
marcada inexorabelmente ta-
mén polo Prestige. Desde o
PP aos Verdes, todos os gru-
pos parlamentarios portugue-
ses asinaron co BNG un comu-
nicado conxunto ao respecto.

A visita que unha delegación do
BNG fixo a Lisboa os días 9 e
10 de decembro podería marcar
un xiro nas relacións entre Gali-
za e Portugal. E non só polos
textos asinados, senón tamén
polo clima dos encontros. Unha
relación inédita ata agora, como
xulgaron as distintas partes.

Para valorar o evento é pre-
ciso lembrar a nada favorábel re-
lación histórica. Os nacionalistas
galegos sempre ollaron para o
país veciño como un aliado es-
tratéxico, tanto polo tronco lin-
güístico común, como pola cul-
tura interrelacionada ou polos
intereses políticos compartíbeis
dentro dunha posíbel confedera-
ción ibérica. Tamén, ultimamen-
te, pola posibilidade de crear un
eixo económico/social que com-
pense o do arco Mediterráneo.

Resulta sabido, sen embargo,
que Portugal, agás contadas ex-
cepcións no mundo da cultura,
sempre ollou cara Galiza como
unha parte de España, sen espe-
cial significación. No plano polí-
tico as relacións foron ata hai
pouco inexistentes e non pasaban
de contactos persoais ou a moi
baixo nivel con algunhas organi-
zacións da esquerda, malía as
axudas pontuais no final da dita-
dura española ao nacionalismo
galego. Fóra do ámbito do na-
cionalismo, a Xunta de Galicia,
malia algúns encontros, tampou-
co fixo mudar moito este clima.

En Lisboa, algúns partidos ti-
veron historicamente medo a que
unha relación singularizada con
Galiza alentase o autonomismo
do Norte. Outras forzas, máis
afíns ao nacionalismo desde a
perspectiva social, como poderí-
an ser o PCP e o PSP, negábanse
a calquer relación que non pasa-
se polos partidos estatais.

Recepción de Mario Soares

A visita da delegación galega
comezou na tarde do luns, día
nove, na Fundação Mario Soa-
res. Alí foi recibida polo ex pre-
sidente da República que lle dá
nome. Os representantes do
BNG e o histórico dirixente so-
cialista portugués ofereceron
unha rolda de prensa conxunta.

Soares, que presentaba “a oposi-
ción galega en Portugal”, refe-
riuse aos “nosos irmáns gale-
gos” e, a preguntas dos xornalis-
tas afirmou que “a vida aquí dos
nacionalistas galegos é precur-
sora da millora de relacións Ga-
liza-Portugal a todos os niveis.
Só é cuestión de tempo que aca-
den o lugar que se merecen”.

A delegación do BNG puxo
de manifesto o “interese en ter
unha relación normal con Por-
tugal, máis alá das fronteiras do
Estado, porque Galiza é a conti-
nuación de Portugal e Portugal
a continuación da Galiza”.

Pero a catástrofe do Presti-
ge, como non podía ser doutro
xeito, marcou este encontro cos
xornalistas lusos. Mario Soares
relatou as súas iniciativas para
que os “oceanos deixen de ser o
basureiro que compromete o fu-
turo da humanidade”. Pola súa
banda a delegación galega, rea-
lizou unha exposición tanto das
causas que levaron ao desastre
como da actuación do goberno
español, lamantándose de “non
ter un Estado que protexese os
intereses galegos” e loubando a
postura do Estado portugués.

Mario Soares convidaría a
delegación galega a unha cea ao
final dunha apretada xornada.
Pero, anteriormente a delega-
ción nacionalista entrevistaríase

co PCP, Bloco de Esquerdas e
Os Verdes. Eran os partidos máis
afíns aos nacionalistas cos que
xa hai algún tempo están a inten-
sificar relacións. Os tres recibi-
ron á delegación nacionalista ao
máis alto nivel, encabezados po-
los seus principais dirixentes.

Todos, comezando polo se-
cretario xeral do PCP, Carlos
Carvalhas, comprometéronse a
intensificar as relacións institu-
cionais co BNG. O Prestige se-
guía a estar omnipresente nas
conversas, con notabeis pontos
de coincidencia.

O 10 celebrábase unha greve
geral. Por iso estaban programa-
das as reunións unicamente cos
partidos que non a apoiaban. No
PP, Miguel Anacoreta Correia,
Presidente da Comisión de
Obras Públicas, referiuse a “Ga-
liza como povo”.  Expuxo, se-
guidamente o interese do seu
partido en “estreitar os vencellos
co BNG sobrepasando as rela-
cións ideolóxicas, pois a Galiza
debémoslle a nosa língua e te-
mos moitos problemas coxuntu-
rais conxuntos que resolver”.

Semellante clima imperou
na reunión co PSP. O ex minis-
tro de Finanzas Guilherme Oli-
veira de Martíns, coñecedor de
Castelao, tamén mostrou a dis-
posición do PSP a “intensificar
as relacións entre os dous paises

e co BNG en particular”.
Na reunión co PSD, partido

no goberno, estaban presentes 23
deputados, co presidente do gru-
po, Guilherme Valente, á cabeza,
quen abogou por reforzar os la-
zos sociais e afirmou que “ás ló-
xicas relacións con España, sú-
manse no caso galego as espe-
ciais da fraternidade”. Referiuse
á “nación galega” e ao estado es-
pañol como “plurinacional”. Ta-
mén afirmou que nos lazos espe-
ciais están presentes o “idioma
galaico-portugués, que é tanto
galaico como portugués”. 

Para rematar concluiu que
“na adversidade é cando se re-
forza a amistade”, referíndose
ao accidente do Prestige, facen-
do votos porque “este encontro
marque o camiño das relacións
políticas” entre o PSD e o
BNG. Apelación constante, por
outro lado, de todos os grupos.

A delegación do BNG, com-
posta polo secretario de Rela-
cións Exteriores, Camilo No-
gueira, a vicepresidenta segunda
do Parlamento, Salomé Álvarez,
a deputada autonómica Pilar
García Negro e o deputado no
Congreso Carlos Aymerich, foi
recibida, por último, polo Presi-
dente de Assembleia da Repúbli-
ca, Mota Amaral, que mostrou a
“solidariedade co povo galego e
o pesar polo que aconteceu”.♦
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Desgoberno
X.L. FRANCO GRANDE

Un Goberno que gober-
na mal é un mal
goberno, pero un

Goberno que non goberna é
sempre unha calamidade. No
caso do Prestige a calamida-
de é dunhas proporcións que
aínda hoxe descoñecemos.
Non só non gobernou, senón
que, ademais, secuestrou in-
formación e obrigou ós
xornais a recorrer, por exem-
plo,  ó Instituto Hidrolóxico
portugués, ou  impediu que
avións do país veciño tirasen
fotos da marea negra –“ver-
tidos”, na linguaxe oficial, ou
“hilitos” na linguaxe  ridícu-
la do Sr. Rajoy. Nin
gobernar nin informar. Só
mentir, que iso non o fan tan
mal.

Cando un Goberno non
goberna, o pobo ten que
tomar algunhas decisións. E
o pobo tomounas. E, diante
de tanto desgoberno,
acertou, pois con medios ar-
tesanais foi evitando que a
calamidade non fose a máis.
Por agora. Homes e mulleres
deron un exemplo como ó
mellor nunca  se coñeceu ou-
tro en Galicia. Vinte días
despois, o Goberno “esperta
do seu sono” e manda uns
miles de soldados ós que os
“voluntarios” teñen que
explica-lo que hai que facer e
os mariñeiros  rescatar unha
embarcación que lles
encallou.  Máis présa houbo
cando o incidente daquel pe-
nedo chamado “Perejil”, que
foi cuestión de “orgullo
nacional”; este só é o duns
miles de xentes dun mar
colonial. Velaí  a diferencia
de trato.

Os europeos, que fixeron
chegar un regueiro de euros
para a nosa converxencia,
descobren agora abraiados
que no corredor máis
perigoso do mundo, que é o
de Fisterra, non temos nin
un buque
anticontaminación, nin un
remolcador, nin nada que se
pareza a un plan para afron-
tar eventualidades como a
presente. Os europeos
preguntarannos a onde
foron parar tantos euros. E
teremos que responderlles
que se empregaron en pase-
os marítimos, en centros
chamados culturais e en ou-
tras grandes iniciativas moi
urxentes para o país. Os eu-
ropeos non entenderán
nada, pero  verán que non
somos un país  de fiar. E que
a nosa modernidade  segue
sendo  a de hai corenta anos.

Ou sexa, que este desgo-
berno coloca cada cousa no
seu sitio. Agora chegan  as
esmolas. Aquí si que se vai
notar que se goberna, pois
elas axudarán  a gaña-los
votos perdidos. E
repartiranas como se fosen
cartos propios e non de ca-
da un de nós, calando que
se dan pola incompetencia
dos nosos gobernantes. Ou
sexa, un novo desgoberno.♦♦

Todos os grupos parlamentarios asinan cos nacionalistas
un comunicado conxunto sobre o Prestige

O BNG recibido en Portugal polos
principais representantes da clase política

É o primeiro comunicado con-
xunto que asinan todos os gru-
pos políticos portugueses cunha
forza galega. O Partido Comu-
nista de Portugal, Bloque de Es-
querdas, Os Verdes, Partido Po-
pular, Partido Socialista de Por-
tugal e o Partido Socialdemó-
crata, acordaron co BNG “amo-
sar a nosa preocupación e so-
lidariedade con todos os afecta-
dos pola catástrofe do Prestige.
Demandar planos e medidas ne-
cesarios para resolver a actual

situación e todos os problemas
causados polos sinistros. Esixir
que se instrumenten as medidas
precisas para evitar que volvan
suceder este tipo de accidentes
que afectan sobremaneira a Ga-
liza e Portugal”.

Os mesmos grupos da
Asembleia da República facili-
taron aos membros da delega-
ción do BNG unha resolución
unánime aprobada na Assem-
bleia o pasado 28 a respecto da
situación xerada polo sinistro

do petroleiro para que lla fixe-
ran chegar á sociedade galega.

Na citada resolución a As-
sembleia da República mostra
a súa solidariedade con Galiza
e manifesta o seu apoio a todas
as iniciativas da UE que preten-
dan impoñer medidas urxentes
para que non se volten a produ-
cir catástrofes como a actual,
ademais de dar o visto e pracet
para usar o Exército e apoiar
todas as medidas adoptadas po-
lo Goberno portugués.♦

‘Solidariedade e colaboración’

Deputados galegos nun momento da entrevista co presidente da Asamblea da República, Mota Amaral.



Cando á volta do verán, Antonio
García (PP) tomou posesión do
seu cargo en substitución do críti-
co Xosé Manuel Rumbo Mosque-
ra, o primeiro que fixo foi pedir a
dimisión de todos os seus compa-
ñeiros. A súa intervención dá con-
ta do estado de ánimo dos popula-
res da localidade que na súa última
reunión puxeron enriba da mesa
24 candidatos á alcaldía. O confli-
to desencadeouse na actual lexis-
latura na que o PP, despois de pa-
sar de 4 a 9 concelleiros en 1995,
perde un representante. Co princi-
pal competidor fóra de xogo, a po-
lémica –que a cúpula do PP segue
sen pechar– podería ter como prin-
cipal beneficiario ao grupo que
ocupa o actual goberno municipal,
Alternativa dos Veciños. 

Despois do PSOE e o PP –co
popular Xesús María Fernández
Rosende á cabeza–  protagoniza-
ren durante o primeiro ano de le-
xislatura unha forte oposición, a
finais do 1999 os populares pac-
tan con Alternativa os orzamentos
para o ano 2000, un acordo do que
o PP tira 3 funcionarios de empre-
go, dúas oficinas e dúas medias
adicacións, a de María Vieites, ac-
tual presidenta local, e Oswaldo
García, novo portavoz municipal.

O conflito iníciase ao ano se-
guinte cando o bloqueo do PSOE
e do PP provoca un retraso de cin-
co meses na aprobación das con-
tas do 2001, que saen adiante fi-

nalmente co apoio do BNG. Da-
quela Xosé Manuel Rumbo Mos-
quera –con bos contactos na Con-
sellería da que é titular Xosé Cui-
ña, entre eles o delegado territo-
rial e presidente provincial Xesus
Almuiña– comeza os enfrenta-
mentos co sector maioritario de
Rosende –que nunca ocultou a súa
fidelidade a Romay Beccaría– por
non ter apoiado os orzamentos. 

A dirección provincial bótalle
man ao asunto co nomeamento
dunha xestora nunha tensa reu-
nión na que estiveron presentes
Xaime Pita e Xesús Palmou. Un-
ha medida transitoria ata a cele-
bración do Congreso local que
neste outono escolleu como presi-
denta a María Vieites, veterana na
política municipal e da corda de
Rosende. A fenda non se pecha e
como proba un botón: as inter-
vencións públicas de Antonio
Garcia, que entra a substituir a
Rumbo despois de que este tire a
toalla en setembro. Ao tomar po-
sesión, Antonio García acusa ao
PP de non ter exercido como opo-
sición, di que os seus compañei-
ros cobraron sen traballar e píde-
lles que devolvan os cartos públi-
cos das súas medias adicacións. 

Máis enfrentamentos

Os enfrentamentos continuaron
no último pleno celebrado en
Oleiros o xoves 5 de decembro.

Os concelleiros do PP abando-
naron a sala despois de que An-
tonio García volvera pedir a di-
misión do actual portavoz, Os-
waldo García, en base a unha
denuncia por suposto delito am-
biental que contra el lanzou hai
un ano aproximadamente a Al-
ternativa dos Veciños. 

Oswaldo García enfréntase a
estas acusacións ao asumir o car-
go de portavoz municipal como
relevo de Rosende que o 18 de
novembro anunciou que deixaba
definitivamente a política muni-
cipal para centrarse na presiden-
cia da Comisión de Pesca do
Parlamento. Rosende, que tamén
renunciou a presentarse como

candidato, desaparece da escena
pero a loita interna polo poder
continúa e na última reunión do
PP local os militantes puxeron
enriba da mesa 24 candidatos.

De telón de fondo, a revisión
na próxima lexislatura do Plano
Xeral de Ordenamento Urbanís-
tico do concello con maior cre-
cemento poboacional de toda
Galiza. En dez anos pasou de
9.000 a 26.000 habitantes e ma-
nexa 24 millóns de euros de or-
zamento anualmente.♦

Protagonistas

■ JESUS MARÍA FERNÁNDEZ
ROSENDE. Lidera o sector
maioritario. Foi candidato a al-
caldía de Oleiros nas dúas últi-
mas lexislaturas. Con el o PP pa-
sou de 4 a 9 concelleiros, dos
que logo perdeu un. Nunca ocul-
tou a súa fidelidade a Romay Be-
caría. Ven de anunciar que aban-
dona a política munipal para adi-
carse a presidencia da Comisión
de Pesca do Parlamento.

■ XOSÉ MANUEL RUMBO MOS-
QUERA. Abre a crise no PP de
Oleiros e trata de liderar sen éxi-
to a renovación do PP local co
respaldo de líderes provinciais e
autonómicos. Logo dimite.

■ ANTONIO GARCÍA. Entrou a
sustituir a Rumbo e mantén o en-
frentemento público co sector
maioritario. O primeiro que fixo
foi pedir a dimisión de todo o
grupo e nomeadamente de Os-
waldo García, que ven de tomar
o relevo de Rosende como porta-
voz municipal.♦
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as alarmas
XOSÉ M. SARILLE

Odeclive da agricultura,
a crise da pesca, a
desfeita florestal, a

decadencia demográfica, a
agonía lingüística, a
dependencia cultural e agora
a ruína económica e social na
área produtiva máis importan-
te de Galiza. Só faltan dous
problemas graves en Sabón e
na Zona Franca de Vigo para
que o último apague a luz an-
tes de pechar a porta.

Nos próximos anos o oc-
cidente galego está condena-
do a unha gravísima inestabi-
lidade. A autonomía social
frente ao poder político
actual verase seriamente
cuestionada, polo declive
produtivo e pola dependencia
das axudas para a activar a
recuperación. 

A indignación colectiva
non é unha garantía para fre-
ar o control social que exerce
o Partido Popular. Cómpre
un cambio rápido. Non pode
ocorrer que esa fría maquina-
ria  adopte agora nas Rías
Baixas as formas de dominio
dos capos de Lugo e
Ourense. As formas do clien-
telismo primario. Ese que
ven dado pola indefensión e
o recurso único da axuda dis-
crecional do cacique. 

Non é o mesmo un euro
producido coas mans nas re-
des, nas cunchas ou nas coci-
ñas dos restaurantes que un
euro subsidiado. Chegarán
máis ou menos axudas a Ga-
liza, pero se non hai un cam-
bio servirán para apuntalar as
vellas formas de
submetimento. A frase máis
obscena desde que comezou
a catástrofe pronunciouna
Fraga Iribarne “eu veño con
cartos no peto” dixo con
total indecencia, destilando
en seis palabras unha
concepción do poder tan pro-
funda como perversa.

¿Vai tolerar a poboación
galega, a española, que a
administración, as vías de xes-
tión do diñeiro estexan en
mans dos responsábeis do de-
sastre? Non é precipitado
enunciar o problema. O
interior de Galiza vive así, a
expensas das seleccións
económicas, de emprego e de
postos de traballo que fan os
presidentes das deputacións
correspondentes. E pode suce-
der que os cidadáns do litoral,
coa rede económica e social
desfeita, sen a liberdade que
dá a autonomía económica, se
vexan abocados á dependencia
duns cargos políticos que mu-
darán rapidamente o xeito de
actuar. Teñen bos mestres.

Por iso é un erro o
diletantismo do PSOE
pospoñendo os debates.
Colaboración toda, mais o
cambio é necesario para
enfrentar o desastre e organi-
zar a recuperación. Sen cris-
pacións, naturalmente,
porque só existen na mente
disparada do pequeno Haider
coruñés.♦

Despois de que encallase o petro-
leiro Mar Exeo xunto á Torre de
Hércules, producíronse n’A Coru-
ña importantes mobilizacións de
rexeitamento e o 10 de xaneiro de
1993, convocadas pola Platafor-
ma Mar Limpo, 5.000 persoas ma-
nifestábanse n’A Coruña baixo o
lema “Nunca máis”. Estamos, xa
que logo, no décimo aniversario.

Daquela, Unidade Galega em-
prazaba ao alcalde Vázquez para
que ante as graves repercusións
ecolóxicas, sanitarias, económicas
e sociais, o concello d’A Coruña
tomase a iniciativa de convocar a
todas as institucións, forzas políti-
cas, sindicais, económicas, cultu-
rais, económicas e sociais para a
realización dunha gran manifesta-
ción cívica, aberta a todo o pobo
galego. O Goberno municipal do
PSOE non adquiriu ningún com-
promiso, manténdose á marxe do
proceso de concienciación e mo-
bilización cidadá. Ante esta actitu-
de, a Plataforma Mar Limpo con-
vocou a citada manifestación, que
foi apoiada por numerosas organi-
zacións, excepto o PSOE e PP.
Posteriormente convocouse o 24
de xaneiro de 1993 unha concen-
tración na Torre de Hércules co-
mo desagravio ao mar, coincidin-

do cunha mobilización dos pesca-
dores afectados.

E coincidindo co primeiro
aniversario da catástrofe do Mar
Exeo, 1.000 persoas manifestá-
ronse baixo o lema “Esiximos in-
demnizacións xustas”, convoca-
das pola Confraría de Pescado-
res, Mariscadoras e Mariscado-
res. O alcalde Vázquez non parti-
cipou en ningún destes actos.
Tampouco participou agora na
manifestación multitudinaria de
Compostela nin na concentración
de 5.000 persoas no Obelisco
d’A Coruña, onde os asistentes

abuchearon o seu nome cando se
lembrou que foi o seu Goberno
municipal o único da comarca
que non puxo autobuses para
desprazarse á manifestación.

Pasaron dez anos, pero o con-
tido do “Manifesto Atlántico: Mar
Limpo” ten plena vixencia para a
nova catástrofe do Prestige: “Esta-
mos ante unha catástrofe bárbara,
froito da irresponsabilidade e das
deficiencias nos sistemas de segu-
ridade marítima. Existe un proble-
ma internacional, catástrofes que
revelan as eivas dun modelo de
desenvolvemento que pon os be-

neficios empresariais e estatais
diante da seguridade marítima, do
respeito ao medio ambiente e á se-
guridade colectiva. Estamos ante
un problema vital; a súa dimen-
sión internacional e a trascenden-
cia económica do mesmo, preci-
san acordos a nivel global, con es-
tudios rigurosos, medidas inme-
diatas  que sexan efectivas, cum-
pridas estrictamente e controladas,
con avaliación periódica dos resul-
tados. Fondamente preocupados
por este asunto e pola catástrofe
que temos diante dos nosos ollos,
urximos ás institucións galegas,
aos concellos, Parlamento Galego,
Xunta de Galiza, que tomen as
medidas no noso país que impidan
o permanente atentado ao medio
ambiente e que o melloren, involu-
crándose na defensa dun desenvol-
vemento integral e sostíbel”.

No Pleno da Corporación
Municipal d’A Coruña celebrado
este luns, 9 de decembro, os gru-
pos municipais do PSOE, PP e
BNG aprobaban unha moción
conxunta, que contiña vintedúas
medidas, que serán trasladadas á
Administración Central, Xunta e
Institucións Europeas, para que
isto non se repita, de verdade,
¡Nunca máis!♦♦

X aniversario do
Nunca Máis

MANUEL MONGE

Pasou unha década desde o Mar Exeo e hai
que lembrar a inibición do concello da Co-
ruña nas mobilizacións nas que se escoi-
tou por primeira vez o lema Nunca máis.

A Cor uña

A crise popular podería volverlle a maioría á Alternativa dos Veciños

O portavoz do PP de Oleiros 
pide a dimisión de todos os seus compañeiros

P. BERGANTIÑOS
Na súa última reunión o PP de Oleiros non foi quen de nomear tres
posíbeis candidatos á alcaldía. A menos de seis meses  das municipais
os populares fican sumidos nunha profunda crise que podería darlle
a maioría absoluta á Alternativa dos Viciños. O proceso de descom-
posición interna lembra o conflito que liquidou a Agusto César Len-
doiro na Coruña e facilitou a maioría absoluta de Francisco Vázquez. 

Jesús María Fernández Rosende.

Reparto actual
de concelleiros

Alternativa dos Veciños ............. 9 
PP ................................................. 8 
PSOE ............................................ 3 
BNG .............................................. 1
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¡Cantas cousas non se pode-
rían dicir do que está a pasar
na nosa terra! ¡Desde cantos
puntos de vista non cabería
analizar os despropósitos
duns e doutros, as cegueiras
duns e doutros, as miserias
duns e doutros! Pero sempre
máis dos uns ca dos outros,
polo feito de teren eses uns
as responsabilidades de goberno.

Cando escampe un chisco; cando a in-
dignación e a rabia vaian amainando, será
chegada a hora de correr a uns cantos a go-
rrazos. E se a pesar de todo os galegos lles
seguimos outorgando a confianza a quen,
nesta ocasión, nos demostraron que lles im-
portamos un carallo, amáis da súa propia in-
competencia –que non sei que será peor–
pois só nos quedará unha opción: mandar pa-
rar o mundo e aproveitarmos para nos apear.

Pero hoxe non vou falar de incompeten-
cias, nin de irresponsabilidades, nin da mo-
rea de mentiras coas que se quixo e aínda se
quere agochar o inagochábel. Si quero falar
do que foi un intento frustrado de impoñer
a censura, e que se fracasou lle-lo debemos
simplemente á enorme forza dunha socie-
dade que, quizais por primeira vez desde a
transición, supliu, superou e deixou en evi-

dencia, deixou co cu ao aire, a uns gober-
nantes incompetentes, estáticos, sen cintu-
ra, pero coas malas artes de sempre.

O que, nun primeiro momento, gobernan-
tes e corifeos intentaron, foi amordazar os
medios de comunicación e, baixo a disculpa
de non alarmar, tratar de filtrar só aquelo que
a eles e aos seus ananos intereses lles convi-
ña. Non se queren decatar, malpocados, de
que os peores estados de alarma se producen
cáseque sempre baixo os efectos da desinfor-
mación. Foi curioso observar a uns dirixentes
que ata agora podían presumir, e con razóns
dabondo, de teren controlados os medios de
comunicación do país... foi curioso, repito,
velos absolutamente descolocados, cando
aos poucos días do esnaquizamento do “Pres-
tige”, a súa política de control, que tantos
anos e tantos cartiños lles custou, se lles esfa-
relaba entre os dedos das mans.

O descoloque dos controla-
dores foi tal que, nun primeiro
momento, empezaron por negar
a evidencia; logo optaron pola
táctica do avestruz; para máis
tarde acabar por aceptar erros,
precipitacións, descoordena-
cións e tardanzas; pecados to-
dos eles que noutra ocasión non
só non aceptarían, senon que

tratarían, por todos os medios, de guindar aos
infernos a aqueles que ousaran acusalos.

O caso é que as liberdades, en concre-
to a liberdade de información, correron un
moi serio perigo. E se algo hai que poida-
mos tirar en positivo desta catástrofe, é
que, en cuestión de días, pasamos do in-
tento de nos quereren impoñer unha no-
xenta censura, a  cáseque un estado de to-
tal transparencia. Pero que conste que isto
non foi froito dunha graciosa concesión
dos controladores de sempre; foi simple-
mente que non puideron conter a marea
social e mediática.

Algún día haberá que separar a palla do
trigo, e destacar o labor deses medios que
racharon as camisas de forza dos controis
políticos e nos devolveron os aires de liber-
dade. A outros haberá que lles procurar un
saco para que poidan tapar a cara.♦

Por pouco
tápannos a boca

XOSÉ LUIS MUÑOZ

Non hai
título
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Non. Non hai título po-
síbel –de obra literá-
ria ou cinematográfi-

ca- que poda sintetizar
expresivamente tanta negru-
ra, e tan variada, como a
que estamos a padecer
colectivamente as galegas e
os galegos na hora presente.
As axendas recollen dúcias
de datas que se dan en
denominar “Dia de...”: hipó-
crita compensación, tantas
veces, do que na xestión po-
lítica diária e factíbel nen se
aborda nen se soluciona. Po-
derian encher-se os 365-366
dias do calendário con
outras tantas “celebracións”
alusivas ao que estamos a vi-
ver. Propomos algunhas:
Dia da Galiza Desperta (1
de Decembro); Dia da Peste
Negra do Século XXI; Dia
da Bomba Ambulante; Dia
da Política Colonial –versión
negra- Aplicada a Galiza;
Dia do Silenciamento e da
Censura; Dia da Irresponsa-
bilidade Governamental Ab-
soluta; Dia da Submisión da
Xunta de Galiza; Dia da He-
roicidade de Afectadas-os;
Dia das Iniciativas Naciona-
listas Ocultadas; Dia das
Demisións Inexistentes; Dia
do Capitalismo Depredador
e Selvaxe (¡que
pleonasmo!...)... E asi segui-
do. Todas estas datas
deberan celebrar-se coa
asignación orzamentária co-
rrespondente e para que o
lema “¡Nunca Máis!” teña
consecuéncias práticas de
aqui a moitos anos. Na hora
actual, con tantas marés ne-
gras superpostas, políticas
incluídas, non cesa o abraio
ao comprobarmos como os
que fixeron omisión
aberrante e culpábel da
acción política necesária
nunha catástrofe destas
características falan, agora,
de que “a responsabilidade é
de todos” e de que o que
cómpre é traballar. Do BNG
é, desde logo, a responsabili-
dade de “matar-se” desde o
primeiro minuto para que
as solucións existisen, e se
puxesen en prática. De
outros, é toda a contrária,
incluído o descrédito intere-
seiro da própria actividade
política, social e institucional
sen a cal todo ficaria en
espectacularidade
informativa e desamparo ci-
dadán. ¿A custa de qué exis-
te informativamente a Gali-
za? ¿Tan desmemoriados
somos que xa non
lembramos que todo o que
se está a pasar foi
conveniente e dilixentemen-
te alertado polo
nacionalismo galego e, na
mesma medida, desprezado
e negado? Que alguén poña
título a este filme de
terror.♦♦

O día 4 de decembro a opinión
pública e á propia administración
quedou sorprendida pola reacción
dos mariñeiros e mariscadoras
freando a entrada da marea negra
nas Rías Baixas, cos propios me-
dios e coa colaboración dalgúns
dos Concellos que puxeron todos
os seus recursos ao seu servicio.

Quíxose provocar a insolida-
riedade e o enfrontamento ao afir-
mar insistentemente que isto do
Prestige só era un problema das
Rías Altas, pero as confrarías e os
concellos prepararon un dispositi-
vo de autodefensa desconfiando
das palabras das Autoridades. En
calquera caso tamén é notoria a so-
lidariedade coas Rías Altas diante
da inhibición das administracións
central e autonómica que se pode
constatar nos contedores de reco-
llida de fuel do concello de Vigo
que enchen o porto de Muxía.

As confrarías diante da ausen-

cia da Xunta, chegan mesmo a en-
cargar estudios científicos, se ben
remataron por forzar unha reunión
con Fraga o día 10 á cal tivo que
acceder baixo ameaza. Hai que si-
nalar en cambio que á beira do
sector estivo a actuación dalgúns
Concellos que suplen a desapari-
ción do Estado diante desta crise
(na reunión con Fraga esixíronlles
un mando único, ou cando menos
saber quen manda). Un dato para
ilustrar a actitude do goberno ga-
lego: no teléfono ao servicio do
voluntariado da Xunta para coor-
dinar as equipas á nivel galego o
único que fan é derivar á xente aos
Concellos de Vigo e Pontevedra
que quedan desbordados e coas li-
ñas colapsadas. Hai que ter en
conta que estes dispositivos foron
montados provisionalmente polos
Concellos diante da demanda
existente e a falta de resposta da
Xunta, e aínda así estaban a aten-

der as necesidades en todo o país.
Os de Pontevedra foron á Illa de
Ons, Carnota, Corrubedo, etc.  Fi-
nalmente os concellos víronse
desbordados e só poden admitir
grupos xa coordinados (bombei-
ros sen fronteiras, bombeiros de
Barcelona, etc.). 

Quizais para evitar que o méri-
to o levasen os mariñeiros e os con-
cellos, unha vez que estes frearon a
marea, veu o exército. Chegaron a
Vilagarcía e foron á confraría a pe-
dir medios, como esta non os tiña,
remataron tamén por pedirllos ao
Concello de Pontevedra.

Concellos pequenos como
Poio ou Vilaboa están a sufragar a
adquisición de recursos para com-
bater o fuel: Mascaras, botas, gan-
chas,  gafas, traxes de auga, e ta-
mén latas, embutidos, bocadillos,
etc. Os produtores de mexillón de
Combarro xunto con tres confrarí-
as e os Concellos de Sanxenxo e

Poio fixeron unha rede de catro
quilómetros para resgardar a ría
da entrada do cru. A Plataforma
para a defensa da Ría de Arousa
insistía en pedir á administración
que dote ao sector de bombas chu-
chadorass para os barcos e portos,
buques-tanques para recollelo no
mar e o apoio aéreo de helicópte-
ros para seguir a evolución das
manchas, pero sobre todo, nomear
alguén para dirixir as operacións.
O alcalde de Pontevedra indicou
que esta actitude de evitar pór a
ninguén a fronte só se explica por-
que tal como están as cousas nin-
guén quer queimarse.

Despois dun mes, o subdelega-
do do goberno de Pontevedra reú-
nese cos Concellos para escoitar
as súas necesidades. Non o fixeron
antes porque, como dixo o Dele-
gado de Medio Ambiente da Xun-
ta, “Quien  podía pensar que la
mancha podía llegar tan abajo”.♦

A batalla das Rías Baixas
XOÁN C. GARRIDO

Os concellos tiveron que porse ao mando ante a inibición das autori-
dades autonómicas e o seu desexo de evitar queimarse politicamente.

Pontevedr a

PA C O  VILABARR O S



Na Faculdade de Medicina de
Compostela vai ter lugar o 17 de
decembro un acto en lembranza
da Asamblea de Concellos Gale-
gos que en 1932 elaborou o pri-
meiro Estatuto de Autonomía de
Galicia. Segundo todos os histo-
riadores e as persoas alí presen-
tes, naquel acto foi fundamental
o liderazgo de Alexandre Bóve-

da, o líder do Partido Galeguista.
Ao acto están convidados todos
os alcaldes dos concellos do país
e unha manchea de institucións,
no que quere ser o lanzamento
dos actos que durante todo o vin-
deiro ano van ser promovidos pa-
ra divulgar a figura de Bóveda.

Naquela asamblea, presidida
por Raxoi Leloup, Bóveda tivo

un grande protagonismo, como
pon de manifesto o libro que vai
ser apresentado o día 17, que re-
colle as transcripcións en versión
galega, das actas íntegras dos
tres días da asamblea. O libro es-
tá ordenado polo actual xerente
da Fundación Alexandre Bóve-
da, Uxío Breogam Diéguez, e
con el inicia a Fundación unha
colección editorial na que procu-
rarán recuperar documentación
do nacionalismo galego desde os
tempos da República a hoxe.

As vendas deste volume ser-
virán tamén para financiar o am-

bicioso programa de actos que
van anunciarse o propio 17 e
que, ademais de charlas, exposi-
cións e conferencias, terá o seu
ramo definitivo nun grande con-
greso a celebrar de aquí a un ano,
no que se aprofundará na vida e
na obra de Alexandre Bóveda. 

Como aperitivo da celebración
nas próximas semanas, en colabo-
ración co Consello da Cultura, edi-
tarase a peza musical grabada pola
Coral Polifónica de Pontevedra
nos anos 30, na que Bóveda facía
un solo de voz, que é o único re-
xisto conservado pola familia.♦
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Fatos
PERFECTO CONDE

George W. Bush, metáfo-
ra actual de Caudio Cé-
sar Nerón, poño por

caso, parece que sufre dislexia.
Cando llo dixeron respondeu
con estas palabras: “Pois a mu-
ller que sabía que eu tiña disle-
xia nunca se entrevistou
conmigo”. E quedouse tan
tranquilo. Manuel Fraga Iribar-
ne, émulo actual de Joaquín
Balaguer ou de Franz Josef
Strauss, poño por caso, cando
a Ser lle descubriu que estivera
cazando cocerellos, mentres
que o “Prestige” nos enchía de
merda, tamén se quedou tan
tranquilo e respondeu cunha
soa palabra: “Patrañas”.
Tardou case un mes en admitir
que estivo de cazata catro
horas e que deu a volta sen co-
mer. E punto, que é a súa
peculiar maneira de quedarse
tan tranquilo.

George W. Bush falou
diante dun grupo de estudian-
tes, e díxolles: “Aos que
sacan nota de 1, dígolles que
tamén poden chegar a ser pre-
sidente de Estados Unidos”. E
tamén: “Unha das mellores
cousas dos libros é que, ás ve-
ces, traen fotos magníficas”.
Claro que a mellor frase de
Bush foi aquela de que “esta-
mos listos para un
acontecemento inesperado
que pode suceder ou non”.
Igualiño que cando Fraga e os
seus adláteres cacarexaron
frases como “el destino del
fuel en el fondo del mar es
convertirse en adoquín”, “los
hidrocarburos se solidificarán
en el fondo y nunca saldrán a
la superficie; para que salgan
es necesario que los tanques
se abran como una flor”, “to-
do indica que el fue se solidi-
ficará en en el fondo del mar
y que no habrá ningún vertido
más al océano”. Como diría
Bush, que estabamos listos
para un acontecemento
inesperado que podía suceder
ou non, pero que sucedeu. E
de listos, nada.

A George W Bush, por
ser como é e falar como fala,
a nova versión do diccionario
de citas de Oxford dedicoulle
un capítulo coas súas frases
máis ridículas, o que fixo que
a obra se convertese en
“best-seller” inmediatamente.
Hai poucos días, a comisión
británica que controla a
publicidade censurou un
anuncio que se bulraba do
presidente de Estados Unidos
pola súa maneira de falar e
de comportarse. Pouco antes,
Jean Chretien, primeiro
ministro de Canadá, despediu
o seu voceiro por dicir que
Bush é tonto.

E aquí, ¿onde está o
parangón? De momento, nin
siquera Beiras ou Zapatero
lle chamaron fato a Fraga.
Menos mal que nos quedan
os de Arousa, con “fariña” ou
sin ela pero fartos de
chapapote. Anda que, como
vaian por alí, verán se lles
chaman fatos ou non. E cou-
sas piores. Aínda que non
acaben saíndo no diccionario
de citas de Oxford.♦

Os actos comezan o 17 de decembro en Compostela

O 2003 será o ano de homenaxe
a Alexandre Bóveda

A guerra
de Arturo Souto.
Edición de Paulo Porta Martínez.

Arturo Souto.
Paulo Porta Martínez.
ESENCIAS

A NOSA TERRA

A.N.T.
En 2003 cúmprense cen anos do nacimento de Alexandre Bóveda. A
Fundación que leva o seu nome vai apresentar o 17 de decembro un
denso de programa de actividades, “para que ningún galego quede sen
coñecer a esta figura fundamental da nosa historia contemporánea”.

Alexandre Bóveda.



Os custos
da competencia

MANUEL CAO

As consecuencias derivadas de colocar en postos de responsa-
bilidade económica, política ou social a persoas incapaces son
graves para a definición e calidade das políticas públicas. Máis,
o nomeamento dunha persoa concreta para un cargo específico
excede á persoa e as súas circunstancias e insértase no sistema
de interdependencias derivado do entramado de institucións
dominantes na sociedade. A afinidade política, as creencias re-
lixiosas, a rede familiar, o grupo tribal, a preferencia étnica, a
pertenza a unha elite burocrática, a integración nunha institu-
ción militar ou o goberno por redes mafiosas configura case to-
do o abano de formas de asignar responsabilidades públicas.

A pertenza á burocracia estatal centralizada e a afinidade po-
lítica co partido no goberno é a clave coñecida na que se asentan
os nomeamentos de cargos en Moncloa. As características da bu-
rocracia partidaria e administrativa que domina no PP apoian a
idea de que o tipo de funcionario político dominante ten pouca re-
lación coas tarefas marítimas. O traballo no mar é unha profesión
especializada con riscos e incertezas tanto polas condicións de tra-
ballo, as rendas recibidas e a irregularidade das mesmas. As em-
presas de transformación operan nun mercado globalizado e son
escasos os incentivos sociais e económicos á funcionarización. Na
composición da elite gobernante do PP prima o político de secano
procedente das zonas do interior (Meseta, sobre todo) con incor-
poracións episódicas das zonas periféricas. A posibilidade de que
os dirixentes políticos responsábeis das competencias marítimas
procedan das áreas afectadas debe ser baixo tendo en conta, ade-
mais, que os asuntos do mar (centros de formación, selección de
persoal, desenvolvemento tecnolóxico) case sempre foron confia-
dos en España á burocracia centralizada militar ou civil. Nótese
que, até 1996, as competencias en Portos estaban aínda completa-
mente centralizadas contra toda lóxica razonábel. 

Os efectos da incompetencia son enormes dende o punto de
vista económico e social pois lanzan unha mensaxe clara á socie-
dade no sentido de que é máis importante a afinidade política, fa-
miliar ou a pertenza ao grupo burocrático que a capacitación e pre-
paración técnico-profesional. A incompetencia actua como ele-
mento paralizante da innovación e a eficiencia social dado que o
premio ou castigo na acción do responsábel político depende da
valoración da rede de poder institucional do que depende e non da
avaliación social das políticas públicas por parte da sociedade ci-
vil. Esta vese obrigada a adicar enerxías para rachar coa inercia e
reconstruír modelos de xestión e aportar persoas máis capaces e
competentes. Máis, a veces, as dificultades para rexenerar as elites
gobernantes –moi cohesionadas e conscentes do seu poder– aca-
ban nunha dinámica política e institucional na que a sociedade ci-
vil só acerta a cambiar un incompetente por outro semellante pero
máis oportuno na utilización da demagoxia electoral e populista.

No desastre do Prestige, unha vez recollido o fuel que é o
primeiro, habería que indagar na cadea de mando responsábel
das sucesivas decisións erróneas para precisar e medir os ni-
veis de incompetencia que deberían ser castigados, en cada
caso, co ostracismo, condena pública, burla pacífica, inhabi-
litación de cargos e pago de penas pecuniarias.

A mellora das políticas públicas só é posíbel minimizan-
do os custos da incompetencia derivados do exercicio inade-
cuado da acción de goberno. A presión da sociedade civil e a
actuación dunha oposición política responsábel e máis eficaz
serán os mecanismos que aguilloarán e desencadearán novas
dinámicas que irán mellorando pouco a pouco os deseños ins-
titucionais e os niveis de competencia decisional. Non existen
outros atallos nin maneiras de avanzar na democratización e
desenvolvemento nas sociedades libres.♦

‘As consecuencias de colocar en
postos de responsabilidade económica,

política ou social a incapaces son
graves para a calidade das políticas

públicas”
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Empeza a callar entre os sectores académicos,
profesionais e económicos a idea de que é nece-
sario un Plano Marshall para a costa galega ante
a evidente magnitude da catástrofe económica e
social que significa a marea negra. 

Sen ese Plano Marshall Galiza irase ao fondo
das nacións máis atrasadas da Unión Europea. O
plano de investimento debe ir moito máis alá dos
subsidios que se están a outorgar e debe dirixirse
cara á actividade produtiva, cara á reactivación
das comarcas costeiras, para xerar riqueza e dar
perspectivas de futuro á costa galega.

Os fondos para tal plano de investimentos de-
ben xurdir dunha reprogramación dos presupos-
tos públicos, tanto do goberno central como da
Xunta, e dos múltiples planos de investimento da
Unión Europea.

Resulta desolador escoitar nestes días ao mi-
nistro Rato empecinado no déficit cero, aferrán-
dose a un catecismo ortodoxo e neoliberal que
xa abandonou Alemania despois da catástrofe do
verçan pasado, e logo Francia e Portugal. Máis
penoso aínda foi escoitar ao conselleiro Orza
–da Xunta de Galiza– falando do mesmo déficit

cero nun momento en que todo un sector econó-
mico está devastado.

O director do Instituto de Estudios e Desen-
volvemento de Galiza, Edelmiro López Iglesias,
pedía “intelixencia para estabelecer a lista de ne-
cesidades e evitar converter ao litoral galego
nunha terra dependente das subvencións”.

Os gobernantes seguen sen reflexos ante esta
catástrofe. Aquí hai que botar man dos mellores
cerebros de Galiza e mergullar nos presupostos
públicos para reorientar investimentos e gastar
menos nas festas do próximo verán, nos concer-
tos de Julio Iglesias e demais prescindencias nas
que se dilapidan os cartos públicos. De igual xei-
to os presupostos dos concellos do litoral que se
están a debater nestes días deberían ser reorienta-
dos con urxencia para converterse xa no primeiro
plano de choque para as comarcas devastadas.

A planificación con sentido produtivo e inten-
ción social é a mellor medicina contra esta catás-
trofe e sería unha inxección de optimismo para os
homes e mulleres do mar galego que están a loi-
tar hoxe contra a marea negra, nunha xesta épica
que recordarán por sempre as xeracións futuras.♦

Planificación urxente
RAMÓN MACEIRAS

PA C O  VILABARR O S

A catástrofe do buque “Prestige”
sobre as nosas costas, e as suas
consecuéncias ainda incalculá-
beis sobre o futuro da Galiza, pu-
xo en evidéncia, para amplos
sectores do povo galego, outras
consideracións que van alén da
gravidade do próprio sinistro, re-
ferentes ao comportamento da-
quelas institucións e governantes
aos que pagamos para que, can-
do menos, cumpran co seu deber. 

Temos exemplos ben elocuen-
tes. O Parlamento de Galiza reu-
niu-se moito despois de que o fixe-
sen a Assembleia da República
(Portugal), e o Congreso dos De-
putados. Negou-se o PP a convocar
un Pleno Extraordinário da Cáma-
ra Galega para analisar en profun-
didade a crise do “Prestige” e tirar
propostas de resolución. É incon-
cebíbel que tivesen que pasar tres
semanas para que o Parlamento
Galego aprobase as primeiras pro-
postas en relación con este asunto.
E, por suposto, coa escandalosa au-
séncia de Manuel Fraga, que ese
mesmo dia se encontraba –nesta
ocasión non de caza-, apresentan-
do en Madrid un interesantísimo
livro titulado Boticas monásticas,
cartujanas y conventuales de Es-
paña, obra do insigne coronel far-
macéutico José de Vicente Gonzá-
lez. O conselleiro de Pesca, tamén
ausente neste debate, con asuntos
moito máis importantes, mais ain-
da non coñecidos: partida de tute?
concurso de tiro con arco? Danza
escandinava? Nunca o saberemos. 

Consumados profisionais da
mentira, como Mariano Raxoi ou
Aznar deron tamén probada conta
da sua perícia neste terreo. Como
esquecer a Mariano Raxoi cualifi-
cando como “hilillos de plastilina”
as 150 toneladas que diariamente

foxen das adegas do “Prestige” a
dia de hoxe? Ou a Aznar, mentres
afirma que “los gallegos nunca
han estado solos”, ao tempo que
deixa á nosa nación no máis abso-
luto abandono e desamparo, e con-
verte o problema de Galiza nunha
cuestión de caridade. 

Que o saiban en Madrid: Os ga-
legos e galegas non queremos be-
neficiéncia. Esixi-
mos xustiza. As
donacións de em-
presas e particula-
res son de agrade-
cer. Teñen boa von-
tade os comercian-
tes do Morrazo que
lles proporcionan
alimentos aos ma-
riñeiros que retiran
o fuel do mar. E ta-
mén o persoal sani-
tário que de xeito
voluntário e desin-
teresado atenden a pé de porto as
afeccións dos mariñeiros. Mais é
un insulto á dignidade deste povo
que a administración desapareza en
caso de emerxéncia, reducindo un
problema que é político na sua

eséncia a un terreo de filantropia,
cando non de pura esmola. 

Non se perceben grandes dife-
réncias entre un sinistro ocorrido
no ano 2002 e outro ocorrido en
1940. Segue a ser o povo quen se
auto-organiza, quen se defende e
quen lle fai fronte á situación, xo-
gando o papel que nunca xogaron
Governo español e Xunta de Ga-
liza. Un povo cada dia máis cons-
ciente do engano e das mentiras
oficiais, profusamente transmiti-
das desde que o buque fica á deri-
va, perde fuel, inícia ese estraño
percorrido, e finalmente parte e
funde; sobre o estado e a evolu-
ción da maré negra (ainda que a
TVG se empeñe en chamar-lle
“mancha”), sobre os meios de sal-
vamento marítimo; sobre as res-
ponsabilidades do suceso; sobre
as operacións de limpeza... 

Galiza, o povo galego, están
a dar unha lección ao mundo.
Nen Xunta, nen Governo espa-
ñol, nen exército, nen UE. Son

mariñeiros gale-
gos, mariscado-
res, mexilloeiros,
homes e mulleres
quen coas suas
próprias mans es-
tán a defender a
nosa costa, o no-
so futuro, perante
a ameaza negra.
Que non conver-
tan este acto
exemplar de he-
roicidade colecti-
va nun “Luar da

Solidariedade”, ou nunha “Gala”
onde os que levan anos rindo-se
de nós agasallan-nos con dous
euros e disfrazan-se por unha
noite de “solidários” comprome-
tidos. Iso, tamén, Nunca Máis.♦

A lección dos galegos
BIEITO LOBEIRA

Ante do abandono institucional que sufriu Galiza logo da catástrofe do
Prestige, o povo galego auto-organizouse para defender as costas. Ca-
da un no seu ámbito arrimou o ombro para que llo enchesen de piche. 

Pesca

‘Que non
convertan este acto

exemplar de
heroicidade

colectiva nun ‘Luar
da Solidariedade’

PA C O  VILABARR O S
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Está a ‘’fronte do norte’’ un tan-
to descuidado por culpa do cha-
papote do Prestige, pero aínda
así, pasan cousas. Cousas como
que a ETA segue a facer oídos
xordos ao que lle pide o pobo ao
que di defender, e deixouse caer
por Santander para escangallar
un aparcamento subterráneo, e
contribuír a que medre o senti-
mento antivasco en provincias li-
mítrofes a Euskadi. Isto foi xus-
to antes de que falase a voz de
quen todo o sabe para emitir un
novo e delirante comunicado no
que reivindicaba as súas últimas
accións ‘’pola construcción de
Euskal Herria’’, para recoñecer a
pertenza á organización de Félix
Ramón Gil Ostoaga, falecido o
24 de novembro, quen, segundo
a autopsia, suicidouse; e para a
parte máis xeitosa do texto: a crí-
tica ao plan Ibarretxe.

Para a ETA, o plan de Iba-
rretxe é unha nova fraude aos
vascos, semellante ao que foi o
Estatuto, porque segundo eles, o
único que pretende o lehendaka-
ri é ampliar a nómina de compe-
tencias para xestionar, sen nin-
gún interese en solucionar o con-
flicto. Non me deteño máis en
analizar a opinión da ETA, por-
que non creo que deba. A raíz de-
se comunicado, Ibarretxe sor-
préndenos a todos coa convoca-
toria dunha manifestación baixo
o lema ETA kanpora. Fóra das
nosas vidas. Convocatoria sor-
presa, xa que nin este é o mo-
mento de maior tensión causada
pola organización, máis ben todo
o contrario, nin é o primeiro co-
municado da ETA este ano.

Os partidos afirmaron esta-
ren de acordo coa iniciativa. Car-
los Iturgaiz di que si, que o PP
vai. Patxi López (PSE) tamén se
amosa conforme, sempre e can-
do non se converta nun acto de
exaltación do lehendakari. E o
tripartito, por suposto, conforme.
Pero claro, cunhas horas de re-
flexión, os integristas decátanse
do que está a acontecer, de que
poden ir detrás de Ibarretxe a pe-
tición súa cando o están acusan-
do día tras día de colaborar coa
ETA e de defender a Batasuna.
Entón, dinse, algo que hai que
facer. E sácanse da manga unha
reunión do Pacto antiterrorista
para debatelo. ¿Reunión do pac-
to anti-ETA para discutir a asis-
tencia a unha manifestación con-
tra ETA? Collidos a contrapé.

E pasan os días. E non hai
unha postura clara dos partidos
‘’súper-demócratas’’. Ten medo
o PSOE de que se leve adiante a
súa reivindicada ‘’unidade de-
mocrática’’. Sen embargo, e a
pesar das dúbidas, Basta Ya apa-
rece e confirma a súa asistencia.
¿Atrévese alguén a discutir quen
busca os réditos eleitorais que
xenera ETA? Eu. Téñoo claro.♦

¿Manifestarase o PP xunto ao PNV?
DANI ÁLVAREZ

O lehendakari vén de propoñer unha manifestación plural en contra do terrorismo. Todos os parti-
dos parecen de acordo en secundala, incluso a plataforma Basta ya. Só resta por saber como o pro-
tocolo actuará para que PP e PSOE non parezan, ante a opinión pública, seguir o rastro do PNV.

Bi lbao



Pedro Carmona, presidente da
patronal de Venezuela, e Carlos
Ortega, principal líder sindical
do país, volveron compartir di-
rección da folga xeral que vive
Venezuela desde o pasado luns, 2
de decembro. O principal obxec-
tivo deste paro volve ser o derro-
camento do goberno de Hugo
Chávez e un cambio constitucio-
nal apoiado polo Departamento
de Estado norteamericano.

Logo do fracaso do golpe de
estado de abril, os responsábeis
daquela sublevación (Carmona
foi o único e efémero presidente
do goberno golpista) consideran
que a base de calquera move-
mento polo poder é o control do
petróleo, a máis rica fonte de in-
gresos de Venezuela e a base da
súa depauperada economía. Se-
gundo os membros do goberno
de Chávez, a inquedanza interna-
cional respecto ao cru nun posí-
bel escenario de guerra no Golfo
Pérsico crea a necesidade de que
Washington teña acceso libre ao
combustíbel do Caribe.

Mais para os responsábeis da
folga, a protesta responde ao
cansazo da maioría da cidadanía,
que pretende rematar cunha si-
tuación de “déficit democráti-
co”, en palabras de Ortega. Igual

que sucedera en abril, todas as
televisións privadas do país emi-
ten constantes referencias ao éxi-
to do paro e xurdiron en varias
oportunidades acusacións de
violencia indiscriminada por
parte do Exército para reducir as
manifestacións.

Os primeiros días da folga
foron un fracaso recoñecido po-
los organizadores. Os comercios
abriron normalmente, xa que
nestas datas fan a mellor caixa
do ano, por mor do Nadal. A pe-
troleira estatal traballou tamén e
fracasaron os intentos por unir
ao movemento de protesta parte
da oficialidade de alto rango. Foi
entón cando Ortega inventou a
“folga activa”, con intervencións
de piquetes, que intentaron blo-
quear os portos para os petro-
leiros. Incluso o goberno desti-
nou soldados ás gasolineiras, pa-
ra que impedisen as accións dos
manifestantes.

Chávez negouse a declarar o
estado de excepción e tentou
manter en calma os círculos boli-
varianos, grupos civís organiza-
dos que o apoian. Temeroso dun
enfrontamento civil, o presidente
negocia coa oposición un calen-
dario electoral anticipado, a tra-
vés das xuntanzas que mantén co

secretario xeral da Organización
de Estados Americanos, César
Gaviria. Contodo, os círculos de-
cidiron saír ás rúas o pasado 9 de

decembro, día no que comezaron
as súas concentracións pacíficas
diante das diferentes emisoras de
televisión.♦
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As eleccións presidenciais ser-
bias volveron a resultar nulas
debido a que menos do cin-
cuenta por cento dos votantes
exerceron o seu dereito de su-
fraxio. Os comicios celebrá-
ronse cunha participación de a
penas o 45 por cento. Dos tres candidatos
en liza, Vojislav Kostunica, actual presiden-
te iugoslavo; Vojislav Seselj, líder do Parti-
do Radical serbio e Vorislav Pelevic, líder
do Partido da Unidade serbia, o primeiro
obtivo o 58 por cento dos votos emitidos.
Seselj quedou segundo cun 36 por cento.De
conformidade coa lei electoral, unha vez se
declare formalmente a nulidade do proceso,
Natasha Micic, presidenta da Asemblea da
República de Serbia, ocupará a presidencia
do país de forma interina, a seguir da expi-
ración do mandato do presidente serbio Mi-
lan Milutinovic, previsto para o 8 de xanei-
ro próximo. Mici deberá decidir no prazo
máximo de dous meses se realiza ou non
unha nova volta electoral. 

Cun electorado mareado de tanta volta,
sen entusiasmo nin confianza nos actuais lí-
deres por mor da insatisfacción suscitada po-
las reformas económicas e o inapreciábel
melloramento das condicións de vida, mes-
mo atónito ante o despilfarro de recursos en
sucesivas convocatorias electorais que nada
resolven cando se negan aumentos de sala-
rios ou non se pagan as pensións mínimas, a
crise política está servida e promete agran-
darse. De entrada, quen máis se frota as
mans é o ultraliberal Zoran Djindjic, primei-
ro ministro de Serbia, que por segunda vez
conseguiu frustrar a victoria do seu máis di-
recto rival, Vojislav Kostunica, quen o acusa

de ter organizado o boicó ás eleccións. Djin-
dic podería intentar agora unha modificación
da Constitución para forzar a designación do
Presidente por vía parlamentaria.

Non obstante, os plans do primeiro mi-
nistro serbio poderían verse igualmente
frustrados se a crise po-
lítica se extende á súa
maioría parlamentaria.
Algúns analistas en
Belgrado vaticinan un-
ha mais que probábel
caída do goberno ser-
bio que preside, inca-
paz de dixerir as súas
propias contradicións.
Cómpre ter en conta
que varios dos seus
aliados apostaron por
Kostunica nesta segun-
da volta como mal me-
nor, para evitar precisa-
mente a crise política que agora empantana
o corazón dos Balcáns. Kostunica, por ou-
tra banda, podería pasarlle factura a Djind-
jic dinamitando a súa maioría e forzando a
convocatoria dunhas novas eleccións, pero
non presidenciais, senón lexislativas e anti-
cipadas, reagrupando o campo nacionalista
e achegándose a algúns sectores do antigo
réxime que non simpatizan de todo co ex-
tremismo de Seselj. Kostunica é, hoxe por

hoxe, o líder político que goza
dunha maior lexitimación.
Aínda que lle val de pouco.

Serbia segue batendo mar-
cas. É o único país do mundo no
que as eleccións presidenciais
foron invalidadas nada menos

que tres veces en cinco anos (na primeira vol-
ta de 1997, o 13 de outubro e o 8 de decem-
bro de 2002). O dato é revelador da existen-
cia de profundas fendas na sociedade serbia
que impiden a plasmación dunha vida políti-
ca minimamente normalizada e o establece-

mento dun consenso
básico, elemental, so-
bre que camiño seguir. 

A responsabilida-
de de semellante esta-
do de cousas non é ex-
clusiva dos denosta-
dos protagonistas bal-
cánicos. A interminá-
bel crise política ser-
bia pode dar o toque
de gracia aos intentos
occidentais por refun-
dar Iugoslavia nunha
pilotada unión de Bel-
grado e Podgorica.

Montenegro, que avanzara substancial-
mente nos pasados meses nun texto consti-
tucional aceptable para ambas partes, mira
de reollo o proceso e anda a facer de tripas
corazón para non emprender a fuxida apro-
veitando a frustración sistémica serbia.♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de Aná-
lise e Documentación Internacional (IGADI),

www.igadi.org

Mareados
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘A interminábel crise
política serbia pode dar o

toque de gracia aos intentos
occidentais por refundar

Iugoslavia nunha pilotada
unión de Belgrado e

Podgorica.

O goberno acusa os EE UU de apoiar a protesta para acceder ao petróleo

A oposición de Venezuela
repite a estratexia da folga total

Mareas
MONCHO LEAL

Coa marea negra
acontece o mesmo
que coa fame, a

pobreza e a miseria.
Non hai ninguén que a
reinvindique. Son
atentados terroristas
que non hai
organización que os
asuma. Cando podemos
coñecer unha catástrofe
que se sae do habitual,
o réxime fai o imposíbel
por condenar coma se
fora algo inevitábel. Un
accidente. ¡O problema
vai ser o inverno!

Estamos
gobernados por xente
que defende os seus
intereses. Unicamente.
Privatizan todo o que é
rendíbel. Van rematar
por ser públicos só as
forzas da súa
seguridade, do seu
estado. Que a crise  a
manexe o
vicepresidente do
executivo español
amosa que o obxectivo
é a realidade virtual,
con fíos de plastilina,
manchas dispersas e
coordinacións que
calquera que estivese
estes días onde se
cheira o fuel sabemos
que son mentiras.

As autoridades
están desaparecidas,
pásanse as
responsabilidades coma
quen pasa unha cunca
de caldo que queima. A
pé de obra un día
mandaban os forestais,
outro a xente de Costas,
outro a de Pesca.
Empezamos a precisar
do persoal de Asuntos
Sociais. O material era
inapropiado. De súpeto
aparece a empresa que
subvenciona a Xunta
tentando desmantelar a
autoorganización do
voluntariado. Para que
trouxeran contedores,
alimentos, aceite, había
que se cabrear.
Ningunha autoridade
sabía nada. A xente foi
quen de substituila nas
responsabilidades. O
poder só está na
televisión. Gobernan no
noso país, no estado e
en Europa  quen
defende ás petroleiras,
apoloxistas do expolio a
outros países. Compren
forzas voluntarias
todos os días para
mudar a situación.
Limparemos entre todo
o mundo o que haxa
que limpar. A cada
mellor
autoorganizados.
Despois a marea ten
que expulsar o
chapapote dos
despachos oficiais.♦♦

CÉSAR LORENZO GIL
Igual que sucedera no pasado mes de abril, Venezuela vive
nun clima prebélico por mor da folga indefinida que promo-
ven os mesmos grupos que organizaran o golpe de estado de
hai oito meses. Hugo Chávez militarizou a produción de pe-
tróleo e atrasou canto puido a saída á rúa dos seus partidarios.

Arriba e dereita, imaxes da protesta contra Hugo Chávez en Caracas. Abaixo á es-
querda, César Gaviria, Secretario Xeral da DEA.



CÉSAR LORENZO GIL
Toda a sociedade galega re-
acciona en contra da catás-
trofe do Prestige. O mundo
do deporte tamén achega o
seu granciño de area. Desde a
colaboración directa na lim-
peza das praias ata poñer a
camisola para recadaren di-
ñeiro , todo é útil co fin de de-
mostrarlle a Galicia que o seu
deporte si vive para o país.

A iniciativa que máis minutos na
radio e na televisión conseguiu
foi a oferta do Real Madrid de vi-
sitar Galicia coas súas “estrelas”
para xogar un partido contra un
híbrido de Celta e Dépor. Supos-
tamente, a “brillante idea” xurdiu
dunha conversa entre o presiden-
te da Xunta, Manuel Fraga, e o
da Comunidad de Madrid, Alber-
to Ruiz-Gallardón. Florentino
Pérez, presidente do club branco,
ofreceu facer esta viaxe a calque-
ra campo galego para que os
afectados “sentisen perto o cari-
ño do madridismo”. Mais o te-
mor a que o encontro se conver-
tese nun clamor do público con-
tra os políticos promotores do
partido, acabou por converter o
fútbol da solidariedade nunha ci-
ta para os madrileños, xa que se-
rá o Bernabéu o escenario esco-
lleito, en previsión de que a pre-
sión popular sexa menor.

Mais de momento, varios co-
lectivos de galegos que viven en
Madrid xa anunciaron que acudi-
rán o vindeiro 15 de abril ao par-
tido dispostos a pronunciar a pa-
labra prohibida: “¡demisión!”.

Sen saír do fútbol, outros que
se ofreceron a xogar a prol dos
damnificados foron os xogado-
res da selección catalana. Un

partido contra unha selección ga-
lega (feminina ou masculina) se-
ría imposíbel legalmente, mais o
presidente da Federación Gale-
ga, Xulio Meana, agradeceu o
xesto e prometeu buscar algún
xeito de que esa man tendida
desde Catalunya poida ser apro-
veitada no beneficio dos que so-
fren directamente as consecuen-
cias do afundimento.

Vela contra o veleno

Moitos outros deportes están a
se mobilizar contra a catástrofe
e hai incluso disciplinas que te-
ñen de variar a súa rutina por
mor do acidente. O caso máis di-
recto de dano directo é o dos de-
portes náuticos. A Federación
Galega de Vela mobiliza diaria-
mente os seus efectivos para que

axuden nos labores de limpeza e
nas operacións loxísticas de
transporte de voluntarios e de
comida. Incluso desde a súa se-
de se encargaron de canalizar os
moitos socios ou practicantes
deste deporte que querían cola-
borar directamente. Os profeso-
res e deportistas sofren no pro-
pio peito as consecuencias do
naufraxio. Coa maré negra cer-

cando as rías, non é posíbel saír
a navegar e para os amantes do
deporte, a traxedia supón un
atentado ao seu medio.

Piragüístas e remeiros orga-
nizáronse a través dos diferentes
clubes para axudar nos labores
de limpeza. Son organismos moi
vinculados aos portos e os de-
portistas comparten, en moitas
ocasións, traballo cos homes do
mar. O Boandanza de Fene, de
fútbol sala, tamén iniciou unha
campaña de apoio directo aos
voluntarios e mariñeiros que tra-
ballan nas costas.

Afectados directamente pola
traxedia tamén son os clubes que
necesitan dos pavillóns de de-
portes que arestora son campa-
mentos para voluntarios e milita-
res. Clubes de voleibol ou balon-
mán tiveron que suspender os
seus partidos e viven de perto a
loita contra o veleno que se vive
nos seus propios concellos.

A Federación Galega de Ci-
clismo ten previsto converter o
Campionato Galego dos vindei-
ros 28 e 29 de decembro nunha
marcha de repulsa contra a inva-
sión do piche. Xa a día de hoxe,
todas as voltas ciclistas que per-
corren o país fan referencia ao
desastre. Igualmente pretenden
facelo as xentes do hoquei e do
balonmán, que amais de pancar-
tas e lazos negros de solidarie-
dade, saen a cada partido coa
mente posta na dura situación na
que queda o país. 

Como din desde a Federa-
ción de Atletismo, o primeiro
paso en contra da maré negra é
“coller as luvas e os rastrillos e
ir ás praias”. Nas próximas se-
manas multiplicaranse as ini-
ciativas do mundo do deporte
para mudar as manchas de suor
polas de chapapote.♦
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O partido entre o Madrid e un combinado do Celta e Dépor xogarase no Bernabéu

Mil partidos, mil carreiras contra o piche

Celta e Alavés portaron unha pancarta e camisolas co lema Todos co mar, nun xeito de solidarizarse cos afectados da maré negra.                                              MIG UEL RI O PA



París ten
unha noite branca
Ramón Chao e Ignacio Ramonet inter-
virán na “Noite Branca” que se cele-
brará o día 13 en París. Preséntase co-
mo un acto “contra a marea negra” e,
xunto a eles participarán os grupos
musicais Os Paíños, Bran, Ecléctica
Ensemble e Os tres puntos. A xornada
rematará coa lectura do manifesto da
Plataforma Nunca Máis. Os galegos
de Catalunya están atentos ao especial
do programa Agora de Canal 33 sobre
o Prestige, un debate con Xurxo Souto
e Xosé Luís Barreiro, entre outros.♦

Abe Rábade
na Habana
O pianista Abe Rábade participa na
XX edición do festival Jazz Plaza
que se celebra do mércorres 11 ao
domingo 15 de decembro na Haba-
na e no que se citan os máis presti-
xiosos músicos do xénero. Rábade
presentará un concerto o venres 13
con temas do seu disco Babel de son
e un adianto do seu segundo traballo
que sairá publicado proximamente.
O pianista é o único elexido pola
Sociedade Xeral de Autores e Edito-
res para asistir ao festival cubano.♦

Un bosque
camiño dos Óscar
A película de animación O bosque
animado foi preseleccionada na lon-
ga carreira aos Óscar. Comeza, des-
pois da estrea nos Estados Unidos, á
longa e difícil carreira para alcanzar
o galardón que ten o seu seguinte
chanzo na competición por ser unha
das cinco nominadas ao premio.
Producida por Dygra, a fita obtivo
dous premios Goya e aínda que as
posibilidades de aparecer no quinteto
finalista son poucas, os protagonistas
celebran xa a súa preselección.♦

Boicot estudiantil
a Harry Potter
Estudiantes de secundaria queren
que Harry Potter fale galego. Para
conseguilo comezaron a mobilizar-
se dende diferentes vilas e cidades
do país. Nos últimos días, máis de
200 alumnos de Tui escribiron car-
tas individuais á distribuidora War-
ner, sete colexios de Lugo realiza-
ron quebracabezas xigantes mentres
que os estudiantes da ESO de Cun-
tis elaboraron un manifesto no que
se comprometen a non ir ver o filme
en tanto non se traduza ao galego.♦
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marea negra continúa a ser a protagonista
do mundo cultural porque imposíbel é
nestes días que o fuel non invada todo. Se

o pasado venres unha multitudinaria maea gaitei-
ra inundaba as rúas de Compostela, este día 13 un
só gaiteiro, Carlos Núñez,  acompañado de músi-
cos bretóns porá música a unha protesta e recada-

rá fondos para axudar a paliar o desastre. O Pre-
mio Torrente Ballester da Deputación da Coruña
recae máis unha vez nunha das maioritarias
obras en español presentadas, o CGAI organiza
un ciclo en homenaxe ao cine francés e Patinha e
Pestana preparan a súa exposición conxunta que
se inaugurará o próximo día 20 en Compostela.♦

A

Poetas na negra Costa da Morte

A N DRÉS PA N AR O

Ignacio Ramonet. Abe Rábade.



“O mar está nos nosos poemas
porque forma parte de nós. Le-
vántaste e velo por todas par-
tes, rodéanos, é noso. Eu non
teño a temática do mar pero es-
tá nos meus poemas como ima-
xes e metáforas” explica Mo-
desto Fraga, autor, entre outros
de Mar de ausencias, un libro
no que Fisterra aparece en cada
poema e no que mesmo se in-
túe a negritude que agora inun-
da o mar: “En Mar de Fóra/ a
penas se percibe a luz do día”.
Alexandre Nerium non é o ma-
riscador que pasou catorce
anos ao longueirón. É o pseu-
dónimo do poeta de Fisterra
que tomou o nome de máis pre-
sencia nos homes da familia e o
apelido das orixes fisterrás.
“Dicía Bernardino Graña que
moitos escriben de mar pero
que eu lévoo dentro”, afirma
mentres se gaba desa relación
auténtica e vital que mantén
con el e que o converte no máis
mariño dos nosos poetas. Dian-
te dos seus poemas o mar
emerxe con forza, en especial,
coa fala dos de Fisterra e con
palabras esencialmente mari-
ñeiras que é imposíbel atopar
en alguén que non vivise o mar
tan de cerca.

Os poemas que se escribi-
ron desde que o Prestige emba-
rrancou dan xa para unha am-
pla antoloxía. Ningún tema le-
vou de forma tan inmediata aos
poetas a escribir e posibelmen-
te a traxedia deixe tamén pega-
da nos autores da Costa da
Morte, os que nun tempo foron
batallón. “Pregúntome eu
¿quen nos indemniza aos poe-
tas? Onde antes tiña o mar ago-
ra vexo morte e o mar era fon-
te de inspiración” contesta Mo-
desto Fraga mentres Alexandre
Nerium recita uns evocadores
versos: “Levamos o crepúsculo
tatuado nas cadernas”, “E agar-
damos calados a silenciada
morte”. “Claro que ten que dei-
xar pegada. Aos poetas tocou-
lles na alma. Se non che toca
isto ¿que che vai tocar? É nor-
mal que haxa esa resposta de
indignación. Un feito como es-
te ten que dar para escribir, co-
mo para berrar”, di Nerium. 

En cambio, a Modesto Fra-
ga deixouno case sen palabras.
“Estou aturdido, bloqueoume.
Espero que nuns días poda vol-
ver a escribir pero, agora, vou a

Mar de Fora e éntranme as ga-
nas de chorar. Sempre escribo
sobre o que me impresiona e,
neste caso, quedei fora de on-
da”. 

A Modesto Fraga viñéron-
selle á cabeza as imaxes imbo-
rrábeis do Casón. “Tiña trece
anos e metéronme nun autobús
para Coruña. Foi un desconcer-
to. Estaba polo peirao e vin co-
mo tiraban os corpos mortos
dos tripulantes á lonxa. Mar-
coume para sempre”. Nerium
explica que era “un barco pira-
ta, levaba sodio metálico. Era
un barco sen goberno. A tripu-
lación tirouse ao mar porque
coñecía a natureza da carga.
Por aquí transitan miles de bar-
cos e non hai control. É como
unha condena que se repite.So-
mos o fin do mundo. Non so-
mos nada”. Daquela o poeta ti-
ña un barco pequeno e andaba
ao mar. 

En Fisterra poucos saben
que Manolo é Alexandre Ne-
rium. El nota aos veciños “ca-
breados e con incerteza do fu-
turo. Ao marisco vaille afectar
moito, os bivalvos están mo-
rrendo e en Fisterra tiñamos o
98% da navalla que se exporta-
ba. Imos notar os aqueles psi-
colóxicos, de estar a xente sen
facer nada”. “A ferida é forte e
imos tardar en volver a ter con-
fianza. Un 80% do que gaña ao
ano un percebeiro faino nestas
datas e agora quedou sen nada.
Vai ser moi duro para a xente
do mar ter que quedar na casa”,
engade Modesto Fraga. 

Un batallón de escritores

Tanto Alexandre Nerium como
Modesto Fraga foron membros
activos do Batallón Literario
da Costa da Morte, un grupo
de máis de trinta escritores que
chegaron a organizar nun tem-
po unha media de dous ou tres
actos literarios á semana e un
total de arredor de setenta reci-
tais poéticos. Durante os tres
anos de vida (entre 1996 e
1999) publicaron os libros co-
lectivos Nós e Mar por medio e
catro números do boletín Feros
Corvos. “Non é que se escriba
máis na Costa da Morte, é que
aquí nos reunimos para elabo-
rar proxectos comúns. Nós non
nos decatamos da repercusión
que tivo pero a existencia do

Batallón era coñecida por es-
critores de fora de Galiza, co-
mo deixaron ver nalgunha ce-
lebración dos Galeuzcas” de-
fende Alexandre Nerium,o últi-
mo presidente desta asociación
de escritores. “Para min foi to-
do. Se non existise o Batallón,
Alexandre Nerium tampouco
existiría. Levo escribindo moi-
tos anos pero nunca o fixen pú-
blico ate que atopei aos compa-
ñeiros que me animaron. Débo-
lles todo” afirma e non ve con
malos ollos a idea de que aquel
animoso grupo de poetas se
volva reunir neste tráxico mo-
mento para a Costa da Morte.

Tampouco lle parece mala idea
a Modesto Fraga para quen a
existencia do Batallón foi “moi
importante como para a maior
parte dos que participamos,
deunos un grande pulo para co-
mezar a publicar”. 

O vento bate forte no faro
de Fisterra e Modesto e Ale-
xandre explican diante da im-
presionante visión como é im-
posíbel que o mar non deixe
pegada nos seus versos. “Onde
a morte non sabe/ da existen-
cia/ dos que viven” escribiu
Modesto Fraga do Centolo que
emerxe rocoso no medio do
mar. “Pode que o mar afogue

no seu odio” di un verso de Ne-
rium para quen, sen embargo, o
mar é en Vogar de couse unha
metáfora de vida. O temor non
ven polo bravo mar que rodea o
Faro, ao que están afeitos e for-
ma parte da vida dos fisterráns.
“A peor morte é a fuxida. Xa
estamos afeitos a morrer no
mar” di Alexandre Nerium no
alto do faro, berrando case por-
que o bruar do vento afoga as
súas palabras. Repite de novo a
idea, para que conste e quede
por escrito porque para el é un-
ha teima que estes días lle anda
na cabeza. “A peor morte é a
fuxida”.♦
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Os poetas de Fisterra
escribirán sobre un mar de fuel
Alexandre Nerium e Modesto Fraga explican
como o Prestige deixará pegada nos seus versos

Alexandre Nerium
Fisterra (1960). Último presidente do Batallón
Literario da Costa da Morte. Escribe desde
mozo,  gañou varios premios literarios, entre
eles o Meigas e Trasgos de Sarria, o Faustino
Rei Romeu de Rianxo e forma parte de distintas
antoloxías. En breve verá publicado o seu
primeiro libro individual,   Vogar de couse,
último premio Johán Carballeira.♦

Modesto Fraga 
Fisterra (1974). Formou parte do Batallón
Literario da Costa da Morte e do consello
editorial de Letras de Cal. O seu nome aparece
en distintas antoloxías poéticas e é tamén
gañador de diversos certames literarios como o
Avelina Valladares, Rosalía de Castro, O Grelo
e Francisco Añón. Autor de Do amor salgado,
Mar de ausencias e Ese estraño silencio.♦

CARME VIDAL
Chove forte en Fisterra neste día no que o chapapote che-
ga á Ribeira, a pequena praia ao pé do peirao.  Dous poe-
tas, Alexandre Nerium e Modesto Fraga, pasan por dian-
te dela camiño do faro e maldicen a peste que invade a
Costa da Morte. O mar está presente na súa obra e, ago-
ra, o mar está negro dun fuel que tinta tamén a poesía.

A . PA N AR O
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Contra a burla negra, marea
gaiteira era o lema da pancar-
ta inicial e, tras dela, saíron
arredor de vinte mil persoas
que ían encher a Praza da
Quintana cos berros unánimes
de “incompetencia”, “Nunca
Máis” e “dimisión”. Músicos
coñecidos e milleiros de afec-
cionados con variados instru-
mentos desbordaron as previ-
sións da convócante Platafor-
ma contra a Burla Negra. 

O número de gaiteiros convoca-
dos por Fraga nas súas tomas de
posesión quedou cativo na com-
paranza da grande marea humana
que o día 6 de decembro camiñou
por Compostela na primeira mo-
bilización específica convocada
pola Plataforma Contra a Burla
Negra. Da estación de tren saíu a
media mañá unha grande e ruido-
sa manifestación na que as gaitas
pero tamén moitos e variados ins-
trumentos de percusión protago-
nizaban o máis barulleiro dos ac-
tos de protesta. Nas primeiras fi-
las Budiño, Uxía Pedreira, Susa-
na Seivane, Guadi Galego, Fe-
rreirós, Rodrigo Romaní Xurxo
Souto, Bieito Romero e tantos
outros nomes coñecidos da músi-
ca. Con eles, milleiros de persoas
con botellas de anís, tambores,
maracas, cunchas de vieiras, ca-
cerolas ou pandeiretas fixeron so-
ar en toda a cidade a protesta con-
tra a desfeita protagonizada polo
Prestige. De camiño cara a Quin-
tana, a marea parou diante da se-
de do PP situada fronte ao Parla-
mento. Alí unha grande e teatrei-
ra ave manchada de chapapote
aleteou con forza ante un impará-

bel berro que acusaba ao partido
gobernante de incompetencia e
pedía dimisión. “O do bigote, que
limpe o chapapote”, foi entón un-
ha das consignas coreadas. 

A grande riada negra e rui-
dosa xuntouse nun berro unáni-
me ao chegar á Quintana. A
praza quedou pequena para
acoller aos participantes da
“gaiteirada” e foi entón cando
gaitas e  variada percusión xun-
táronse a unha para berrar de
forma conxunta dúas palabras:
dimisión e incompetencia.
“Frente á incompetencia imos
erguer nós o noso futuro” dixo
Xurxo Souto e ao seu berro de
“¡arriba esas gaitas”, toda a pra-
za obedeceu e mostrou que eran
moitos os instrumentos que to-

caban contra a traxedia do país. 
“Vimos cargados de música

para berrar ben forte que nós si
queremos o mar” comezaba o
comunicado lido pola pandere-
teira Branca Billares e a actriz
Patricia Vázquez. “Temos unha
memoria oceánica e de certo sa-
beremos reclamar ata o final a
devolución de todo o esplendor,
de toda a fermosura, de toda a ri-
queza económica que nos rouba-
ron. !Estamos de loito pero te-
mos vida!” dixeron. Falou tamén
Ferreirós, o gaiteiro de Milladoi-
ro, quen se solidarizou coa xente
do mar e esixiu que “situacións
como estas non se repitan nunha
máis” antes de pedir dimisións
porque “a incompentencia é ma-
nifesta”. Mercedes Peón, Guadi

Galego, Uxía Pedreira, David e
Richard fixeron vibrar a Quínta-
na coas súas voces, coreadas po-
los milleiros de asistentes que se
habían de converter logo en ani-
mados cantantes para interpretar
un Miudiño e unha Rianxeira
arranxados para a ocasión. A Vir-
xe de Guadalupe descalza na Ri-
beira xa non parece unha rianxei-
ra senón que se “enche toda de
merda”. “Santo Cristo de Fisterra
Santo da Barba Dourada/ axúda-
nos a acabar-e coa noite longa de
Fraga”, remataba a cántiga nunha
festa que, como convidou Xurxo
Souto, continuou durante toda a
xornada polas rúas e os locais
dunha Compostela na que as gai-
tas non se deixaron de ouvir ate
ven entrada a noite.♦

As gaitas piden dimisións
Vinte mil persoas ateigaron con música a Quintana

Cando uns
governantes
VÍTOR VAQUEIRO

Ás veces acontece que
certos governantes, cha-
mados por exemplo Fra-

ga, Cuíña ou Del Álamo, obser-
van a dor, a imensa dor do seu
–un dicer o de “seu”– pobo, do
pobo que pelexa coas mans, coa
raiva, cos ollos e cos dentes, cos
putos dentes, como dixo un
representante dos mariñeiros
dunha das Rias Baixas, da que
agora o seu nome (o da ria) non
me acorda, porque todas as rías
son unha mesta negritude imen-
sa e constitúen un alarido uníso-
no dende Ortegal ao Miño, que
dixera o poeta. E os go-
vernantes, se callar sorrindo,
apañan a escopeta e artellan un-
ha ignominiosa cazaria en terras
afastadas, seguida dun xantar no
que, probabelmente, se refiran
aspectos rexoubeiros da cazata e
se louven as artes culinárias do
cociñeiro, chamado agora
restaurador, restaurador da
aldraxe cometida, compriria di-
cer, mentres outros compinches,
chamados governantes,
verbigracia, Aznar –virulentos
artigos anticonstitucionais dende
a caverna–, Rajoy –leitor
afervoado de Moure Mariño e
da desigualdade humana e do
crepúsculo das ideoloxias,
Fernández de la Mora,
direitismo ráncio–, desprezan a
quen din representar, arborando
unha mentira após doutra, argu-
mentando que o veneno mariño
vai solidificar-se e negan a exis-
téncia de marés pezoñentas, ao
tempo que algúns outros gover-
nantes, por poñermos un caso,
Fernández de Mesa, outrora mi-
litante da extrema direita,
tatexan uns vocábulos
incomprensíbeis, e minten e
censuran e aferrollan os meios
de comunicación públicos, quer
dicer-se, de todos, e requisan
aparellos de gravación e expul-
san xornalistas do lugar da
traxédia, e rexeitan axudas de
voluntários para engrosaren cal-
dos incógnitos, e ordenan a
actuación de exércitos que
embarrancan os barcos que os
mariñeiros –máis unha vez– te-
ñen de resgatar, inducindo a
pergunta de que se este é o
exército profisional, como seria
a tropa afeizoada, que conceden
na pequena pantalla entrevistas
amañadas, como un combate de
boxe nos avoltos bairros do
Chicago inesquecíbel, para
seguir mentindo e afirmando
que o seu exército estaba aqui
dende o primeiro dia, para dicer
que nunca houbo, hai nen habe-
rá descoordenación.

Cando acontecen todas
estas cousas, o ar vira contami-
nado e muda irrespirábel
porque o insulto xeral a todo un
pobo, ás mulleres e aos homes
que esgazan diariamente a sua
vida contra o mar emporcado, é
moito máis nocivo que un Pres-
tige, que setenta Prestiges, que
sete mil Prestiges, e queda-lles
a todos os mentiráns, falsários,
enganadores, tafures de vantaxe
o único camiño da marcha ver-
goñenta, en canto o berro
unánime de demisión e tongo
resoa ás suas costas.♦

Aspecto da mobilización á saída da estación do ferrocarril compostelá.                                                                 A . PA N AR O



Título: Pensamentos impuros.
Autor: Xurxo Borrazás.
Edita: Xerais.

Pensamentos impuros non é un-
ha novela, nin un poemario, nin
unha obra teatral. Son prosas.
Xurxo Borrazás quixo escribir
en prosa e fíxoo. Sentiuse libre
de acudir ao rexistro que lle ape-
tecía (non confundir isto coa in-
validez dos xé-
neros, entre ou-
tras cousas eles
van servir para
que nós dea-
mos conta do
contido deste
volume). Daí
que a lectura de
Pensamentos
impuros se ase-
melle a unha
viaxe marítima
arredor do mundo. Este é un dos
seus atractivos, tan importantes
ou máis que os contidos. Pero
comecemos por eles. Estas 53

prosas abranguen un abano te-
mático moi variado e moi difícil
de sintetizar. Asistimos a asun-
tos domésticos, a como se de-
ciden os alcumes, problemas de
frecuencia sexual, a disquisi-
cións sobre o futuro, enquisas,
as aventuras dunha araña e unha
mosca, reflexións sobre cinema,
premonicións, a relixión, biblio-
tecas queimadas, queixas de es-
critores, a educación nazi, lista-
xes de cousas raras e outros
moitos aspectos na volta da vida
do narrador, da vida externa ou
da interior. Pero un narrador que
non é único, que, de cando en
vez, se reescribe con voz de
Marta, a ficticia compañeira
sentimental do narrador, aínda
que Marta non sexa, en realida-
de, máis que un artíficio, un en-
te creado pola voz narradora pa-
ra dialogar con el, outro estigma
de soidade, como cando o narra-
dor principal fala con antigas
personaxes súas.

A preocupación é a de trans-

mitir, comunicar. Logo, se isto
que queremos dicir o relatamos,
o argumentamos ou o poetamos,
iso xa é outro cantar; pero, o que
hai que facer é dicilo, non calar.
Eis o presuposto desde o que foi
elaborado este libro, que leva a
que, na práctica, se bote man de
diferentes estructuras narrativas,
choutando dunha noutra (de sub-
xénero en subxénero, de relato a
aforismo, de aforismo a crónica,
de crónica a prosa un tanto poé-
tica) ou escindindo unha a partir
doutra (da crónica nace o relato,
ou comézase como relato remata
como crónica, ou, independente-
mente do inicio que sexa, co afo-
rismo, coas cápsulas reflexivas.
Do cruzamento entre reflexión e
narración xorde Pensamentos
impuros. Unha obra que, ás ve-
ces, toma a forma de aforismo,
do ensaio brevisimo, ou do pe-
queno (que redundancia) haiku
en prosa. Están, estes últimos,
camuflados baixo a voz de Mar-
ta e esgállanse do narrador prin-

cipal como un complemento.
Nesas oito ocasións (xa no título
hai nestes casos unha pista do
que imos atopar) comeza o na-
rrador principal e logo cédelle a
palabra a Marta para que reduza
realidade a pensamentos que se
expresan sintetizados en poucas
liñas e que tenden a querer agru-
parse tematicamente: sobre a lin-
gua; sobre a morte; sobre a cien-
cia; o sentimento (anti)relixioso,
actos subversivos, creadores; as
artes; o tempo ou temas varios.

Da fondura, mellor é que non
opinemos. Cada quen, na súa
lectura establecerá cal é a súa
medida segundo particular rasei-
ro. Mais, xa que de aforismos fa-
lamos, véñennos á memoria
dous que Rafael Dieste deu á luz
alá polo 1927: “Tampouco a pro-
fondura é máis valiosa que a su-
perficie” e “Definición de home
superficial: aquel que non consi-
gue ver a superficie”.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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O terror
psicolóxico
de Poe
A editorial Ir Indo, na súa co-
lección Clásicos, presenta un-
ha selección de pasaxes do es-
critor norteamericano Edgar
Allan Poe. Traducido
por Ana
Belén Va-
rela Miño,
Berenice e
outros
relatos
chega con
total vixen-
cia máis de
cento
cincuenta
anos despois
de ser escri-
to. O universo onírico
mestúrase maxistralmente na
obra, ata o punto de que a
confusión abafa ao lector, co-
mo sucede en  Morella ou no
Retrato oval. O terror psicoló-
xico convértese noutra das pe-
zas claves que definen o libro
e que se ergue como protago-
nista en relatos como O bocoi
de amontillado.♦

A maxia da luz
Xabier do Campo presenta un-
ha novela infantil na editorial
Xerais que tenta transportar os
cativos polo mundo da imaxi-
nación e da maxia. A casa da
Luz, coas ilus-
tracións
ao cargo
de Xosé
Covas,
presenta a
unha prota-
gonista cu-
riosa,
Alicia, que
xunto cos
seus amigos
decátase de
que o que
parece non sempre se
corresponde coa realidade. O
punto central do libro reside
no segredo e na viaxe por
espacios aos que só se pode
acceder a través dos cadros.♦

Fronteira artificial
Galicia e Portugal: a frontei-
ra esvaída recolle as
conclusións de diferentes con-
ferencias sobre ambos países.
Publicado conxuntamente pola
Universidade de Vigo e o
Concello de Xinzo de Limia,
o libro supón un achegamento
dende un-
ha
perspecti-
va
multidisci-
plinar ao
feito da su-
peración da
fronteira ad-
ministrativa
que separa
ambas beiras
do Miño. A
emigración, a comunicación, a
actividade económica e social
ou o eixo atlántico son algun-
has das liñas que se seguen no
traballo, dirixido por Álvaro
Xosé López Mira.♦

Do
cruzamento
entre
reflexión e
narración
xorde
Pensamentos
impuros.

Os pensamentos de Borrazás
Entre o aforismo e o relato

Título: Damas negras.
Autoría: Antoloxía de María do Cebreiro.
Edita: Xerais. Colección Ablativo Absoluto.

A poeta compostelana María
do Cebreiro con esta recrea-
ción de letras de cancións, in-
terpretadas maioritariamente
por mulleres negras, lévanos
de viaxe pola música, tamén
pola vida, pola historia da ne-
gritude. Comenza Damas Ne-
gras polo blues onde os can-
tantes eran
p o r t a v o c e s
dunha comu-
nidade, gar-
diáns dunha
tradición e
mantiñan o or-
gullo de raza
que ficou
chantada na
música tradi-
cional nortea-
m e r i c a n a .
1920 é a data
clave, a edi-
ción do disco
Crazy Blues
de Mamie Smith é o arrinque
para as vocalistas femininas,
voces de mulleres que son ás
que está adicado este poema-
rio.

Non é unha escolma no sen-
so estricto, como tampouco son
negras todas as damas que nel
están. Janis Joplin, Peggy Lee
ou a exitosa Diana Krall só
mostran ese colorido nas súas
voces. Tampouco hai en Damas
Negras unha homoxeneidade
no estilo, nin proximidade tem-

poral, ao faltarlle a música e
quedar o pouso da letra silente e
activadora da memoria, prodú-
cese a transformación do escri-
to, nun primeiro momento para
ser cantado, en poemas, onde
non importa que foran blues,
jazz, rythm&blues, spirituales,
rock, rap ou hip-hop. Aquí a pa-
labra é a protagonista, contando

co grao de evocación do leitor,
que asocia cada verba á voz que
a interpreta e o mouro paira en
nós como dí a antóloga dende
Rosalía, por iso o sentimento de
proximidade cara ao poemario é
intenso, outorgándolle a pose-
sión das cancións a quen as can-
ta e non aos compositores.

A escolla feita pola autora de

O estadio do espello vén marca-
da polo significado das cancións-
poemas, a relación co mundo da
muller, os aspectos sociais como
o desacougante e estarrecedor
Strange fruit de Billie Holiday,

Das árbores do sur pendura un froito estraño.
Sangue entre as follas e sangue na raíz.
Nádegas negras que a bris do sur abanea.
Estraño froito do que os álamos terman.
Escena bucólica do sur galante.
Os ollos vesgos e a boca torta,
arrecendo a magnolia fresca e doce.
Despois, o cheiro súpeto da carne abrasada.
Aquí hai un froito para que o arrinquen os 

corvos,
para que a chuvia o colla, para que o vento o 

zugue,
para que o sol o apodreza, para que a árbore 

o solte.
Aquí hai unha estraña e amarga colleita. 

ao swing incribel de Ella Fitz-
gerald, aos sons máis contem-
poráneos da Motown e da mú-
sica soul personificados en
Aretha Franklin, Nina Simo-
ne,...  ata chegar ao rock, rema-
tando o libro cunha pequena
mostra de Lauryn Hill, do seu
único disco ata o momento,
The Misseducation of Lauryn
Hill , como di María do Ce-
breiro “é un delicioso Bil-
dungsroman discográfico”.
Damas negras abre o campo da
poesía e da palabra, xunguín-
doa irremediabelmente á voz,
neste caso feminina, individual
ou colectiva como defendía o
poeta, José Ángel Valente.♦

XOSÉ FREIRE

Blues e poesía cantada por mulleres
Unha antoloxía das mellores cancións negras

Aquí a
palabra é a
protago-
nista,
contando
co grao de
evocación
do leitor,
que asocia
cada verba
á voz que a
interpreta

Ella Fitzgerald.
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Título: Epistolario inédito (1894-1936).
Autor: Miguel de Unamuno.
Edita: Espasa Calpe, 1991.
Título: Epistolario galego de Unamuno.
Autor: Alexandre Rodríguez Guerra (recolla 
e anotacións).
Edita: Xunta de Galicia, 2000.

Os epistolarios inéditos de Una-
muno, dos que nos últimos tem-
pos  apareceron  varios volumes,
constitúen unha gozada para
quen queira adentrarse na perso-
nalidade –complexa, contradic-
toria e por veces mesmo dispara-
tada– do xenial escritor. Centos e
centos de páxinas de vibracións
humanas, todas elas cheas de in-
formación sobre a vida do seu
tempo ó longo
de máis de co-
renta anos. Será
difícil concebir
algo máis com-
pleto para a
ubicación tem-
poral do autor
de “Niebla”. E
tamén para en-
trar nas súas in-
terioridades,
nas súas obse-
sións, nas súas
preocupacións
e aínda nas súas
debilidades –sen esquecer tam-
pouco as súas excentricidades.

Galicia e a cultura galega, ou
Portugal e os seus escritores, o
País Vasco e Cataluña, coas súas
aspiracións nacionais, están pre-
sentes  nos epistolarios de Una-
muno. En cartas a Said Armesto, a
M. Blanco García e a Marquina
enfróntase co galego. Penso que
expreso fielmente o pensamento
de Unamuno sobre o galego se di-
go que non o considera lingua de
cultura: o galego literario ou culto
é o portugués (“Desde hace algún
tiempo leo bastante portugués,

que no es, como usted sabe, sino
el gallego literario”). Non teño
visto aducida esta cita polos lusis-
tas galegos. Viríalles moi ben.

Pero da literatura portugue-
sa, que sen dúbida coñecía ben, o
seu sectarismo e a súa irraciona-
lidade de converso impídenlle
ve-la grandeza estilística de Eça
de Queiroz: “A Eça de Queiroz
no le queda sino una secta, unos
cuantos admiradores, los afran-
cesados”,  e, pola contra, ese
mesmo sectarismo lévao a mag-
nificar a Castelo Branco, pero
contra Eça: “Esto es lo popular,
lo genuinamente popular, en
Portugal. Lo leen todos, desde
los más cultos hasta el pueblo
más bajo que sabe leer”. De cer-
to que estaba moi lonxe Unamu-
no do don da profecía literaria. E
a súa cegueira ó respecto só se
explica polo seu sectarismo, que
lle impedía decatarse de que Eça

era xusto o gran novelista ibérico
daquel momento e un dos máis
grandes do seu tempo en calque-
ra das linguas cultas coñecidas.

El mesmo se sorprende da
cantidade de amigos que ten en
Cataluña, “cosa que  me da que
pensar –escríbelle a López Picó
en 1931– esto de que siendo yo,
según dicen, quien representa lo
más castellano de  lo castellano,
sea de ahí, de Cataluña, de donde
he cogido más ecos de simpatía”.
E pon sempre, unha e outra vez, a

Maragall como exemplo de com-
prensión do que el chama “el alma
ibérica”. Pero, de tódolos xeitos, o
catalán é para el  un desconcerto
de dialectos e, coma o galego, lin-
gua vulgar de conversación, dan-
do así unha visión tan simplista
como errada das dúas linguas.
Dende esas datas ata hoxe, o tem-
po negou con teima toda validez e
acerto ós criterios de D. Miguel.

Nin sequera amostra capaci-
dade de comprensión ou de per-
cepción da literatura que en Gali-

cia se facía en castelán: “la lepra
literatesca gallega, la cochinería
estilística de Dª Emilia o Vallen
Inclán”, escribe. Pero, pola con-
tra, Zuloaga, por ser vasco, meré-
celle os máximos e arbitrarios
eloxios: “Zuloaga es paisano
mío, es vasco y vasco genuino y
representativo, por los treinta y
dos costados, lento y terco, recio
y fuerte. Y los vascos somos en
España antipáticos (...) ¿Se pue-
de consentir que un vasco como
Zuloaga resucite  la antigua y
castiza pintura española?”. Tam-
pouco en pintura tiña Unamuno,
polo que se ve, o don da profecía.

Pero está claro que tiña a
mentalidade do converso -antina-
cionalista agora por ter sido na-
cionalista onte, un Juaristi daque-
les tempos-.  Non pode un menos
que preguntar se un home culto
coma Unamuno pode desbarrar
de tal maneira, recorrendo ós
mesmos tópicos  dos ignorantes,
que lle pode pasar a tanta xente
que nin de lonxe ten a cultura que
el tiña. E se a “periferia” –iso que
se  di dende o centro e que moitos
“periféricos” aceptan como ad-
xectivo que os encadre– non pode
ou non sabe impoñer  ós centrípe-
tos outra óptica máis axuizada,
non haberá dúbida de que nunca
seremos quen de civilizar a Espa-
ña. Espiñenta cuestión.♦

X.L. FRANCO GRANDE

FFIICCCCIIÓÓNN
1. CONCUBINAS.
Inma López Silva.
Xerais.

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

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

4. O SOL DO VERÁN.
Carlos Casares.
Galaxia.

5. PEL DE LOBO.
Xosé Miranda.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA A DEBATE.
Varios autores.
Xerais.

2. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.

Xosé Henrique Costas.
Positivas.
3. TRES TEMPOS E

A ESPERANZA.
Mariví Villaverde.
A Nosa Terra.

4. A ESPERANZA BRETONA.
Anxo Fernández Ocampo.
Sotelo Blanco.
5. LENDO NAS MARXES.

LINGUA E COMPROMISO NOS
PARATEXTOS.

Goretti Sanmartín.
Espiral Maior.

Tabela das letras

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

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

Unamuno e a periferia
Publícanse varios epistolarios inéditos do escritor

Non pode
un menos
que
preguntar
se un home
culto coma
Unamuno
pode
desbarrar
de tal
maneira

Miguel de Unamuno en Salamanca no ano 1934 nunha foto de XOSÉ SUÁREZ.



Título: Kamchatka.
Dirección: Marcelo Piñeyro.
Protagonistas: Ricardo Darín, Cecilia 
Roth, Héctor Alterio.

A última arribada porteña,
Kamchatka, conseguiu que to-
dos os arxentinos residentes
entre nós, saísen da sala de ex-
hibición dubidando entre a mi-
rada alta do orgullo e a baixa
que disimula as bágoas. Kam-
chatka, igual que Lugares Co-
múns, O último tren e Historias
mínimas, por
falar das pelí-
culas arxenti-
nas en carte-
leira, conse-
gue o milagre
excepc iona l
de que a cultu-
ra lle devolva
á cidadanía a
dignidade que
perdeu na últi-
ma desfeita
nacional. 

Kamchat-
ka –sería fer-
moso vela es-
tes días nunha
sala de Bos Aires– extraenos
da memoria unha clave funda-
mental: a de que todo isto (as
teses económicas do neolibe-
ralismo e o corralito) comezou
en 1976 cos milicos. A segunda
clave é a de explicar, de forma
implícita, porque non existe
hoxe no país unha articulación
política da protesta. Velaí a ra-
zón: porque faltan os trinta mil
máis comprometidos.

Pero ademais, este filme
dirixido por Marcelo Piñeiro
(retirámoslle o “y” grego de
galego arxentinizado) dános
unha lección de cine político:
a de falar do golpe sen que ve-
xamos os militares, a de falar
da represión, sen mostrala. É
coma se Piñeiro tomase a idea
de Amenábar en Os outros,
aínda que despregando aquel
sentido do medo puro ata un
referente social. A anguria

percorre así Kamchatka, di-
recciona e enche a película co-
mo un globo, ou quizá un tu-
mor, que nos medra dentro.
Estamos ante o golpismo visto
desde o individuo, o medo a
caer, o saber que de súpeto a
nosa vida desapareceu e só
queda deshumanizarse e dei-
xalo todo. Pero aí é onde se
encontran tamén os límites
desta película. Os militares -
ausentes- teñen un poder de
irradiación que quizá a Piñeiro
lle pareceu suficiente, pero
que no fondo non o é. Bótase
de menos algo máis de guión,
algo máis para levantar a pelí-
cula (non chega co clásico e
efectivo recurso á música).
Unha carencia de guión que
non impediu que o filme aspi-
re a un óscar á mellor película
estranxeira. 

En todo caso, este filme
demostra que o bon cine polí-
tico non necesita marcar os
acentos, nin realizar exhibi-
cionismos morbosos. Xa llo
aconsellaban os mestres tráxi-
cos gregos aos seus discípu-
los: que o protagonista mate a
seu pai, pero non o mostres.

Os actores, Cecilia Roth,
Ricardo Darín e, como secun-
dario, Héctor Alterio, apuntan
a un alto nivel, máis Roth que
Darín, quen esta vez non rou-
bou a cámara e deixou que
Roth entrase primeira na meta.

Da industria española do
cine, que ten moito que ver
con este renacer das longa-
metraxes arxentinas, hai que
loubar a liberdade que lle
deixa a guionistas e direc-
tores transatlánticos, nunha
actitude de respecto cultural,

probabelmente común á dou-
tros países europeos, pero xe-
ralmente impensábel na in-
dustria norteamericana. (Nin-
guén concebiría que o diñeiro
estadounidense non determi-
nase o ritmo, os actores e o
final da trama).

Para rematar diremos que
Kamchatka lembra, coas dis-
tancias debidas, o filme de Sid-
ney Lumet Un lugar en nin-
gunha parte. Tamén trataba es-
te filme, de 1988, o tema dun-
ha familia en fuga, neste caso
do FBI, por razóns políticas,
sen presencia do opresor, nun
agarimado ton actoral no que
destacaba un mozo, de beleza
indiscutíbel, chamado River
Phoenix, que morrería poucos
anos despois.♦

ANXO TABOADA

Nº 1.060
Do 12 ao 18 de decembro de 2002
Ano XXV

Abelleira
Nº 78. Outono de 2002.
Dirixe: Isabel Sanjurjo.
Edita: Asociación Galega de Apicultura.

Inclúese a terceira parte da tese
doutoral de Abel Iáñez,
“Apicultura e produción apíco-
la en Galicia”, que pon especial
atención nos niveis de
produción, os tipos de mel
recollidos
no país e o
sistema de
venda.
Tamén esta
parte da tese
dá conta
dunha
estatística
das
profesións
que teñen os
que se adican á apicultura. Xe-
sús Asorei reproduce o seu
relatorio da XVIII Mostra
Galega de Apicultura, baixo o
título de “A nova apicultura”.♦

Raigame
Revista de arte cultura
e tradicións populares

Nº 16. Novembro de 2002.
Edita: Escola Provincial de Danzas de Ou-
rense. Colectivo Castro Floxo..

Antonio Castro explica cómo
os segadores de Valdeorras ían
traballar a Castela. Xosé Ricar-
do Rodríguez Rodríguez e Xo-
sé Ricardo Rodríguez Pérez
dan conta da Igrexa de San To-
mé de Maside, que data do
século XII. Helena González
segue a ex-
plicar cál é
a imaxe dos
sacerdotes
na poesía
popular
galega do
Rexurdimen-
to. Xabier
Barreiro reco-
lle a historia
do millo. Xo-
án André Hervella estuda as
pedras heráldicas de Vilanova
das Infantas.♦

REM
Revista de Estudios
Miñoranos

Nº 2. Ano 2002. Prezo 9 e.
Dirixe: Carlos Meixome.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

Salvador Rodríguez estudia a
hidrometereoloxía do Val Miñor
nos anos 2000 e 2001. Antonio
de la Peña repasa a historia dos
petroglifos. Xaime Garrido
lembra o antigo hospital de
Sancti Spirtus de
Baiona e a
súa
arquitectura
barroca.
Xosé
Ramón Igle-
sias estuda a
Virxe da Ro-
cha, de Anto-
nio Palacios.
Xoán Gonzá-
lez recorda as
Escolas Proval, referente educa-
tivo no Val Miñor nos anos 50.
Xosé Alfredo Pereira dá conta
da formación das Comunidades
de Montes do Val Miñor.♦

A estrela de Maio
Título: A estrela de Maio.
Grupo: Na Lúa.
Edita: Clave Records.

Con este traballo os
compoñentes do grupo de folk
Na Lúa reeditan o seu
segundo disco, no que
apareceu por primeira vez a
cantante Uxía como vocalista
do conxunto, co fin de
retomar o sentir dos Maios.
Convértese nun monográfico
adicado a esa festa  profana tí-
pica da cultura popular galega.
Os temas instrumentais mestú-

ranse coa voz de Uxía dun
xeito suxerente, onde as oríxes
tradicionais conviven coas
alusións á música portuguesa
e irlandesa.♦

Arnasa hartu
Título: Arnasa hartu.
Grupo: Betagarri.
Edita: Metak.

Arnasa hartu convértese no
sexto disco do grupo de Gas-
teiz Betagarri, un dos seus
traballos máis
reivindicativos. A súa
proposta skatalítica mestúra-
se con potentes guitarras dis-
torsionadas onde sons
roqueiros, latinos,
electrónicos e o reagee
aseguran a diversión. O disco
presenta unha ampla varieda-

de tanto temática, lingüística
como de influencias musicais.
Deste xeito convínase o cata-
lán, o euskera, o inglés e o
castelán, dende o ska ata Bob
Marley ou Manu Chao.♦

Unha historia de amor, terror e fuga
Kamchatka retrata a fuxida
dunha familia arxentina tras o golpe de 1976

Ricardo Darín, Tomás Fonzi, Marcelo Piñeyro, Cecilia Roth e Marcelo Figueras en Madrid.

Os
arxentinos
residentes
entre nós
saen da sala
dubidando
entre a
mirada alta
do orgullo e
a baixa que
disimula as
bágoas



Os pensamentos impuros son
pecado. 

A impureza pódese enten-
der en moitos niveis. Cando
pensei o título fun ver na inter-
net e había innumerábeis páxi-
nas relixiosas. No libro hai ta-
mén moita impureza en canto á
mestura de xéneros. Tanto ago-
ra como en O desintegrista
afirmo que mesmo as persoas
que máis reflexionan teñen de-
reito á contradición. A arte non
debe resolver as contradicións
senón facelas evidentes. 

O protagonista é un escri-
tor que se chama Xurxo e
non é difícil atopar as coinci-
dencias biográficas co autor. 

Hai outros personaxes que
son máis reais. Procuro no li-
bro sacar coñecementos onde
non se pensa que os haxa, no
cotián. Por exemplo, a multitu-
dinaria manifestación do outro
día en Compostela contra a tra-
xedia do Prestige é unha lec-
ción para os intelectuais, aínda
que non dea explicado ben por
qué. De todos os xeitos, o libro
non é tan cotián como poida
parecer. Hai personaxes crea-
dos, unha peripecia e moitos
argumentos que son de novela.

Moitos escritores identifí-
canse cunha personaxe das sú-
as novelas á que lle contaxian
as súas teimas pero, neste ca-
so, non hai engano. Xurxo é de
Carballo, escritor, vive en Vi-
go con Marta e o seu fillo...

Non quixen facer algo ve-
rosímil, simplemente escribín
o que me petaba. Hai libros que
poden ser máis fáciles de reci-
bir ou feitos en función do que
o público poida esperar. Eu non
pensei niso, simplemente fixen
o que quería. ¿Por que me mo-
llo tanto? Porque en parte re-
sulta máis doado e porque me
gusta este tipo de libros que fi-
xeron moitos autores ao longo
da historia, desde Nietzsche ou
Pessoa a Galeano ou Suso de
Toro, innumerábeis. 

Aínda que non buscase a
verosimilitude, hai pensa-
mentos que se notan vividos.
Poño por caso, cando o autor
relata como durante moito
tempo tiña a teima de que ía
morrer con 32 anos. 

Son arrichado para mostrar-
me nu cando escribo. Cando se
me ocorre un texto deses penso
na sensación que pode produ-
cir. Hai moitas ensinanzas que
se entenden aínda que non se
poidan racionalizar. A linguaxe
afástanos da realidade. 

Contén relatos, aforismos,
reflexións, personaxes que
poderían ser de novela... ¿de
que xénero estamos a falar? 

Non o sei e coido que non
debe preocupar. Quería que fo-
se un libro entretido e emocio-
nante e o do xénero entendo
que lle preocupe a quen o teña
que clasificar. Iso é o que tiña
que procurar o lector, tirar para
adiante como cando ve unha
película. Na literatura hai moi-
ta tradición escolástica. 

Ás veces invoca directa-
mente ao lector e certos tex-
tos están próximos ao xénero
epistolar. 

Para min foi agradábel escri-
bilo así e se a xente toma estes

textos con cercanía é porque bus-
co máis as sensacións que manter
unha postura firme e intelectual
nun tema. No libro hai reflexión
pero son eu o que a fago, non a
encargo aos lectores. Tomo como
unha gabanza esa proximidade
que xa me comentaron varias
persoas que leron o libro. No mo-
mento no que eu interveño é no
de reflexionar para contar a histo-
ria, logo procuro contala de for-
ma que vía máis apuntada cara ás
sensacións e dese proceso debe
vir esa semellanza co xénero
epistolar. Busco unha reacción
sentimental e o que me gustaría é
provocar a emoción. 

¿A literatura é, entón,
quen producir emocións?

Fundamentalmente, é o que
máis valoro. Cando digo, como
lector que un libro é excepcional é
porque conseguiu emocionarme. 

No libro reflexiónase so-
bre a propia literatura e é aí
onde aparece tamén o papel
de Marta, a compañeira de
Xurxo que en certa maneira
é coautora de moitos textos. 

As reflexións sobre a litera-
tura son tamén contra a lingua-
xe no nivel intelectual. Teño
unha grande contradición que,
se fose consecuente, deberíame
levar a deixar de escribir. Sería
a conclusión lóxica. Desconfío
do papel benéfico da linguaxe.
A razón de que non para de es-
cribir dálle tamén base a este li-
bro, sitúa o lector entre a espa-
ra e a parede, entre a linguaxe e
a realidade. Ten que defenderse
como poida porque non hai es-
capatoria, non se pode optar
entre as dúas e hai que nego-
ciar. Marta é a coprotagonista
do libro. Todo o que se escribe

é debedor do que escriben ou-
tros e aquí personalízase nela.
A miña compañeira axúdame a
crear a miña literatura e eu ta-
mén son consciente diso.  

¿Como se establece esa
contradición? 

Supoño que é a conciencia
de que a linguaxe nos afasta
da realidade. Constrúese so-
bre a abstracción e unha vez
que un vai madurando intelec-
tualmente son abstraccións
sobre abstraccións ata chegar
un momento no que estamos
nun nivel máis elevado do que
me gustaría. Teño nostalxia da
realidade da que nos afasta a
linguaxe. 

Un personaxe colecciona
listados e diccionarios e enci-
clopedias sobre temas con-
cretos e diversos. 

O coleccionismo é o para-

digma dese tipo de abstracción.
Querer meter o mundo en códi-
gos abstractos. Ese  personaxe,
Pancho, produce a sensación
que eu busco mostrar. 

En Pensamentos impuros
e antes en O desintegrista dá-
se un cambio na súa literatu-
ra con respecto ás súas ante-
riores novelas e relatos. 

Coido que houbo un cambio
na miña maneira de enfrontar-
me á técnica e aos recursos pro-
piamente literarios aínda que
non sei a que obedeceu. Sen
embargo tampouco se trata dun
proceso unidireccional, non hai
nada diso, simplemente un li-
bro sae de determinada maneira
sen que haxa unha decisión de
marcar un camiño. Por exem-
plo, o próximo será unha nove-
la comme il faut, cunha historia
simple, personaxes e sen difi-
cultade de clasificación. 

A crítica sempre tratou
ben os seus libros e ten que ser
un dos narradores máis lidos. 

Non o creo. Son consciente
de que son lido por un certo tipo
de xente, síntome ben tratado
entre outros autores e críticos
pero as cifras de vendas non son
altas. Os meus libros son para un
público amplo e se non chegan a
máis lectores non é pola súa di-
ficultade. Cando se di que un li-
bro é transgresor parece que es-
tá escrito para uns cantos elexi-
dos pero non é así. Vivimos nun-
ha sociedade tutelada, cun siste-
ma literario tamén tutelado, sen
extravagancias e ninguén saca o
pé fora do texto porque se o fai
non é asimilábel. 

¿Onde rompe a cadea pa-
ra que non chegue a máis lec-
tores?

En parte pode ser porque a
estrada grande é moi limitada e
todo o que se aparte non sae na
foto. Ademais hai un claro pro-
blema da lingua galega, xa non
da literatura. Da moita carraxe
ver como a mocidade, en espe-
cial nas cidades, non fala galego
e tampouco se ve onde se lle po-
de dar a volta a esta situación.
Os autores galegos sabemos
que hai un público limitado e
iso temos que telo asumido. 

O seu nome aparece como
un dos renovadores da narra-
tiva nos noventa. 

Considero que a renova-
ción xa se deu antes, a finais
dos oitenta, cunha presencia
dunha linguaxe máis relació-
naa coa xente que coa linguaxe
literaria. Diso encargáronse
Suso de Toro, Antón Reixa co-
mo poeta, Manolo Rivas, ou
Cid Cabido. Nótase unha dife-
rencia coa literatura que se fa-
cía antes nesa aproximación á
linguaxe da xente e en que os
escritores beben doutro tipo de
influencias. Eu, por exemplo,
son fillo do rock e non dos can-
tautores. Sen embargo, malia
ser unha linguaxe máis próxi-
ma os lectores non se achegan
de verdade. Pode ser porque a
literatura provoca máis receos.
Eu, se puidese, faría música ou
cine porque a min emociónan-
me máis, son medios máis físi-
cos. Por iso tamén penso que
debería abandonar a literatura
pero gústame contar historias e
isto é o único que sei facer.♦
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Xurxo Borrazás
‘Na literatura hai moita tradición

escolástica’
CARME VIDAL

Afirma que o que busca na literatura é emoción. Xurxo Borrazás, un dos autores máis
apreciados da narrativa actual, di que se fose consecuente deixaría de escribir porque
a linguaxe afasta da realidade e porque preferiría contar as súas historias con música
ou cine. Acaba de publicar Pensamentos impuros (Xerais), un libro difícil de clasifi-
car no que o protagonista é Xurxo, un escritor nacido en Carballo e que vive en Vigo. 

PA C O  VILABARR O S
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Segu ro Aza r

Rede
DAMIÁN VILLALAÍN

Dáme a impresión de
que hai moitísima
xente que leva máis

ou menos tres semanas
empregando con moita
maior frecuencia da
habitual o comando
“reenviar” no seu programa
de correo electrónico. E
todo o material informativo
que deste xeito multiplica a
súa circulación, chegando a
miles de destinatarios-
reemisores cada vez que se
preme esa tecla, ten que ver
coa catástrofe do “Prestige”.
Desde convocatorias de
manifestacións ata
información alternativa,
pasando por elucubracións
máis ou menos verosímiles,
chistes,
fotografías,“presentacións”
… todo circula pola Rede
veloz e sen censura. Non foi
necesario pegar ningún
cartel para convocar as
manifestacións da
Plataforma Nunca Máis do
pasado mércores, nin para
anunciar o concerto que este
venres ofrecen en Vigo
Carlos Núñez e os seus
amigos de Bretaña en
solidariedade cos afectados
pola marea negra. Hai que
lamentalo polas empresas de
artes gráficas, pero hai que
alegrarse pola liberdade de
información. 

A Rede foi nestes días
desgraciadamente
memorables unha aliada
formidable da
contrainformación, da
mobilización social e,
finalmente, da verdade. E
puxo tamén en evidencia
que os mecanismos
tradicionais de retención e
manipulación informativa,
exercidos sobre todo por
gobernos e grandes
corporacións empresariais,
corren o risco de
convertérense en intentos
inútiles e obsoletos,
paulatinamente patéticos,
de controlar o
incontrolable. E isto é así
cada día que pasa, cada día
que un novo ordenador se
enchufa a Internet, ese
impresionante multiusos
planetario. 

E aínda que quede xente
“progresista” que segue a
ver nos ordenadores un
instrumento satánico do
capitalismo global, da
homoxeneización cultural e
do fetichismo técnico-
consumista, non me
estrañaría que teñamos que
acabar dándolle á Rede
unha medalla Castelao,
aínda que sexa das de prata
ou das de bronce. ¿Ou esas
eran as de Galicia?♦♦

A.N.T.
A feitura é simple e o resultado
un dos espectáculos que máis ri-
sas ten levantado na escena ga-
lega dos últimos anos. O país
da Comedia despídese en Pon-
tevedra e Vigo dunha exitosa xi-
ra na que cinco coñecidos acto-
res mostraron en escena a súa
condición de cómicos. O direc-
tor, Carlos Blanco, prepara ago-
ra a comedia musical Dillei. 

Carlos Blanco, Ernesto
Chao, Mabel Rivera e Santi
Romai son os cinco actores
que saen á escena en O país da
comedia, un espectáculo que
transporta o humor galego a
un formato de éxito interna-
cional. Acompañados de mú-
sica ao vivo, os actores mos-
tran no escenario a súa capaci-
dade para contar historias có-
micas e conseguir tirar o riso
do público. Carlos Blanco di-
rixe e conduce un espectáculo

no que fai unha divertida paro-
dia do moito que comemos no
país. Tíralle punta con ironía

as gustos gastronómicos e
Quico Cadaval adapta unha
traxedia grega ao seu xeito de

contar de Ribeira. Mabel Ri-
vera defende a súa condición
de “malencarada” fronte á ne-
cesidade imposta de ser sem-
pre “riquiña” e Ernesto Chao
embarúllase coa súa historia
de iniciación sexual. Con estes
veteranos actores sorprende o
inxenio do mozo de dezaoito
anos Santi Roman, coñecido
polo seu  papel en Mareas vi-
vas, que confesa a súa vontade
de se converter en protagonis-
ta de cine de acción para “esta
no videoclube de Malpica”
convertido en Pelegrineitor. 

O 21 de decembro no Pazo
da Cultura de Pontevedra e os
días 26 e 27 no Centro Cultural
Caixanova de Vigo pechará a
súa xira O país da comedia. Pa-
ra o ano que comeza en breve,
Nordesía producirá unha nova
comedia musical dirixida e pro-
tagonizada tamén por Carlos
Blanco que se titulará Dillei.♦

O país da comedia acumula risas na súa xira 
Carlos Blanco prepara o espectáculo Dillei

Carlos Blanco.

A.N.T.
A novela La sombra del esca-
pista del vallisoletano Rubén
Abella é o décimo título en es-
pañol que consigue o premio
de narrativa Gonzalo Torrente
Ballester nas catorce edicións
celebradas. A proporción non é
desmedida ao ter en conta que
ao certame concurriron este
ano 393 orixinais dos que 45
eran en galego e 348 en espa-
ñol. A Deputación da Coruña
encárgase da publicación da
obra premiada. 

O premio Torrente Ballester é
o único certame literario bilin-
güe organizado por unha insti-
tución galega. En todas as sú-
as edicións, ao galardón con-
curren unha inmensa maioría
de obras en español, arredor
de oito veces máis que ga-
legas. A tónica mantense entre
os finalistas xa que a esta fase
chegaron dez títulos, nove en
español e un en galego. O ga-
lardoado nesta edición recibi-
rá 20.000 euros da Deputación
da Coruña e o compromiso de

publicación por parte da insti-
tución provincial. 

Entre os catorce premia-
dos ate o momento encón-
transe os nomes de catro gale-
gos,  Víctor Freixanes con A
cidade dos Césares, Manuel
Rivas ¿Que me queres,
amor?, a novela Un xogo de
apócrifos de Xosé Carlos Ca-
neiro e, a última, hai dous
anos, A memoria do boi de
Xosé Vázquez Pintor. 

O xurado do premio To-
rrente Ballester estivo com-

posto polos escritores Luis
Mateo Díez, José María Meri-
no, José María Guelbenzu, Pe-
dro Sorela, Luz Pozo Garza,
Xosé Antonio Ponte Far, Alfre-
do Conde e Marcos Ricardo
Barnatán ademais do gañador
da anterior edición, o escritor
César Rodríguez Gavela. For-
maban parte tamén do equipo
encargado de outorgar o pre-
mio o presidente da Deputa-
ción da Coruña, Xosé Luis To-
rres Colomer e o responsábel
de Cultura, Carlos López.♦

O vallisoletano Rubén Abella gaña o
premio de narrativa da Deputación da Coruña 
Presentáronse 393 obras en castelán e 45 en galego

www.anosaterra.com

O TEU PERIÓDICO NA REDE
NOVO DESEÑO
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O Hip-Hop aparece no Estado a
comezos dos anos 90, sen moita
forza e demasiado influído polo
que se estaba a facer nos Esta-
dos Unidos. Será El club de los
poetas violentos quen a media-
dos da década pasada servirá co-
mo lanzador de multitude de gru-
pos que proliferan hoxe en día por
toda a península. Javier Ibarra de
22 anos, máis coñecido por Kase-
O, buque insignia de Violadores
del Verso, recoñece que “as cou-
sas cambiaron moito dende os
comezos. Ao principio lembro que
para conseguir reverberación e
certa calidade de son, tiñamos
que gravar na bañeira. Agora, a

pesar de non contar con apoio
dos medios de comunicación, nin
das grandes casas discográficas,
conseguimos vender miles de dis-
cos e xuntar 25.000 persoas nun
concerto en Zaragoza”.

Composto por cinco inte-
grantes, catro cantantes e un DJ,
este grupo zaragozano emprega
letras duras para describir a reali-
dade diaria da xente nova. “O
Hip-Hop politicamente é un move-
mento de esquerdas, aínda que
lamentábelmente non consegui-
mos cambiar nada”. Nos seus ini-
cios, Kase-O escribiu unha can-
ción chamada “Soy de Aragón”,
na que hai letras tan contunden-

tes como “dende as cortes mane-
xan a economía, mentres nos en-
vían á ruína día tras día... Aragón,
a miña nación, autodetermina...”.
“Esa canción escribina farto de
ver o telexornal e observar que
nunca se falaba de nós. É unha
reivindicación das miñas raíces”,
explica o cantante maño.

“Non son capaz de dicir nada
sen insultar e criticar o que me
molesta”, sinala Kase-O. As letras
falando de sexo son algo habitual
en Violadores del Verso. “É unha
das cousas que nos move na vida
e por iso falamos del con toda na-
turalidade”. Quizais por isto non
teñen cabida nos circuítos comer-

ciais de música e nas radiofórmu-
las. De todos os xeitos sinalan
que “pronto os productores se da-
rán conta de que esta música ten
moita forza e unha proba é com-
probar os niveis de venda que hai
a pesar do boicot publicitario”. 

“Penso que non hai nada
máis divertido que quedar cuns
amigos e compoñer poesía. Lo-
go cun ordenador podes crear a
túa propia música. Como digo
eu, o rap pode salvar moitas vi-
das. Cantidade de xente nova
que vai as discotecas a drogarse
podería saír desa merda”. Para
os grupos de Hip-Hop os direc-
tos son fundamentais, incluso se
organizan competicións para ver
quen “rapea” mellor. “En Zarago-
za hai moitos conxuntos pero no
mundo do rap non hai présa por
sacar un disco. Aquí non hai Bis-
bales, nin nada polo estilo. A
xente trata de divertirse”.

De momento, soamente coa
música non acadan os suficientes
cartos para subsistir. Por esta ra-
zón, ou traballan ou como o propio

Kase-O que estudia para monitor
de tempo libre. “Aínda non cremos
que poidamos gañar cartos por fa-
cer aquelo que nos gusta. Tampou-
co me obsesiona facerme rico, con
pouco podo arranxarme. Polo mo-
mento non teño pensado marchar
da casa dos meus pais”. Pensan
que internet serve como un medio
excepcional para conseguir música
doutros países e para darse a co-
ñecer fóra. De seguro que o seu úl-
timo disco “Vicios e virtudes” sor-
prenderá a aquel que o escoite po-
la contundencia á hora de rapear.

Galiza coñécena a través dos
grupos de rap máis representati-
vos: La Familia e El puto Coke,
ambos os dous de Vigo. “Sabe-
mos que as cousas non están
ben por alí nestes momentos.
Tentaremos que por unhas horas
a xente o pase ben e descargue
as súas tensións”. O xoves 12
estarán en Santiago, na Sala Na-
sa; o venres 13 actuarán en Lu-
go, en Clavicembalo; o sábado
14 concluirán a súa xira en Vigo,
no Código de Barras.♦Nº 1.060 ● Do 12 ao 18 de decembro de 2002 ● Ano XXV

Violadores
del Verso
RRiimmaannddoo  eenn
pprraattaa

Violadores
del Verso

RUBÉN VALVERDE

Cantar falando, ou falar cantando. Rimas sobre
ritmos sen fin. Así é o Hip-Hop, un estilo musi-
cal con personalidade propia que ten as súas
orixes nos guetos norteamericanos. O grupo
máis representativo deste movemento no Es-
tado español chámase Violadores del Verso,
de xira esta fin de semana por Galiza. Crítica
social, política, sexo e poesía teñen cabida
nas letras das súas cancións a partes iguais.



En maior ou menor medida,
coñécense as interpretación co-
as que estas mulleres racharon
o silencio reivindicando a súa
condición, pero poucos teñen
claro o que realmente quixeron
dicir. “Interesábame rastrexar
a poéticas das mulleres, a súa
voz silenciada e transmitir co-
mo soaban estas composicións
en galego, porque é a fala dun-
ha eido marxinado cunha cul-
tura marxinada.” 

A pesar de que unha escol-

ma sempre se presenta como
un traballo susceptíbel de ser
criticado, María do Cebreiro
agrupa máis de sesenta can-
cións con criterio informativo,
referencial ou lingüístico, dan-
do conta do importante peso
tradicional que acada a muller
negra no canto. “Na cultura
afroamericana esta voces son
un factor dobremente marxi-
nado, primeiramente pola seu
sexo pero tamén porque ámbi-
tos, como o mundo do jazz,

aínda son machistas”. 
Un dos puntos que lle da ori-

xinalidade á antoloxía é a tra-
ducción da autora, quen asume
“un grande factor de risco”.
María do Cebreiro afonda na
fonte do idioma para dar res-
posta aos diferentes rexistros,
dende o ruralismo do blues clá-
sico á aceda  protesta do rap.

Saír do gueto 

Na música contemporánea as
voces femininas preséntase co-
mo un símbolo da loita contra a
marxinación apoiándose no
compoñente sexual e sensual.
“Moitas pioneiras do blues eran
cabareteiras, mulleres desexa-
das, pero que facían algo pola
súa visibilidade. Eran un corpo,
pero un corpo que se subía ao
escenario para dicir algo”.

O desamor, o desexo de
amor ou a saudade que define o
jazz foron algúns dos temas que
ocuparon a melodías desta vo-
ces e que María do Cebreiro
vincula, en certa medida, coa
tradición trobadoresca das can-
tigas de amigo. Sen embargo, a
reivindicación social da muller,
a loita contra os malos tratos, a

prostitución ou a poesía política
foran tamén tocadas polas mu-
lleres, no anceio de deixar cons-
tancia da súa pegada.

Dende as clásicas dos anos
cincuenta, como Bessie Smith,
Ida Cox ou Lucille Vogan, Ma-
ría do Cebreiro fai un percorri-
do histórico que chega ata a ac-
tualidade da man de Sade ou
Lauryn Hill. “Nosas son todas
as xeracións e o noso deber cén-
trase na actualización das can-
cións de cada época, para que a
música non morra xa que revi-
ve cada vez que as escoitamos.
Billie Holiday, en Froito estra-
ño, transmite, hoxe en día, toda
a forza e a modernidade do
canto e resume nos seus versos
a esencia da miña antoloxía”.

As diferencias de mensaxes
e de estilos que aparentemente
poden existir entre as primei-
ras e as máis recentes redúcen-
se a unha evolución, a un cam-
bio nas circunstancias. “A arte
fálalle ao presente, non ten nin
lugares nin tempo, pero está
claro que o contexto inflúe de
xeito decisivo. Non penso que
as últimas sexan máis libres
que as clásicas, porque só cam-
bia o tipo de escravitude”.♦♦
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55, St. Mark’s Road

Incompetence!
CÉSAR VARELA

Acabamos de ollar na
BBC a noticia de que
os resultados das aná-

lises do hidrocarburo que es-
tá deitando o petroleiro afun-
dio está cheo de substancias
canceríxenas. Incompetence!,
ista é a palabra con que
medía inglesa, sexa prensa,
radio ou TV cualifican a
actuación da Administración
española no caso do petrolei-
ro que ven de traguer esta
inorme traxedia ao noso país.

No ano 1967 pasara un ca-
so semellante nas costas de
Cornualles, o barco chamábase
Torrey Canyon; diante da inmi-
nencia do perigo dunha maré
negra as autoridades inglesas
loguiño decidiron o que se de-
bía facer, que foi queimar o
barco con todo seu cargamento
letal. Velaí como os ingleses ao
se veren en trances
semellantes, actuaron como un
país sen complexos, decidido e
seguro de sí mesmo.

Pola contra as autoridades
hispanas estiveron cheas de
dúbidas e medos; que se a
cuestión dos seguros do
barco, que se sería un asunto
con conflitos internacionais...
É coma se unha persoa no ca-
so inminente de perder a vida
se pon a facer consideracións
colaterais de cuestións legais
e burocráticas. Primeiro salva
a vida e logo xa farás todas as
consideracións que queiras.
Incapacidade para distinguir
nun momento de perigo o que
é mais importante, o que hai
que salvar ao prezo que sexa,
que niste caso era ben claro:
defender a Galiza a todo cus-
te desta maldición que hoxe
nos alaga. 

A 22 días da desgracia,
nen siquer o xefe diste
Goberno se dignou a visitar a
ise povo galego que lle ven
sendo tan fiel na súa
votación, ¡ao fin o servilismo
que mal pago ten! Contrasta a
indecisión das autoridades es-
pañolas coa determinación do
Estado portugués, que ao en-
viar unha fragata estaba deci-
dido, se o buque se aproxima-
ba ás costas lusitanas a repetir
o que xa fixeran con éxito no
ano 67 as autoridades británi-
cas co Torrey Canyon: elimi-
nar o barco pola brava.

O caso é que o pobo gale-
go neste, como noutros
moitos eventos da nosa histo-
ria non estivo defendido polo
Estado Español. Un estado
representado por tres
señoritos: o de Valladolid,o
de Ferrol e o de Pontevedra,
xentiña pronta a defender os
interese da sua clase pero xa-
mais os dun povo,cuxa língua
e cuxos intereses, no fundo,
desprezan profundamente.

Agora son intres de arreca-
dar toda a axuda internacional
posíbel para salvar todo o que
poida ser salvado, de traballar
arreo para aminorar o impacto,
e mañá esperemos que a este
pitoño pobo noso se lle abran
os ollos para conseguir ver o
evidente, e saiba utilizar con ti-
no esa arma que é o seu voto.♦

Pau lo A l f aia

DAMAS NEGRAS
NORTEAMERICANAS NA

LINGUA DE ROSALÍA
MAR BARROS

Bessie Smith, Janis Joplin, Aretha Franklin, Nina Simone, Billie Holiday, Tracy
Chapman, Sade ou Lauryn Hill. Todas acadan un oco na escolma que María do
Cebreiro vén de presentar, Damas negras. Unha historia da música afroameri-
cana dende o blues ata o hip-hop, sen esquecer o jazz, o rock, o pop ou o soul.  

Billie Holiday
FROITO ESTRAÑO

Das árbores do sur pendura un froito estraño.
Sangue entre as follas e sangue na raíz.
Nádegas negras que a bris do sur abanea.
Estraño froito do que os álamos terman.
Escena bucólica do sur galante.
Os ollos vesgos e a boca torta,
Arrecendo a magnolia fresca e doce.
Despois, o cheiro súpeto da carne abrasada.
Aquí hai un froito para que o arrinquen os corvos,
Para que a chuvia o colla, para que o vento  zugue,
Para que o sol apodreza, para que a árbore o solte.
Aquí hai unha estraña e amarga colleita.

Canción antilinchamento e precursora dos dereitos civís nos EE UU de Lewis Allen,
inmortalizada por Billie Holiday.

Billie Holiday. Lauryn Hill. Ella Fitzgerald. Aretha Franklin.

NON QUEREN QUE
VAIA DE CAZA.
¿ENTÓN QUE
CARALLO QUEREN,
QUE VAIA
DE PESCA
TAL COMO
ESTAMOS?



A dor vén máis negra, espesa e xorda ca
ese petróleo que non me atrevo a imaxinar. 
Síntome doído pola xente que perde á for-
za a esperanza do horizonte, o pan do océ-
ano, o alento das marés. 
E cuspo o noxo contra todos os indignos
que feden desde lonxe a miseria moral e
hipocrisía. Eses que nos desgobernan des-
de sempre, pero ogallá nunca máis.

CARLOS NEGRO

praia de arnela, ira pro nobis 
punta batuda, ira pro nobis, 
praia de aguieira, ira pro nobis, 
praia de boa, ira pro nobis, 
boa pequena, ira pro nobis, 
.... 
ira pro nobis, ira pro nobis

SECHU

negro nuclear. 
negro negro 
como os meus pecados 
como os teus peScados

LUCÍA ALDAO

negra negra coma esta sorte 
a dos (i-)rresponsables 
lentos coma o cabalo negro do máis malo 
lenta coma a nosa sorte 
negra negra coma esta sorte que
haberemos de cambiar 
dunha vez por todas

YOLANDA CASTAÑO

si 
eu 

son un peixe 

ris-ras 
ris-ras 
ris-ras 

esperando a ferida

ESTEVO CREUS

Os galegos sen o mar non somos. Do mar
ven o pan e o saibo salobre das lagrimas
de luz dos nosos solpores. O noso é un
mar de vida que trae á nosas xanelas o in-
finito adormecido. 
Que a nosa indignación sexa forza
transformadora das conciencias. 
Que a maré da palabra sublevada percorra
toda a nosa nación. 
Casa da Cultura de Laxe . 
Na noite do dia 26 de Novembro

CESAREO SÁNCHEZ IGLESIAS

Nunca máis anegar o mar 
de escurar ameazas. 
do alacatrán denso que mata 
o voo do cormorán 
o ámbar das baleas.

Hoxe temos as redes ancoradas 
no pavor negro que ven do mar 
a mirada fixa nas mareas, 
e os oidos prendidos no vento 
que sopra forte 
en Camelle, no Pindo 
en Mar de Fora 
en Barrañán.

E ondean bandeiras 
de conveniencia 
buques bestas 
bestas feras 
e ninguén vela 
polas nosas costas

Ogallá que pola xanela 
aberta e espantada 
dos nosos corazóns 
emerxa unha espada 
que reviva o tempo de sal 
que lamba poderosa 
toda a escuridade.

Xa temos na man 
remos inxentes para navegar 
sen medo.

E un batallón na Costa da Morte 
un faro agardando o final do pesadelo

En Cabo Vilán virán espellarse 
os nosos NUNCA MÄIS.

UXÍA SENLLE

Romeiro hei de ir lonxe ao San Andrés 
con herbiñas de namorar 
dareille a quen alén MAR está 
o aloumiño do meu amor.

Hei de vestir a camisa de liño 
que ela teceu para min 
con herbiñas de namorar; 
anda o lagarto azul e souril 
a acaroar mapoulas vermellas 
nacidas de fusís, 
co aloumiño do meu amor 
alleo á guerra e ao seu tambor.

Morto ou vivo hei volver á terra 
q ela andou canda min 
con herbiñas de namorar; 
chouta o mascato polo cantil 
a vela-lo adro familiar, 
alo, lonxe na fin 
co aloumiñomdo meu amor

Cabo do mundo ao pé dun aguillón, 
doeme a guerra ruín 
entre herbiñas de namorar; 
corvo mariño voa xentil 
o amilladoiro ha levantar 
o pan santo a colorir 
co aloumiño do meu amor.

Romeiro hei de ir lonxe ao San Andrés 
con herbiñas de namorar, 
dareille a quen alén MAR está 
o aloumiño do meu amor.

XULIO CUBA

A ese cacique 
De napia violenta 
Que inaugura aquí e alá 
Anacos de miseria 
Repartindo desiguais 
Favores de merda, 
Moita marea, 
Marea negra, 
Pero non para o pobo que berra. 

A ese ministro 
Que sentado na cadeira 
Fuma xarutos 
De revolucionaria pobreza, 
Coa barba arranxada 
Polas mans de rameiras, 
Pagadas cos cartos 
Dos que despreza, 
Moita marea, 
Marea negra, 
Pero non para o pobo que berra. 

A ese presidente 
Que, como barca vella, 
Acabado bambea 
A esquerda e dereita 
Segundo conveña, 
Reconvertido fascista 
En demócrata enseña, 
Cazador furtivo 
De almas en pena, 
Moita marea, 
Marea negra, 
Pero non para o pobo que berra.

A ese ridículo déspota 
De moito mostacho, 
Menos estatura 
E mínima decencia 
Que cre que os demais 
Temos que apandar 
Coa nosa miseria 
E lamber aos que veñan 
Con moedas nas mans, 
Moita marea, 
Marea negra 
Pero non para o pobo que berra.

RAÚL GÓMEZ PATO

Ollei o lonxe
Ollei o lonxe 
e vin azul, 
e dixen: “que fermoso 
e o vento que me di amor...”

Ollei o lonxe 
e vin unha pega negra 
e dixen: “Chega a noite 
e me di silenzo...”

Ollei o lonxe 
e unha negrura mortal 
abafou meu alento 
e berrei: “ porque ei de morrer”

Ollei o lonxe 
e chorei.

MARCELINO DE SANTIAGO
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Roberto
Cordovani
‘O mundo
feminino
ten máis forza’

A.N.T.
Nos último días Composte-
la foi o escenario da estrea
das súas obras La Belle
Otero: o corpo que fala e
Aurora Rodríguez e a bone-
ca de carne, ambas basea-
das nos libros de Marga do
Val, ¿por que decide leva-
las á escena?

Porque ao meu interese
de reflexionar sobre o mun-
do feminino uníuselle o de-
sexo de adicarlle o ano a
personaxes galegas. Come-
cei cunha pescuda arredor
de Maruxa Mallo, María Ca-
sares e outras mulleres des-
tacadas e neste proceso ato-
pei o libro de Marga sobre
Carolina Otero, quen a de-
mais me falou de Aurora Ro-
dríguez. Quedei fascinado.

¿Como conxuga a reali-
dade biográfica coa ficción
do teatro?

Temos que partir dun
punto de equilibrio porque
me interesa recrear os aspec-
tos fundamentais que definen
o seus caracteres e as súas vi-
das. Tento que teña rigor e se-
xa fiel a realidade. De aí, que
certos pasaxes da vida de Ca-
rolina Otero non sexan reco-
llidos na obra, porque esta
muller mentía con frecuencia
e sobre certos sucesos aínda
non está clara a verdade.

¿Como son no escena-
rio estas mulleres?

Aurora Rodríguez é un
mostro firme de ideais, fría e
calculadora pero que no fondo
precisa de afecto. É unha per-
sonaxe intensa, pero moi tráxi-
ca que me emociona moito ata
o punto de que me fai chorar
nas táboas. Na Belle Otero
móstrase unha muller que evo-
luciona loitando contra o re-
xeitamento pola súa pobreza,
por ser galega e por ser puta.

¿Por que escolle perso-
naxes femininas para a súa
interpretación?

Son un actor que pode fa-
cer de todo, tanto a nivel de
actividades como de perso-
naxes. Sen embargo, coido
que a muller ten a forza, tan-
to no ámbito sexual, como
no emocional. Ela é a prota-
gonista, ela decide, ela selec-
ciona. Coincidentemente as
dúas personaxes que escollín
eran femininas, pero se en-
contro algún home coa mes-
ma fortaleza, non terei nin-
gún reparo en interpretalo.♦

Poemas do chapapote
Pode que sexa arriscado polo de agora afirmar que o Prestige deixará tamén chapapote na nosa histo-
ria literaria pero, pola presa que se deron os poetas, certo é que nunca como nesta traxedia os versos
agromaron con tanta forza e tanta celeridade.  Recollemos unha escolma das composicións enviadas
á lista de visitas da páxina web da Plataforma Contra a Burla Negra (http://burlanegra.vieiros.com/). 
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A pesar de estar tomada polo
chapapote, a illa de Ons érguese
impoñente na custodia da ría de
Pontevedra. Os turistas vense re-
mudados polos centos de volun-
tarios e as aves da reserva orni-
tolóxica petroleadas. É se cadra
o momento de lembrar o enorme
valor e a beleza que impresionan
a aqueles que non a coñecen e
que máis cedo ou máis tarde de-
berá ser recuperada.  

Praceres paisaxísticos, culi-
narios, históricos e arqueolóxicos
serán satisfeitos despois de tomar
o barco e ter arribado na illa. Nes-
te momento, tralo berro “Cama-
wey!”, voz de guerra dos mozos
que viñan na procura de diver-
sión, comeza a festa dos sentidos.

Diferentes son os motivos
que achegan os visitantes e que
os obrigan a regresar cada ano,
unha vez máis, e que van dende a
procura de tranquilidade ata o de-
sexo de sentirse un pequeno ex-
plorador dentro da casa. Tal vez,
algunha destas motivacións se
asemelle ás que provocaron as in-
cursións do século XVII dos cor-
sarios do norte ou dos piratas tur-
cos que aterraron aos habitantes
da illa e provocaron a súa fuxida.

A illa posúe unha zona de
campismo gratuíto de prazas li-
mitadas, punto de partida para os
centos de persoas que logo se
dispersarán pola praia e polo
monte en busca de natureza e li-
berdade. A praia de Melide, on-
de se pode practicar nudismo, a
cala de pedras Cova da Vella,
chea de pequenas covas no acan-
tilado, a Praia de Area dos Cans,
onde se atopa o sartego medie-
val Laxe do Crego, visíbel cando

a marea está baixa serán os des-
tinos máis habituais para disfru-
tar do mar. Pero se o que se pre-
fire é o monte ningún lugar me-
llor que a illa de Ons. O alto de
Centolo dende onde pode enxer-
garse a Praia da Lanzada, a illa
de Sálvora, a ría de Arousa e O
Grove, o mirador dos Fedoren-
tos onde se ve a illa de Onza, a
ría de Pontevedra e as illas Cíes
ou o alto de Cucorno, presidido
polo Faro de Ons, desde onde se
pode avistar toda a illa ou  a ruta
Xacobea Mar de Arousa, son un-
ha boa mostra desta riqueza.

Sen embargo, existe un pun-
to onde a realidade mestúrase
co máis alá. É o Buraco do In-
ferno. A furna de corenta me-

tros de profundidade, que chega
ata o mar, convértese na mellor
caixa de resonancia que da sen-
tido a unha das lendas máis
misteriosas da illa. Os poboado-
res aseguran que nos días de
temporal, cando as ondas baten
furiosamente contra as rochas,
escóitanse berros e xemidos.
Son os lamentos das almas que
ten atrapadas o diaño. 

Para poder retomar folgos
trala visita dos castros e os res-
tos das fortificacións ou supos-
tos castelos medievais, nada
mellor que xantar nunha da tres
casas de comidas que se repar-
ten pola illa, sendo a especiali-
dade o polbo ao caldeiro.

De gran riqueza natural, a

illa convértese nunha importan-
te reserva ornitolóxica e mari-
ña. Entre as colonias de aves
que sobrevoan a zona destacan
os exemplares de corvo mariño
cristado e de gaivota patiamare-
la ao tempo que conviven coa
parada errante das súas cur-
máns migratorias.

Terra do Cabildo Composte-
lán no ano 899 pasou ao longo
do tempo por diferentes propie-
tarios ata a súa expropiación en
1941 e finalmente a súa transfe-
rencia no 1984 á Xunta de Gali-
cia. A pesar de que a súa situa-
ción veciñal aínda está penden-
te de resolver, a illa constitúe un
dos bens de dominio público
máis fermosos do país.♦

A Illa de Ons
Sitios Ma r Ba r ros

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

Cando despois de oitenta anos de
finada, se abriu o sepulcro da ama
de cría de Otilia, no medio dos
restos de po e ósos, erguíase lu-
minoso e incorrupto o peito con
que fora aleitada a súa pupila. E
os doutores da Igrexa, especialis-
tas en descifrar sacros misterios,
declararon que aquel milagre non
era pola ama, senón pola cría.

Decidírono así, porque Otilia
ou Odilia, filla dos duques
de Borgoña e Alsacia, des-

de o primeiro momento tivo un-
ha vida chea de prodixios e pau-
tos coa divinidade.

A nena nacera ceguiña, e o
pai, prevendo a desgracia que
naqueles tempos caía sobre as
persoas con tal invalidez, bus-
cou un verdugo que a matase
antes de que comezase a sufrir
por tal deficiencia, pero o ver-
dugo, apiadado da cativa e su-
bornado pola nai, deixouna cun-
ha aldeana que a criase.

Ao cabo de certo tempo, o
mesmo Xesucristo visitou a un
bispo alsacián para lle indicar on-
de estaba a rapaza que permanecía
sen ser bautizada. E foi daquela
que, no intre en que o bispo tocou

cos óleos do bautismo nos ollos
de Otilia, esta comezou a ver.

Sen embargo, a rapaza seguiu
vivindo fóra do eido paterno, nun
convento onde se dedicaba á vida
relixiosa, ata que, sendo xa unha
mociña, mandou recado a seu ir-
mán, indicándolle que estaba vi-
va, que vía e desexaba mudarse
ao pazo ducal, se o pai o permi-
tía. Pero como o pai era home de
exacerbada e arroutada rectitude,
o rapaz propúxolle que se viñese
e lle dese a sorpresa.

M ala foi a hora en que tal
cousa decidiron, por-
que o duque, avergoña-

do e irado con aquel pecado seu
descuberto polo propio fillo,
deulle tal malleira ao rapaz por
obrar sen o seu consentimento,
que este morreu en poucos días.
E o duque, arrepentido, refu-
xiouse nun convento de por vi-
da e deixoulle a Otilia as rendas
dalgún dos conventos do seu te-
rritorio, pretendendo así norma-
lizar a súa situación.

Devota do Baptista, pois por
medio do bautismo perdeu a ce-
gueira e encontrou a luz (de ollos
e de fe dirá o santoral), Otilia de-

cidiu empregar as súas rendas na
construcción dun oratorio baixo
a advocación de san Xoán, nun
lugar alto, despexado e lumino-
so, que ela cría o máis idóneo,
para tan importante personaxe,
pero no intre en que comezan as
obras, cando un carro de bois
cargado de pedra se dirixía ao lu-
gar escollido pola promotora, ca-
eron por un barranco. Os obrei-
ros e persoas que tal viron, acu-
diron a recoller ao que dos bois
quedase para, polo menos, apro-
veitar a carne, e entón viron co-
mo os animais, no fondo do ba-
rranco, seguían arrastrando a pe-
sada carga ata un lugar onde, por
designio divino, pararon indi-
cando onde se debía facer a obra.

O tilia viviu orando e pro-
movendo obras de cari-
dade e patrimoniais para

a Igrexa ata o final dos seus dí-
as, e logrando coas súas prega-
rias os máis incríbeis favores. E
así, cando o pai de Otilia finou,
ela, coñecedora dos moitos e
moi graves pecados que comete-
ra, dedicou os seus rezos a pro-
curar a benevolencia divina, ata
que un día, en plena concentra-

ción oratoria, o ceo abriuse e,
aló arriba, Otilia viu a seu pai
entre os anxos e os santos, diri-
xíndose a ela para lle agradecer
a súa intervención para ser sal-
vado do lume eterno.

Xa velliña e acamada, cando
unhas monxas que a atendí-
an entraron no seu cuarto e

viron que non daba a pé nin a
man, comezaron a lamentarse
de que Deus a levase sen lle dar
tempo a comungar. Algunha das
monxas asegura que a encontra-
ron levitando sobre a cama, e
daquela caeron de xeonllos ante
tal imaxe, coidando que o trán-
sito ía ser unha ascensión, como
a da Virxe María, pero é nisto
que Otilia espertou e increpou-
nas por tela molestado en tan
grato momento, cando ela se vía
entrando no ceo e tratando ao ti
por ti aos máis grandes santos
que habitan a Gloria.

Naquel intre, diante de todas
as monxas, entrou no cuarto un
anxo que portaba un cáliz de ou-
ro e pedras preciosas, para lle dar
a comunión, antes de que ela, co
sagrado vaso nas mans, pechase
os ollos para sempre.♦♦

Santa Otilia, perde a cegueira co bautismo

AGASALLE
LIBROS NO

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

A NOSA TERRA



A marea negra impede celebrar
mañán a entrega, no Gran Hotel
La Toja, dos Premios de Comu-
nicación Social da Xunta de Ga-
licia. O ano pasado, por istas da-
tas, non houbo tan caticlasmático
inconvenente para verificar tal
reparto de galardóns, dos que me
correspondeu o destinado ao
xornalismo escrito. Douse para
min a gratísima coincidencia de
que cando ía penetrar no come-
dor do Gran Hotel (onde se efec-
tuaría o banquete oficial coroado
coa distribución dos premios por
outros tantos conselleiros da
Xunta), avisoume Xosé Palmei-
ro, presidente do Colexio de
Xornalistas galegos, de que Víc-
tor Freixanes ía chamarme, polo
seu móvil, pro darme unha boa
noticia. Era a de que o Xurado
do Premio Roberto Blanco To-
rres, de xornalismo de opinión,
(cuxo segredario aínda sigue
sendo o propio Freixanes) acaba-
ba de concederme o seu III pre-
mio anual. Posto que o i e o II, xa
os levaran, respectivamente,
Alonso Montero e Méndez Fe-
rrín, grandes figuras da Xeración
da Noite que eu inventei. 

O premio que leva o nome
do inxel xornalista már-
tir, otórgase polo labor,

máis ben literario, dun escritor
nos periódicos no transcurso da
ducia de meses precedentes á
convocatoria; o meu, dende o ve-
rán do 2000 ao do 2001, perten-
centes, mitade e mitade, a dous
séculos distintos. E tamén escri-
tos en dous diferentes periódi-
cos, anque non a medias exacta-
mente, posto que como A Nosa
Terra é semanal, somentes pui-
den publicar aquí medio cento de
anacos. Namentres que no xor-
nal, O Correo Galego, soían apa-
recer, tres á semana, no meu fo-
lletín do Novelo dos anacos e
polo tanto se aproximarían os
cento cincuenta.

■ O NOVELO DOS ANACOS.
Leva aparellado o Premio Ro-
berto Blanco Torres a publica-
ción dun libro, pola Universida-
de de Santiago, dos artigos que
constitúen a masa literaria galar-
donada, ou ben unha selección
dela, se é moita. Hoxe 12 de de-
cembro á mañá se presenta nun-
ha roda de prensa no Rectorado
de Fonseca (xa que dicir San Xe-
rónimo, o antigo colexio onde
verdadeiramente está, non é tan
evocador), o meu libro recén sa-
ído do prelo. Non fixo falla que
xustificara a miña  ausencia da
roda dicindo que o fado en sinal
de dó polo Marea Negra, como
era o meu propósito. Pois a do-
encia das miñas extremidades in-
feriores vedárome concurrir.
Agora, con mais virulencia a da
esquerda, que a da dereita o ano
pasado na Toxa, cando baixaba
de ganchete, bandoneándonos,
co Presidente da Xunta, que le-
vaba o oscar do meu premio na
mán. E non se pense que practi-
co o estilo simbolista, coma Va-
lle-Inclán no seu tempo. 

O novo volume contén abso-
lutamente todos os orixinais que

apareceron, neses doce meses,
baixo a rúbrica de O O novelo
dos anacos. Pois anque os sobri-
ños netos de don Roberto (encar-
gados da edición coma universi-
tarios máis que coma parentes de
Blanco Torres) intentaron reali-
zar unha escolma diles primei-
ramente, desistiron porque lles
resultou imposíbel, xa que están
engarzados uns cos outros, coma
gaviaos de cereixas, Cousa que
ocurre dende que empecei a es-
cribir o novelo nun par de xor-
nals galimorosos, constituíndo
un inseparábel conxunto, ata
agora, de mil cincocentos arti-
gos, nos que a lembranza se con-
funde ca fantasía, no discurrir da
historia que se vai empalmando
de cotío no texto. Baixo o lema
cunqueirano, e antes manoelan-
toniano: 

Corre novelo fío limpo corre
Coma no historia dourada corre, corre!

■ O LIBRO DOS EXEMPLOS.
Xa con ese cento e medio de
anacos formábase un libro de
considerábel volume e se agre-
gasen a eles o medio cento de
exemplos, aparecidos en A Nosa
Terra nese periodo anual, o
exemplar sobrepasaría moitísi-
mo as medidas habituais. Polo
que os editores decidiron dar un-
ha mostra so mentes dos exem-
plos, escollendo uns cantos, pro
que quede constancia que a sarta
deles tamén foi premiada co
Blanco Torres. 

Tendo en conta, ademáis, de
que os anacos de Borobó co-
rrespondentes a esa etapa se-

rán publicados próximamente no
I Libros dos Exemplos pola Edi-

torial A Nosa Terra, que estará
constituido polos sesenta e cinco
exemplos aparecidos ata o final
do 2001. Quedando os que se-
guín escribindo niste ano para un
posíbel II Libro, no que se reuni-
rán tamén as restantes semblan-
zas que vaian aparecendo nos
próximos meses, ata completar
unha cifra semellante. 

Ben quixera que tal I Libro
dos Exemplos saíra do prelo
á vez co que hoxe se presen-

ta en Santiago. Pero a miña vello
doca impideu que contara, por
agora, con retratos, fotos o dibu-
xos, de cada unha das persoas a
quen eu fun lembrando, coma é
aínda a miña intención. Cousa
difícil, ppos xunto a figuras moi
famosas, cuia celebridade pervi-
ve, intercalei outras lumbreiras
que eu coñecin e admirei, pero
que se apagaron sen alcanzaren a
fama, ou prenderan a chama da
popularidade. A causa da Guerra
Pluscuancivil as máis delas. 

Por iso, eu lle pregaría aos
parentes e amigos que conserven
algún retrato deses meus ines-
quecibles mestres ou compañei-
ros, llos remitan a Xosé Enrique
Acuña, para enriquecer asemade
a estupenda colección iconográ-
fica de A Nosa Terra.

Se ben hei de declarar, que en
principio os meus exemplos non
se referían aos homes cuio triste
sino levounos, coma Juan Gon-
zález del Valle, a finar nun cam-
po nazi de concentración, ou co-
ma José María Domínguez ou
Joaquín Seijo, o exilio, que inte-
rrompeu as súas brillantes carrei-
ras universitarias. Non. Os exem-
plos empezaron ventureiramen-
te, co de José Maria Castroviejo,

aproveitando o que dixen en Ti-
rán, co gallo da presentación do
seu libro de poemas. Seguiron,
por casualidade, ao ponderar a
biografía de Evaristo Correa
Calderón, que me deixara Ma-
nuel María na Coruña. Logo,
metido en faena, xa que non hai
dous por tres, escribín o exemplo
de Santiago Montero Diaz. 

E xa me liei a manta na testa,
recordando, mentras viva, un ca-
da semana os galegos que dal-
gunha maneira coñecín e admi-
rei. Anque fosen primeiramente
os que máis se caracterizaron po-
la súa inconstancia ideolóxica.
Sinalaba no segundo diles que “a
veleidade, na inmensa maioría
dos casos, consistía no tránsito
dunha posición revolucionaria
no mocedade ata unha situación
reaccionaria ou conservadora na
maturidade, que coincidiu niles
co apoxeo do franquismo”. An-
que en máis dun, foi forzada
claudicación e non voluntaria
conversión. 

A lgúns distes exemplos hu-
manos matízanse na Intro-
ducción ao libro que hoxe

se presenta, escrita por Victor
Freixanes, e que consiste na
transcripción da conversa que
mantivo conmigo en Santiago,
na pasada primavera. Non debeu
quedar satisfeito da extensión
dela o ilustre autor de Unha du-
cia de galegos pois encargóu, ao
noso común e querido colega
Palmeiro, -como director da Edi-
torial Galaxia-, a escrita dun li-
bro enteiramente adicado a
transcribir o diálogo que o presi-
dente dos xornalistas galegos ten
que manter co seu máis vedrao
compañeiro. ♦
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Anacos de Borobó
Un camiño
na noite
FRANCISCO CARBALLO

Avandálica ofensa que
todos os galegos
sufrimos desde o 13

de novembro, está a abrir
os ollos mesmo a algúns ce-
gos. Non é a primeira vez
na historia deste país que
acontecen feitos
deslumbrantes para enten-
der a realidade. Desde
1975 este é o facho de máis
longa luzada. 

A condución do Prestige
desde a costa ata o seu
afundimento por obra e
graza do ministerio español
de Fomento supera en
desvaríos ás derrotas histó-
ricas da “Armada
Invencíbel”, as de Trafalgar
etc. Implica desprezo ao
non consultarmos,
despropósito, ignorancia su-
pina e absoluta
irresponsabilidade. 

A Xunta foi ninguenada
polo Goberno Central. Os
ministros aos que
competía, o mesmo que
Fraga e os seus dous conse-
lleiros de cacería, son a ex-
presión  desoladora da de-
pravación política. A Xun-
ta e o Goberno de Aznar
coas primeiras propostas
de axuda económica aos
danados polo Prestige,
foron un chapapote á
conciencia para agachar a
catástrofe colectiva. 

En Muxía, e nalgúns es-
pazos da Costa da Morte,
houbo desconcerto e alí de-
ron a talla do seu ananismo
alcaldes e sectores
morbosos do vello caciquis-
mo.En seguida  veu a
explosión de cólera e carra-
xe de mariñeiros e vecinos
desde A Guarda  até Cedei-
ra. Veu a organización des-
de o Concello e as
Confrarías de Vigo, Ponte-
vedra etc. E asistimos á
épica das rías de Arousa,
Vigo, Pontevedra, Costa da
Morte e toda Galiza. As
manifestacións en Santiago
(Nunca máis, marea negra
gaiteira), os peches, a
clamorosa emisión radiofó-
nica desde o Concello de
Vigo etc son capítulos da
nosa Iliada. Algúns meios
de comunicación uniron as
súas voces para monstrar
ao mundo a grandeza gale-
ga e a miseria
gubernamental. Os máis se-
guen a manipular.

O facho arde. Se desta
non somos capaces de
aprender, é que somos mor-
tos que loitamos nunha
“santa compaña”  de aluci-
nados. Desperta, Galiza, oi-
mos; aí están os mariñeiros,
todo o orgullo da nosa estir-
pe. As praias enchéronse de
voluntarios por
solidaridade. Grazas. Mais
tamén están aí os opresores
de sempre co engano, o
mercadeo, a esmola, a
deshonestidade. É hora de
esixir e de elexir
“liberdade”.♦♦

O exemplo dos exemplos

Raimundo García Domínguez, Borobó.                                                                                                                           A . N .T.



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.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Do mércores 18 ata o 12 de
xaneiro, na sala de exposi-
cións do Edificio Liceo.

BueuBueu
■ CINEMA

GRACIAS
POR EL CHOCOLATE
O venres 20 vai ser proxec-
tada esta fita franco-suíza,
rodada no 2000, baixo a di-
rección de Claude Cha-
brol, polo Cineclube na
Casa da Cultura, 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 fotográfica
sobre o ecosistema mariño
do noso país, que pretende
amosar a beleza e a diversi-
dade zoolóxica, buscando o
equilíbrio entre as especies
popularmente coñecidas e as
descoñecidas. O resultado
de 25 anos de experiencia
mergullándose e fotografan-
do o mundo submariño.

CambadosCambados
■ MÚSICA

NIÑOS MUTANTES
A banda de pop granadina
vai tocar na sala A Pera o xo-
ves 26 ás 0:30 da noite. O
venres 27 á mesma hora ac-
tuará na sala Xoel López
(Deluxe) levando o seu pop
británico, mesturado con
soul funk, á sala; o prezo da
entrada é de 3 euros. O ven-
res 3 ás 0:30 tocará o sevilla-
no Tom, coa súa persoal
mestura de rock, rumba,
pop... con entrada de balde.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS
DEL VALLE SUÁREZ
Ten unha mostra de óleos,
debuxos e escenografías no
Auditorio Municipal ata o
28 de decembro.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

MIL LÚAS
O Centro Social Autoxestio-
nado Mil Lúas (Beiramar 36,
entrada por Xavier Fonte)
organiza unha lectura de tex-
tos de KK Japi o xoves 12
ás 20 h. Representación Te-
atral o venres 13 as 21:30.
Obradoiro de Socialización
do Coñecemento Científico
o sábado 14 ás 19; e ás 21:30
Repichoca Poética. O do-
mingo 15 ás 19:30 será o
obradoiro de escoita musical
adicado a Tom Waits.

■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe, dentro do ciclo Nou-
velle Vague, poxectará a pe-
lícula La Corrosse d’Or (Je-
an Renoir, 1952) este xoves
12 ás 20:15; e L’Eau à la
Bouche (Jacques Doniol-
Valcroze, 1960), o sábado
14 ás 20:45. Como colofón
ao seminario “As tradicións
populares no cine espa-
ñol”, o venres 13 ás 20:45,
poderemos contemplar
Amanece que no es poco
(J.L. Cuerda, 1988). No ci-
clo adicado a Abbas Kiaros-
tami, proxectaranse ABC
África (2001) o sábado 14 ás

18:15; Un traxe de boda
(1976) o luns 16 ás 20:15; e
A vida continúa (1992), o
mércores 18 ás 20:15 tamén.
Dentro da sección Expresio-
nismo, proxectarase A Mo-
neca (Ernst Lubitsch,
1919) o martes 17 ás 19:45;
e ese mesmo día pero ás 21,
na sección Preestrea, Sweet
Sixteen (Ken Loach, 2002)

■ EXPOSICIÓNS

JOAQUÍN BALSA
O ourensán mostrará a súa
pintura, baixo o título de Re-
alidade Activa, na Biblioteca
M. Glez. Garcés ata o 2 de
xaneiro. As características
dalgún traballo achégano ao
cubismo, mais resulta com-
plicado encadralo nun estilo
dadas as súas diferentes e
variadas experiencias.

PICASSO NOVO
A Fundación Barrié presen-
ta esta mostra, monográfica,
por vez primeira no Estado,
sobre os primeiros anos do
artista e que abranxe desde
as súas criacións en Málaga
ata o ano 1906, cando inicia
a súa etapa cubista. Incluirá
máis de un cento de obras
da adolescencia e xuventu-
de e poderase aprezar a evo-
lución da súa formacion co-
mo pintor, recollendo mo-
mentos estilísticos da súa
carreira como a etapa azul.

A mostra fai especial finca-
pé na etapa coruñesa do ar-
tista e presentarase, por vez
primeira, unha selección
significativa de obras deste
periodo, que non foi exhibi-
da ata o momento. Do 17 de
decembro ata o 17 de mar-
zo. Para máis información
visitar www.fbarrie.org.

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

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de decembro, a
Casa das Ciencias vai aco-
ller esta mostra fotográfica
submariña, que forma parte
dunha unidade didáctica so-
bre o ecosistema mariño do
noso país, que pretende
amosar a beleza e a diversi-
dade zoolóxica que encerra
o mar, que á vez sirva como
fío condutor para axudar a
divulgar e coñecer mellor as
nosas especies. O resultado
de 25 anos de experiencia
mergullándose e fotogra-
fando o mundo submariño.

■ MÚSICA

MILLADOIRO
O recoñecido grupo folc
galego dará un concerto de
presentación do seu último
traballo, O niño do sol, o
mércores 18 no Palacio da
Ópera ás 20:30 h.

HOMENAXE
AOS GAITEIROS
AA.C. Alexandre Bóveda or-
ganiza estes concertos-home-
naxe para os xoves 12 e 19 no

Fórum Metropolitano do Par-
que Europa, con entrada de
balde. O xoves 12 ás 20 h. na
honra de Cardelle, Xosé Ca-
sal e Fernando Álvarez, toca-
rán Millo Verde, Ricardo
Santos e Marcelino, Os Fiu-
zas de Montealto, Os Xare-
los, Aula Folque, Aso-
ciación Cultural Donaire. O
xoves 19 ás 20 h., homenaxe-
ando a Xosé Temprano, Fran-
cisco Paradela e Emilio Co-
rral, tocarán Susana Seivane
e Brais Maceiras, Óscar
Miranda e Vítor Iglesias,
Os Fonte Suairas, Alén do
Mar, Coros e Danzas Eidos
e Cantigas da Terra.

DASK
Dará un concerto na sala
Mardi Gras o sábado 14.
Para máis información en
www.salamardigras.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 Barrié
na súa sede, os luns ás 20:30.
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

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
Do mércores 18 ata o 19 de
xaneiro a Autoridade Por-
tuaria Ferrol-San Cibrán
acollerá esta mostra foto-
gráfica submariña sobre o
ecosistema mariño do noso

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

A editorial Xerais vén de re-
matar a tradución da triloxía
de O Señor dos aneis, de J. R.
R. Tolkien, pouco antes de que
no cinema se estree a segunda
parte da saga dirixida polo ne-

ocelandés Peter Jackson. A
traslación de Moisés Barcia
condúcenos a través da Terra
Media na nosa lingua, xusto
agora que tamén nós loitamos
contra a sombra negra.♦

AA TTerra Media fala galegoerra Media fala galego
O O TTrinquerinque
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☞ OITO MULLERES. O
asasinato dun industrial

colle á súa familia e servicio –oi-
to mulleres en total– na súa casa
illadas durante unha nevada. En-
tre elas está a sospeitosa. Musi-
cal que lembra os dez negriños.

☞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 tra-

ballo, un rapaz parisino vai a estu-
diar a Barcelona cunha bolsa Eras-
mus. Alí convive na mesma casa
con alumnos de moitas nacionali-
dades. Topicazo sobre o multicul-
turalismo 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 sobre
as vellas ideas da esquerda ou so-
bre as ideas de certos vellos de es-
querda e o que teñen de recuperá-
bel ou de obsesión pesimista. A
alternativa está nas dúas mulleres
da fita. Protagonizada por Merce-
des 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

repúblicano fusilado comeza a
traballar de asistenta na casa
dun espía alemán, o que dá pé
a unha tórrida e imposíbel his-
toria 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
transmitir tensión, sen tregua,
o espectador. 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 apa-
gar a lus.♦

CarCarteleirateleira

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

A Orquestra vai dar un concerto o
venres 13 ás 21 h. no Círculo das
Artes de LUGO; o mércores 18 no

Auditorio Príncipe Felipe de OVIE-
DO ás 20:30; e o xoves 19 ás 20:30
no Pazo da Ópera d’A CORUÑA.♦

Sinfónica de GaliciaSinfónica de Galicia

Acto de reafirmación deste quinteto madri-
leño que move con inusual destreza as gui-
tarras para crear música pop-rock. Presenta-
rán o seu traballo Beatiful Scars o venres 13
na sala Mardi Gras d’A CORUÑA a partir
das 22 h; e o sábado 14 na Iguana Club de
VIGO a partir das 00:30 h. As entradas están
á venda, por 6 euros (antecipada) ou por 9
(billeteira), no Noni’s e Portobello n’A Co-
ruña, e en Elepé e La Columna en Vigo.♦

Jet LagJet Lag

Milladoiro
toca o

mércores 18
no Palacio
da Ópera

da
CORUÑA.



país, que, a través de 50 fo-
tografías, pretende amosar
a beleza e a diversidade
zoolóxica que encerra o
noso mar, desde un punto
de vista artístico que á vez
sirva como fío condutor
para axudar a divulgar e
coñecer mellor as nosas es-
pecies. O resultado de 25
anos de experiencia mer-
gullándose e fotografando
o mundo submariño.

IMAXES MAIORES
Sete xoves fotógrafos, na-
dos entre  o ano 67 e 78, co-
mo son Andrea Costas,

Fran Herbello, Cristina
Rodríguez, Zoraida Mar-
qués, Quique Lista, Jorge
Meis e Óscar Cela tentan
mostrar a súa visión do
mundo dos maiores. No
Centro Cultural Torrente
Ballester ata o 15 de de-
cembro.

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

LOS PROBERVIOS
Esta mostra de traballos de
Goya estará na Casa da
Cultura ata o 1 de xaneiro.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
As imaxes deste fotógrafo da
Costa da Morte podemos
contemplalas no Auditorio
Municipal ata o mércores 18.

AA LarachaLaracha
■ MÚSICA

THE PRIVILEGE,
ZEN ZERO & PÜLSAR
Este venres 13 a partir das
23 h. no pub Stereo, con en-
trada de balde. O cuarteto de
Privilege está comprometi-
do co rock e o son seattle;
Zen Zero vai de rock, punk,
metal e incluso hardcore
nunha mestura suxa e con-
tundente; e Pülsar defínese
como grupo a medio camiño
entre o emo e o new metal.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

LUÍS ESCOBAR...
Fotógrafo dun pobo é como
se titula esta mostra que po-
demos contemplar na Sala
de Exposicións da Funda-
ción Caixa Galicia.

JORGE ESPIRAL
A súa pintura está exposta
na sala Amarante baixo o tí-
tulo Como una... cafetera.

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

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

■ MÚSICA

CARLOS GUSTAVO
Este xoves 12, o brasileiro
vai actuar no Clavicémba-
lo, levando coa súa guitarra
e a súa voz o son da bossa-
nova ao local. O madrileño
Javier Coble porá o sába-
do 14 a nota flamenca nas
actuacións deste mes. O
vindeiro xoves 19 o concer-
to correrá a cargo da banda
lucense Holywater.

MalpicaMalpica
■ MÚSICA

ZËNZAR + KASTOMÁ
Este concerto estaba progra-
mado para a presentación do
novo CD dos primeiros,
Rockanrol, e do recopilato-
rio Mixtura, antes da marea
negra do Prestige, polo que
agora os organizadores que-
ren que sirva tamén para
apoiar aos afectados polo
vertido e facerlles esquecer
por unhas horas o desastre.
Venres 13 ás 23 h. no pub A
Roda, con entrada de balde.
Máis info: www.zenzar.info 

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO 1930-1980
Unha selección de obras da
súa produción vai ser ex-
posta no museo Manuel To-
rres, do 28 de novembro ata
o 26 de decembro.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do Cen-
tro Galego de Arte Contem-
poránea na que destacan
obras de Jorge Castillo,

Eduardo Chillida, Anto-
nio Saura,  Antoni Tápies,
Christo, Enzo Cucchi, Ap-
pel Karel, Njaume Plensa
ou Perejaume, entre ou-
tros. Ata o 10 de xaneiro no
Centro Comarcal.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

CÁNDIDO FDEZ. MAZAS
Vangarda, militancia e es-
quecemento, no Centro
Cultural da Deputación ata
o 12 de xaneiro.

GRAVADO CAIXANOVA
AAula de Cultura Caixano-
va vai acoller esta VII mos-
tra internacional durante o
mes de decembro.

OUTONO
FOTOGRÁFICO 02 
Na Aula Cultural, ata o do-
mingo 15, Impresións de
Xoel Gómez Losada. O
Museo Municipal acollerá,
ata o mesmo día, Cuba. Ca-
tro cámaras, un obxectivo.

■ MÚSICA

SUBSONICS / LASCIVOS
Os coruñeses Lascivos reco-
llen a mellor herdanza de
bandas como Parálisis Per-
manente ou The Cramps e
teñen unhas gañas tremen-
das de dalo todo no escena-
rio. Subsonics, de Atlanta
(EE UU), é un trío mestura
de rock descarnado, garaxe
glamouroso e pop torturado.
Estarán este xoves 12 no
Rock Clube por 10 euros
(antecipada) ou 12 (na bille-
teira). A venda de entradas
realízase no Beasto e Crá-
pula, na Coruña;  A Caver-
na, en Vigo; A Reixa, Bar-
Tolo, A Calexa e Lixo Urba-

no, en Santiago; e Peggy
Records, Serie B, Supercool,
FAR, BarCelona, Castelao e
Montecarlo, en Ourense.

PontearPonteareaseas
■ MÚSICA

TERESA NÓVOA
E Alejo Amoedo en con-
certo o domingo 15 no Au-
ditorio Municipal.

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 espectá-
culos, do que é autor o fa-
lecido Roberto Vidal Bo-
laño, que xunto con An-
xeliños e Criaturas com-
pleta a triloxía dedicada á
contemplación de deter-
minados aspectos da nosa
conduta social, económi-
ca e política. Vai ser re-
presentada no Auditorio
Municipal este xoves 12
ás 20:30 h.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

QUITTING
Dentro do ciclo de cine orien-
tal que está a promover Cai-
xanova, esta fita vaise pro-
xectar o luns 23 no Principal.

■ EXPOSICIÓNS

ARTE INTERNACIONAL
ENTRE DOUS MILENIOS
Mostra que poderemos
ollar nas salas de Caixano-
va da Praza de S. Xosé e
Gagos de Mendoza ata o 5
de xaneiro.

COLECCIÓN AENA
Estará exposta, ata o 10 de
xaneiro, no Café Moderno.

OSWALDO
GUAYASAMIN
A súa morte, hai un par de
anos, supuxo a desapari-
ción do considerado o de-
rradeiro artista da épica re-
dentorista da dramática his-
panoamericana. Esta mos-
tra abranxe un amplo per-
corrido plástico e podere-
mola comtemplar no Espa-
cio para a Arte de Caja
Madrid desde o venres 13
ata o 13 de xaneiro.

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

JOSÉ DE GUIMARÃES
A sala de exposicións Cai-
xanova na praza de San Xo-
sé e en Gagos de Mendoza
vai acoller, ata o 4 de xa-
neiro, unha mostra da pin-
tura deste artista.

■ MÚSICA

ANGEL DIVINE +
THE STORMRIDER
O sábado 14 ás 23 h. a sala
Camawey será o escenario
para esta banda de Avilés,
con entradas a 3 euros. O
venres 27 tocarán na sala
Moon Cuesta e Sugar
Mountain, os primeiros de
Vigo e os segundos de Pon-
tevedra, as dúas bandas de
hard-rock, ás 23 h. co prezo
da entrada a 3 euros. O sába-
do 28 ás 23 h. concerto fla-
menco da man dos ponteve-
dreses Los Potros; entrada e
consumición por 3 euros.

REAL FILHARMONIA
DE GALICIA
En concerto o venres 20 no
Pazo da Cultura.

■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Baixo a dirección de Car-
los Blanco vai ser posta en
escena por Nordesía Pro-
duccións o sábado 21 no
Pazo da Cultura.

RedondelaRedondela
■ CINEMA

CINE DO SUR.
A OUTRA REALIDADE
Como unha proposta de
achegamento á realidade
dos países empobrecidos ou
comunidades marxinadas
xorde esta iniciativa. Po-
ñente, da directora Chus
Gutiérrez (2002) vaise pro-
xectar o venres 13 no Audi-
torio da Xunqueira ás 22 h. 

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Poderiamos dicir que nesta
produción de Matarile Tea-
tro, IGAEM e Teatro Ga-
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O Festival de Música de Vigo re-
mata o 20 de decembro. Ven cele-
brando os concertos no Conserva-
torio, Concatedral, MARCO e Ho-
tel Meliá Mondariz Balneario con
acceso libre, e no cine Fraga con
entrada (telf. 902 434 443). O pia-
nista Nicasio Granaille vai inter-
pretar obras de John Cage o xoves
12 das 20:30 h. en diante no MAR-
CO. O sábado 14, Gérard Lesne,
xunto con Il Seminario Musicale,
darán un concerto na Concatedral
de Sta. María ás 21:30 h. O domin-

go 15 ás 20 h., o Fraga vai acoller
un concerto do violinista Vadim
Repin e do pianista Alexander
Melnikov. O martes 17 ás 20:30 no
Cine Fraga vai actuar The Lind-
say String Quartet e Michael Co-
llins. Clausurase esta edición do
festival o venres 20 co concerto no
Cine Fraga que van ofrecer En-
semble Elyma e Gabriel Garrido,
presentando a ópera A virtude das
frechas do amor de Cavalli, en
conmemoración da Batalla de Ran-
de.♦

ArAre-More-Moree

Franca Rame e Darío Fo perfilan
os personaxes desta obra introducín-
doos en situacións grotescas, onde a
arma do riso bate nos puntos máis
fráxiles e que máis poden doer ao
eterno antagonista, o home. Tratase

dunha visión crítica e solidaria das
sempre difíciles relacións entre ho-
me e a muller. Será representada por
Uvegá teatro o domingo 15 no Au-
ditorio Municipal de BOQUEIXÓN; e
o venres 27 en MALPICA.♦

MullerMullereses

Esta coñecida obra de R. Valle-In-
clán vai ser representada por Ur
Teatro en PONTEVEDRA o mérco-
res 18 no Pazo da Cultura; en VI-
GO, estarán no C.C. Caixanova o

xoves 19; estarán no escenario do
teatro Principal de OURENSE o
venres 20; no teatro Rosalía d`A
CORUÑA representarana o sábado
21 e domingo 22.♦

Luces de BohemiaLuces de Bohemia

Esta é a oferta do C.C. Caixanova de
VIGO para este Nadal; o domingo 22
Monicreques de Kukas van repre-
sentar a obra Xan Trapallas; oa obra

Y de repente ¡Plif! será representada
por P.T.V. Clowns o domingo 29; o
luns 30 representarán este traballo no
teatro Principal de OURENSE.♦

TTeatreatro en familiao en familia

Vai representar en varias salas do
noso país o seu espectáculo polito-
xicómico Yoni Medio Gramo, un
monólogo cómico cargado de hu-
mor negro, salvaxe e supercanalla.
O mércores 18 no Clavicémbalo
de LUGO, o o sábado 21 ás 23:30
no Camawey de PONTEVEDRA.♦

Juanillo EstebanJuanillo Esteban

Esta banda vai dar un concerto en VIGO
o venres 20 na Iguana; e o sábado 21 en
La Burbuja de OURENSE.♦

BurningBurning
Zënzar,

á dereita, e
Kastomá
tocan en

MALPICA,
con entrada
de balde, o
venres 13.

Lascivos,
á esquerda,
tocarán co
grupo de
Atlanta,
Subsonic,
este xoves
12 en
OURENSE.

The
Privilege,

Zen Zero e
Pülsar tocan

este venres
13 na

LARACHA.

Animaliños,
de Roberto
Vidal
Bolaño, será
representada
este
xoves 12
n’AS
PONTES.



lán, se está a falar continue-
mente da morte, máis cunha
ironía que ratifica as ganas
de vivir e a necesidade de ser
queridos por riba de todo, co
obxectivo posto en rirmos
das nosas miserias cotiás. Se-
rá representada o domingo
22 no Auditorio Municipal.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía de natureza, co-
ñecido como o máis impor-
tante a nivel mundial, organi-
zado pola BBC Wildlife Ma-
gazine e o Museo de Historia
Natural de Londres, van ser
expostas no auditorio muni-
cipal ata o 1 de xaneiro.

SalvaterraSalvaterra
■ MÚSICA

ORQUESTRA DO
CONSERVATORIO...
de Música Tradicional da
Universidade Popular de Vi-
go que dará un concerto o
venres 13 na Casa da Cultura.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

SÍNDROME DE DOWN E
ESCOLA
Cuarta edición destas xor-
nadas que se desenvolverán
o venres 13 e sábado 14 no
Auditorio da USC.

■ CINEMA

CINECLUBE COMPOSTELA
Programa a desenvolver na
Facultade de Xornalismo.
Xoves 12: ás 19, O anxo azul
(Der claue engel, 1930, Josef
von Sternberg); ás 22, Poli-
zei Films (Polizeifilm, 1970,
Wim Wenders) e Os artistas
na cúpula do circo: indeci-
sos (Die artisten in der
zirkuskuppeel: ratlos, 1968,
A. Kluge). Venres 13: ás 19,
Fata Morgana (1968-70,
Werner Herzog); ás 22, A
princesa das ostras (Die aus-
ternprinzessin, 1919, Ernst
Lubitsch). Luns 16: ás 19,
Viaxe da Mamá Küsters ca-
ra ao ceo (Mutter Küsters
fahrt zum himmel, 1975,
Rainer W. Fassbinder); ás
22, O poder dos sentimentos
(Die macht der gefühlek,
1983, Alexander Kluge).
Martes 17, ás 19, Tamén os
ananos comezaron peque-
nos (Auch zwerge hablen
klein angefangen, 1971,
Werner Herzog); ás 22, Po-
lizeis Films (Polizeifilm,
1970, Wim Wenders) e Mo-
vimento falso (Falsche bewe-
gung, 1974, Wim Wenders).
Mércores 18: ás 19, O testa-
mento do doctor Mabuse
(Das testament des Dr. Ma-
buse, 1933, Fritz Lang); ás
22, 3 LP`s americanos (Drei
amerikanische LP`s, 1969,
Wim Wenders) e Alicia nas
cidades (Alice in den städen,
1974, Wim Wenders).

FANZINASA
Curtametraxes e música, o
mércores 18 ás 22 h. na sa-
la Nasa.

■ DANZA

GELABERT - AZZOPARDI
A compañía barcelonesa vai
actuar do xoves 19 ao sábado
21 ás 22 h. no teatro Galán.

■ EXPOSICIÓNS 

PACO PESTANA &
MANUEL PATINHA
Ata febreiro esta vai ser a
mostra que acolla o Audito-

rio de Galiza, baixo a súa
propia produción.

LUIS LORENZO
Ten unha mostra de pintura,
titulada Máis vetas, no ho-
tel Porta do Camiño orga-
nizada pola galería José Lo-
renzo, ata o 10 de febreiro.

CARTEIS SOBRE A SIDA
Mostra internacional que po-
demos contemplar na Sala
de Exposicións de Caixa Ga-
licia ata o 15 de decembro.

VARI CARAMÉS
NA CATEDRAL
A Fundación Catedral Sta.
María de Gasteiz e a Uni-
versidade de Santiago orga-
nizan esta mostra fotográfi-
ca no Colexio de Fonseca.

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,
cerimonias e sucedidos a
través dos debuxos de
Francisco Vázquez Díaz
“Compostela”, mostra que
se inaugura este venres 22
no Museo das Peregrina-
cións, onde permanecerá
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.

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 incorpora-
das recentemente (Mónica
Alonso, Xoán Anleo, Rafa-
el Baixeras, S. Cidrás,
Elmgreen & Dragset,
Duane Michals, Ernesto
Neto, Manuel Vilariño), e
nelas pódense rastrexar os
temas da identidade e as re-
lacións entre o entorno e o
individuo. A colección da
Fundación Arco, en depósi-
to, fórmana cento coarenta
pezas e inclúense as dúas
adquisicións máis significa-
tivas deste ano: a vídeo-ins-
talación Middlemen 01 do
holandés Aernout Mik, e a
escultura bombilla Panneau
Lumineus nº 4, La Route 01
do francés Xavier Veilhan.
Ata xaneiro de 2003.

MANUEL VILARIÑO
A fotografía do galego circu-
la entre a vida e a morte. Sim-
boliza a unión enigmática da
materia: o vínculo de aniqui-
lación e vida que a existencia
sempre desprega. A presenza
continua de animais fálanos
do sentimento de precarieda-
de e intensa afección de quen
se atopa máis próximo dese
fondo desde a pura elementa-
riedade. Fío e sombra perma-
necerá no CGAC ata xaneiro
de 2003.

MONA HATOUM
Esta libanesa residente en
London, maiormente, 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

ASTRUD
Pop en directo desde Barce-
lona para o próximo xoves
19 ás 22 h. na sala Nasa.

DEZ ANOS DE
MADALENAS CÓSMICAS
O grupo musical Kozmic
Muffin cumple dez anos
desde a súa formación. Para
conmemoralo a banda invi-
ta a incondicionais e curio-
sos a repasar a súa historia
a través dun concerto de
xuntanza que se celebrará
na sala Nasa o sábado 28 de
decembro. 

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 12 ás 21 h., bai-
xo a dirección de Adrian
Leaper, e con Ewa Pobloc-
ka ao piano, dará un concer-
to, sendo o custe da entrada
de 9 euros. O sábado 21 ás
18 h., outro concerto desta
mesma formación, acompa-
ñada pola Collegium Com-
postellanum, e baixo a di-
rección de M. Zumalave;
prezo da entrada 3 euros. No
Auditorio de Galicia.

O XUÍZO
O dúo humorístico Roda-
ballo e Tigretón vai actuar
este xoves 12 ás 22:30 h.
no clube de jazz Dado Da-
da. O venres 13 ás 22.30 h,
repichoca a cargo de Igna-
si Tarrasa Grupo. O mar-
tes 17 ás 22.30 h. máis re-
pichoca. O xoves 19 ás
22:30 h. festa fin de trimes-
tre da Escola Estudio cun-
ha repichoca do profesora-
do e alumnado.

■ TEATRO

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.

ULTRANOITE
ANTOLÓXICA II;
CABARÉ COLECTIVO
Dez anos de Nasa signifi-
can 10 anos de ultranoites,
ese invento patafísico e sin-
gular que envexan en moi-
tos outros lugares do plane-
ta, pero que só pode oco-
rrer, con todas as garantías,
en Cabo San Lourenzo, a
un paso de Santiago de
Compostela. Nesta Ultra-
noite especialísima, a modo
de antoloxía, van tratar de
recuperar a algúns dos ar-
tistas que protagonizaron as
primeiras ultranoites, xente
como o mítico John Balan,
Manuel Manquiña, María
Pujalte, Quico Cadaval,
Carlos Blanco, Mofa e Be-
fa, César Martínez Goldi,
Luís Tosar, Piti Sanz,
Claudia Campos, Nekane
Fernández, Josito Porto,
Rafa Xaneiro, Manuel
Cortés, Miguel de Lira,
Patricia de Lorenzo, Mar-
ta Pazos, Marcos Ptt...
moitos deles músicos e ac-
tores populares hoxe en día.
O venres 20 e sábado 21 ás
23 h. na sala Nasa.

SanxenxoSanxenxo
■ MÚSICA

TOMÁS CAMACHO
Ademais de Teresa Nó-
voa e Margarita Guerra
que darán un concerto o
venres 13 no Auditorio E.
Pardo Bazán.

VVerínerín
■ MÚSICA

CORAL DO LICEO
DE VILAGARCÍA
Os amadores desta música
teñen unha cita co reperto-
rio desta formación na Igre-
xa dos PP Mercedarios o
sábado 14.

VVigoigo
■ ACTOS

¿XOGAS?
EN GALEGO PODEMOS
Dentro deste programa terán
lugar de 18:30 h. a 20 h. diver-
sos obradoiros dirixidos a
crianzas de 4 a 10 anos. O ven-
res 13 na Ludoteca de Lavado-
res, Obradoiro de Colgantes,
Maquillaxe, Xogos Cooperati-
vos e Populares... O sábado 14
no Centro Cívico de Teis, Xo-
gos con fichas grandes, obra-
doiros e xogos populares. O
domingo 15 na Ludoteca de
Coruxo, Obradoiros, Con-
tacontos, Xogos, Bailes... 

NOITES VIVAS
O programa da Concellería de
Xuventude oferecerá as seguin-
tes actividades. No C.X.M.
Uruguai: encadernación o ven-
res 13 ; selfservice (obradoiros
libres), sala de xogos e sala de
internet, os venres 13, 20 e 27,
e os sábados 14, 21 e 28; ador-
nos de nadal o sábado 14. No
pavillón do Berbés: bailes de
salón os venres 13, 20 e 27; ta-
tuaxe, pachanga nocturna o
venres 13; musculación e
squash os venres 13, 20 e 27.
Na A.X. Abertal: futbolin, in-
ternet, sala multiusos, PIX, os
venres 13, 20 e 27, e os sába-
dos 14 e 28; concerto ás 21:30,
o venres 13; Kombina, cócte-

TORNEO DE XADREZ M. GORKI
A asociación Maximo Gorki de Vigo
organiza o XXIII torneo de xadrez
Amizade a 6 roldas, sitema suízo, 1 1/2
h. cada xogador, o sábado 14 e domin-
go 15 e sábado 21 e domingo 22 de de-
cembro, en sesións de mañá e tarde.
Máis información no telf. 986 224 457. 

CURSOS EN MIL LÚAS
O Centro Social Autoxestionado Mil Lú-
as d’A Coruña (Beiramar 36, entrada por
Xavier Fonte) realiza un curso de Percu-
sión Africana os xoves, de 17 a 19 h, a
cargo de Ibou por 35 euros ao mes e do
que se pode solicitar máis información
no telf. 661 009 148 ou no correo elec-
trónico ibou_djembe@hotmail.com.
Curso de Danzas Africanas os luns, mar-
tes e venres de 16:30 a 18:30, de balde.
Obradoiro de Socialización do Coñece-
mento Científico, o sábado 13 ás 19 h.
Obradoiro de Malabares os domingos de
22 a 24 h, de balde. 

PREMIO DE TRADUCIÓN
PLÁCIDO CASTRO
Poderán concorrer a este certame todos
os tradutores que teñan publicado na bi-
blioteca virtual www.bivir.com algunha
obra da literatura universal en galego en-
tre o 1 de novembro de 2001 e o 31 de
decembro de 2002, así como as obras fi-
nalistas da anterior edición. Haberá un
primeiro premio, dotado con 3 mil euros;
e 2 finalistas que poderán concorrer na
seguinte edición. A entrega dos premios
realizarase o 25 de xaneiro en Camba-
dos. Para máis información contactar co
telf. 986 357 238 ou info@igadi.org. 

CERTAME DE NARRACIÓNS
BREVES MANUEL MURGUÍA
O Concello de Arteixo convoca a XII edi-
ción deste premio ao que poderán conco-
rrer todos os autores cunha única obra es-
crita en galego e de tema libre. Os relatos
serán orixinais e inéditos, cunha extensión
mínima de 15 folios e máxima de 30.

Presentaranse por catruplicado, mecano-
grafados a dobre espazo por unha soa ca-
ra. Levarán un título e un lema e acompa-
ñaranse dun sobre fecho onde figurarán os
datos do autor. As obras deberán enviarse,
antes do 1 de marzo, ao Concello de Ar-
teixo (pr/ Alcalde R. Dopico 1, 15142) O
premio está dotado de 3.665 euros.

CARTEIS DO ENTROIDO
O Concello de Vigo organiza un con-
curso para escoller o cartaz que vai
anunciar as festas do Entroido. Os ori-
xinais deberán incluír o logotipo oficial
do Concello e os textos do entroido,
que serán facilitados no Concello (pr/
do Rei s/n) de 9 a 14 h. Poderase parti-
cipar no concurso con todas as obras
que se queira, sempre que sexan orixi-
nais e inéditas. Os traballos terán unhas
dimensións de 40 x 55 cm, en sentido
vertical. Presentaránse en soporte ríxi-
do desmontábel e a técnica empregada
será libre. Os carteis presentaránse bai-

xo lema e, xunto con eles, presentarase
un sobre adxunto pecho no que se in-
clúan os datos do participante e no que
figure o lema. O prazo para entregar
traballos remata o 20 de xaneiro.

CURSOS
O C.V.C. Valadares de Vigo ten aberto o
prazo de inscrición para os seguintes cur-
sos: Autocad 2000, de 50 horas de dura-
ción, os luns e mércores. Iniciación a Fo-
tografía, entre marzo e xullo. Decora-
ción, de 50 horas de duración, os venres
ou sábados pola mañá. Para os maiores
de 55 anos abrirase unha Aula Multime-
dia, onde se dará unha iniciación á Infor-
mática e a Internet. As prazas son limita-
das. Entrenamento da Memoria para
maiores de 60 anos, os xoves ás 19 h.
Bailes de Salón e Danza Moderna. Ta-
mén hai a posibilidade de facer un curso
de Maquillaxe ou Deseño de Moda. Para
máis información contactar coa aso-
ciación no telf. 986 467 052.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Fanzinasa,
curtametraxes

e música
o mércores

18 en
SANTIAGO.

Luis Lorenzo
mostra
a súa obra
pitórica
no hotel
Porta do
Camiño en
SANTIAGO.

Juan Díaz,
pintura,
e Daniel
Alonso,
escultura,
ocupan coas
súas obras
a galería
Sargadelos
de VIGO.



les sen alcol e noite de contos,
o sábado 14. Na A.V. de Bea-
de: ciber, bailes de salón e cine
o venres 13 (coa proxección de
El rey Scorpion). Na A.V. Dr
Fleming: xogos de mesa, acce-
so a internet os venres 13 e 20;
introdución ao xadrez e enca-
dernación de reciclaxe, o ven-
res 13. No Espacio Xove do
Castro: campionatos de xogos
na rede o venres 13, 20 e 27, e
os sábados 14, 21 e 28; obra-
doiro de imaxes dixitais, ven-
res 13 e sábado 14. No Club
Slot: scalextric o venres 13, 20
e 27. Na Praza Elíptica: obra-
doiros de globofléxia, henna,
malabares, elipting show e
elipting dance (bailes estan-
dar), os venres 13, 20 e 27.
Acuaeróbic, o venres 13 na
piscina de Teis. No Plan Co-
munitario de Teis: tatuaxes de
henna e deseño de camisetas o
venres 13. Na parroquia da Sa-
grada Familia: obradoiro de
decoración de Nadal o sábado
14. No C.X. Xentenova: café-
concerto o sábado 14. No Pa-
villón de Coia: o Club da Co-
media, ás 23:30, o sábado 14.

O REXURDIR
DA FANTASÍA
Dentro deste ciclo, o colecti-
vo Nemo organiza para este
xoves 12 a II Xornada Tolkein
ás 20 h., e na que se fará a pre-
sentación de As dúas torres e
O retorno do rei da man de
Saúl Blanco e Moisés Ro-
dríguez. Tamén se presentará
a Sociedade Tolkein Española
a cargo de Elena Álvarez, e
Nacho Agulló falará sobre a
linguaxe de Tolkein. Todo, na
Casa do libro.

■ CINEMA

UN GÁNSTER
PARA UN MILAGRE
Nos cines Box ás 23:30,
dentro do programa das
Noites Vivas este xoves 12
vaise proxectar El último
suspiro, dirixido no ano
2000 por Léa Pool, no que
se trata o tema da homose-
xualidade feminina.

QUITTING
Dentro do ciclo de cinema
oriental que está a promo-
ver Caixanova, esta fita vai
ser proxectada o martes 17
no seu Centro Cultural.

■ CONFERENCIAS

X. VÁZQUEZ PINTOR
Dará unha conferencia-co-
loquio, titulada A memoria
do boi, este xoves 12 de de-
cembro na Aula Magna da
Escola Oficial de Idiomas,
ás 19:30 con entrada libre.

■ EXPOSICIÓNS

GRANÍTICAS ESTRELAS
Mostra coa que a galería
Chroma (Florida 34) vai
comezar a súa andanza. Es-
tá formada por obras de 24
artistas galegos de recoñe-
cido prestixio.

JUAN DÍAZ &
DANIEL ALONSO
Ata o 7 de xaneiro poderemos
contemplar as pinturas do pri-
meiro e as esculturas do se-
gundo na galería Sargadelos.

ROSA GONZÁLEZ
Baixo o títulos Cores ten
aberta unha mostra da súa
pintura, ata o venres 13, na
Casa da Xuventude, dentro
do programa de exposicións
Mirarte da Concellería de
Xuventude. O martes 17
abrirase a mostra colectiva
Mestura, que será clausura-
da o venres 27, e que recolle-
rá todas as mostras do ano.

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 interna-
cional que o CC Caixanova
acolle ata o 6 de xaneiro.

PALABRAS DE PAPEL
Libros de autor, exposición
de Baldo Ramos que podere-
mos contemplar na Casa do
Libro ata o 15 de decembro. 

GUILLERMO A. MONROY
Colgará a súa pintura na ga-
lería Vgo (López de Neira
3) ata o 4 de xaneiro. 

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. Ba-
sallo, L. Borrajo, X. Caba-
nas, C. Corredoira, A. Da-
tas, M. Facal, J. Freixanes,
A. Goyanes, A. Guerra, A.
Huete, M. Lamas, A. La-
mazares, F. Leiro, J. Lo-
deiro, F. Mantecón, Q.
Martelo, M. Moldes, G.
Monroy, A. Patiño, R. Pa-
tiño, 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.

GUILLERMO AYMERICH
Aproximación al agua titúlase
esta mostra que poderemos

ollar na Fundación Laxeiro
(Casa das Artes), ata o 15 de
decembro. Compostelán de na-
cimento pero residente en Va-
lencia onde é profesor en Belas
Artes, é o artista escollido na
edición deste ano da Bienal
Pintor Laxeiro de Lalín. Pro-
pón diversas pezas en pintura,
fotografía, e vídeo, incluíndo
obra feita adrede para esta mos-
tra para o que transladou a Vigo
a residencia desde marzo.

■ LEITURAS

GALICIA,
NAI E SEÑORA
Libro do que son autores
Carlos Casares, Basilio
Losada e Xavier R. Baixe-
ras e que será presentado, o
venres 13 a partir das 20
horas na Casa do Libro, por
Basilio Losada, Xavier R.
Baixeras, Kristina Berg e
Alfonso Zulueta de Haz.

■ MÚSICA

TERELA GRADÍN
Noite de jazz na sala Ensan-

che este xoves 12. O venres
13 Flying Luras vai dar un
concerto rock. O sábado 14
outra noite de rock da man de
Tronka Jazz Quartet. O xo-
ves 19 jazz a cargo de Fusión
A2. O venres 20 Tumbling
Dice vai ofrecer un concerto
de música rock. O sábado 21
Los Bastillas van levar a súa
música pop ao local; e o xo-
ves 26 remata a programa-
ción do mes coa música, ta-
mén pop, de Ramón Fer-
nandez e Amaro Ferreiro.

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.

PILAR &
ARABEL MORÁGUEZ
Darán un concerto, oganiza-
do pola Sociedade Filarmó-
nica de Vigo, o martes 17 ás
20:30 no Teatro-Sala de Con-
certos de C.C. Caixanova.

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

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.

RICARDO BARREIRO
O contacontos vai actuar o
martes 17 ás 22:30 na sala
Ensanche.

O PAÍS DA COMEDIA
Dirixida por Carlos Blan-
co vai ser posta en escena
por Nordesía Produccións
o xoves 26 ás 20:30 no tea-
tro do C.C. Caixanova.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

¿AXUDASNOS A
SALVAR O PLANETA?
Interesante mostra sobre eco-
loxía que estará na Sala de
Exposiciòns de Caixa Gali-
cia 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 proxectar
fitas como A pianista, de
Michael Haneke, ata o mar-
tes 19; O cuarto fillo, de Na-
ni Moretti, o xoves 12; o th-
riller Mulholland Drive, do
controvertido David Lynch,
proxectarase o venres 13 e
luns 16; entre o venres 20 e
o luns 23 vaise pasar a fita O
gusto dos outros de Agnès
Jaoui; e entre o xoves 26 e o
luns 30 poderase ollar O fa-
buloso destino de Amélie de
Jean Pierre Jeunet.♦

EUITA RUGBY
www.euitarugby.dr.ag

O equipo de rugby de enxeñería do cam-
pus de Lugo conta cunha páxina electróni-
ca moi actualizada –dá os resultados de in-
mediato– e ofrece información sobre a his-
toria do club, o cadro de xogadores e a cla-
sificación, así como noticias e enlaces.♦

AA RedeRede
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■ Alúgase praza de garaxe na rúa
Areal 138 de Vigo por 60 euros. As
persoas interesadas poden chamar
aos telf. 986 437 871 ou 651 977 086
e perguntar por Belén.

■ 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 restaurada

en Meira (Lugo). Tres cuartos dobres
con baño e calefacción e 10.000 m. de
finca. Fin de semana ou tempada. Ra-
zón 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 can-
do 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 imparte
aulas de Química Orgânica. Todos os
níveis. Telf. 605 412 585. Compostela.

■ ¿Queres pasar uns días na Ribeira
Sacra? Alugo, por días ou semanas,
unha casa amoblada de 2 andares con
garaxe en Penalba (Nogueira de Ra-
muín). Telf. 986 376 022 / 661 642 070.

■ Este ano a Asociación Cultural A
Cepa de Cangas, no Morrazo, xoga
á lotería de Nadal con partici-
pacións de 3 euros. As persoas inte-
resadas poden poñerse en contacto
coa Xunta Directiva da Asociación ou
na Escola de Adultos a partir de me-
diados de outubro.

■ Vendo casa con terreo a 3 km. de
Betanzos. Tlf: 981 797 060.

■ Véndese casa unifamiliar con 230
m2 edificados e 1.400 m2 de terreo en
Belesar, Baiona. Tlf: 650 055 942.

■ Presenteam-se gatinhos comuns
en Vigo, carinhosos e bonitos, á gen-
te responsável que ame os animais.
Telf. 636 566 155

■ Dão-se aulas de português. Pro-
fessor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.

■ Véndese casa no centro de Guiti-
riz duns 300 m2, con garaxe, patio,
pozo e horta. 150.253euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.

■ Home, 58 anos, sólida 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 balde

A banda de metal madrileña vai levar a
música do seu último traballo, The gates
of Oblivion, o venres 20 ao Clavicémba-
lo de LUGO; e o sábado 21 á sala Códi-
go de Barras de VIGO.♦

Dark MoorDark Moor

Podemos
contemplar
obras de
Guillermo
Monroy na
exposición
Atlántica
que alberga
o MARCO en
VIGO.



M. VEIGA
Liliane Cordova Kaczergins-
ki naceu na Arxentina. É filla
dun lituano resistente no gue-
to xudeo de Vilnius, residiu
quince anos en Israel e actual-
mente vive en París, desde on-
de defende a causa Palestina.

¿Que fai unha xudía defenden-
do a causa contraria?

Procedo dunha familia xudía
humanista, vencellada ao move-
mento obreiro. O meu pai era co-
munista e xudeo no sentido cul-
tural. Escribía poesía en yiddish.
Polo demais, el é a miña nai eran
ateos. Eu crieime na Arxentina,
entre movementos sociais para
os que a liberación dos pobos era
unha idea normal.

Iso de que moitos dos xude-
os perseguidos polos nazis eran
de esquerda é un dato que se
oculta bastante ultimamente.

Entre o grupo de comandan-
tes dos guetos había socialdemó-
cratas, comunistas e doutras ten-
dencias de esquerda. Defendían
a identidade xudía, pero non es-
taba entre os seus obxectivos a
creación dun estado propio. Os
sionistas non representaban máis
do 20% dos xudeos de Europa.

Na fundación do Estado de
Israel había tamén moitos pro-
gresistas e socialistas. Aí están
as granxas colectivas.

Dicir que é progresista un mo-
vemento colonialista resulta unha
aberración. Incluso o Partido Co-
munista israelita pedía os mes-
mos dereitos para os traballadores
palestinos que para os xudeos, pe-
ro non dicía que había que devol-
verlles as terras. Pasou igual que
en Alxeria. A esquerda francesa
dixo ata o último momento que
Alxeria era Francia. Cando había
matanzas de familias palestinas,
cando moitos fuxían aterroriza-

dos das súas casas e terras de to-
da a vida, os progresistas israeli-
tas dicían que se marchaban por-
que os chamaban os dirixentes re-
accionarios árabes. 

¿E cantos quedan en Israel
que pensen coma vostede?

En Israel hai un movemento
pacifista que podemos chamar
pragmático. Non é que apoie os de-
reitos dos palestinos, senón que
pensa que non queda máis saída
que negociar, que non hai forma de
botalos. Despois hai unhas 1.500
persoas que loitan contra a ocupa-
ción como tal e que defenden a
existencia de dous estados con ca-
pital en Xerusalén. Xa se imaxina
como viven 1.500 persoas con to-
do o resto do país en contra.

Lin nunha reportaxe a his-

toria dun tirador de elite do
exército israelí, infiltrado en
territorio da Autoridade Pales-
tina, que, durante os permisos,
facía campaña polo movemen-
to pacifista. ¿Como se explica?

Pois é o que lle dicía dos pa-
cifistas. Nese caso trátase dun
patriota israelita que cumpre co
seu deber e pensa que hai que ne-
gociar, pero en posición de forza.

O premio nobel, José Sara-
mago, dixo en Israel que a acti-
tude dos sionistas lembraba a
dos nazis e causou unha gran
polémica.

En Israel non hai cámaras de
gas, pero o modelo é o dun diktat
cuxo fin é a purificación étnica.
Esquecen que Hitler, con toda a
súa forza, fracasou, e por lóxica

eles tamén. Saramago fixo ben.
Felicítoo. Ademais demostrou
coraxe porque os seus libros, que
estaban entre os máis vendidos,
foron retirados das librerías.  

O goberno de Israel di que
o único que queren os árabes é
botalos ao mar.

Os palestinos xa recoñeceron
o Estado de Israel e os paises
árabes tamén. Hai catro ou cinco
estados árabes que comercian
con Tel Aviv. ¿Que máis queren?

E agora, como pedía John
Lennon, Imaxine o futuro.

Hai un soño bon e un malo.
No bon vese un Oriente Medio
onde cada pobo vive coa súa
identidade. E os demais acéptano.
O malo non o vou dicir. Non que-
ro deprimir máis os lectores.♦

Nº 1.060.
Do 12 ao 18
de decembro
de 2002 Andan os nacionalistas

negros, polo chapa-
pote e porque a pren-

sa non os saca. O PP cultiva
o apagón informativo e o
PSOE, alomenos, ten os
seus: El País, a Ser. Os ca-

trocentos mil votantes na-
cionalistas, en cambio, non
atopan reflexo mediático.
Farialle falta unha canle de
televisión, radios, un diario.
Paradoxalmente, algúns co-
mentaristas apuntan xa que o

que se está levando o gato á
auga é o BNG. O PP está to-
cado e ao PSOE véselle o
plumeiro electoral. ¿Será be-
neficioso o silencio? Atentos
á experiencia os teóricos da
comunicación.♦
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A fin da
política do
chapapote
XOSÉ RAMÓN POUSA

Ata hai moi pouco, o
chapapote ten sido
a mellor baza elec-

toral dos caciques galegos
do medio rural e tamén do
que xa non é tan rural. Di-
go dos caciques porque
son os donos da idea, pero
tamén hai moitos, orixina-
riamente nas antípodas po-
líticas, que aplican a mes-
ma medicina con éxito ro-
tundo de votos. Cando se
aveciñan unhas eleccións,
coma neste tempo, come-
zaba o trásego de camións
fumegantes que transfor-
maban os camiños en pis-
tas asfaltadas ata declarar
en extinción as fermosas
corredoiras. Como a capa
de rodadura feita a presa
non era demasiado firme,
permitíalles repetir a xoga-
da cada catro anos co mes-
mo resultado. Ás veces, en
moitos concellos, a política
do chapapote era a única
visíbel. A forza de esnaqui-
zar durante xeracións os
pés contra as pedras dos
camiños deste país, a falta
de autoestradas, semella
que os galegos forxamos
no noso subconsciente un-
ha mitoloxía do asfalto que
aínda perdura.

E de repente, cando os
que queren gobernan eter-
namente quecían as caldei-
ras para o asfaltado de
maio, chegou a catástrofe
do Prestige e, para a nosa
disgracia, o chapapote as-
faltou as praias e o mar.
Tinxiu de loito as nosas
costas e moitas concen-
cias. Como nun conto apo-
calíptico caeu de repente
sobre a política galega e
sobre a mesma sociedade
todo o asfalto empregado
nos derradeiros vinte anos
e, tal vez, sepultou para
sempre un xeito de facer
política que nunca merece-
mos. Sobre todo unha so-
ciedade viva de mariñei-
ros, traballadores e volun-
tarios que, nestas últimas
semanas ten demostrado
máis solidariedade, imaxi-
nación e vitalidade da que
moitos supoñían.

Son os mesmos. Os
que aplican a política neo-
liberal de “todo vale” con
tal de gañar cartos, aínda
que sexa á costa da huma-
nidade, e os que pensan
que todo é lícito con tal de
gañar eleccións. Pero esta
vez pasáronse. E van que-
dar sen argumentos electo-
rais para os vindeiros anos.
Galicia vive a maior catás-
trofe da súa historia na que
o chapapote adquiríu unha
nova dimensión. Quiza-
bes, a partir de agora, can-
do afloren as máquinas do
asfaltado xurda unha nova
conciencia colectiva que
impida a continuación da
mesma e vergoñenta polí-
tica negra.♦

Ano XXV.
IV Xeira.
1,75 euros.

UNHA NOVA COLECCIÓN
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CÓMO FUNCIONAN
AS COUSAS
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5 LIBROS ESTA MOCHILA DE
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Liliane Córdova Kaczerginski, xudía pro-palestina

‘Se Hitler fracasou, Israel tamén fracasará’
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