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Lucas, un home de idade avanzada que
sofre un proceso dexenerativo, vive
nun mundo no que o imaxinario e o
real se confunden. A lembranza da súa
muller nun tranvía e a imaxe do monte
Shisha Pangma constitúen o eixo
simbólico dunha novela de linguaxe
suxestiva que esgaza o veo da lóxica.

Unai Elorriaga
Un tranvía cara a SP
Premio Nacional de Literatura 2002
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CRÓNICA DAS MOCIÓNS DE CENSURA

PA C O  VILABARR O S

DICÍAMOS A SEMANA PASADA QUE, TENDO
unha importancia inmediata as axudas, o fun-
damental é recuperar a produción. Velaí que
agora temos que poñer en cuestión o carácter
dalgunhas das medidas que se están a tomar,
pois baixo unha apariencia positiva poden
encobrir un paso máis en dirección á desfei-
ta. Vexamos un exemplo: o prazo de entrega
da documentación para pedir as axudas ao
Goberno autónomo para a reparación ou
construción de barcos ven de ser adiantada
do 20 de xaneiro ao 20 de decembro. A razón
oficial é a de que compría saber canto antes a
cantidade que ía ser destinada a este fin para
ver o remanente que pode quedar para as axu-
das ás zonas afectadas pola marea negra. Pois
ben, moitos empresarios e armadores queda-
rán sen a subvención agardada por este
adiantamento imprevisto. Por sorpresa, remá-

taselle o prazo e con el vanse os barcos, o tra-
ballo para os asteleiros, a pesca futura... Non
é isto, non é isto, que diría Ortega. Non se po-
de desvestir un santo para vestir outro e, aín-
da máis, non se poden destruír producións
para dar subsidios a parados forzosos. Non se
pode quitar orzamento de infraestruturas pa-
ra recuperar as praias e así seguido. Outro
exemplo: o dos sindicatos CCOO e UGT que
aprobaron, coa patronal e o Goberno, restar-
lle unha porcentaxe aos salarios para destina-
lo a axudas polo Prestige. Tampouco é iso:
non son as persoas cun soldo fixo as que de-
ben rañar a faltriqueira. Estas dúas centrais
caeron no erro de asumir o argumento do dé-
ficit cero que propugna o Goberno e que pro-
pugnaba a UE. Propugnaba, en pasado, por-
que Alemaña, por exemplo, xa se esqueceu
del e máis despois das inundacións.♦
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¡Non pasará! A xente do mar
está arriscando o pouco que ten.
Os seus barcos, os seus apare-
llos, os seus apeiros... a súa sau-
de. A desesperación semella,
nalgúns momentos, apoderarse
de boa parte dos galegos ante a
falta de medios para combatir a
marea negra que ameaza con es-
tragar definitivamente as Rías
Baixas que ata de agora se sal-
varon polo traballo denodado
dos mariñeiros.

Ante o silencio administrati-
vo duns Gobernos incapaces de
fornecer os medios axeitados, de
realizar un verdadeiro plano de
actuación para rematar con esta
agonía, de facerlle ver ao pobo
que non está só. Incapaces de fa-
cerlles crer no futuro.

A loita diaria. Ela é o único
que lles impide caer na desespe-
ración, nesa pasividade de negra
sombra esparexida en forma de
tópico ata ser asumida por al-
gúns. “O verdadeiro drama virá
o día que entre o chapapote na
ría, aquel día haberá ata suicidios
e mortes porque quedaremos sen
futuro e sen esperanza”, afirman
as mariscadoras de Ogrobe.

Pero non están dispostos a
que isto suceda. Non queren
agardar nos peiraos nen nas
praias a que chegue a fatídica
marea. Xa hai días que un berro
rexo e forte resoou en todas as
cofradías: ¡a polo chapapote!
Están todos dispostos a ir bus-
car as manchas e atacalas, como
atacaban hogano ás baleas cos
seus harpóns e a súas traíñas. A
brazo partido e fitándolle nos
ollos. Deixándolles sentir o late-
xo dun corazón máis grande que
calquer monstro.

Pero este monstro é insensí-

bel. E os mariñeiros arriscan a
vida cos temporais, arrirscan os
seus barcos, arriscan todo o que
teñen... E denuncian: “non pode-
mos estar cunha tixola e un pau
facéndolle fronte á negritude”.

Medidas modernas

Por iso demandan medidas “mo-
dernas” para frear con garantías
tecnolóxicas a penetración das
mareas negras nas Rías Baixas.

Na negra espera do chapapote,
nesa incerteza de cando virá, se o
ollarán cabalgando sobre o mar
ou se aparecerá mergullado, ana-
lisan. “Existen medios técnicos.
Esta non é a primeira desgracia

deste tipo que ocurre no mundo.
Aínda que o semelle”, argumen-
ta Francisco Iglesias, patrón
maior de Ogrobe.

O domingo 8 de decembro o
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¡NUNCA M IS!

Incerteza ante unha nova marea negra que pode estragar todas as Rías Baixas

Medra a indignación polo silencio
administrativo e a falta de solucións

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

Xa non saben que facer para impedir a entrada da marea negra na Rías Baixas. O si-
lencio administrativo e a falta de medios indigna os galegos que seguen a traballar cos
seus propios medios e movilizándose na rúa en demanda da dimisión dos responsá-
beis gubernamentais. Tres dirixentes das confrarías comezan unha folga de fame.

M AR P O RT O



presidente Fraga e López Veiga,
o conselleiro de Pesca, recibiron
aos representantes das confrarí-
as. Propuxéronlles sete medidas
para poder atallar “a desgracia”.
Do material solicitado, a Xunta
só enviou unha gabarra para ver-
ter o chapapote e 500 chaleques
salvavidas para que os mariñei-
ros se enfrenten corpo a corpo a
esa desgracia sen morrer no in-
tento. Do demais, promesas.

Pero os mariñeiros, os maris-
cadores, non están para promesas.
“Sentimos unha indefensión total
e estamos indignados porque as
administracións téñennos abando-
nados”, explica Francisco Igle-
sias. Esa sensación de abandono e
a certeza de que pode gañar a ba-
talla, de que é posíbel que a marea
negra non estrague as Rías Bai-
xas, foi o que os levou a unha de-

terminación: realizar unha folga
de fame. Decidírono os patróns
maiores de Ogrobe, A Pobra e o

xerente da confraría de Cangas.
Este último, Pablo Villar, ex-

plica: “a folga non é un capricho,
nin ganas de protagonismo. Os
pescadores somos os que leva-
mos o peso de todo, mentres os
técnicos da Administración e os
políticos dos Gobernos non fan
nada”. Os únicos que se salvan
das críticas son os concellos, que
están a pór todos os seus medios
ao servicio desta loita.

Aínda é posíbel

“Aínda é posíbel, aínda estamos
a tempo de impedir que a marea
negra nos deixe a todos na máis
absoluta miseria”, afirma Pablo
Villar. Só piden que as adminis-
tracións elaboren e executen un
plano de prevención e que lles
dean medios para executalo.

Ese plano é o que demanda o

BNG. O coordinador da súa exe-
cutiva, Anxo Quintana, emprazou
ao Goberno central para que “nun
prazo máximo de sete días infor-
me das solucións adoptadas ao
respeito”. Pero antes “é preciso
que se faciliten os medios axeita-
dos para loitar contra a marea,
pois os mariñeiros precisan máis
que botas, traxes de augas e mas-
carillas: precisan sair ao mar e
non que o fuel chegue a emporcar
a costa”, afirmou Quintana.

Cuarenta días despois “salvo
mascarillas, traxes e botas, as au-
toridades non poñen máis me-
dios. É desesperante. Loitamos
contra a marea negra con pas e
capazos”, afirma Francisco Igle-
sias desde a súa folga de fame
comezada o mércores.

Son os propios mariñeiros, as
empresas relacionadas co mar, as
que confecionan os instrumentos

para loitar contra o chapapote.
Desde barreiras de contención, a ti-
xolas con mango, pasando por tre-
bellos máis novidosos como cilin-
dros, parafusos, xaulas, aparellos
que arrastran barcos, bombas suc-
cionadoras... Toda a capacidade de
inventiva que sempre caracterizou
a este sector ata facelo punteiro no
mundo, para poder sobrevivir.

A loita a brazo partido contra
a catástrofe é boa para á épica,
para as fotografías, pero non ser-
ve para solucionar o problema.
“De pouco vai valer a nosa he-
roica loita se, ao final, perdemos
todo o que temos. Nin sequer nos
quedará esperanza”, afirma un
mariñeiro de Cangas.

“Que se esquezan de esmolas.
Queremos sacar o fuel, solucio-
nar o problema e poder vivir do
mar”, afirma Iglesias poñéndolle
eco á voz unánime dos galegos.♦
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Pablo Villar, Xerente da Confraría de Can-
gas, en folga de fame en demanda de
máis medios.

Naceu unha nova bandeira. A de
Nunca máis. Negra coma o cha-
papote, coa banda azul da espran-
za, e en letras brancas rabuñadas
ao chapatoe escrito unha prome-
sa: nunca máis. Moitas veces esta
bandeira está acompañada dun le-
ma: dimisión. Este é un berro
ecoado alí onde está un dirixente
do PP. “Non é un berro contra a
clase política como queren facer
crer á prensa, senón contra os po-
líticos do PP”, aclara Xosé Solla,
na concentración de Vigo.

Un berro que acompaña a
Fraga alí a onde vai. Contraria-
mente á súa costume, leva máis
dun mes recluído en Composte-
la. Despois das súas viaxes a
Madrid e a Portugal, anulou to-
da a axenda de actos na Galiza.

Pero a visita do Príncipe Fe-
lipe, como a de seu pai hai un-
has semanas, fixo que Fraga se
atopase fronte a fonte cos cida-
dáns. Na xornada do 17 de no-
vembro, acompañando a Felipe
de Borbón tivo que escoitar
continuos berros de dimisión.
Tamén contemplar como o al-
calde de Pontevedra, Fernández
Lores, lle explicaba ao Príncipe
as demandas sociais. 

Felipe de Borbón perguntara

se alguén quería expoñer algo.
O alcalde de Pontevedra apro-
veitou para censurar a xestión
do Goberno central e do autonó-
mico. Lores reclamou que se
deixe traballar aos voluntarios
galegos,  que se organice o tra-
ballo nas praias, que se impida o
lucro económico e, sobre todo,
“máis medios para combatir o
fuel e alta mar”. As peticións fó-
ronlle entregadas logo ao her-
deiro da Coroa nun documento.

Idéntico documento que o
seu compañeiro do BNG, Lois

Pérez Castrillo, alcalde de Vigo,
lle entregaría ao día seguinte na
inauguración do Museu de Arte
Contemporánea de Vigo. Produ-
círonse neste acto algúns dos
momentos de máis tensión des-
tes 40 días de desastre.

Máis de 2.000 persoas con-
centráronse diante do MARCO
hora e media antes de chegar o
Príncepe. Fraga Iribarne fíxoo
con media hora de antelación e a
súa chegada foi recibida con be-
rros de dimisión e fortes asubíos.

Rematado o acto, no que os

concelleiros nacionalistas e a so-
cialista Isaura Abelarias porta-
ban unha pegatina co lema nun-
ca máis e algún dos presentes un
lazo negro, as autoridades dispu-
xéronse a sair. Fíxoo primeiro o
Príncipe Felipe, acompañado po-
lo alcalde Castrillo e polo conce-
lleiro de Cultura, Carlos Gonzá-
lez Príncipe. Os seu coches e o
dos escoltas estaban situados a
carón mesmo dos manifestantes.
O Príncipe foi recibido con asu-
bíos e algúns lanzamentos de pa-
peis e de paquetes de cigarros
que os manifestantes tiñan con-
sumido nas tres horas de espera.

En fronte súa estaban mili-
tantes da CNT e unha bandeira
republicana. O Príncipe sau-
dou, tranquilizou aos escoltas
que pretendían abrir paraugas e
os coches sairon zumbando ca-
ra a rúa Urzaiz.

Fraga Iribarne optou coller a
baixada sul cara o seu coche
oficial, que se atopaba por de-
trás do museo. Un longo cami-
ño. Os berros aumentaron cun-
ha unánime ¡dimisión! en todas
as gorxas. Cando saiu fungando
polo pasadizo, algúns manifes-
tantes adiantáronse e derruba-
ron un valado. Os policias esta-

ban nerviosos. Sobre todo un de
máis de dous metros ao que xa
tentaran tranquiliar os compa-
ñeiros. Ao caer a primeira valla,
na zona da CNT, mallaron nos
que máis perto tiveron. Así un-
ha, dúas, tres, catro veces. Ten-
taron dispersar aos manifestan-
tes na vez de optar pola retirada.
Os presentes tomárono como
unha provocación. Comezaron
os berros contra os polícias. Al-
gúns pegábanlle por encima das
barreiras aos primeiros que ti-
ñan á man. Houbo cinco contu-
sionados, entre eles unha moza
que non se moveu á que lle fen-
deron a cabeza e tivo que ser
evacuada en ambulancia. 

Despois decidiron cargar con-
tra o lado dereito no que se atopa-
ban as enseñas nacionalistas ante
as protestas destes pola súa actua-
ción. Realizaron ata tres cargas,
pero non foron quen de dispersa-
los. Decidiron pór de novo as ba-
rreiras. Berros e insultos. Unha
hora de tensión. Ás 20,25 os poli-
cias apartaron as barreiras e meté-
ronse nas furgonetas. Fóronse. 

O Príncipe estaba camiño de
Madrid e Fraga de Compostela.
Segundo unha persoa próxima
atópase “francamente abraiado”.♦

O berro de dimisión persegue os dirixentes do PP

A policia no intre en que iniciou a carga, durante a visita do príncipe Felipe a Vigo,
cando xa todos os coches oficiais marcharan.                                 PA C O  VILABARR O S

“Aznar trouxo pan fresquiño de-
baixo do brazo para manternos a
todos”. Así xustificaba Xaime Pi-
ta, conselleiro da Presidencia, a
ausencia de Aznar de Galiza du-
rante o primeiro mes da catástro-
fe. Fraga Iribarne tamén afirmara
na súa tardía visita a Muxía que
“chegaba con diñeiro” mentres
outros “só veñen facerse a foto”.

Viña Aznar do cumio de Co-
penhague fachendeando de ter
conseguido o apoio da UE. Pero
a realidade é que na reunión de
xefes de Estado e de Goberno da
UE non debatiron nin un segun-
do sobre as propostas españolas. 

Aznar, rematado o cumio re-
partiu un documento con medi-
das, que se basean en acordos
previos da Comisión ou son uni-

camente declaracións de inten-
cións. Con este espírito, o cumio
asinou un acta de apoio.

Pero a posta en marcha da
Axencia de Seguridade Marítima
leva anos de debate. A creación
do Fondo Europeo de danos por
hidrocarburos xa figura nas reso-
lucións do Erika II. As normas
do doble casco, aplicaranse no
prazo previsto anteriormente. A
inspeción semestral dos barcos
perigosos e a creación de portos
de refuxio xa foron propostas da
comisión anteriores, sen que o
Estado español aínda as cumpri-
se. A inspeción de seguridade e a
inspección do tráfico de risco foi
un acordo do cumio hispano-
francés. O único que propuña de
novo Aznar é que Xibraltar non

quedase exenta de control.
Aznar afirmou que traía 265

millóns de euros. Pero estes fon-
dos xa estaban asignados ao Es-
tado español. A única novidade
foron 5 millóns do fondo de so-
lidariedade aportados de novo
pola UE. As axudas de Europa
son tan cativas que o PP galego
decidiu enviar ao seu secretario
xeral Xesús Palmou a recabar
máis diñeiro a Bruxelas. O mes-
mo fixo Emilio Pérez Touriño.

Pero o PP votou en contra a
unha proposta do BNG no Sena-
do na que se demandaba que fo-
se Galiza quen tivese a última
decisión á hora de asignar os
fondos europeos e non o gober-
no central. Os nacionalistas non
se fían dese uso e lamentan que

“sigan controlados arbitraria-
mente por Madrid”.

Por outra banda o Goberno
central aínda non liberou, 40 días
despois, ningún crédito para fa-
cerlle fonte á crise do Prestige.
Anunciou un plano para o turismo
que inclúe desde Galiza a Eukadi
con 100 millóns de dotación. Os
principais emrpesarios galegos ta-
mén lle explicaron ao Príncipe Fe-
lipe os planos de recuperación que
teñen previsto pór en marcha.

A novidade é que o Parla-
mento galego aceptou a necesi-
dade de incumprir nos orzamen-
tos o chamado “déficit cero”. Al-
go que en Madrid non están dis-
postos a secundar. Pola contra,
aceptou, a proposta de UGT e
CCOO, sacarlle 0,75 euros men-

suais a cada traballador para
“axudar a Galiza”.

Na Galiza, tamén a proposta
nacionalista, o PP decidiu pór en
marcha unha comisión de inves-
tigación sobre o accidente
–constituiuse o día 18– pero en
Madrid opuxéronse a esa mesma
proposta.

Esta fin de semana a cúpula
do PP, sen Aznar, tentará na Gali-
za porlle remedio ao seu desgas-
te social. Rajoy, Rato, Oreja,
Arenas... pretenden retomar o
control da situaicón. Xaime Pita
anunciou que a xente do mar está
a conseguir cos seus barcos “re-
sultados magníficos” contra a
marea negra. Todo gracias ao
apoio “loxistico e de combustíbel
que lles proporciona a Xunta”.♦

O ‘pan fresquiño’ de Aznar



Nº 1.061 ● Do 19 ao 25 de decembro de 2002 ● Ano XXV

¡NUNCA M IS!

Fraga, atrincheirado nas referen-
cias ás axudas arbitradas e aos
“éxitos do Goberno”, foi ao Par-
lamento a cubrir o expediente.
Ignorou as liñas de debate aber-
tas e sen fío condutor ningún, foi
enumerando diferentes críticas
da oposición e negándoas sen es-
forzarse nas argumentacións
porque, semellaba, non tiña que
convencer a ninguén da “exce-
lente” xestión. Para demostralo,
sobra con comparar, segundo el,
as actuacións das autoridades co
que fixo o PSOE durante as cri-
ses do Cason ou do Mar Exeo.  

Ante as peticións de demi-
sión, Fraga asegurou que non vai
“abandonar o barco” e que cum-
prirá o seu compromiso con Ga-
liza “ata o final”. Sinalou que
“nós [pola Xunta] estivemos no
noso sitio”, coordinados “a todos
os niveis” e que a única descoor-
dinación que houbo foi pola falta
de colaboración do capitán do
petroleiro e da compañía. Despa-
chou críticas con aseveracións
cuestionadas de antemán pola
oposición e deixou abertas as
mesmas incógnitas. Por exemplo
¿por que se levou o barco cara
fóra? “porque según os técnicos
era a solución menos mala”, indi-
cou, “para minimizar  a intensi-

dade do vertido e poder recollelo
no mar”. E sobre a súa escapada
de fin de semana para ir de cace-
ría explicaba “parece que todo se
resume a iso. Fun saludar e vol-
vinme. Estou unha horas fóra e
xa parece que se cae o mundo”.

Mentres,os comités de em-
presa da CRTVG e de TVE se
mobilizaban diante do Parla-
mento –este últimos encadeán-
dose á cancela– o presidente ta-
mén negaba a manipulación in-
formativa. “Os medios públicos
non son os únicos nin os máis
importantes. A TVG practica-
mente só informa diso. Estase
dando unha información com-
pletísima e é normal que existan
algunhas contradicións”. 

Mesmo se atreveu a decir
que “non hai mal que por ben
non veña” en relación ás mos-
tras de solidariedade recibidas.
Pola contra acusou á oposición
de “desleal” e de buscar “máis
que o interés por Galiza o poder,
cansados de perder eleccións”.
Tamén tratou de tirarlle impor-
tancia ás mobilizacións que pi-
den a demisión dos responsabeis
políticos da catástrofe comen-
tando que os manifestantes eran
“moitos menos dos que nos vo-
taron en contra e xa non diga-

mos dos que nos apoiaron”. Un-
ha mobilización, dixo, pode fa-
cer propostas pero non sirve pa-
ra deslexitimar un goberno. Lo-
go, por se acaso, engadía que
“estamos todos no ilustre lema
nunca máis, aínda que algúns o
queiran monopolizar”.

Inicialmente, Fraga tratou de
desacreditar a Pérez Touriño
lembrándolle literalmente as sú-
as palabras durante o debate da
moción que o BNG apresentou
hai dous anos e na que os socia-
listas se abstiveron. Daquela, di-
xo Fraga, Touriño sinalara que
non estaba a favor dos “xestos
inútiles”. Con Beiras tratou de
facer o mesmo levando á Cáma-
ra as declaracións do portavoz
nacionalista en relación a que a
visita de Aznar  podía provocar
mortos. “Na moción de censura
que se presentou pola crise das
vacas tolas insistíase en que o
goberno tiña perdido a batalla  e
naturalmente non foi así, supe-
rouse o problema e gañamos as
eleccións”, augurou.

Fraga non explicou as razóns
polas que non convocou aos lí-
deres da oposición ao inicio do
desastre pero si fixo declaración
de intencións acerca de que esta-
ba “disposto a seguir co diálogo.
Non como outros que só o acep-
tan cando lles convén”. Final-
mente asinou o seu compromiso
“persoal e incondicional” e o de
todo o Goberno para “liderar”
propostas de actuación en todas
as administracións para que o
país “non quede con secuelas e
saia fortalecido”.♦

MOCIÓN DE CENSURA

Fraga fai oidos xordos
ás reprobacións
As mocións de censura do BNG e do PSOE non prosperaron pe-
ro obrigaron a Fraga a dar a cara no Parlamento un mes despois
do afundimento do Prestige. Mal trago para o presidente da Xun-
ta que fixo ouvidos xordos á batería de críticas e evitou o debate
sobre as eivas do autogoberno durante a crise. Aturou a tormen-
ta e, cun tono menos contundente que o habitual, limitouse a ne-
gar fugazmente as acusacións da oposición, sen aportar datos no-
vos, e a defender a xestión realizada como a mellor das posíbeis. 

Fraga non utilizou, sorprendentemente, as súas habituais armas dialécticas, mostrándose ausente.                              A . PA N AR O

Beiras di que a censura
ten que abranguer
ao Goberno central
A catástrofe do Prestige non é un acontecemento illado e Xosé
Manuel Beiras repasou todas as súas causas nun debate no que
argumentou a condición de Galiza como “colonia interior”. O
portavoz do BNG cualificou de “irresponsabilidade delitiva”
a actuación dos Gobernos central e autonómico e emprazou
ao PSOE a apoiar a censura de Aznar. En calquer caso, dixo,
a alternativa está na cidadanía que “terá a última palabra”.

Desastre anunciado

Como se dun relato de García
Márquez se tratase –”crónica dos
feitos dun desastre anunciado”–
Beiras iniciou a súa intervención
cun repaso detallado dos aconte-
cementos que, cunha boa dose de
sarcasmo, deixaba en evidencia a
mala xestión da autoridades.
“Nin previsión nin medios e o
fuel non se disolve na mentira
oficial”, concluía despois de re-
procharlle aos portavoces guber-
nametais a súa insistencia á hora
de minimizar o problema e tratar
de enganar á opinión pública
“mentindo deliberadamente”,
mesmo facéndolle asinar aos téc-
nicos do Instituto Oceanográfico
un informe en branco.♦

Censura xustificada

Neste contexto e con Fraga evi-
tando a posta en común cos líde-
res da oposición a través do ce-
lebrado diálogo institucional,  a
censura –explicou Beiras diri-
xíndose ao presidente– é o único
procedemento que nos deixa pa-
ra expresar a nosa reprobación
polo seu inadmisíbel comporta-
mento” pero apuntaba “sen su-
plantar os cidadáns que piden a
súa demisión”. “Non é momento
de programas nin de investidu-
ras alternativas” defendeu antes
de despachar o capítulo de pro-
postas co apoio ás reclamacións
da Plataforma Nunca Máis.♦

Politicamente
incorrecto

No tempo de réplica o por-
tavoz nacionalista acusou a
Fraga de non querer entrar
no debate de fondo e de
“pecharse en banda”, e
indicoulle que “o que non
pode facer é pretender que
a oposición asuma os custos
da súa acción de goberno”.
E engadiu: “vostede é
censurábel e máis despois
do que acaba  de facer “. 

“Vou ser politicamente
incorrecto” anunciara antes
para explicar que o
verdadeiro problema é que
ao Estado interésalle conver-
tir a Galiza no escenario
dunha única censura autonó-
mica para non ter que afron-
tar unha censura ao
goberno central que non lle
interesaría nin ao PP nin ao
PSOE. A Aznar, sinalou,
“impórtalle un bledo conver-
tir a Fraga  –ao que non lle
perdoa as súas diverxencias
na primavera pasada– nun
moneco de pim pam pum” e
así “alimentar o complexo de
inferioridade dos galegos pa-
ra contrarestar esta eclosión
de autoestima e dignidade,
porque un pobo autoorgani-
zado como este é un
problema para un goberno
recentralizador.♦♦

Beiras non evitou as críticas a
Fraga. Manter as costas inde-
fensas, carecer de planos pro-
pios para emerxencias como a
do Prestige, a incapacidade pa-
ra asumir o liderato, mentir, de-
mostrar unha absoluta falta de
sensiblidade e de empatía dian-
te da traxedia de milleiros de
galegos, así como actuar tarde,
aceptar agradecido unha mísera
propina, ter abdicado da súa
responsabilidade e ser pertinaz
e teimudo nos erros, na incom-
petencia e na ineficacia,  consti-
túen a grandes trazos as “impu-
tacións” coas que o portavoz do
BNG deu corpo á censura e pe-
tición de demisión do presiden-
te da Xunta e do seu goberno.

Trinta anos de “avisos” que
“non foron escoitados nin aten-
didos polos sucesivos gober-
nos”, dixo. Na intervención
máis longa de todas, Beiras refe-
riuse á indefensión na que fren-
te á globalización ultraliberal as
institucións políticas mantive-

ron  a “inigualábel riqueza natu-
ral da Galiza costeira”. Unha si-
tuación de “indefesión crónica”
que evidencia, explicou, a ca-
rencia de poder político propio.
“Chegara a coidar verosímil
–confesou o portavoz naciona-
lista– que o goberno español do
PP respetase a tese fraguián do
galeguismo popular como  fun-
damento dun afortalamento da
autonomía” pero co Prestige,
engadiu, faltoulles tempo “para
convertir automaticamente ao
delegado do goberno nun esper-
péntico gobernador colonial e, a
seguida, enviar, en calidade de
virrei ao vicepresidente”.

Beiras acusou ao Goberno
de Aznar de “tomar por asalto” a
autonomía galega e de renunciar
a exercer a súa soberanía nas au-
gas territoriais españolas –frente
a “poderes fácticos” cos que es-
tá, sinalou,  “enfeudado”– men-
tres a Xunta e o seu Presidente
dimitían de facto das súas obri-
gas en troques de aplicar o prin-
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Quen o ía dicir. Afeito a navegar por todo ti-
po de mares, desde os calmos da ditadura
aos treboados da transición, tivo que ser un
barco estranxeiro, o Prestige, o que afundi-
se o mito Fraga. Ía pasar á historia como o
Gran timonel (palabra empregada polo seus
haxiógrafos), pero ante a chegada da catás-
trofe non se puxo á fronte do seu pobo. Ab-
dicou das súas funcións e deixou o leme en
mans de Madrid. Na Meseta abandonaron
tamén o barco ao pairo, entretidos en liortas
internas. Na rifa pola sucesión, o Goberno
Amigo falloulle a Fraga e deixou soia a Ga-
liza. Fraga perdía a afouteza e tamén a súa
capacidade de “pesar” en Madrid, as cuali-
dades máis valoradas polo seus votantes. 

A moción de censura resultou así un ac-
to protocolario (non podía perdela) que ofi-
cializou o devalar da política fraguista. Os
galegos, nas súas manifestacións perdéron-
lle o respeto ao Goberno, comezando por
Fraga. O problema, como el ben sabe, non
é o Bloque, senón os milleiros de votantes
seus que sairon á rúa, que participaron en
actos diversos de protesta ou que, por pri-
meira vez, se atreveron a criticalo en públi-
co. Coa falta de axudas, os mariñeiros sou-
beron que estaban sós. Coa súa propia co-
ordenación e os seus traballos denodados

percibiron que eran capaces de valerse por
sí mesmos, aínda que a marea resulte, pa-
sados os primeiros días, demasiado forte
para freala sen medios públicos. 

Fraga, sorprendentemente, foi incapaz de
mandar ningunha mensaxe á sociedade. Nin
boa, nin mala. Non saiu á luz nin o Iribarne de
Vitoria, nin o Fraga galego coma ti, nin o
doutor Jeckyll, nin o míster Hyde, que titula-
ra Ánxel Vence na súa biografía. Nada máis
que un parco “eu sigo” Lonxe queda aquel
que sempre soubera sair con éxito dos mo-
mentos difíceis e poñer as dificultades ao seu
favor. Coma cando foi cesado por Franco, co-
mo ministro, despois do escándalo Vila Re-
yes: apareceu logo como o home da apertura.

Neste debate non foi capaz de ceder e
abrir a porta que lle ofrecía Beiras para por-
se de novo á fronte da cidadanía. Aínda non
foi quen de pedir disculpas e recoñecer erros.
Tamén perdeu a capacidade de invocar o pa-
trimonio da razón e do patriotismo. O da ra-
zón porque é imposíbel xustificar a súa pasi-
vidade. O do patriotismo, porque, como lle
dixo Beiras, para defender a España, tamén

tiña que terse posto á fronte de Galiza.
Xosé M. Beiras retomou o liderazgo da

oposición (e do BNG) cunha intervención
de calado político, nunha moción de cen-
sura á que os nacionalistas se viron arras-
trados polo PSOE e polos acontecementos.
Pero non a plantearon como tal, como un-
ha alternativa inmediata de goberno, senón
como unha reprobación. O BNG mostrou a
capacidade dunha forza que opta, non só a
protestar, senón tamén a gobernar, cunha
oposición contundente a Fraga, sen rachar
o diálogo, e, ao mesmo tempo, pactando co
PSdG-PSOE. A posibilidade dunha alter-
nativa conxunta evidenciábase de novo,
coas municipais como fondo, malia a lóxi-
ca puxa entre nacionalistas e socialistas.

Pérez Touriño, pola súa banda, arro-
gouse o liderazgo dos manifestantes e des-
contentos, a pesar de non ter participado na
constitución da Plataforma Nunca Máis, o
que lle valeu risos e críticas. Reclamou,
ademais, eleccións anticipadas, en plena
crise galega, e cando en Madrid Rodríguez
Zapatero se nega a seguir o mesmo proce-

der, pese a que é o Goberno central o que
ostenta a maioría das competencias.

Touriño ten, ademais, non poucos ene-
migos dentro. O alcalde da Coruña, Fran-
cisco Vázquez, volveu censurar publica-
mente o seu proceder, argumento ao que re-
correu o portavoz do PP, Xaime Pita, para
denostalo. En Madrid fan o mesmo Ibarra,
Bono, Belloch... Por se fose pouco, vese
obrigado a cargar coas culpas dos anos de
goberno socialista que non fixo nada para
remediar a indefensión das costas galegas.
Se neste debate non se conseguiu facer coa
cabeza da oposición, ben pode conformarse
co estimábel apoio partidario e mediático de
Zapatero e o seu equipo, bastante atento nas
últimas semanas á situación galega.

En todo caso, o modo de que os socia-
listas saisen gañando sería que o Bloque
lles deixase o camiño libre para a interlo-
cución con Fraga, voltando os nacionalistas
a unha política de xestos crispados. Porque,
neste debate, o PSdG semellou un partido
radical minoritario e os nacionalistas a al-
ternativa. O BNG planteou un discurso pa-
ra convencer os descontentos do PP e o
PSdG-PSOE para recuperar os seus pro-
pios descontentos, algúns dos cales xulga
que están agora nas fileiras do BNG.♦

O devalar da política fraguista

O portavoz socialista invertiu
boa parte do seu tempo en
xustificar a presentación da
moción e insistiu na impor-
tancia de esixir responsabili-
dades ao Goberno galego por-
que “chegou a hora de cam-
biar o rumbo e de gobernar
Galiza doutro xeito” sen “pa-
ternalismos, políticas de tute-
la e subordinación da socie-
dade”. No cara a cara con
Fraga, Touriño apenas se re-
feriu ao papel que desempe-
ñou o Goberno de Aznar para
centrarse na crítica ao Execu-
tivo galego ao que cualificou
de “chapapote político” e ao
que lle reprochou a súa actua-

ción na xestión da cri-
se do Prestige pola fal-
ta de dirección e lide-
rato, o intolerábel
abandono das súas res-
ponsabilidades, a inca-
pacidade técnica e po-
lítica, a manipulación,
o engano e a oculta-
ción da realidade, e
outras cuestións como
a descoordinación en-
tre as diferentes admi-
nistracións e a caren-
cia de medios e recur-
sos. 

O portavoz do
PSOE adiantouse aos
posteriores reproches
de Fraga e explicou
que presentou a mo-

ción de censura “para que a
política non se afunda co
Prestige” desde a lealdade ás
institucións democráticas e á
cidadanía “que se mobilizou
masivamente” e que “ten li-
brado un combate heroico nas
rías”  frente “ao desamparo e
ao abandono dun Goberno
ausente e que ten dimitido das
súas responsabilidades” e dun
presidente “que lles tiña dado
a espalda cando máis se lle
precisaba. Señor Fraga, enga-
diu,- eles téñenlle feito a cen-
sura coas súas mans”. 

Aínda que o PSOE se ne-
gou a formar parte da plata-
forma cidadá Nunca Máis,
Touriño falou en varias oca-
sións das mobilizacións e no-
meadamente a do 1 de De-
cembro –á que se sumaron os
socialistas– para negar  que o
seu partido quixera “pescar en
río revolto” e alimentarse “da
carroña que vostedes mesmos
[dixo en relación co PP] pro-
ducen”. A moción de censura,
indicara antes, “quere ser a
expresión do clamor social
contra un presidente que, en
plena crise, coa marea negra
chegando á Costa da Morte,
marcha a Aranjuez a cazar
perdices coa nobreza”. Censu-
rou ao presidente e tamén aos
seus conselleiros por estar,
volveu sinalar, en situación de
provisionalidade, á espera da

anunciada remodelación e
máis preocupados na sucesión
e na recuperación dos gober-
nos muncipais nas cidades
que en superar a crise. 

Programa alternativo 

Na moción que, segundo in-
sistiu, “pretende ser construti-
va” o portavoz socialista asu-
miu o papel de candidato á
Xunta e demorou na defensa
da súa alternativa programáti-
ca. Un programa con catro ei-
xos fundamentais de actua-
ción relacionados co pleno
exercicio do autogoberno, a
austeridade política, a recupe-
ración dos danos, o desenvol-
vemento sostíbel e a recupera-
ción do país, e medidas de
prevención. Entre elas resul-
tou especialmente polémica a
proposta de paralizar a Cidade
da Cultura –que despois da
crítica de Francisco Vázquez
á presentación da moción–
deu lugar a unha nova discre-
pancia entre os socialistas, a
do alcalde de Santiago, Xosé
Sánchez Bugallo. 

Na primeira réplica, Tou-
riño explicaba que a conclu-
sión máis arrepiante do deba-
te é que Fraga “volvería facer
de novo o mesmo” e insistiu
que era imposíbel ter xestio-
nado o desastre peor. “Como
é posíbel tanto autoritarismo,
tanta soberbia. Está sacando
o peor de vostede”, chantou-
lle ao presidente. Poucas ve-
ces a sociedade pode ter ac-
ceso á retransmisión pola
canle pública dos debates
parlamentarios. Esta era unha
desas veces e Touriño esgo-
tou os turnos repetindo as sú-
as ideas forza.♦

Pérez Touriño
pide eleccións anticipadas

cipio de subrogación e levar as
rendas. E frente a un “goberno de
alieníxenas”, indicou, os galegos
percibiron “o significado preciso
da definición de Galiza como un-
ha nación sen Estado”. 

Xunta e Fraga, mantivo Bei-
ras, non só toleraron senón que
“asumen e agradecen con alivio e
incluso puxeron terra por medio”
ante o que considera un “secues-
tro de poder”. Pola contra, afir-
mou, foron os concellos as únicas
institucións “que se mollaron”.

Ante o “caos”, o portavoz do
BNG situou a alternativa na ci-
dadanía que deu, engadiu, un “re-
cital exemplar de coraxe” e que
“exerceu a dignidade”. Críticas ao
Goberno central, ao presidente da
Xunta –que según Beiras crebou o
mito do galego coma ti– e tamén
ao “cinismo” das institucions co-
munitarias nas que hai tres anos o
Grupo Popular europeo dilapidou
o paquete de medidas que despois
do Erika tería evitado a navega-
ción dun buque como Prestige.♦

Emilio Pérez Touriño subiu á tribuna coa responsabilidade
de acertar na argumentación dunha moción de censura po-
la que o seu partido corría o risco de ser tratado de oportu-
nista. Pediulle a Fraga a demisión, “deíxeo xa, retírese, des-
canse, lea, escriba e cace”, espetoulle, e a convocatoria de
eleccións porque o presidente da Xunta, desta volta, “per-
deu a confianza dos galegos”. A votación estaba perdida pe-
ro o candidato do PSOE defendeuse como alternativa coa
enumeración de planos e programas para superar a crise. 

Beiras e Touriño seguiron dúas estratexias diferentes no debate.
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Mentres algúns patrón maio-
res de confrarías póñense en
folga de fame para reclamar
máis medios contra a marea
negra, noutros cabidos crecen
as divisións porque os seus di-
rixentes teiman en quitar ferro
á catástrofe para evitar a de-
gradación da imaxe do PP.

“Imos á folga de fame en vista
dos acontecementos, porque non
queremos seguir nesta situación
e porque esiximos medios para
combater esta marea negra que
se nos vén enriba”, di o xerente
da Confraría de Pescadores San
Xosé de Cangas, Pablo Villar.

Con Pablo Villar, inciou a fol-
ga de fame indefinida o patrón
maior da Confraría San Martiño
de Ogrobe, Francisco Iglesias
Prol e de inmediato sumouse o pa-
trón maior da Póboa do Carami-
ñal, Manuel Maneiro. É posíbel
que nos próximos días se incorpo-
ren outros membros de confrarías
galegas. “Non é unha broma facer
unha folga de fame e é incríbel
que haxa que chegar a este pun-
to”, explica Xerardo García,
membro da Confraría de Ogrobe.

Máis dun mes despois do acci-
dente do Prestige, os mariñeiros
continúan a sentirse abandonados
pola Administración. Faltan me-
dios para combater unha marea ne-
gra inminente e tanto o Estado co-
mo a Xunta desoen as peticións
formuladas polas confrarías. “Que-
remos barreiras oceánicas como as
do Mar do Norte, que funcionan
mesmo cos temporais, tamén pedi-
mos máis skimmers [aparellos para
aspirar do fuel] e mecánicos para o
mantemento dos skimmers; os me-
dios humanos poñémolos nós, non
lle temos medo a nada, pero preci-
samos medios”, aclara Xerardo
García Costa, membro da Xunta
Xeral da Confraría de Ogrobe.

Algunhas barreiras de con-
tención do fuel hai. Na ría de
Pontevedra téñense deitado al-
gunhas, pero a maioría das ba-
rreiras son de elaboración artesa-
nal e eficacia discutíbel fronte
aos temporais. Tamén hai maqui-
naria para chupar fuel, pero
constitúen un número insuficien-
te a xulgar dos interesados, sobre
todo ante a dimensión da man-
cha que se achega ás costas e que
habería que atallar en alta mar.

Moderar as críticas

A pesar das críticas, algúns pa-
tróns maiores prefiren moderalas.
Un deles é Xosé Antonio Gómez
Castro, patrón maior da Confraría
de Portonovo, en Sanxenxo. “Hai
unha tregua polo tempo, pero te-
mos trescentos barcos preparados
para atacar unha gran mancha si-
tuada a doce millas das illas Ons”,
explica o patrón maior. 

As palabras de Xosé Antonio
Gómez son condescendentes coa

actitude da Administración de non
poñer os medios e mesmo chega a
negar esta situación. “Controla-
mos algunhas manchas importan-
tes coa axuda da Subdelegación

do Goberno, temos moi boa infor-
mación gracias a eles”, explica.

Aínda así, non hai unanimida-
de na súa confraría. Co gallo da
visita do príncipe de Asturias a

Portonovo o luns 16 de decembro,
Xosé Antonio Gómez preferiu
amosar unha posición pouco críti-
ca co Goberno, pero as autorida-
des non puideron evitar asubíos

por parte das duascentas persoas
que se congregaban en Portonovo.

“¿Cantos mariñeiros había ao
lado do príncipe?”, preguntaba
Manuel Outeiro, un home de mar
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O Goberno non reacciona máis dun mes despois do acidente

‘É incríbel que haxa que chegar
a unha folga de fame para pedir medios’

Algúns medios chegaron á costa galega, pero non abondan. Na fotografía unha barreira contra a contaminación en Bueu.                             Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S



de Portonovo que está a participar
nas labores de limpeza. Manuel si
é crítico e aclara que “se non be-
rramos máis foi porque estaba o
príncipe e o seu pai foi o primei-
ro que se mollou e veu á Galiza,
pero que veña Fraga só e xa verá,
mira Aznar, non saíu da torre da
Coruña, ¿ese é un presidente?”.

Os berros e as críticas durante a
visita do príncipe de Asturias á Ga-
liza acaláronse en Portonovo por-
que algúns patrón encargáronse de
facelo. “Aduladores hai en todos
lados, é inevitábel, pero son catro”,
explica Xerardo García Costa,
membro da Confraría de Ogrobe. 

Na súa visita a Portonovo, o
herdeiro á coroa deu un recital de
tics propios dos Borbóns, como foi
exhibir a coñecida sociabilidade da
que fai gala o seu pai ou subirse á
ponte de mando da lancha da Gar-
da Civil que o levou á illa de Ons
–non ousou coller o leme. Pero os
aplausos do público foron contidos.

Conflictos internos

E en canto Filipe de Borbón
abandonou Portonovo, os conflic-
tos internos fixéronse patentes
entre os mariñeiros afíns ao PP e
o resto. “Aquí hai catro patróns,
moi poucos, que non queren que
se critique publicamente pero de-
bería haber máis pancartas”, dicía
Manuel Outeiro.

Os conflictos internos nas con-
frarías débense basicamente á falta
de medios e á obstinación dalgúns
patróns maiores por continuar a fa-
cer de muro de contención ao ser-
vicio da Administración.

O patrón maior de Bueu, Xosé
Manuel Rosas, recoñeceu velada-
mente nunha entrevista a El Pe-
riódico de Catalunya que fixera
de correa de transmisión do Parti-
do Popular na confraría de pesca-
dores que preside. Posteriormen-
te, desmentiulle a A Nosa Terra
esas declaracións, para matizar a
continuación que “nunca a confra-
ría recibiu cartos a cambio de vo-
tos”. Con todo, Rosas considera
que “hai quen me considera moi
popular, e se para conseguir cou-
sas hai que parecer popular, pare-
cerei popular e se estivese no po-
der outro partido, faría o mesmo”.

Ademais de negar as acusa-
cións dunha relación clientelar
entre a Confraría de Bueu e o PP,
o patrón maior de Bueu non evi-
ta as críticas a este partido. “Ao
meu modo de ver, cando o barco
chegou a catro millas e medio da
nosa costa, había que telo traído
para dentro. Pero despois de ter
levado o barco dun lado para ou-

tro e deixar que se afundise, hai
que tomar as medidas necesarias:
dotar de medios e non rexeitar
ningún. Por último, demandamos
un mando único e resolutivo para
facer fronte a esta crise”, afirma
Xosé Manuel Rosas.

Ao tempo que critica, Xosé
Manuel Rosas preocúpase de elo-
xiar a actitude dalgúns alcaldes,
como o de Bueu, do PP. “O alcal-
de, se ten que repartir bocadillos,
reparte bocadillos, está para todo
o que se necesita”, indica, tratan-
do de quedar ben con Tomas Ba-
rreiro, rexedor de Bueu.

A teimuda fidelidade dalgúns
patróns maiores ao Partido Popu-
lar é algo que non se explica, so-
bre todo ante a incapacidade das
autoridades para tomar decisións
que permitan afrontar dunha vez a
marea negra con garantías máis
dun mes despois do accidente e
tras sucesivos erros que supuxe-
ron un alto custe político ao PP.
“Que teñan coidado, porque a
xente está a piques de saltar e van
quedar sós co cu ao aire, hai xen-
te que fala de ir a Santiago a por
todas”, advirte Xerardo García
Costa, da Xunta Xeral da Confra-
ría de Ogrobe, dando conta co pe-
rigo que corren algunhas confrarí-
as se pretenden continuar a ser in-
termediarias do Partido Popular.

¿Por que non reaxen?

A pregunta non só é ¿por que a
Xunta e o Goberno central aban-
donaron á súa sorte a unha rede,
a das confrarías, que moitas ve-
ces, non todas, sustenta ao Parti-
do Popular no litoral galego?, se-
nón tamén ¿por que a Xunta e o
Estado seguen a cometer erros na
xestión da crise despois das gran-
des manifestacións celebradas no
país, non era hora que reaxisen?

A resposta a estas preguntas
non a ten nin sequera o patrón
maior de Bueu, Xosé Manuel Ro-

sas. “Pregúntalles a eles, eu non
chego a entender por que non re-
accionan e non organizan algo
para afrontar a crise”, afrima.

Quen si ten unha resposta é
Xerardo García Costa, da confraría
de Ogrobe. “A única explicación
que se me ocorre é que queren que
todo se vaia á merda para que can-
do estea desfeito o sector eles che-
garen cos cartos por diante, pero
non ten pés nin cabeza, non hai
cartos para tanto e a xente váiselles
botar enriba”, di Xerardo García.

Cando Fraga se presentou en
Caión sete días despois do acci-
dente, fíxoo poñendo sesenta mi-
llóns de euros enriba da mesa.
Daquela o número de afectados
directos era de 5.000 e esa canti-
dade era cativa para afrontar un
pago de axudas que garanta a paz
social. Agora os afectados direc-
tos son 22.000 e os indirectos
moitos máis, e os cartos que ofre-
ce o Estado, 265 millóns de eu-
ros, representan unha bagatela.

O problema pódese agravar en
poucos días, cando a marea negra
entre nas rías baixas, como prevén
algúns patróns maiores, e non ha-
xa medios públicos para contela.
“Hai quince días puidemos facer-
lle fronte con mil barcos, pero non
estamos seguros de que destas
vaiamos poder, sobre todo se hai
temporal”, advirte Xerado García.

Nova marea negra

Os mariñeiros están a afrontar en
solitario os preparativos ante a
chegada da nova marea negra. O
luns 16 de decembro no porto de
Meira, Moaña, Xaime Rúa, An-
drés Martínez e Xosé Nogueira
amañaban, xunto con máis volun-
tarios, unha barreira de protección
contra a eventual penetración da
marea negra na ría de Vigo. “Ha-
bía 1.600 metros e agora estamos
a facer outros 500 metros para po-
ñer unha barreira entre O Con e a
punta de Rodeira para salvar os si-
tios de pedras e máis un banco
marisqueiro”, dicía Xaime Rúa.
“As zonas de pedras son máis di-
fíciles de limpar e para as praias
xa están os militares”, ironizaba a
continuación Andrés Martínez.

O esforzo para combater as
manchas de fuel tamén está á
marxe da Administración central
e autonómica en Vigo. “Como es-
peremos pola Administración...”,
di Xosé Antonio Tizón, patrón
maior da Confraría de Vigo. Aín-
da así, sinala que “temos a cola-
boración do concello e da Autori-
dade Portuaria e estamos a orga-
nizar este sistema de recollida de
chapapote porque non abonda co
traballo da xente de Cangas e
Baiona porque están colapsados”.

O obxectivo da Confraría de
Vigo e doutros cabidos galegos é
empregar redes especialmente
confeccionadas para atrapar o fuel,
de feitura moi similar ás barreiras
protectoras de elaboración artesa-
nal. “É como o sistema de pesca
ao cerco pero sen chegar a pechar
a rede –explica Tizón–; non se po-
de recoller deste xeito, senón que o
obxectivo é arrastrar o chapapote
para que se succione desde un bar-
co, que se achegue ata unha praia
ou que se recolla nunha gabarra”.

Os resultados deste sistema de
atrapar o fuel e desvialo son espe-
ranzadores. Pescanova realizou

algún ensaio con éxito relativo e é
probábel que se estenda o seu uso,
sobre todo porque os procede-
mentos que se empregan, como os
ganapáns e os salabardos, enfrón-
tanse ao endurecemento da rede
despois de cinco ou seis lances de-
bido a que o fuel tupe a malla.

Por outra banda, algunhas das
embarcacións dedicadas a chu-
char o fuel con procedementos
mecánicos atoparon co problema
dun chapapote excesivamente

compacto que avaría constante-
mente a maquinaria e co feito de
que non pode funcionar en mar
aberto. “O noso obxectivo é que
se ataque a mancha na costa [mar
aberto], antes de que chegue ás rí-
as, porque unha vez nas rías non
só temos o problema de que aca-
baría coa nosa economía, senón
que só con que chegue moi pouco
fuel as caídas nas vendas de me-
xillón serían moi elevadas”, sina-
la Xerardo García, de Ogrobe.♦
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“¿Cantos mariñeiros había ao lado do
príncipe?”, preguntaba Manuel Outeiro,
un home de mar de Portonovo.

Na súa visita a Portonovo, o príncipe de Asturias comprobou que continúan as críticas
á Administración.

Xaime Rúa e Andrés Martínez preparan redes artesanais contra a contaminación en
Meira, Moaña.

“Que teñan coidado as confrarías que fan de
correa de transmisión do PP porque a xente
vailles ir enriba”, asegura Xerardo García,
da Xunta Xeral da Confraría de Ogrobe.

O patrón maior de Portonovo, Xosé An-
tonio Gómez, é condescendente coa Ad-
ministración e asegura que non hai pro-
blemas.

Xosé Manuel Rosas, patrón maior de Bueu, criticou ao PP e negou que “a confraría re-
cibise cartos a cambio de votos”.
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Ata o 1 de decembro, todas as in-
terrogantes arredor da repercusión
social da catástrofe se mantiñan
abertas. Despois dese día, a masi-
va mobilización da praza do Obra-
doiro, a penas anunciada polos
medios de comunicación, obrigou
a dar un rouse ás cúpulas dos par-
tidos. O Consello da Xunta reunia-
se con carácter extraordinario pou-
cos minutos máis tarde e nel tiña
lugar unha forte discusión entre os
que pretendían facerse cargo dun-
ha parte das responsabilidades e os
que optaban por ceder a iniciativa
a Madrid. Cuiña recoñecía o día
15 en chamada a El País a exis-
tencia deste enfrontamento, pri-
meiro das súas características des-
de que Fraga ocupa a praza de pre-
sidente da Xunta. Para o BNG,
promotor, con outros moitos co-
lectivos, da Plataforma Nunca
Máis, convocante do acto, a asis-
tencia, superior á
agardada, mostra-
ba o camiño a se-
guir. O PSOE,
desvinculado en
principio da mes-
ma, asumía a súa
importancia e
aproveitaba, de
forma para algúns
demasiado obvia,
para poñer a ma-
quinaria electoral
en marcha. 

Actos de me-
nor dimensión
multiplicáronse
os días seguintes
nas localidades
máis diversas, atinguindo a to-
dos os sectores socias, desde os
actores de Mareas Vivas ao Co-
lexio de Avogados de Ponteve-
dra, ademais, claro está dos di-
rectamente afectados. O máis
notábel é que as convocatorias
se realizaban boca a boca, coa
prensa informando case sempre
a posteriori. 

Con este ambiente, a Platafor-
ma Nunca Máis animouse a con-
vocar concentracións para o día
11, en vinte localidades galegas. A
proposta era moderada, por medo
a que, de convocar manifesta-
cións, a asistencia fose escasa. O
resultado volveu sorprender os
convocantes. Vigo superaba os
cen mil participantes, entre eles
varias ducias de siareiros do Celtic
de Glasgow, equipo que xogaría
ao día seguinte no estadio de Ba-
laidos. Pontevedra coñecía unha
marca histórica de participación,
entre 40 e 50 mil persoas, segundo
os convocantes. O doble dos que
se reuniran o célebre 5-X do 98,
contra a marxinación da cidade
polas institucións do PP e base do
clima que propiciara a chegada

dos nacionalistas ao goberno mu-
nicipal o ano seguinte. Desta volta
foi preciso ampliar o percorrido á
zona vella para que a cabeza non
se xuntase coa cola que aínda non
saira da Ferreiría. Os escritores
Xosé María Álvarez Cáccamo e
Francisco Calo leron respectiva-
mente, en cada unha destas dúas
cidades, un texto de protesta, coa
particularidade de que ambos tive-
ron que facelo dúas veces, para
poder ser escoitados polo maior
número posíbel de asistentes. Nas
localidades das Rías Baixas o en-
fado era grande: “é que aquí tive-
ron quince días para tomar medi-
das, pero non o fixeron”. 

A Coruña rexistraba unha
asistencia importante, pero algo
menor, animada polos lemas do
cantantes Xurxo Souto. Alí o fút-
bol non sumaba participación, se-
nón que a restaba, dado que o De-

portivo xogaba en
Manchester un
partido de Copa
de Europa. En
Santiago a asis-
tencia foi tamén
notábel. A mani-
festación saía e re-
mataba na Praza
Roxa, pero ao fi-
nal non se collía.
Moitos viandantes
sumáranse espon-
taneamente á mar-
cha. Pero a verda-
deira sorpresa dá-
base en Lugo, on-
de leu o comuni-
cado final Darío

Xohán Cabana, e, sobre todo, en
Ourense, por ser localidades do
interior. A cidade das Burgas
achegábase ou mesmo superaba a
súa marca histórica, a do acto en
favor de Benposta. Vinte mil per-
soas din ter reunido os convocan-
tes. A Praza Maior non foi sufi-
ciente para acoller a todos. O acto
rematou cun “monólogo mental”,
do debuxante e humorista Xosé
Lois, O Carrabouxo. Noutras
moitas localidades de Galiza tiñan
lugar simultaneamente importan-
tes concentracións: en Ferrol, Vi-
lagarcía, Valdeorras, O Carballi-
ño, A Estrada, Sarria, Vilalba, etc. 

Moitas destas mobilizacións
tiveron o mérito de transcorrer
baixo a choiva e todas elas mos-
traron en común unha forte mes-
tura social e xeracional. A moci-
dade era abundante, igual que os
votantes de esquerda, pero ta-
mén se vían bos abrigos e per-
manentes, nenas de papá, xuices
da Audiencia, altos directivos
das Caixas ou arquitectas nome-
adas. Unha terceira característi-
ca era a simpatía que os mani-
festantes recollían dos que ob-

servaban desde a beirarrúa, moi-
tos dos cales aplaudían ou mes-
mo optaban por sumarse.

A constatación deste ambiente
de activismo chegou ao goberno
central. Aznar decidiu visitar Ga-
liza, pero mantivo a axenda en se-
creto. O sábado 14 aterraba na
Coruña, onde a pesar do silencio
oficial máis dun milleiro de mani-
festantes acudiron a recebilo. Un
cidadán, alleo á protesta, foi bati-
do pola policía e tivo que ser hos-
pitalizado. O martes 17 e o mér-
cores 18, Manuel Fraga percorría
Galiza parapetado detrás do Prín-
cipe Felipe, o que non o librou
dos insultos e as duras descualifi-
cacións por parte dos mariñeiros e
mariscadoras en localidades co-
mo Aguiño e Portonovo.♦

A asistencia ás mobilizacións supera, desde hai un mes, as espectativas dos convocantes

O noso maio francés
Se o maio do 68 francés marcou unha época, quizá dentro dal-
gunhas décadas se diga que o decembro do 2002 marcou un
cambio na forma de pensar da sociedade galega. Tanto a asis-
tencia ás mobilizacións, capaz de superar todas as espectativas,
como a innumerábel cantidade de actos solidarios e de protesta,
como a pluralidade social dos seus protagonistas fan pensar que o
que se está a remover é algo máis que a superficie das conciencias.  

Varios milleiros de persoas protestaron en Lugo.                                         X. M ARRA

Aspecto da multitudinaria protesta celebrada en Vigo. PA C O  VILABARR O S

O que máis chama

a atención é o

público variado que

asiste aos actos.

Todo o mundo quere

participar na

protesta: desde os

xuices da Audiencia

aos veterinarios.
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Máis de un cento de emigrantes manifestáronse en Londres.          HE N RI Q UE R O M Á NBarcelona viviu unha gran manifestación, con especial protagonismo dos emigrantes.

Bruxelas. Mobilización ás portas do Parlamento Europeo.

A manifestación de Ourense foi unha das máis grandes que viviu a cidade.

Un aspecto da masiva manifestación de Pontevedra.

Protestas na Coruña ante a chegada de Aznar.

A dimensión da mobilización mí-
dese tamén polos actos no exte-
rior. O día 15 Barcelona coñecía a
mobilización máis grande das ce-
lebradas fora de Galiza. Asistiron
a ela de 12 a 50 mil persoas, entre

música de gaitas. O Centro Gale-
go foi un dos que apoiaron o acto.
Tamén estaban Carod-Rovira
(ERC) e Saura (IC), faltaban Ma-
ragall e o PSC. Ao tempo que en
Barcelona, un cento de emigran-

tes galegos concentrábanse en
Londres, ante os locais da Organi-
zación Marítima Internacional en
esixencia de medidas. En Bruxe-
las os galegos concentrábanse an-
te o edificio do Parlamento euro-

peo. Madrid tamén foi se dunha
concentración. Os actores galegos
residentes na capital española te-
ñen previsto preparar un espectá-
culo propio que se exibirá en va-
rios teatros da cidade.♦

Actos en Barcelona, Londres, Bruxelas, Madrid...

¡Galegos de todo o mundo, unídevos!

PA C O  VILABARR O S

Activismo e
solidaridade
no país da
calma e do
individualismo
Ao cerre desta edición grupos
de veterinarios ofrécense para
curar aves mariñas, os esco-
lantes póñense en folga de pro-
testa, os nenos fan debuxos so-
bre o Prestige, os escritores or-
ganizan maratóns de poesía.
Grandes empresas, de matriz
galega, como Gadis, Pescanova
ou Inditex, anuncian donativos
de solidariedade ou rebaixas
para os afectados. Os teléfo-
nos, correos e páxinas web dos
colectivos organizadores de ac-
tos bloqueanse de cote pola
multitude de chamadas. As
pancartas de Nunca Máis co-
mezan a pendurar dos balcóns,
das xanelas dos automóbeis e
dos barcos que actúan contra a
marea. Os patróns maiores das
confrarías de Cangas e O Gro-
ve comezan unha folga de fa-
me para esixir máis medios. A
empresa pública Tragsa, adi-
cada á limpeza de praias, era
expulsada de Muxía e Cangas,
despois de que xa lle ocorrera
o mesmo días atrás en Moaña.
O goberno coñeceu así a deci-
sión dos mariñeiros de non
permitir que unha empresa
con subcontratas privadas,
próximas ao PP, lles retire o
protagonismo que conquista-
ron por obriga na loita contra
a marea negra. As familias das
poboacións costeiras abastecen
de alimentos, non só aos seus
propios voluntarios, senón ta-
mén aos chegados de fóra, a al-
gúns dos cales tamén ofrecen
aloxamento.♦♦



¿Que pasa cos voluntarios?
Mentres algúns demandan o
premio Príncipe de Asturias pa-
ra eles, o Goberno está a facer to-
do o posíbel por desmovilizalos.
“Con nós non poden controlar a
información, nin desmovilizar á
sociedade”, coinciden moitos
destes traballadores, na súa
maioría da órbita progresista.

“É outra humillación máis, pero
non poderán connosco”. Así re-
accionaban veciñas de Carnota
ante a decisión da Xunta de
prohibirlles dar máis comida aos
voluntarios. As asociacións veci-
ñais e culturais levaban un mes
mantendo co seu propio diñeiro
e co traballo das veciñas a todos
os que se achegaban a este muni-
cipio, o máis afectado de toda a
costa, a botar unha man. Pero
agora prohibíronllo porque “sei-
ca non temos o carnet de mani-
puladoras de alimentos. Mira,
coma se estivesemos intoxican-
do toda a vida ás nosas familias”,
braman indignadas.

Podería ser unha decisión bu-
rocrática. Pero os voluntarios non
o cren así. “Agora páganlle a un
catering, pero a comida non se
asemella en nada. Despois dun día
na praia, xantando con dous boca-
dillos e un zumo, o que máis go-
rentas e unha sopa, un chocolate,
unha comida quente e ao xeito”.
Pensan que o de contratar e esa
empresa “só é para facer negocio”.

Outros non o teñen tan claro.
Comeza a posta en común sobre
as causas destas decisións. Hai
quen afirma que todo obedece a
un “plano premeditado do PP.
Esta sería só unha manobra máis
para desmovilizar á cidadanía. O
PP controlou uns días á maioría
dos medios de comunicación,
pero cando a xente comezou a
chegar ás praias foille imposíbel
afirmar que non pasaba nada”.

“Non é o mesmo tampoco
ollalo pola TV que vivilo no are-
al”, afirma un mozo catalán. Pa-
ra unha moza valenciana “os vo-
luntarios convertímonos nos
principais propagandistas do de-
sastre. Cando voltamos, realiza-

mos asembleas, charlas, colo-
quios. Seguimos organizados
loitando e non só na universida-
de, senón en vilas pequenos. O
PP non da aguantado esa enxu-
rrada de información”.

Un profesor madrileño aínda
vai máis alá e considera que o PP
non só trata de desmovilizar os vo-
luntarios, decindo que non fan fal-
ta, cando hai moitas praias sen lim-
par, póndolle pegas para que veñan
e para que non poidan traballar.
Moitos grupos márchanse sen fa-
celo. Para este voluntario, o PP “ta-
mén trata de desmovilizar o movi-
mento cidadán aquí en Galiza. A
autoorganización da que deron
mostra os galegos todo este mes
aínda lle é moito máis incómoda”.

“Queren prohibirnos o con-
tacto coa xente, cando isto é o
máis enriquecedor para nós”, re-
mata unha profesora de Murcia.

Impedir o asociacionismo

Unha razón parecida, estaría des-
trás do intento da Administración
de pór os mariñeiros ao servicio
das Comandancias da Marina. Os
do mar de Vigo negáronse en
redondo alegando que “os barcos
son nosos e o mar tamén”. 

Por outra parte, a proposta do
Goberno de que a empresa
TRAGSA contrate xente para a
limpeza das praias levou a fortes

enfrontamentos tanto en Moaña,
como en Cangas e no Grove, on-
de os contratados se viron na
obriga de marchar. Os veciños e
voluntarios que estiveron un mes
traballando sen cobrar, ollan
agora como pretenden non “só
dividirnos con soldos míseros,
senón lucrarse á conta da nosa
desgracia”, denuncia o patrón
maior de Cangas.

O Goberno intentará que
TRAGSA dirixa as operacións,
pero os veciños confían máis na
autoorganización. Aznar tamén
prometeu a contratación de
7.000 parados para limpiar as
praias, pero os veciños tampouco
están conformes. Queren que
eses cartos vaian para as cofradí-
as e ser elas as que canalicen e
paguen o traballo.

Por último hai que contar co
papel do Exército. Cando se fala
cos veciños do Exército éntralles
a risa. “Láiome polos soldados,
pero o Exercito... nin nunha pelí-
cula de Cantinflas. Onte tivemos
que rescatar a todo un pelotón que
estaba perdido en Muros. O outro
día mandaron a unha compañía
para a praia de Ribeira en Muros e
foron parar a Santa Uxia”, comen-
tan no porto de Muros. “Imos
aviados se nos fiamos do Goberno
e agardamos polo Exército como
din non telediarios”, sentencia un
mariñeiro de Lira.♦
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Os gobernos autoritarios
reaccionan con covardía

TERESA BARRO

O grau de autoritarismo dunha sociedade pódese medir polo trata-
mento que se da aos integrantes desa sociedade. Canto pior se trata
ás personas, máis grande é o autoritarismo e máis grande tamén é o
atraso. O asunto do Prestige fixo resaltar unha maneira de tratar ás
personas propia de países moi atrasados. Autoritarismo, menospre-
zo e atraso van sempre xuntos, e non é casualidade. Os países, can-
to mais democráticos son, mellor tratan ao cidadán, e por iso son ca-
paces de progresar. Nos países onde impera o autoritarismo, as po-
sibilidades que ten un ser humán de levar ao máximo o seu poten-
cial están fanados de raíz; o que hai é un sistema xerárquico e aso-
ballador onde só se trata ben ao que xa está enriba, ao que ten o po-
der. O único que se respeita e admira é ese poder. Quen non o teña
ou non o queira ou non o use porque non quer, non conta para nada.

O que se consegue con iso é unha sociedade onde os que non
teñen o poder, como os nenos e os novos, os que non son ricos e
os que non chegaron á categoría de “autoridade”, son asoballados,
esquecidos e abafados. E como para chegar a “autoridade” nunha
sociedade autoritaria hai moito desfavor e altiveza que aturar, moi-
to agachar as orellas e moito finxir e desemular, a “autoridade” é
sempre covardeira e acepta calquera cousa con tal de non perder
ese poder gañado con tanto esforzo e tanto esquecemento das an-
sias humanas máis elementais.

No asunto do buque petroleiro as autoridades actuaron do xeito
en que se actúa nas sociedades moi autoritarias, con indiferencia,
covardía e buscando a quen botar a culpa do sucedido. A culpa era
de Xibraltar e dos ingleses, que non nos queren; a culpa era de que
os buques navegasen pola mar sen casco duplo (sen pararse a pen-
sar que a maioría dos buques de pabellón español, o noventa por
cento seguramente, non teñen casco duplo, que de momento é legal
non telo, que levar casco duplo non soluciona a cuestión de todo, e
que cando estamos diante dunha catástrofe o pior que se pode facer
é empeorala creando mais dificultades económicas das que xa xur-
den). Unha chea de reacións infantilizadas, inútiles e desatinadas
fixeron perder o tempo e deixaron ao mundo exterior desacougado
polo desprezo e o desapegamento que amostraban.

A lentitude das autoridades revelou indiferencia diante da ca-
tástrofe e que non tiñan gana ningunha de enfrentarse coa situa-
ción. Ao primeiro cuase non reacionaron, coidando que como su-
cedía nun sitio “pobre” non había que apurarse, e nin se decataron
da importancia que tiña ata que os demais países se interesaron e
os meios de comunicación internacionais enviaron corresponden-
tes destacados. E logo non foron nin capaces de poñer “cara de cir-
cunstancias” nin de facer como que lles doía. De tanto medo de
quedar mal, conseguiron o desprezo do mundo enteiro.

Na fase seguinte da catástrofe vaise ver se a reación segue sendo
autoritaria e continúa o tratamento desprezador dos cidadáns, ou se ha-
berá auténtica vontade de remediar a catástrofe e facer que os que tan-
to perderon podan seguir vivindo con algunha esperanza. E para pre-
venir outras catástrofes semellantes habería que analizar con dilixencia
o que sucedeu, como por exemplo a cuestión do porto de refuxio. Can-
do as autoridades son covardeiras, como son sempre nas sociedades
autoritarias, por moita instalación que haxa nos posíbeis portos de re-
fuxio, nunca se dará permiso a un buque que precise ese refuxio, por-
que ninguén se atreverá a dalo. E será a covardía en definitiva o que
torne un incidente perigoso nunha catástrofe incontrolábel.♦

‘No asunto do buque petroleiro as
autoridades actuaron do xeito en que se

actúa nas sociedades moi autoritarias, con
indiferencia, cobardía e buscando a quen

botar a culpa do sucedido”

PA C O  VILABARR O S

O Goberno pretende entregarlle a limpeza a empresas e parados

¿Son perigosos os voluntarios?

Membros da Cruz Vermella limpan con aceita a cara dos voluntarios.                                                               PA C O  VILABARR O S

Voluntarios de volta no barco das illas Cies despois dun día de traballo. P. VILABARR O S



Pontevedra acolleu a segunda
manifestación máis importante
de Galiza, ¿como valora a res-
posta que está tendo a cidada-
nía ante o desastre do Prestige?

A asistencia á manifestación
éncheme de satisfacción. Concen-
tramos a máis de 45.000 persoas,
segundo datos do xefe da policía.
Digo concentramos porque dende
o Concello fixemos unha campa-
ña activa para que a xente se mo-
bilizase. O mesmo aconteceu en
Vigo, onde a folga tivo o maior
seguimento de Galiza. Naqueles
lugares nos que houbo pouca par-
ticipación foi porque os concellos
non prepararon ningunha campa-
ña institucional, agás en Ferrol.
Alí a mancomunidade de Ferrol-
terra tiña previamente preparada
unha concentración masiva para o
día 21 deste mes.

No seu encontro co Prínci-
pe de Asturias, entregoulle un
informe. ¿Que contiña?

Manifesteille dúas cuestións.
En primeiro lugar, que despois de
33 días seguía sen haber medios
suficientes para loitar contra a ma-
rea negra, especialmente en alta
mar. Tampouco se conta con ba-
rreiras de contención para protexer
as rías, nin cunha planificación lo-
xística e técnica por parte das au-

toridades. De feito, a confraría de
Cambados tivo que alugar os me-
dios en Alemaña cos seus cartos.
En segundo lugar, que existía gran
cantidade de xente que quere tra-
ballar e non poden facelo por falta
de coordinación por parte das au-
toridades competentes

¿Presentáronse moitos vo-
luntarios no Concello de Pon-
tevedra?

A falta de organización ven
sendo unha constante dende un
primeiro momento. Aquí chama-
ron gran cantidade de volunta-
rios dicindo que os remitían den-
de a Xunta. Nós aquí non dispo-
mos de praias, non podo inventa-
las. Entón preparámolos con
equipos de limpeza e mandámo-
los para outros lugares. En nu-
merosas ocasións chegan ás
praias e os de Tragsa mándanos
de volta, pídenlle os papeis, obrí-
ganos a asinar un documento de
confidencialidade para que non
falen... A Xunta desentendeuse
dende un primeiro momento do
voluntariado. Tivemos que facer
unha reunión dos alcaldes da
costa, á que só asistiron edís do
BNG e do PSOE, para coordinar
o voluntariado.

¿Non están a contar entón
coa colaboración da adminis-

tración autonómica?
O único que fai a Xunta é pro-

vocar que rebente o operativo.
Chegaron uns voluntarios de fóra
e como a administración autonó-
mica desentendeuse deles, tive-

mos que ir buscalos ao aeroporto.
Noutra ocasión rexeitaron que vi-
ñesen bombeiros da Generalitat a
axudar e ante a súa insistencia, in-
cluso querendo coller días de va-
cacións, dixéronlles que viaxaran

aquí, porque nós eramos quen co-
ordinabamos. Temos voluntarios
de todas partes e montamos un
operativo para darlles de comer e
aloxalos. Ademais, dende un pri-
meiro momento puxemos á dispo-
sición dos mariñeiros todo o equi-
pamento do que dispoñiamos. 

¿Como valora que os pa-
tróns maiores de A Pobra,
Cangas e O Grove se puxeran
en folga de fame?

Solidarízome con eles plena-
mente. Séntense impotentes pola
falta de medios para loitar contra
a marea en alta mar. Precisan bu-
ques para descargar e non ter que
vir continuamente a terra, apare-
llos para recoller mellor o fuel,
cintas transportadores...

¿Pensa que o descontento
popular se verá reflectido nas
vindeiras eleccións?

Estase a producir unha
concienciación da necesidade de
contar con institucións políticas
propias e que tomen decisións. Is-
to en Cataluña ou en Euskadi non
tería pasado. Houbo omisión, dei-
xouse todo en mans dun Estado
que non existe. Teño escoitado a
moita xente que afirma que se sin-
te máis nacionalista. O BNG leva
ao pé do canón dende o primeiro
momento, co deputado Bieito Lo-
beira percorrendo os portos dende
un primeiro momento. Non sei se
de cara as municipais cambiarán
as cousas, pero o que é certo é que
os alcaldes do PP non fan nada a
nivel institucional, se cadra, soa-
mente a título persoal.♦
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Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra (BNG)

‘Tivemos que ir agardar ao aeroporto de Santiago a uns voluntarios, por omisión da Xunta’

Síntese parte responsábel do éxito da masiva manifestación
que tivo lugar en Pontevedra. Para o alcalde do BNG, a ad-
ministración galega delegou nos Concellos as súas funcións e
segue, “despois de máis de 30 días”, sen facilitar medios para
loitar contra a marea. Por este motivo, solidarízase plena-
mente cos patróns maiores que se puxeron en folga de fame.

¿De que xeito está afectando a
marea negra á vida da vila?

Afectou a todo o mundo na
Costa da Morte. Temos todo fo-
dido. A actividade económica
está parada. Os únicos cartos
que se moven agora mesmo ve-
ñen do que deixan os volunta-
rios e a xente que visita a zona
para observar a desfeita que ori-
xinou o chapapote.

¿Contan coa axuda de moi-
tos voluntarios?

Averdade é que si. Estámoslles
moi agradecido. Acoden de todo o
Estado e do estranxeiro a axudar,
nótase que a xente está moi
concienciada co problema. Antes
do Nadal solicitaron vir 215 volun-
tarios máis da Universidade Autó-
noma de Madrid e da Universidade
de Alcalá. Iso si que ten valor.

Laxe tamén é unha vila tu-
rística, especialmente a partir
da serie televisiva Mareas Vi-
vas. ¿De que forma pensa que

se vai ver prexudicada?
Obviamente Mareas Vivas

axudou e agradecémosllo, pero
Laxe xa era unha vila moi turís-
tica pola beleza das súas paisa-
xes e a tranquilidade das súas
praias. A mellor forma de solida-
riedade sería que a xente viñese
de vacacións á Costa da Morte.

¿Séntense apoiados polas
administracións estatais e au-
tonómicas?

Nós temos a flota totalmente
amarrada e as mariscadoras tam-
pouco poden saír facer o seu tra-
ballo. Os habitantes da Costa da
Morte están ocupados en labores
de limpeza. E mentres, os políti-
cos da Xunta e do Estado adí-
canse a fregar o carallo uns con-
tra os outros e non fan nada.
Sentímonos abandonados por
eles. A única chamada oficial
que recibín foi o día 19 do sub-
delegado do Goberno para dicir-
me que tiñamos que estar tran-

quilos porque ían facer moitas
cousas. Aínda estamos agardan-
do. Agradecemos a visita do
Rei, pero os que mandan aínda
non fixeron nada por nós.

¿Teme vostede que a xente
emigre a outros lugares en bus-
ca dun futuro laboral máis
alentador?

Laxe ten 1.500 persoas e to-
das viven do mar, tanto polo tu-

rismo como pola pesca. Este pro-
blema vai para longo e hai moita
xente que non o ten nada claro...

¿Pensa que as axudas pre-
vistas son suficientes?

Ríome desas axudas, non che-
gan a nada. Na Costa da Morte
non queremos esmola, que é do
único que falaron ata o momento.
Nós queremos que se fale de futu-
ro e de momento non se elaborou

ningún plan de longa duración.
Non contamos con ningún tipo de
industria, a xente non pode traba-
llar noutros sectores. Temos moi-
tas deficiencias históricas e os po-
líticos só saben prometer e dicir
que farán, pero fan hostias. Meu
pai dicía que “contos non enchen”
e iso é unha gran verdade. Só nos
queda tirar para adiante e coa axu-
da dos voluntarios limpar isto o
antes posíbel para poder volver
traballas. Nós limpamos, damos o
callo, mentres outros saen na tele-
visión dicindo que son salvadores
da patria.

¿Que lle parecen os progra-
mas solidarios de televisión?

Eu non confío en nada diso.
Dubido moito que recibamos nun-
ca eses cartos. O que precisamos é
que nos manden material, porque
hai algúns que non se decataron
aínda de que aquí estamos a reco-
ller o fuel coas mans. Moito pro-
grama de televisión e moita gaita,
pero non s preocupan dos proble-
mas reais. Non buscan solucións
para temas realmente preocupan-
tes, todo é un escaparate. En Laxe,
por exemplo, non temos sitio para
darlle de durmir aos que veñen
limpar, Iso si que é grave.♦

Antonio Carracedo, alcalde de Laxe (PSOE)

‘Os que Gobernan están a fregar o carallo uns contra os outros’

Indignado e preocupado polo futuro da súa vila e de Galiza. Así se
mostra o alcalde socialista de Laxe, Antonio Carracedo. Con sorna e
de xeito moi explícito describe a grave situación que está a atravesar
a pequena localidade de “Porto Zas”. Esixe unha maior implicación
dos poderes públicos e máis medios para loitar contra a marea negra,
agradecendo moito a axuda que están prestando os voluntarios.

La O pinión



“Foi unha decisión política”. Así o
recoñeceu o presidente español
José María Aznar ao “asumir to-
das as consecuencias da decisión
de alonxar o Prestige” no Parla-
mento. Así o explicou tamén o
ministro Álvarez Cascos, o res-
ponsábel directo de dar a orde.
Orde que trasmitiu o capitán marí-
timo da Coruña, Ángel del Real,
obedecendo a López Sors, direc-
tor da Mariña Mercante. Sors de-
fendeu dúas vantaxes de tal op-
ción en caso de naufraxio: ocorre-
ría lonxe da costa, co que lles “da-
ría tempo para preparar unha res-
posta adecuada da admnistración
a unha posíbel contaminación e
tamén que “o fuel se solidificaría
se o barco se afundía a máis de
3.000 metros de profundidade”.

A realidade demostrou que os
gobernos non prepararon as medi-
das anticontaminación axeitadas,
nin o fuel se solidificou. ¿Qué ex-
perto evaluou que o fuel se solifi-
caría a 3.000 metros de profundi-
dade? ¿Tiñan estudos sobre a tem-
peratura a que se atopaba a auga
naquelas profundidades? ¿Sabían
a temperatura a que estaba o fuel,
que se quenta para transportar? 

Entre os membros do Centro
de Cordenación (Cecop) non
existía ningún técnico cualifica-
do para contestar a estas pregun-
tas de xeito científico. O Cecop
estaba formado polo Delegado
do Goberno, Arsenio Fenández
de Mesa, o director xeral da Ma-
riña Mercante, López Sors e o
xefe da demarcación de costas.

Das declaracións ante o xulga-
do só se sabe que tal teoría foi re-
velada por López Sors, en perma-
nente contacto co ministerio de Fo-
mento.  Ningún científico apoiou
publicamente esta decisión.

A outra posibilidade

Existía outra posibilidade: Levar o
Prestige ao porto da Coruña. Con-
cretamente ao pantalán número un
do peirao da refinería e, alí, rodea-

do polas medidas de seguridade
empregadas nos EE UU para evi-
tar escapes, proceder á descarga.

Mariano Raxoi mentiu ata en
catro ocasións para desbotar esta
posibilidade que a maioría dos
técnicos seguen considerando
como a opción máis axeitada.

A primeira versión foi que o
porto da Coruña non tiña o sufi-
ciente calado para que entrase o
prestige. Álvarez Cascos mesmo
afirmou que existía perigo de que
quedase encallado na bocana da ría
e bloquar o porto indefinidamente”.

Esta afirmación é falsa. Se-
gundo os dados oficiais do porto,
nel poden entrar barcos de ata
15,5 metros de calado. Segundo a
declaración do capitán marítimo
no xulgado, el soubo ás 17 horas
do día 14 de novembro que o ca-
lado do barco era de 14,2 metros,
pois a escora pasara de 25º a tan
só 3º. “Todo o máis”, declarou,
“uns 16,5 metros, contando o las-
trado dos tanques de babor”.

Mariano Raxoi tamén afir-
mou que o práctico maior da Co-
ruña se negou a que o barco en-
trase nese porto. Evaristo Lan-
deira, nunhas declaracións a El
País, afirma que nunca lle foi
“consultada oficialmente esa de-
cisión”. Precisa que tampouco a
de alonxar o barco. 

Declara Landeira que só man-
tivo unha conversa “informal e rá-
pida” o 14 co capitán marítimo da
Coruña. “Dixen que debía cum-
prir co regulamento. Que había
riscos, pero que non me opoñía.
Que aceptaba meter o barco se me
eximían por escrito de responsabi-
lidade, pois o meu seguro non cu-
bre todo tipo de situacións”.

Outra das mentiras, aceptada
por Raxoi, é a de que foron os ase-
sores científicos os que aconsella-
ron alonxar o barco da costa e afun-
dilo o máis profundamente posíbel.
Raxoi data esta reunión o 14 de no-
vembro, pero ante os desmentidos
dos asesores tivo que recoñecer que
non tivo lugar ata o 19, cando o bar-

co xa se estaba a afundir.
O Goberno, por boca de Ra-

xoi, tamén mostrou, desde o pri-
meiro momento, grande interese
en culpabilizar á empresa de sal-
vamento, Smit Salvage, da deci-
sión de que o Prestige collese
rumbo sur, que, polos ventos do-
minantes era a peor opción. O
Goberno incidiu nesta explica-
ción, admitindo que non cum-
priu co seu cometido, deixando a
decisión nas mans da empresa
armadora e na de salvamento.

Mariano Raxoi nega que fose
Cascos quen mandou mudar o
rumbo norte polo rumbo sur, día
e medio despois do accidente,
afirmando que “se aceptou que
mudase de ruta sempre e cando
cumprise a condición de alonxa-
mento das costas”.

Existe outra cuestión aínda
sen explicar: ¿porque os remol-
cadores rousaron o barco cara o
leste cando coas fendas e o esta-
do do mar calquer capitán sabía
que se ía rachar e afundir?

O lugar exacto para fundilo

Colle así forza outra hipótese: que
o Goberno español estivese inte-
resado e afundir nesa foxa Atlanti-
ca o Prestige. Segundo fontes ás
que tivo aceso A Nosa Terra, nesa
zona viña realizando vertidos de
lixo militar a mariña estadouni-
dense. Refugallo que trae maior-
mente de Alemaña. O Goberno
español, sabedor deste feito, ato-
paría a ocasión de ocultar os refu-
gallos militares co chapapote.

Estas mesmas fontes lembran
que, a mediados de setembro,
Manuel Fraga participou nunha
comida en Madrid na rúa Caste-
llón de la Plana nº 21, na que es-
tiveron presentes o embaixador
dos EE UU, Jeorge Argyros e o
seu agregado comercial, Michael
Liikala. Nesta reunión falaríase
dos vertidos americanos na foxa
Atlantica. A casa da cita é propie-
dade da Condesa de Romanones.

¿Aproveitou o Goberno es-
pañol, que pasaba por alí o Pres-
tige, para ocultar outro escánda-
lo? ¿Era coñecedor Fraga das in-
tencións de Cascos e Aznar?♦
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De catástrofes e
solidariedade

MARÍA REIMONDEZ MEILÁN

Nestes días negros que nos toca vivir óese falar de abondas cou-
sas. Sen embargo, hai dúas que se repiten con insistencia: por un-
ha banda a catástrofe e por outra banda a solidariedade. Da catás-
trofe hai pouco que dicir que non expresen as aves mortas, as ro-
chas negras, os rostros abatidos e as ondas viscosas. Pero sobre a
solidariedade si que podemos comentar algo máis.

A solidariedade é esa palabra que pode utilizarse para asoballar e
humillar dunha maneira que non coñece límites. E isto, dito por unha
persoa que teoricamente representa ao sector da solidariedade por anto-
nomasia, as ONGs, pode soar paradoxal. Nada máis lonxe da realida-
de. Desde hai bastantes anos o sector das ONGs reflexiona sobre o con-
cepto de solidariedade e sobre o uso moi próximo á caridade da peor ín-
dole que se lle dá a esta palabra. Hai xa anos que un grupo crecente de
ONGs, no noso caso de cooperación ó desenvolvemento, loitamos con-
tra a presentación das persoas dos países do terceiro mundo como ob-
xectos da nosa caridade, como vítimas desvalidas, como seres de ca-
rente intelixencia e necesitados de dependencia permanente. Por supos-
to, sentímonos moi ben apadriñando un neno porque iso, ademais de re-
presentar a comunidade do país en cuestión como menor de idade, non
implica ningún compromiso de cambio coa realidade que nos rodea. 

¿Pero que pasa, galegas, galegos, cando ese neno somos nós?
Sen dúbida esa caridade rancia e denigrante contra a que moitas
ONGs levamos combatendo anos impregna agora a nosa imaxe de
pobo tanto coma o fuelóleo. Como muller (deputados do PP que mi-
ran páxinas porno nun debate sobre violencia de xénero, por poñer
un exemplo) e como galega
(constante representación de in-
culta paleta “con acento” do que
hai que rirse por decreto) pensaba
que xa tiña experimentado niveis
de denigración colectiva case in-
superábeis pero a “gala (especial
ou como queiran disfrazalo)” de
Televisión Española superou con
creces os niveis de humillación
colectiva sentidos nunca pola mi-
ña persoa. Agora esas galas de
Nadal vomitivas nas que a xente
dá cartos para os pobres do tercei-
ro mundo, esas almas desvalidas,
que non é que sexan pobres por-
que os nosos países explótanos e
chúchanlles o sangue, senón por
incivilizados e inmaduros, son
para nós. Nós, que vivimos unha catástrofe sen precedentes pensan-
do (algúns) que formabamos parte dun Estado aparentemente de-
senvolvido, dun Estado no que habendo os medios ninguén os puxo
nin os pon. Nun Estado que ten voz e voto en numerosos foros in-
ternacionais que inciden despois desta maneira imborrábel na vida
de todo un pobo. Imaxinade por un momento o mesmo (cambiade o
nome Prestige, ou marea negra por terremoto, tifón, guerra, o que
queirades) nun país sen recursos e sen esa voz.

Asolidariedade, por suposto, pouco ten que ver con todo iso. Aso-
lidariedade está na comprensión da realidade allea e nun compromiso
real coa mesma desde a propia. Limpando na praia, si, pero tamén e
sobre todo esixindo responsabilidades, berrando na rúa, en todas as
rúas, revolvéndose contra o que nos asoballa, amosando que estamos
vivas.  No noso caso concreto iso implica tamén deixar de ser esa na-
ción calada, individualista e resignada. O único que non me fai cho-
rar nos días que vivimos é ver a indignación, a resistencia, o espertar,
por fin, de todas e todos nós. Pero a solidariedade unha vez compren-
dida como a esixencia de responsabilidades e de xustiza xa non se
conforma con ser aplicada ao terruño. Pide coherencia. Agora que sa-
bemos o que é en propia pel sentirse obxecto da caridade deberiamos
ser capaces de non exercela cara a outras persoas, sexan de onde se-
xan. A nós o Prestige e os responsábeis de todos os descalabros a el
asociados, estragounos a vida de socate. No Amazonas a vida vana
chuchando pouco a pouco as multinacionais, en Nixeria a Shell con-
tamina o delta do Níxer día a día, aves e peixes mortos, terreos baldí-
os, ¿a que nos soa o escenario? A xente fala agora de emigrar, segu-
ramente á fin comprendemos por qué o estreito (que aí si que hai vi-
xilancia) está cheo de “pateras”, e as rúas de rostros tristes con dife-
rentes acentos. Eu confío, malia a todo, na loita, na resistencia, en que
a xente non emigre, porque ese conto xa o temos ben coñecido como
a admisión da derrota, do inmutábel, do nunca-cambia-nada.

Sen embargo, se algo é certo en calquera catástrofe é que, quei-
rámolo ou non, con violencia e brusquidade, con desgracia, todo
cambia para sempre. A solidariedade ben entendida danos a opor-
tunidade para revirar ese cambio. Aproveitémola.♦

MARÍA REIMONDEZ MEILÁN pertence a Implicad@ no Desenvolvemento
(organización integrada na Coordinadora Galega de ONGD)

‘A caridade rancia
e denigrante contra
a que moitas ONGs

levamos
combatendo anos
impregna agora a

nosa imaxe de pobo
tanto coma o

fuelóleo”

As verdadeiras causas de fundir o Prestige na foxa Atlantica

¿Premeditación ou inoperancia?
Mariano Raxoi faltou en catro ocasións á verdade para xustifi-
car o fundimento do Prestige na foxa Atlantica. Fronte a estas
versións, aparece outra con forza. O lugar foi elexido a man ten-
ta para para acochar os vertedoiros de lixo militar dos EE UU.

XURX O  L O BAT O



Ex-presidente da Xunta, na
actualidade dirixe un grupo de
investigación na Universidade
sobre economía pesqueira. Se-
gundo González Laxe, non se
están calculando ben as cifras
do impacto económico da ca-
tástrofe. Sinala que dous as-
pectos intanxíbeis e de enorme
valor, que non se computaron,
son o ecosistema e a imaxe de
marca dos productos galegos.

¿Pode facer unha valoración
das repercusións que vai ter a
marea negra?

Non se pode facer unha valo-
ración económica do desastre en
termos exactos, porque é moi di-
fícil determinar canto custa o de-
terioro medioambiental. Cómpre
ter en conta que o ecosistema ga-
lego ten un valor enorme, pero
moi difícil de cuantificar.  En
canto á actividade, a pesca e as
industrias que teñen que ver coa
mar supoñen o 10% do PIB ga-
lego. Ao prolongarse as conse-
cuencias durante alomenos dous
ou tres anos, teríamos que tripli-
car tamén esta cifra por tres.
Doutra banda, o turismo supón o
6% do noso PIB, do cal máis da
metade é turismo de litoral.  Pa-
ra recuperar a actividade econó-
mica fan falta máis de 400 mi-
llóns de euros, o triple do que
calcula o vicepresidente Raxoi. 

Os expertos en marketing
sinalan que unha imaxe de
marca é máis importante que
os inmobles e activos dunha
empresa. ¿Neste caso a marca
de Galicia pode cuantificarse?

Existen dous intanxíbeis
que non se tiveron en conta ata
agora á hora de avaliar os da-
nos. Por un lado, como dixen
antes, o ecosistema. En segun-
do lugar, a imaxe de marca de
Galicia, que ten un valor incal-
culábel, maior ás cifras que
mencionei. Existen uns merca-
dos e unha confianza que van
quedar tocados e que cómpre
poñer todos os esforzos en recu-
perar. Non hai que esquecer que
os productos son substitutivos,
e cando un cambia de marca é
moi difícil convencela de novo.

¿Como se podería definir
o noso sector pesqueiro?

Como un sector innovador
que se veu adaptando cons-
tantemente a todas as circuns-
tancias exteriores. Sufrimos co
esgotamento dos caladoiros, co-
as normas de pesca, coa entrada
de novos competidores... e sem-
pre fomos adaptándonos. Esta
crise deu no centro da diana
porque a pesca de baixura e o
marisqueo teñen menor capaci-
dade de adaptación xa que non
contan coa arma da mobilidade.
O impacto sobre as localidades
portuarias vai ser enorme, por-
que se trata de economías in-
terdependentes. Se non se adop-
tan medidas de verdade a emi-
gración interna e ao exterior se-
rá unha realidade. Sen embargo,

esa posibilidade nin sequera é
factíbel porque nalgúns casos
estamos falando de vilas con
persoas de máis de 50 anos, que
son moi difíciles de reconverter.

¿Que solución propón pa-
ra manter a economía da zona
litoral?

A Fundación Barrié ven de
encargarme que elabore un plan
socioeconómico de choque para
paliar as consecuencias do Pres-
tige. Sen embargo, dáme a im-
presión de que tanto o Ministe-
rio como a Consellería non esta-
rán moi interesados en apoialo. 

¿Pensa entón que as auto-
ridades non valoran o suficien-
te o sector pesqueiro galego?

Eu quedei sorprendido de
como o Goberno do Estado está
a facer a análise do contexto. É
certo que formamos parte da
periferia productiva europea.
Sen embargo, en materia marí-
tima somos o epicentro econó-
mico. Tanto en pesca, como en

construcción naval, como en
transporte de mercadorías, em-
prego, empresas, marisqueo, in-
vestigación... somos a rexión
número un de Europa. Estou
moi enfadado coas axudas que
se están a discutir na UE, no Es-
tado e en Galicia, porque non
nos tratan como a potencia pun-
teira que somos. Estou seguro
que se lle pasara a Baviera un
desastre, buscarían fórmulas
para reflotar de verdade o sector
automobilístico. Só pido que
aquí fagan o mesmo.

¿Non lle sorprende que
non se declarase aínda zona
catastrófica?

Por suposto, é unha conse-
cuencia desta falta de concien-
ciación por parte dos que man-
dan. Esta crise afecta a xente de
toda Europa e do mundo, por
iso cómpre ser tratada como tal.
Cada día atópanse máis xace-
mentos en Rusia, e a produc-
ción aumenta un 3% anual que

ten que saír polo Báltico. A con-
secuencia directa é que os nosos
portos van adquirir unha maior
importancia. Con 40 euros ao
día non arranxamos nada. Faise
necesaria unha nova lexislación
de hidrocarburos que deixe
máis cartos nas zonas de paso,
como Galicia...

¿Aprendemos pouco da
experiencia doutros países?

Tras o Casón orientamos o
salvamento marítimo ao rescate
de persoas. Son un ser humano
e non podo esquecer que houbo
23 mortos naquel accidente.
Sen embargo, non se planifica-
ron dispositivos medioambien-
tais, como ocorreu en Francia
tras o Erika. O actual Goberno,
ademais de reducir os investi-
mentos, levou a Unidade de
Salvamento Marítimo para Avi-
lés, unha zona sen risco poten-
cial. Sería necesario que os con-
cellos contasen cunha estructu-
ra de intervención rápida.♦
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Democracia a
tempo parcial 
Deputado e conselleiro de pesca,
Henrique López Veiga, luciuse o
día das mocións de censura ao
afirmar a micrófono batente,
que o que sentía era estar
perdendo o tempo sentado,
mentres se discutían as mocións
de censura, “cando hai tanto
que facer”. Aos poucos días o
ideólogo conservador Agostiño
Sixto Seco, considera que o día
das mocións de censura o parla-
mento galego “estivo secuestra-
do”. É moi interesante esta con-
cepción da democracia por par-
te destes pro-homes: o poder le-
xislativo, o único que é elexido
directamente nas urnas pola
xente en sufraxio universal, per-
de o tempo cando pon sobre a
mesa a xestión e as responsabili-
dades dunha das meirandes ca-
tástrofes da historia de Galicia.
Daquela, ¿suprimimos o
parlamento? ¿deixámolo só e
mans dos demócratas López
Veiga e Sixto Seco?♦♦

Lucro cesante
Lucindo as súas mellores
maneiras, Xaime Pita usou no
parlamento toda a panoplia de
recursos que farían as delicias
de Eduardo Blanco Amor se ti-
vese que facer outra vez o seu
libro As boas maneiras. Pero
máis alá de cuestións de urbani-
dade o que asombrou foi a teo-
ría do lucro cesante, que Pita
advertiu que non ía perder o
tempo en explicarlle aos “depu-
tados ignorantes”. Segundo o
portavoz do PP, e presidente
galego cada vez que Fraga anda
de viaxe, “as axudas non son es-
molas. ¿Acaso non coñecen o
concepto de lucro cesante?”. O
conselleiro de economía, X.A.
Orza debeu subir polas
paredes, porque o lucro cesante,
por exemplo dos percebeiros
neste nadal, ía ser algo máis de
40 euros diarios. Pita podería
propoñer que lle tiraran do seu
soldo a diferencia de cálculo.♦♦

Fernando González Laxe, especialista en economía pesqueira

‘Galicia é a maior potencia marítima de Europa’

¡NUNCA M IS!

Henrique López Veiga.

Xaime Pita.



Osuceso do Prestige ocupará, sen dú-
bida, un lugar tristemente privilexia-
do entre os temas máis debatidos e

de maior repercusión económica, política e
social da recente historia de Galiza. Aínda
que a urxencia, e tamén a prudencia, reco-
menda atender ás outras prioridades deriva-
das deste lamentábel suceso, superadas es-
tas e sosegados os ánimos, será tempo de
non pospoñer por máis tempo unha análise
en profundidade sobre todo o acontecido,
baseándonos en aspectos e tendencias pos-
tos de manifesto ao longo deste proceso,
aparentemente menos impactantes pero de
gran calado e significación política. Men-
tres eses tempos non son chegados, non de-
bemos considerar improcedente apuntar al-
gunhas cuestións preocupantes, en ningún
caso menores, que sibilina e intencionada-
mente parecen querer ocultarse detrás de to-
da esta espesura mediático-comunicativa e
que en grande medida son causa eficiente e
causa final de gran parte do que de negativo
ocurre no noso país, incluída, como non, es-
ta inmensa traxedia económica e medioam-
biental que se está a consumar na nosa terra.

No plano estritamente político, despois
de observar cómo, quén, e con qué medios se
xestionou o sucedido, casi resulta unha ob-
viedade citar que o proceso de recentraliza-
ción do Estado posto en práctica por Aznar
quedou definitivamente patente nesta oca-
sión, o que vén confirmar que en ningún ca-
so debemos renunciar a retomar coa intensi-
dade que sexa necesaria a dialéctica centro-
periferia, se non queremos (os galegos) que-
dar definitivamente relegados a un papel de
subordinación histórica como si fósemos fi-
llos de un deus menor.

A pesar de que existen abrumadores ar-
gumentos que serían motivo suficiente para
pedir unha redefinición do marco de rela-
cións Galiza-Estado, a escandalosa xestión
do problema do Prestige, puxo en evidencia
un claro e definitivo esgotamento por insu-
ficiencia competencial do modelo autonómi-
co saído da transición que, sin caer na dema-
goxia, precisa ser superado urxentemente.
Porque, no actual contexto ¿donde está o Es-
tado que debe protexer e asistir aos cidadáns
e os seus intereses en calquera circunstancia
pero en maior medida cando se cerne sobre
eles unha ameaza de consecuencias imprevi-
sibles? ¿En que medida pode existir un pro-
xecto común cando, como ocurre nesta oca-
sión, se está a consumar unha traxedia que
trunca o proxecto de vida de toda unha co-
lectividade, de todo un pobo, ante a pasivi-
dade e indiferencia das instituciós do Esta-
do? Como afirmaba Wittgenstein, “O enigma
non existe. Si unha pregunta pode ser formu-
lada, entonces pode ser contestada”. A res-
posta queda para a reflexión.

Xa forma parte do capítulo das tautoloxí-
as o feito de que cando a situación se com-
plica rara vez os gobernos da Xunta e do Es-
tado están á altura das circunstancias; exem-
plos sobran pero probabelmente en ningún

caso coma o que nos ocupa tiveramos a oca-
sión de que se puxera en evidencia a ausen-
cia total de medios e organiza-
ción dun Estado que non só non
responde aos estándares de
modernidade e eficacia que se
pregonan polos seus máximos
representantes senón que a súa
existencia é pura facticidade co-
ercitiva. Impón e controla, pero
non resolve. 

Intuída, ou non, esta carencia
polo conxunto da cidadanía e
dos axentes sociais e políticos
que non comparten poder esta-
blecido, o caso é que non pode-
mos acreditar que esta existe por
azar ou xeración espontánea, se-
nón que está eficaz e consciente-
mente impulsada por un goberno
que incluso eleva a imperativo
categórico a execución práctica dun modelo
de filosofía política que trata de reducir o Es-

tado á mínima expresión, en estreita corres-
pondencia cos parámetros da utopía neolibe-

ral imperante na actualidade.
Estes principios sustáncianse no
denominado déficit cero, verda-
deira pedra angular do modelo
aznariano que demora, ou impi-
de, a posibilidade de resolver os
grandes desequilibrios territo-
riais e demáis eivas estruturais
que afectan a Galiza e outras
partes do Estado. Incluso renun-
cia escandalosamente a aplicar
políticas de axuda en situacións
de emerxencia coma a que nos
ocupa ao carecer de medios hu-
manos, financeiros e materiais
que permitan planificar e execu-
tar plans para afrontar con ga-
rantía calquera tipo de contin-
xencia. O propio xefe do execu-

tivo español afirmou públicamente algo tan
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Breogán espertou
do seu sono. Ha i que
ver. Suso Seixo da
C IG  está má is
moderado nas súas
declaracións que
N ancho N ovo, actor
ga lego que trunfa en
M adrid . O  primeiro
di que unha folga
xera l non sería para
tumbar a Fraga ,
senón para pedir
que actúe . O
segundo solta ta l
colección de
improperios que se
fa i excesivo poñelos
aquí. E xa non
traemos a  colación o
que dixo Moncho
Borra jo, porque ese
nin Ho Chi M in.

Un representante
da empresa Tragsa
(que se dedica , entre
outras cousas, á
limpez a de pra ias)
a firma que
contra tará para os
seus traba llos a
“na tivos” . A índa
menos ma l que non
lles chamou
“ indíxenas” ou
“ zulús” .

Domingo 15 á
noite . A  TV G  dedica
ca tro minutos a
mostrar como piden
a dimisión de ...
G aspart, o
presidente do
Barcelona .

Boda en Vigo. Acto
tradiciona l e ritos
habitua is a ta que
chega o “que se
biquen, que se
biquen” . Entón
a lguén, do fondo,

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

O ‘Prestige’ e o esgotamento
do modelo autonómico

LUÍS BARCIA

A crise do Prestige puxo de manifesto a política de recentralización
do Estado. A traxedia económica, social e ecolóxica tamén reclama,
máis adiante, que se revisen as relación de Galiza e o Estado español.

‘O proceso
de

recentralización
do Estado,
posto en

práctica por
Aznar, quedou
definitivamente

patente”

Continúa na páxina seguinte

A N A PILLAD O

Cartas

Solidaridade do Pen
Clube internacional
Consternado polo desastre ecolóxi-
co sen precedentes que tivo lugar
no litoral de Galicia –un dos eco-
sistemas mariños máis ricos en
biodiversidade de Europa e do
mundo– a causa do verquido de
fuel do barco “Prestige”, o máis
grave accidente dun barco petrolei-
ro na historia do mundo, o PEN In-
ternacional, que presido, polo meu
conduto manifesta a súa solidarie-
dade plena cos mariñeiros, maris-
cadores e o pobo galego, que sufriu
desde hai catro semanas esta catás-
trofe ecolóxica e económica.

O que máis sorprende nesta si-
tuación é que, aparte dos 10 mil
voluntarios que chegaron de toda
España e dos membros do exército

español, Galicia tivese que enfron-
tar polos seus propios medios o
verquido de fuel e a contaminante
marea negra que enlixa o seu mar e
as súas costas, e mata a súa fauna.

Como o perigo do “Prestige”
continúa aínda, xa que os seus
tanques conteñen unhas 50 mil to-
neladas de alquitrán que sae sen
parar e segue contaminando as
praias galegas e dezmando a súa
fauna, é urxente que o Goberno
español comprenda dunha vez a
gravedade do desastre e tome to-
das as medidas ao seu alcance pa-
ra aliviar o dano ecolóxico e eco-
nómico que sofre Galicia. Asimis-
mo, é imperativo que en vista das
circunstancias actuais, solicite a
axuda internacional adecuada.♦

HOMERO ARIDJIS (PRESIDENTE
DO PEN CLUBE INTERNACIONAL)

Solidariedade
en Irlanda
O pasado venres 6 de Decembro
celebrouse tamén en Irlanda un
acto de protesta e solidariedade
por mor da catástrofe do “Presti-
ge”. O acto baseouse nunha serie
de charlas informativas, proxec-
ción de imaxes e apaixoado deba-
te entre os asistentes, case todos
galegos ou irlandeses. O acto tivo
lugar na Universidade de Cork
(sur do país), e foi organizado
por un Colectivo de Galegos de
Cork e o Centro Irlandés de Estu-
dos Galegos (‘Irish Centre for
Galician Studies’), dentro do De-
partamento de Estudos Hispáni-
cos (Universidade de Cork). A
asistencia dunhas 50 persoas pó-
dese considerar como boa tendo

en conta que se trataba dun acto
no seo da universidade e que non
foi debidamente publicitado pola
prensa local. Así, por aquel desin-
terese, a cousa ficou pouco máis
que confinada ao eido universita-
rio a pesares de todos os esforzos
no contrario dos organizadores.
Aliás, a colonia galega en Irlanda
non é así tan nutrida como nou-
tros países, e é de carácter emi-
nentemente temporal.♦

XOÁN M. PAREDES
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UNIVERSITY COLLEGE CORK

(IRLANDA)

Marea negra
nas prisións
Na prisión  máis progresista de
Galiza, a que se amosa aos meios



Consternados pola catástrofe do petro-
leiro Prestige, que está a asolar as no-
sas costas dende hai máis dun mes, o

Club Nacionalista Alén-Nós, por acordo da
asemblea anual de socios, quere manifestar
diante da opinión pública galega, das auto-
ridades autonómicas e estatais, e tamén an-
te a cidadanía e órganos de gobemo da
Unión Europea, a súa racional protesta en
función de feitos consumados,
ou por consumar, que sitúan os
homes e mulleres de Galicia, e
os recursos naturais do litoral,
nunha posición extrema, nunca
vivida anteriormente con esta
intensidade. 

Nun mundo cada vez máis
globalizado, con centros de deci-
sión que transcenden o marco do
concreto, resulta sen embargo
evidente que os seus actos aca-
ban tendo uns resultados a nível
local de especial gravidade. Por
iso sería preciso contar con me-
canismos de control que permi-
tan aos afectados reais ou poten-
ciais dispoñer de voz eficaz para
poder manifestar a súa específi-
ca problemática, Na presente
crise, por desgracia, nin os res-
ponsábeis autonómicos, que non
teñen competencias legais neste eido pero
posúen capacidade de mediación, nin os esta-
tais, nin os da Unión Europea, souberon cou-
tar un tráfico altamente perigoso para o me-
dio mariño e tamén para os seres humanos
que están vinculados a aquel. O panorama
agrávase polo feito de que, unha vez mate-
rializada a ameaza, a actuación deses pode-
res, que en principio representan a toda a ci-
dadanía, deu a impresión de desidia ao co-
mezo, indecisión despois e información defi-
ciente ou contraditoria sempre, optando por
solucións que puxeron en evidencia a ausen-
cia dun plano de previsión ante problemas
desta magnitude, Vista con amplitude tempo-
ral, resulta, ademais, especialmente preocu-
pante a situación de Galicia se temos en con-
ta que xa se teñen producido varios acciden-
tes deste tipo con anterioridade e con dife-
rentes administracións, contemplando o noso
mar a circulación contínua de barcos con
mercancías perigosas, o que implica que, de
non tomar medidas axeitadas dunha vez por
todas, as nosas costas serán sempre unha zo-
na de siniestralidade periódica segura. 

O Club Alén-Nós agarda que, cando me-
nos, todos os responsábeis da situación, po-
líticos ou non, saiban aprender a lección,
asuman a súa responsabilidade e inicien un-

ha andaina encamiñada a compensar eficaz-
mente a Galicia por este grave dano, a sen-
tar as bases para a creación dun eficaz siste-
ma de control marítimo e previsión de acci-
dentes, e tamén a facilitar que pobo galego
se dote de medios para facer oír a súa voz,
mediante representantes verdadeiramente
comprometidos coas nosas xentes e a nosa
terra, neste aspecto e noutros que podan

afectamos, sempre dentro dun-
ha necesaria colaboración cos
outros pobos de Europa basea-
da na reciprocidade solidaria.

Dende a nosa tristura ante a
desfeita, temos sen embargo que
salientar os esforzos feitos polas
nosas xentes para combater, im-
provisando rudimentarios me-
dios, as manchas de fuel conta-
minante que se estenderon, ou se
van estender, polo litoral, se-
mentando a desolación incluso
máis aló de Galicia, Tamén é
digna de eloxio a colaboración
de persoas chegadas dende afas-
tadas terras, as que traballaron, e
traballan, cóbado con cóbado
cos nosos homes e mulleres. Ne-
se pobo sinxelo e anónimo que
optou por plantarlle cara ao pro-
blema, malia a deficiente coordi-

nación por parte das diferentes autoridades,
descansa unha esperanza de futuro mellor pa-
ra a nosa terra, esperanza que non debemos
perder nin siquera nestes momentos de deso-
lación. A todos eles queremos transmitirlles a
nosa admiración, mais tamén é preciso adver-
tirlles que esa actitude de actuación xenerosa
ante a desgracia non debe quedar nun xesto
puntual que esmoreza ao cabo do tempo. Po-
la contra, é preciso manter no futuro un com-
portamento solidario na defensa racional dos
nosos recursos naturais, humanos e culturais
en calquera ámbito da vida, sen caer na peri-
gosa trampa de pensar que unhas necesarias
subvencións ou axudas puntuais son o único
que debemos de agardar como consolo da nos
a desgracia. Desde esa firmeza estamos segu-
ros que Galicia poderá, nos tempos vindeiros,
atopar un lugar digno no concerto dos pobos
de Europa e do mundo.

Finalmente anunciamos que o noso Club,
que sempre actuou como foro independente
de opinión, sumarase á preocupación popular
polo desastre facendo algo que é propio da
esencia desta asociación: organizando, en da-
tas próximas, un acto público no que exper-
tos na materia expoñerán a súa visión da pro-
blemática e as posíbeis repercusións do ver-
tido contaminante nas nosas costas.♦
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engade , pulmón en
a lto: “ O  do bigote ,
que limpe o
chapapote” . Coros,
apoteose e
champán. 

Protestas contra
Fraga . O s periódicos
titulan: “protestas
contra os políticos” .
¿Farianse
anarquistas os
directores dos
diarios?

Gonzalo Durán,
a lca lde de Vilanova
de Arousa confésase
no ABC : “Somos do
PP, pero non
parvos” . Á  pregunta
de como ca lifica a
visita de A znar,
responde: “Breve” .

Aznar di na Coruña
que el non viña a
facerse a foto
demagóxica na
pra ia . ¿Sería unha
indirecta contra o
Rei?

Contan en Cangas
que os militares ter
teñen controlado
todo o horizonte ,
pero dar non dan nin
golpe .♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

de comunicación, na que se experimentan
novas ideas para facer avanzar as Institu-
cións Penitenciarias, tamén existen redu-
tos fascistas, conscientes ou inconscien-
tes, activos ou pasivos, teóricos ou prácti-
cos. E podo afirmar que isto é algo xerali-
zado a todo o Estado. Non critico aos
compañeiros que, nun momento dado
usen os medios coercitivos contemplados
na lei. pero si aos mandos ou calquera que
propicie un uso abusivo e un rigor innece-
sario. Pero ás veces convírtese nun xeito
de subsanar indirectamente a falta de me-
dios ou os erros burocráticos, calando as
protestas á marxe das canles regulamenta-
rias. Tamén cabería perguntármonos por-
que pasaron as prisións a depender de In-
terior en vez de Xustiza. Como vivimos
nun Estado democrático no que a liberda-
de de expresión é un dereito fundamental,
eu permítome opinar libremente.♦

R. COIRA LUACES
(OURENSE)

O Club Alén Nós
ante a catástrofe do ‘Prestige’

‘Nese pobo
sinxelo e
anónimo
que optou

por plantarlle
cara ao

problema,
descansa unha

esperanza
de futuro”

representativo da súa filosofía política e á
vez tan inconcebíbel como que o Estado
está para complementar a labor do volun-
tariado. A solidariedade civil, unha vez
máis, substitúe á xustiza distributiva.

Aínda que presumibelmente podemos
intuír que as circunstancias que motivan
unha situación como a actual poden ser
modificadas pola vía do sufraxio e a im-
plementación doutras políticas que cam-
bien o actual statu quo, sin pretender en
ningún caso minorizar as posibilidades
que esta eventualidade abriría para unha
terra tan atribulada como a nosa, tamén é
lexítimo concluír que unha cuestión de
tanto calado non se resolve coa súa supe-
ración coxuntural. Neste senso o proceso
de construción europea ao marxe das co-
munidades históricas do estado español, e
de outras nacións europeas que carecen
de estado, está a supoñer unha clara limi-
tación das nosas posibilidades no campo
do desenvolvemento das forzas producti-
vas ao non poder intervir directamente,
sin institución interposta, na xestión dos
nosos problemas e na planificación do
noso futuro. Un claro exemplo, por citar
un directamente relacionado coa desgra-
ciada actualidade do Prestige, é a renun-
cia do goberno do Estado a que a se ins-
tale a Axencia Europea de Seguridade
Marítima en Galiza en compensación de
que Catalunya acolla a Axencia de Segu-
ridade Alimentaria. 

Atopámonos pois nun momento histó-
rico en que resulta inaprazábel unha apos-
ta de todas as forzas políticas e de toda a
poboación galega por dotarnos dun mar-
co de convivencia acaído para os tempos
de profundos cambios que estamos a vivir
no contexto estatal e europeo. 

Desgraciadamente, neste capitalismo
en transición, a Galiza tócalle viaxar no
furgón de cola, por iso debemos tomar
conciencia, si é que non o fixemos aínda
despois do que pasou, da necesidade de
superar un modelo caduco que nos fai di-
verxer no económico, e consecuentemen-
te no social, das rexións máis prósperas
da Unión Europea. O proceso de cons-
trucción desa Unión, aínda que fortemen-
te condicionado, está aberto a novas for-
mas de organización política. Por múlti-
ples causas este proceso non vai estar
exento de tensións. Tanto si os estados ac-
tuais se dilúen na nova organización con-
tinental como sí persisten na vella lexiti-
midade a situación tratará de debilitar ás
nacións sin estado. Aznar xa leva tempo
facendo os deberes.

O inmovilismo conceptual é antihis-
tórico, fagamos da necesidade virtude e
aproveitemos este impulso de identidade
que provocan as situacións de adversida-
de compartida para instalar definitiva-
mente no dereito positivo o que no natu-
ral nos corresponde.♦

Vén da páxina anterior

Xosé Lois

A V I S O

Por mor dos
feriados, este

xornal publicarase
as tres vindeiras
semanas un día

máis tarde.
Desexámoslle aos
lectores e lectoras

unhas boas festas e
que a palabra

solidariedade, tan
propia destas datas,

se encha máis que
nunca de contido.
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Menos mal que
existe o
estranxeiro
Un dos danos colaterais do de-
sastre causado polo petróleo do
buque Prestige e polas actua-
cións das autoridades afecta á li-
berdade de expresión e á políti-
ca de (des)información. As me-
dias verdades, as mentiras, os si-
lencios, os ataques e os comen-
tarios viñeron substituír os datos
fiábeis. Menos mal que existe o
estranxeiro, chegouse a pensar,
recorrendo a fontes de fóra (por
exemplo, o Instituto Hidrográfi-
co Portugués). O asunto topouse
co interese da opinión pública
europea e os medios de comuni-
cación viven de informar (en
Europa, quero dicir).♦

Da ecoloxía á
política
Consultei ao longo de todo o
proceso as versións dixitais e/ou
impresas de diferentes publica-
cións de referencia de Alemaña,
Austria, Suíza e Francia. Mes-
mo os xornais dun país sen mar
como Austria publicaban arti-
gos a diario, polo menos ata co-
mezos de decembro; refírome a
Die Presse, Der Standard e o
Kurier, todos de Viena. Algo
menos había na Neue Zürcher
Zeitung de Zúrich. Pero men-

tres que primeiramente se falou
dun desastre ecolóxico (grave,
pero como tantos outros), foi o
propio comportamento do go-
berno español —xunto coa im-
plicación internacional e a mo-
bilización social— o que logrou
manter viva a atención dos me-
dios estranxeiros, máis alá do
sensacionalismo. Ao comezo é
a mera información sobre o bu-
que e os vertidos, empregándo-
se sempre o termo “marea ne-
gra” (en alemán, “Ölpest”,
¡aparecía na páxina web do se-
manal Der Spiegel xa o día 15
de novembro!). Nunca faltan
referencias ás persoas de orga-
nizacións sociais ou políticas
que critican a actuación dos res-
ponsábeis (en Le Monde, por
exemplo aparecen Paco Rodrí-
guez, 23-11-02, ou Beiras, 1-
12-02) e inclúense pequenas en-
trevistas a ecoloxistas, maris-
queiras e mariñeiros.♦

Da
información
á burla
Pero conforme pasa o tempo fan
aparición a sorpresa, a indigna-
ción, a burla e cambia o enfo-
que. Como exemplo traducirei
algúns titulares: “Catástrofe
ecolóxica en España. Palabras
bonitas para unha marea mortal
de petróleo” (Der Spiegel, libe-
ral, Hamburgo, 30-11-02), “Na
Costa da Morte galega a xente

desespera coa marea negra e os
voluntarios co caos das autori-
dades gobernamentais” (Süd-
deutsche Zeitung, liberal, Mú-
nich, 4-12-02), “Os políticos es-
pañois prefiren agochar a cabe-
za na area contaminada con pe-
tróleo: a zona de catástrofe se-
gue agardando polo presidente
do goberno” (Frankfurter Allge-
meine Zeitung, conservador,
Frankfurt, 11-12-02). Tamén se
chaman as cousas polo seu no-
me no que se refire á manifesta-
ción santiaguesa do 1 de decem-
bro: “Rabia pola chapuza na
xestión da crise” (Der Spiegel,
2-12-02), “Manifestación de ra-
bia en Galicia” (Le Monde, libe-
ral, París, 1-12-02), á parte de
presentar as reivindicacións dos
manifestantes. Alértase sobre as
consecuencias económicas para
a zona; Der Spiegel cita na súa
versión impresa do 25 de no-
vembro a un mariñeiro coas pa-
labras “Teremos que emigrar” e
engade: “A catástrofe ecolóxica
na costa galega destrúe a exis-
tencia de miles de mariñeiros”; e
en Le Monde fálase de “danos
incalculábeis para as sonadas
zonas de pesca de Galicia, sobre
todo os seus ricos recursos de
marisco, o cal levou ao paro a
miles de habitantes” (2-12-02).
No mesmo artigo tamén se
abordan as consecuencias ecoló-
xicas, igual que nos outros me-
dios. O prestixioso semanal Die
Zeit (liberal, Hamburgo), final-
mente, advirte de que no caso de
romper o casco do buque afun-
dido os efectos fatais se notarían
durante “séculos” (28-11-02).♦

O mundo mira
con abraio a
trapallada
gobernamental
Non menos claros son os co-
mentarios que merecen os “ac-
tores” oficiais e o efecto políti-
co. Der Spiegel (25-11-02, 30-
11-02) e Le Monde (13-12-02)
chámanlle a Fraga “antigo mi-
nistro de Franco” (Der Spiegel
di” dictador Franco” e cualifica
a Fraga de “ancián astuto”, 30-
11-02). Le Monde fala da posi-
bilidade de que o fuel acabe
contaminando a paisaxe electo-
ral e dun “feudo conservador
decepcionado dos seus dignata-
rios” (13-12-02). O xornal
Frankfurter Allgemeine expresa
a súa incredulidade fronte ao
comportamento de Aznar, que

“non só parece arrogante senón
tamén politicamente insensato”,
e constata unha “negativa a ac-
tuar que deixa atónitos os obser-
vadores” (11-12-02). En die ta-
geszeitung (de esquerdas, Ber-
lín, 5-12-02) constátase que “O
goberno español segue intentan-
do minimizar a extensión da ca-
tástrofe” (5-12-02). Non faltan
referencias á desastrosa e trapa-
lleira xestión, á mala prepara-
ción de España para casos así
malia a súa extensa beiramar
preto das rutas internacionais, á
caza..., á equivocación fatal no
momento de levar o barco ao
mar aberto e, tampouco, aos in-
tentos de censura: “Cara a finais
de semana as autoridades deixa-
ron de facilitar informacións aos
xornalistas, prohibíuselles sacar
fotos aéreas da zona do sinistro.
A televisión pública non podía
falar de ‘marea negra’. Pois o vi-
ce-primeiro ministro Mariano
Rajoy [...] nega rotundamente
que a súa terra natal sufra unha
‘marea negra’” (Der Spiegel,
30-11-02). O máis duro de todo
canto lin publicouse na Frank-
furter Allgemeine: “no caso dos
políticos españois non se pode
falar da obriga de dar conta do
que fan aos votantes. A actual
catástrofe tamén trae á superfi-
cie as eivas do sistema ibérico,
isto é: o exceso de trapallada e
unha falta alarmante de disposi-
ción a dar a cara” (11-12-02).

Unha pena que agora, can-
do vén o peor, a atención do
mundo se dirixa cara a outros
desastres.♦

Páxinas web dos medios citados:
lemonde.fr; spiegel.de; sueddeutsche.de;
faz.net; taz.de; diepresse.at; kurier.at;
derstandard.at; nzz.ch
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Alguén advertiu que a democracia
outorga o voto ao cidadao, pero non
sen antes fixar o censo. E velaí o belén.

Os demócratas españois trazan o radio do
sufraxio facéndoo coincidir coas estremas do
Estado. A soberanía reside no pobo de España
¿Por que non na poboación de Eurasia ou dos
Chaos de Amoeiro? Porque cadrou así (azar
histórico) e porque as Forzas Armadas
garanten esta arbitrariedade (argumento ad
baculum, razón do baloco). O común das
xentes acepta como natural –como que chove
e escampa alternativamente– un tal artificio;
pero hai aduaneiros (Arzallus) que se rebelan
contra semellante fatalismo. O político
peneuvista considérase co mesmo direito que
os pais da patria indivisa a acoutar a lista

electoral, e –segundo o ABC– propón que os
españois residentes en Euskadi voten nas
xerais e municipais, anque non nos comicios
vascos. A proposta levanta ronchas e abala as
columnas do diario monárquico. Nas páxinas
da caverna nada se di, en cambio, sobre o
curioso facto de que os galegos emigrados en
Madrid, Barcelona ou Canarias non podan
participar na escolla do parlamento de
Santiago, mentres si gozan desa facultade os
connacionais asentados en Buenos Aires.
Disimulen que cite fontes cavernícolas
¿Masoquismo? Non é por aí. Sucede que en
Compostela chove de raio. Cando o torbón
aperta hai que acollerse nun bar. Como a trepa
de auga te pille en Doutor Teixeiro, tropezas
coa evidencia inexplicable de que os
establecementos da rúa ofrecen co café o
abecé da reacción: aí che vai, que che preste e
que cho reparta o corpo. Por iso, se se me dá o
caso de visitar esa zona, agradezo unha voz
amiga que avise: ¿onde vas sen paraugas?♦

Climas
BIEITO IGLESIAS

FRANK MEYER

Die Zeit, 28 de novembro.

Der Spiegel 25 de novembro.

Le Monde 23 de novembro.



A noticia saltou a pasada sema-
na. En plena crise ecolóxica das
rías, a Autoridade Portuaria de
Vigo dáballe a saída aos traba-
llos de aterramento de varios mi-
les de metros cadrados de mar,
desoíndo a opinión municipal e a
de milleiros de cidadáns que se
manifestaran pola rúa en contra
do proxecto. Pero unha casuali-
dade fixo que, moi poucos días
despois, o Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza anunciase a
suspensión cautelar das obras.

A decisión do alto tribunal res-
ponde a un Recurso Contencioso
Administrativo presentado polo
Concello no que se pide a anula-
ción do proxecto por carecer de es-
tudio de impacto ambiental. O Su-
perior ditou un auto no que acepta

a solicitude do concello de que
non comecen as obras en canto
non exista unha resolución defini-
tiva, dado que de comezar estas, a
actuación sería de moi difícil re-
versibilidade. O TSXG admite sen
embargo que continúen os trámi-

tes administrativos de licitación.
Sen entrar no fondo do proxec-

to, o Tribunal expresa as súas dú-
bidas razonábeis sobre a decisión
da Autoridade Portuaria e o Minis-
terio de Fomento de levar adiante
a obra sen estudio de impacto. 

Un proxecto que o PP
non quixo negociar

O Goberno municipal felicitouse
por esta medida cautelar e lem-

brou que todo o proxecto se quixo
levar adiante sen negociación. A
licitación fíxose sen exposición
previa e o concello chegou a ente-
rarse de que o Ministerio aprobara
o proxecto a través dos periódicos. 

O Goberno municipal levou
con todo o debate ante a opinión
pública que se posicionou
maioritariamente en contra do
aterrado, como demostrou a am-
pla participación cidadá nas mo-
bilizacións convocadas.♦
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¿Pero onde
estamos?
X.L. FRANCO GRANDE

Un, que é republicano e
demócrata galego, se
ben isto último en pri-

meiro termo, acepta  o siste-
ma monárquico que temos.
E confesa tamén que celebra
que os seus representantes
dean mostras, como teñen
dado, de respecto á nosa
identidade, á nosa lingua e,
en xeral, ó noso país. Pero,
neste momento tráxico, un
non encaixa certas manifes-
tacións que, se ben son de
simpatía, non parecen acer-
tadas. Dicirnos que non esta-
mos sós, que cómpre
“arrimar el hombro y sumar
esfuerzos” ou que “intentare-
mos facilitar el trabajo con
una cinta transportadora”,  é
algo que, se cadra, mellor
sería  non telo dito. 

Ábrense contas para re-
coller donativos, xóganse
partidos de fútbol coa
mesma finalidade –con
outras  iniciativas benéficas
que xorden aquí e acolá.
Son medidas de solidarieda-
de, boas intencións e huma-
nidade. Porque non hai
auténticas medidas de
goberno, propias dun país
europeo. Xorden  porque
hai conciencia de que a polí-
tica chega tarde e mal, pode
que  porque non a haxa,
porque seguimos sen medios
e ben desorganizados,  nas
mans da improvisación ou
do enxeño do pobo.

Nesas  circunstancias, e
despois de máis de corenta
días, non se pode recibir
moi ben que nos digan que
non estamos sós, que   hai
que xuntar esforzos, que nos
darán, non se sabe cando,
medios e aparellos que
aínda  non temos e que
debemos inventar. A imaxe
de Biafra ou de calquera pa-
ís bananero non é
esaxerada, infelizmente.
¿Qué  idea terán  hoxe de
nós os nosos socios
europeos, que  imaxe   dun
país que parecía ir entrando
na modernidade e que dun
día para outro  deu un salto
atrás de corenta anos? O
problema é de orde xeral e
envolve a todo o Estado. Esa
é outra marea negra  da que
tamén vai costar sair.

Os políticos,  no goberno
ou fóra del, póñenlle  as
cousas moi costa ariba a es-
te país, que terá, esta vez si,
que votar para botalos. A
insensibilidade co país, o
ben coñecido sucursalismo
de sempre, o desprezo por
el, son comúns a uns e a ou-
tros. É ocasión de ir
pensando se en diante imos
ser un país ou  nos resigna-
remos a seguir sendo unha
colonia, a consentir partidos
de fútbol benéficos, contas
para axudas urxentes, bene-
ficencia no canto de xustiza.
Un problema de dignidade
nacional.♦♦

O recurso foi presentado polo concello

O Tribunal Superior impide o comezo
das obras de aterramento no porto de Vigo

A.N.T.
Galicia é a comunidade espa-
ñola que menos creceu econo-
micamente desde 1995, se ex-
ceptuamos Asturias e Castilla e
León. Ademais, só as familias
asturianas aumentaron menos
que as galegas o seu poder ad-
quisitivo respecto a hai sete
anos. Isto supón que os galegos
contamos coa terceira renda
per cápita máis baixa do esta-
do, ao superar só a Andalucía e

Extremadura, penúltima e de-
rradeira, respectivamente.

Actualmente, o produto in-
terior (PIB) bruto medio per cá-
pita en Galicia é de 12.670 eu-
ros anuais, 3.500 euros por bai-
xo da media española e case
9.000 euros por debaixo da co-
munidade máis rica, a de Ma-
drid. Desde 1995, o PIB galego
só aumentou un 24,1 por cento,
un 5,6 por cento menos que a
media española.

Situación estancada

O máis grave da análise publi-
cada sobre contabilidade auto-
nómica polo Instituto Na-
cional de Estatística é a re-
ferencia á situación estancada
da economía do noso país. Se-
gundo o informe, o posto ante-
penúltimo que ocupa Galicia
en canto a PIB podería empe-
orar, xa que tanto Andalucía
coma Extremadura aumentan

a maior ritmo que a comuni-
dade galega.

Outro dato preocupante do
que informa o documento pú-
blico é do retroceso do PIB
por persoa no bienio 1999-
2001. Hai tres anos, a renda
media galega era o 81,2 por
cento da media española. O
ano pasado baixou ata o 78,46
por cento, un valor que nos fai
retroceder ata finais da década
de 1980.♦

Galiza baixa a terceira pola cola na renda per capita

A.N.T.
Pendentes de que a Autoridade
Portuaria presente ou non, á súa
vez, un recurso contra esta sus-
pensión cautelar, todo fai pensar
que o concello lle ganou unha ba-
talla momentánea ao proxectado
aterramento, un máis entre os
moitos que sofreu a ría de Vigo e
nun momento no que a batalla

ecolóxica se encontra no seu pun-
to máis alto. O proxecto desenro-
lista do porto pode verse freado
un par de anos con esta decisión,
á espera dunha sentencia definiti-
va sobre o Contencioso presenta-
do polo Concello e argumentado
en base á ausencia dun estudio de
impacto ambiental. 

O do Prestige tivo a súa orixe

nun accidente e nunha mala reso-
lución dun problema. Aquí esta-
mos, en cambio, ante decisións
políticas tomadas por responsá-
beis políticos. O azar non inter-
vén, interveñen os programas e a
forza de cada grupo. Autoridade
Portuaria e Ministerio, ambos en
mans do PP, recibiron un duro
golpe. Pero faltan xogadas.♦

Isto non é un accidente

A.N.T.
O Porto de Vigo non poderá, polo de agora, iniciar as obras de
aterrado previstas. O TSXG paralizou cautelarmente os traba-
llos despois de estimar un recurso do concello. O auto defende
momentaneamente unha ría xa de por si moi ameazada estes días.

Manifestación contra o aterramento e as agresións á ría celebrada o sábado 9 de novembro.                                                                                                 PA C O  VILABARR O S



O Executivo de Aznar non quere
nin sequera testemuñas nas reu-
nións do Consello de Pesca da
UE. A demanda formulada pola
Xunta –a través da súa embaixada
oficiosa, a Fundación Galiza-Eu-
ropa–, pero tamén polos Gober-
nos vasco e andaluz, só pretendía
poder seguir as reunións desde a
zona de prensa, pero non integra-
dos na delegación ou contar con
participación directa nos debates.

O argumento dado polo Go-
berno para negar esta posibilida-
de é que “non existen preceden-
tes neste tipo de solicitudes”.
Non se trataría de evitar que
transcendesen decisións secre-
tas, xa que o que acontece nestas
reunións é público e notorio. En

realidade é unha decisión políti-
ca que pretende negar calquera
presencia das Comunidades au-
tónomas en Europa, unha posi-
ción sempre manifestada polo
Estado español pero acentuada
nos últimos tempos.

As posibilidades de asisten-
cia ás reunións dos Consellos de
Ministros da UE son moi varia-
das, pero dependen de cada Esta-
do. Aínda que España gábase de
ser un dos países máis descentra-
lizados do continente, estados
como o Reino Unido permiten
que as súas rexións participen
nas reunións e outros, como Ale-
maña, mesmo dan aos länders un
lugar privilexiado por enriba da
postura de Berlín.

Momento decisivo

O desplante do Goberno central á
Galiza coincide cun momento deci-
sivo para o futuro da pesca galega
porque está a negociarse a asigna-
ción de cotas pesqueiras e perma-
nece aberto o debate para a reforma
da Política Pesqueira Común.

Dentro da reforma da PPC –a
actual procede de 1973–, a Galiza
interésalle o recoñecemento do no-
so país como zona altamente de-
pendente da pesca porque iso im-
plica acceso a caladoiros, benefi-
cios nas capturas e axudas para  a
flota. Así entendeuno o Parlamento
galego, que aprobou por unanimi-
dade unha resolución neste sentido.

Posteriormente o mesmo texto
foi levado ao Congreso polo BNG
pero o PP rexeitouno porque prefi-
re presentar a petición de zona de-
pendente da pesca englobando a
todo o litoral español, o que impli-
caría que se empregaría á Galiza

como moeda de cambio, utilizan-
do os índices galegos de depen-
dencia da pesca para elevar os do
resto do Estado. Neste marco, se o
noso país illadamente tería moitas
posibilidades para o recoñecemen-
to desta condición, podería perder
esta consideración se se integra na
proposta de todo o Estado.

Por outra banda, a proposta do
comisario de Pesca Franz Fischler
para a reforma da PPC –que im-
plica reducir flota cando Galiza
foi a zona que máis a recortou–
non gusta a un grupo de Estados,
entre os que se atopa España e que
é coñecido como Amigos da Pes-
ca. Sen embargo, non hai máis de-
nominador común que o desgusto
ante o modelo defendido por
Fischler, porque dentro hai postu-
ras moi dispares. Contra a propos-
ta do comisario xa se pronunciou
o Parlamento europeo, pero as sú-
as escasas facultades réstanlle im-
portancia á resolución.♦
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Hai uns días que Galicia enteira
se mobilizaba en demanda de
medidas efectivas que palíen os
danos causados polo petroleiro
Prestige. Galicia enteira, ou ca-
se... Despois da multitudinaria
manifestación celebrada o 1 de
decembro en Compostela non to-
das as vilas e cidades están a
ofrecer a mesma resposta.

A comezos deste mes milleiros
de persoas fixeron historia en
Compostela ao berrar alto e claro
que en Galicia Nunca Máis quere-
mos “accidentes” como o do Pres-
tige. Falouse moito desa manifes-
tación, que tivo continuidade en
múltiples convocatorias celebra-
das a nivel comarcal o pasado día
11. Non todas igual de efectivas.

Mentres en Vigo unhas
150.000 persoas demandaban
medios para loitar contra o de-

sastre,  en Pontevedra se escoi-
taban as consignas de 40.000, e
15.000 cidadáns percorrían as
rúas de Santiago de Composte-
la ou Ourense, en Ferrolas ci-
fras oscilan entre os 500 e os
1.000 manifestantes. Todas as
convocatorias eran unha mes-

ma. Todas loitaban contra un
idéntico problema.

Resulta cando menos paradó-
xico observar que nunha cidade
de interior como Ourense 15.000
persoas se decataran da magnitu-
de dun problema que non lles
afecta de xeito tan directo como

ás xentes que viven do mar. Na
nosa cidade hai moitas, moitas
familias que viven do mar, que
viven dunha ría na que polo de
agora non penetrou o cheirento
fuel do Prestige, pero que non
está exenta de perigo.

Pois estámosche ben. Haberá
que pensar cal é o problema que
impide tomar medidas contra o
problema verdadeiro. Se con
asistir a unha manifestación co-
mo a do día 1 xa deixamos lim-
pa a nosa conciencia. Haberá
que aprender dos nosos veciños
de Ourense ou de Santiago de
Compostela, que saen ás rúas
aínda que non teñan chapapote
na porta da casa. Nós aínda non
temos moito, pero pode chegar
en calquera momento. E se ca-
dra é nese intre cando decidimos
tomar medidas.♦

Chapapote
na porta da casa

MARTINA F. BAÑOBRE

Pouca resposta na cidade ás convocatorias
do Nunca Máis. Unha extraña reacción
cando a ría está directamente ameazada.

Fe r ro l

A Galiza
máis
lúgubre
XOSÉ M. SARILLE

Hai militantes do Parti-
do Popular que
romperon o carné.

Outros descontentos consér-
vano. Pero o aparato
comeza a reaccionar,
ensaiando a estratexia do
apoliticismo. Argumentan
que ante a desgraza non se
pode facer uso dos
instrumentos dos que se do-
ta a sociedade para convivir
e administrarse: o debate, a
fiscalización parlamentar e
cidadá, a petición de respon-
sabilidades. Non se pode fa-
cer uso da política segundo
eles. Trátase de igualar por
abaixo: os políticos somos
todos lixo e non é hora de
xogar a iso. A esta estratexia
apóntanse os gobernantes da
administración central e os
da autonómica. Entre a mili-
tancia de base tamén se
repete o argumento.
Afondan no criterio de que
as administracións só serven
para entregar axudas e
prebendas. Susténtanse no
clientelismo, negador da po-
sibilidade de cambio con
outras prácticas.

Habería carroñeirismo se
a oposición utilizase o
nervosismo e a angustia para
desestabilizar, para buscar
quebras indesexábeis.
Ninguén aplaude nin debe
aplaudir a violencia; a que
xorde da indignación
desesperada causa tristeza e
pesar. Mais os do Partido Po-
pular peden sumisión outra
vez, e iso é unha cousa moi
distinta. Cómpre firmeza por
parte da oposición, maior
que a demostrada deica ago-
ra. Exixir sen complexos de
culpa é o deber que agora te-
ñen os partidos con este
pobo.

O debate forte e rigoroso
non interrompe o esforzo de
arrimar o ombro. Por iso se
bota de menos que o Príncipe
Felipe non se reunise tamén
cos representantes da
oposición de Galiza. Cos po-
líticos que eleximos os gale-
gos libremente. Así poderían
dicirlle que aquí arrima o
ombro quen pode. Os demais
non o arriman porque o
goberno principal do Estado
e o de Galiza son tan
patéticos, tan caricaturescos,
tan de terceira categoría que
non saben pór os meios para
enfrentar a catástrofe. 

Recibiría o Príncipe as
opinións de Beiras e Touriño,
máis equilibradas e realistas
que as do pequeno Haider
coruñés, empeñado en xusti-
ficar a conduta da direita, ob-
cecado en descalificar aos
que non pensen coma el, e
talvez á espreita, por se soa a
frauta e alguén reclama un
novo mesías que soñe con
bombardear barcos con
fósforo, perseguir idiomas e
coser bandeiras
quilométricas.♦

Galiza só pretendía presenciar as reunións, non participar nas decisións

O Goberno impide que a Xunta asista
ao Consello de Pesca da Unión Europea

O Estado sempre lle negou á Galiza a presencia propia nas institucións comunitarias. Na fotografía, o Parlamento europeo.                                                         XA N  C ARBALLA

A.N.T.
O Goberno central deu un pao á Xunta e botou atrás unha
iniciativa para que as Comunidades autónomas interesadas
podan acudir de oíntes ao Consello de Pesca da UE. O argu-
mento empregado é que non hai precedentes nestas iniciativas.



Co lema “Nunca máis”, a convo-
catoria a folga no ensino medio e
universitario partiu dos Comités
Abertos de Escola e Facultade,
CAEF, e dos Comités Abertos de
Estudiantes, CAE, organizacións
estudiantís maioritarias nos dous
tramos do ensino e integrantes da
Plataforma Nunca Máis, coa que
comparten o mesmo manifesto.

Segundo os convocantes, a fol-
ga tivo un seguimento maioritario
tanto no ensino medio –os CAE si-
nalaron que chegou ao 85% o se-
guimento– como no universitario
e, entre este último colectivo, non
foi precisa a súa convocatoria nal-
gunhas facultades e escolas do
campus de Vigo debido a que xa
levaban paradas unha semana.

Cómpre ter en conta que na Uni-
versidade viguesa non só se están a
producir mobilizacións e folgas,
senón que está organizada unha
quenda de voluntariado por facul-
tades que leva a cada centro a parar
un día da semana distinto, respec-
tando a celebración dos exames.

A pesar da elevada incidencia
do paro, a asistencia ás manifesta-
cións e concentracións non foi tan
numerosa. Isto era algo que xa pre-
vía o secretario xeral dos Comités
Abertos de Estudiantes, Xabier Pé-
rez Iglesias, quen advertira que “as
datas e os exames poderían restar
presencia ás mobilizacións”.

As manifestacións celebrá-
ronse na Coruña, Pontevedra,
Santiago e Vigo. En numerosas

localidades, sen embargo, rexis-
tráronse concentracións en luga-
res céntricos. En canto á asisten-
cia, como era previsíbel, A Coru-
ña, Santiago e Vigo foron as lo-
calidades nas que as mobiliza-
ción contaron coas asistencias
máis nutridas. Segundo os con-
vocantes, a maior mobilización
rexistrouse na Coruña, con
10.000 persoas, seguida das de
Vigo e Santiago, ambas cunha
asistencia de 4.000 estudiantes.

Os datos das organizacións
convocantes contrastan cos ofre-
cidos pola Consellería de Educa-
ción. Segundo esta fonte, que só
manexa cifras do ensino medio
porque o superior conta con auto-
nomía, no conxunto de Galiza o
seguimento foi do 25,4%. Curio-
samente, foron as provincias de
Lugo e Ourense, cun 38,8 e un
31,4% de seguimento, as que máis
se viron afectadas polo paro, men-
tres que na Coruña quedou no

21,6% e en Pontevedra no 21,1%.

Lema propio na Universidade

Ademais de empregar o lema
“Nunca Máis”, a chamada á folga
na Universidade contou cunha
consigna propia: “A marea negra
chega á Universidade”. A folga
neste sector comezou ás onde da
mañá, pero a esa hora numerosas
escolas e facultades xa estaban pa-
ralizadas e nas mesmas xa se pro-
duciran asembleas do alumnado.
Os piquetes completaron a acción
da convocatoria e baleiraron as au-
las que quedaban con estudiantes. 

O secretario de Organización
dos Comités Abertos de Escola e
Facultade, Francisco Rei García,
lembrou que a xornada de paro e
mobilización tiña por obxecto
“esixir a dimisión das autorida-
des nacionais e estatais polas res-
ponsabilidades políticas nas que
incorreron durante esta crise”.♦
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Lugo é a cidade escollida pola
Plataforma de Desavindos, a
fantasma municipalista que per-
corre Galicia, para que os inde-
pendentes renuncien á súa esen-
cia definitoria e se agrupen nun
partido. Na zona sur aínda teñen
a súa forza concelleira, tanta
que Francisco Cacharro se mo-
lesta en prestarlles atención pa-
ra cualificalos de “exército de
cabreados”, e gobernan tamén
en concellos do centro, como
Rábade, ou da Montaña, como
A Fonsagrada. O epicentro do
movemento, como acontece cos
sismos que non son unha metá-
fora para definir trastornos polí-
ticos, está en Sarria, onde hai
dous grupos non aliñados repre-
sentados na consistorial (ASI e
ICS) e onde opera Arturo Corral

–ex alcalde e contraforte para o
actual rexedor socialista– que é
o principal argallador da forza
emerxente, que ten un protopar-
tido en Independentes pola Co-
marca de Sarria (ICS). O cha-
mado topou con ecos nas pro-

vincias da Coruña e Ourense,
onde hai quen manifesta o apoio
para clonar Coalición Galega e
superar os experimentos xenéti-
cos errados como Democracia
Galega e Converxencia Na-
cionalista Galega. 

Imitando ás Irmandades da
Fala que se deron a coñecer nes-
ta cidade a principios do século
anterior estas Irmandades do Vo-
to elixiron Lugo proclamar pro-
clamar o seu nacionalismo razo-
nábel, moderado, sosegado, co-
teno (léase autonomismo con
sentidiño). Teño dúbidas de cali-
bre largo sobre a existencia de
directrices ideolóxicas máis aló
da necesidade de diferenciarse
programaticamente da nave no-
driza da que expulsaron ou em-
puxaron a moitos deles e coa
que agora competirán nas fur-
nas. Leva razón Cacharro ao tra-
talos de cabreados, pero haberá
que mirar quen acaban sendo os
cabreados se a iniciativa de xun-
tárense incrementa o seu núme-
ro de edís e alcaldes.♦

O ‘exército de
cabreados’ reagrúpase 

JAUREGUIZAR

A presencia das eleccións municipais no hori-
zonte fan agromar candidaturas dos cabreados
co PP. En Sarria está un dos nucleos principais.

Lugo

O Prestige
V.M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE

As costas galegas e os
seus mares son unha
dantesca realidade, tin-

guida de  negrura ecolóxica,
social e económica. As
terríbeis consecuencias do pe-
riplo do Prestige foron longa-
mente expostas polos medios
de comunicación. Non é nece-
sario repetilas.

Pero Galicia, xusta e lexi-
timamente enrabiada, non po-
de deterse, nin se detén, na re-
creación da súas desgracias,
nin na dolorosa
contemplación do desolador
panorama que nos deixaron
un armador sin escrúpulos,
baixo unha bandeira de come-
nencia, cun barco inseguro e
uns portos que incumpriron as
obrigas de inspección que lles
impón a Lexislación Marítima
Internacional.

Tampouco os galegos pode-
mos perdernos na guerra fratri-
cida das críticas, recriminacións
e descalificacións. Tempo terán
quen queiran facelos. Agora o
prioritario e urxente é dar cum-
primento a dúas tarefas que pe-
san sobre Galicia, sobre España
e sobre a UE, impostas polo
sentido común.

A primeira a de restaurar
ao seu estado natural e á súa
capacidade produtiva os nosos
mares e costas, as nosas rías e
peiraos, as nosas praias e
paisaxes, a nosa produción
pesqueira e marisqueira, a no-
sa ecoloxía e a nosa economía.
A segunda, prever que non fu-
turo non nos volvan facer víti-
mas de tales desgracias.

O cumprimento leal de am-
bas tarefas, debémosllo a
pescadores e mariscadores, a
acuicultores e confrarías, a
armadores, industriais e
transportistas, a comerciantes e
hosteleiros, a cidadáns e entida-
des que conforman o sector ga-
lego do mar ou que nel teñen
intereses directos ou indirectos.
E debémolo a todos os galegos
que padecemos outra vez a des-
gracia de ver como se chegan
ás nosas costas barcos como o
Urquiola, o Cason, o Mar Exeo
ou o Prestige que destrúen a
ecoloxía, a economía e a imaxe
entrañábel deste Fisterra no que
vivimos. Galicia díxoo así can-
do nas rúas de Santiago
espallou, aos catro ventos o seu
grito de “Nunca máis”.

O día 19 de novembro,
cando xa era visíbel a catástro-
fe ocasionada polo Prestige, o
Senado aprobou por
unanimidade de todos os
grupos e partidos políticos un-
ha moción demandando das
administracións unha ducia de
accións reparatorias e de
prevención, que ao final viñan
supoñer o cumprimento das
dúas obrigas ás que me referín.

Tiven a honra de redactar
inicialmente esa moción e de
poñer en común os Grupos
parlamentarios que a
aprobaron e que superaron, sin
excepción, as súas diferencias,
para pensar tan só en Galicia.
Foi un pronunciamento de
sensibilidade e solidaridade
que os galegos que asistimos a
aquel Pleno recordamos con
gratitude.♦

Amplo seguimento dun paro convocado polos CAEF e os CAE

Folga do ensino medio e universitario
pola catástrofe do Prestige

A manifestación viguesa contou cunha participación de 4.000 estudiantes. PA C O  VILABARR O S

A.N.T.
Cun amplo seguimento, o mércores 18 tivo lugar unha folga de ensi-
no medio e universitario en todo o país convocada polas organiza-
cións CAEF e CAE para protestar pola catástrofe do Prestige. Rexis-
tráronse, ademais, catro manifestacións e numerosas concentracións.
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RUBÉN VALVERDE
“Tranquilidade total e absolu-
ta”, “non hai perigo inminen-
te”, “diminúe o perigo”.... eran
os titulares cos que os informa-
tivos da TVG obsequiaron os te-
lespectadores cando o Prestige
xa vertera máis de 3.000 tonela-
das de fuel e ameazaba cunha
marea negra a costa. A cobertu-
ra informativa da canle pública
sobre o desastre do Prestige,
recibiu as críticas de diversos
sectores sociais e políticos, co-
mo a plataforma Nunca Máis.

Os protagonistas da TVG durante
máis dun mes levan sendo Maria-
no Raxoi, no papel de informador
veraz, Fernández de Mesa, López
Veiga, Del Álamo, Loyola de Pala-
cio, Fraga Iribarne e incluso o Pa-
pa de Roma, como un dos coordi-
nadores da catástrofe. Tal vez por
iso se invocase en varias ocasións
ao poder divino para que a marea
negra non tocase a costa, para que
non entrase en augas portuguesas e
para que o Prestige non seguise a
perder fuel unha vez afundido. “...
hai que rezar para que a mancha
non chegue a Portugal”, dicía un
locutor dende A Guarda, unha vez
que se estendera a marea negra por
toda a costa galega.

O vertido do Prestige non reci-
be sempre a denominación de
“mancha” e só unha vez á de “ma-
rea negra”. En todo momento se-
gue asegurándose que a situación
está controlada. O día 19 de no-
vembro, cando o barco se afunde,
“a imaxe do Prestige é xa historia”,
igual enunciado que o emitido nos
comunicados oficiais das Conse-
llerías e da Delegación do Gober-
no. O intento por dar a impresión
de ter a situación controlada repro-
dúcese nos diferentes telexornais.
O 28 de novembro asegúrase que
todos os espacios naturais da costa
galega contan con protección, que
hai material en stock para equipos

protectores e que existe unha coor-
dinación total nas actuacións.

Cando a primeira marea negra
asolaga as costas galegas, o día 1
de decembro, a TVG emprega a
expresión “cumpríronse os peo-
res presaxios... lamentábelmen-
te”. Sen embargo, para cubrir tal
acontecemento o despregue de
medios é impresionante. Infórma-
se sobre todo do gran papel, deci-
sivo, que xoga a fragata “Andalu-
cía” no control do corredoiro
Atlántico, expulsando ao petro-
leiro monocasco e ilegal Mov-
kosky Festival das augas da zona
económica exclusiva. Embarca-
ción que non se sabe si polo aire
ou polo vento chegou á Baía de
Alxeciras ao día seguinte.

En todo momento déixase

constancia de que quen pon medios
e coordina todo é a Xunta de Gali-
cia, mentres en A NOSA TERRA
os mariñeiros e voluntarios denun-
cian o abandono que están a pade-
cer por parte do Goberno central e
autonómico. En ningún momento
se fai referencia ao esforzo e des-
pregue de medios realizado polos
Concellos, especialmente os de Vi-
go, Ferrol e Pontevedra, que levan
expulsados da TVG máis dun mes. 

Noticias importantes

O seis de decembro ten lugar unha
multitudinaria manifestación en
Santiago organizada polo colectivo
Burla Negra, integrada por centos
de músicos galegos. Obviamente
non se trata dunha información im-
portante a pesar de reunir na Praza
da Quintana a milleiros de persoas.
Si por suposto é noticia e titular a
actuación de Paulina Rubio no pro-
grama “Luár”. A mala sorte alíase
co colectivo Burla Negra e a cá-
mara web instalada na praza da
Quintana e que se pode ver na pá-
xina da CRTVG, estrágase e deixa
de emitir por un día, casualmente
ese día seis de decembro. 

Tampouco son obxecto de
emisión, por carecer de transcen-
dencia, as protestas en Muxía,
Malpica e Laxe co gallo da visita
do Rei a esas localidades. Do
mesmo xeito, non tiveron impor-
tancia as concentracións organi-
zadas pola plataforma “Nunca
Máis” en dúas cidades tan pouco
significativas como Madrid e
Barcelona, o día 1 de decembro.
Sen embargo, si se cubriu durante
varios días a sorte que estaba a
correr a  “Casa dos Peixes” de A
Coruña e o dispositivo de evacua-
ción e fuxida a Valencia montado,
que pode ser obxecto de emula-
ción por parte da mocidade en vi-
las como Muxía, Fisterra, Laxe...

Para a TVG tampouco tiña a
importancia suficiente emitir o día
cinco de decembro a comparecen-
cia do vicepresidente Raxoi ante o

parlamento do Estado. Ese mesmo
día Beatriz Manjón obsequiou aos
televidentes coa súa imaxe, nunha
nova entrega do programa cultural
“Bravo polos amigos”. A posterior
información sobre o debate foi
presentada como unha loita pola
presidencia do Estado entre Raxoi
e Rodriguez Zapatero. O deputado
do BNG, Francisco Rodríguez,
apareceu nunha información de re-
cheo cun “por outro lado”.

Calquera tempo pasado...

Nun afán por documentar o teles-
pectador dun xeito minucioso, a
televisión pública preparou unha
serie de noticias e reportaxes so-
bre os desastres orixinados polo
“Mar Exeo” e o “Casón”, sinalan-
do claramente as responsabilida-
des do PSOE en ambas as dúas
traxedias. Ademais, para acompa-
ñar a información do Prestsige
elaborou diferentes informacións
económicas nas que se sinalaba
que Galicia crecía por riba da
economía europea (con Alemaña
envolta nunha crise). Tamén, que
a pesar de que o paro subiu, “a ci-
fra é máis positiva que hai sete
anos”. Unha comparación da que
se descoñecen os criterios utiliza-
dos polo xornalista que a fixo. 

Sen embargo, en ningún mo-
mento se fai mención ao traslado
da Unidade de Salvamento Marí-
timo de Galicia a Asturias. Nin
tampouco das incesantes propos-
tas dos partidos da oposición para
solicitar que a Axencia Europea
de Seguridade tivese a súa sede en
Galicia. Pero o prato forte chegou
o día da mobilización de Nunca
Máis en Santiago, da que se infor-
mou que para o señor Fernández
de Mesa asistiron 3.000 persoas.
Pero en ningún momento se amo-
sou un plano xeral da concentra-
ción. Tal vez os zoom das cámaras
estivesen estragados. Como diría
un tal Felipe II, despois dunha
desfeita naval, “non se pode loitar
contra os elementos”.♦
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Aínda máis
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Tiña a intención de lles
contar hoxe a historia
do Tardepiaches e do

Nuncachegou, dous dos mo-
nicreques da Compañía
Badoca que aínda animan as
nosas furias no espectáculo
do “Aldraxe a Galiza”, a
bordo da morte do Prestige.
Sexa, a súa aterraxe na cida-
de con-vencida de A Coruña
(a quen tanto quero e soñei),
a derradeira viaxe á nosa Te-
rramar. Aznar-Cascos, tanto
me ten, non dan para un con-
to, siquera ruín. O do bico
inmóbile e o lercho viñeron
para ofender. E María Pita
non está, nin Pepa A Loba...
nin Rosalía (lede unha e cen
mil veces “A xustiza pola
man”, lembrade estes versos
na voz de Maruxa
Villanueva) ¡Acordemos ne-
las de vez! Non, non están.
Pero si en nosoutras/os, na
memoria e nos corazóns dos
Voluntarios/as que chegan de
lonxe contra a Maré. Eis os
votos das mulleres e dos ho-
mes libres que nos queren de
por vida. Non son esoutros
cus dos cagharrosiños depu-
tados galegos dos governos
(¿?) que sentan en Madrid e
Santiago a consentir e relam-
ber os ataques de inxuria e
de desprezo dos “elementos”
que arromban impunes nas
cadeiras de veludo da
Capital (esa Moncloa, cova-
refuxio) para logo alzaren a
carnada de afrentas polo Mar
de Neghro Neghro. Veño de
escoitar os telexornais das
públicas e de nós, tan
diferentes de afecto e de ver-
dades. Gracias telecinco. An-
gels Barceló, no directo des-
de a beiramar, avísanos que
remata en Arcade o tempo da
asemblea das Confrarías Ma-
riñeiras de Pontevedra para
decidiren pola confianza á
empresa pública encargada
da limpeza, Tragsa. Os
mariñeiros bravichos,
insubornabeis, das Confrarí-
as de Cangas, O Grove e A
Pobra do Caramiñal, din
Non á farsa coas “ca-ghalle-
tas” nas praias, á limpeza
con intermediarios da
rapiña, cos voraces da
usura, cos avóitores, cos
mandados para a des-unión.
Abonda. “¡Non hai
neghosio!”. Despídese
Angels ata mañá e paso a
ler o titular que ofende cara
ao ghómito: desde Bruxelas,
correspondente, 12 de
decembro do 2002: “Madrid
impide á Xunta acudir de
oínte ao Consello de Pesca
da UE”. Trouso, refresco,
clamo, grito, vexo a noite
pecha e vou. Cabo da Ría,
enfronte a Vigo, aínda os
ecos dos apupos e a malleira
nos corpos dos feridos na
alma pola presencia de Ma-
nuel Fraga, o relambido De
Mesa... a recua morosa e
faltriqueira do Prestige.
“¡¡¡Arrincade esta morte
neghra cos dentes, librade o
barco dunha puta veeees!!!”.
Quixen oír. Non nos provo-
quen máis.♦

Análise da cobertura informativa da televisión pública galega

O NODO, o Prestige e a TVG

Concentración do comité de empresa da CRTVG diante do Parlamento durante as mocións de censura do PSOE e BNG.    A . PA N AR O



A.N.T.
Todos os domingos se repiten
idénticas historias. Ducias de
árbitros percorren estradas na
soedade do seu automóvil cavi-
lando co que se van atopar nos
partidos e, sobre todo, ao seu
final. Nunca saen nos xornais
nen nos informativos a non ser
que haxa unha desgracia. O xo-
ve xornalista Francisco Seoane,
acabado de licencirse na facul-
tade de Compostela, soubo ver
que aí había unha historia que
contar. E contouna. As viven-
cias do árbitro Xavier Rodrí-
guez e as súas vicesitudes nun
partido de terceira rexional na
Costa da Morte.

O xurado do premio Johán

Carballeira de Xornalismo,
dotado con 6.000 euros, deci-
diu concederle o premio. Pon-
derou que soubese ollar a noti-
cia nun tema cotián que case
sempre se pasa por alto. Que
fose quen de adentrarse nas ca-
vilacións do árbitro e tamén
soubese reflexar fielmente e
con humor as vicisitudes vivi-
das por este.

O xurado avaliou positiva-
mente, ademais da calidade da
reportaxe, a importancia deste
xénero xornalístico, recordan-
do, precisamente, que Johán
Carballeira fora un dos seus in-
trodutores na Galiza.

A case totalidade dos pre-
mios xornalísticos que se con-

ceden na Galiza están dirixidos
aos xéneros de artigos de opi-
nión. O Johán Carballeira ra-
cha, nesta súa primeira edición,
con esta costume, abríndolle
unha porta a esta modalidade
fulcral no xornalismo, bastante
esquecida na actualidade, e aos
novos profesionais que, na
maioría das ocasións son os
que a practican sen valorala
axeitadamente.

Este premio está convocado
polo concello de Bueu e apoia-
do pola asociación Johán Car-
balleira. O xornalista, que foi
alcalde de Bueu, foi asesinado
polos militares golpistas. A re-
portaxe premiada foi publicada
na revistas Tempos Novos.♦
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Quere un cruel azar que eu reciba nestes
días tráxicos para o noso país un exem-
plar do álbum “Galicia Mártir” publicado
en Nova Iorque en 1937 polo “Medical
Bureau to aid Spanish Republic” e que
puiden localizar nunha librería dos USA.

As estremecedoras imaxes de Caste-
lao van acompañadas de lemas que se-
mellan referidas a estes momentos:

Esta door non se cura con resignación.
¡Cobardes! ¡Asesinos!
Arriba os probes do mundo...
Non enterran cadavres; enterran semente.
Van a matarnos; pero venceremos.
Superviventes

Venceremos, si. Galiza vencerá por-
que xa está triunfando sobre a resigna-
ción e porque xa se está organizando en
por ela, ela soíña, para suplir ao Estado
que a abandonou. España –o Estado Es-
pañol– deixou que Galiza se afundira.
Non o digo eu, dío todo o mundo. Gale-

gos e non galegos, dende o responsábel
de Greenpeace ata os medios de comuni-
cación internacionais. 

E non se trata de ineptitude. Non se
pode falar de ineptitude senón de deci-
sión plenamente consciente cando duran-
te semanas non se move un dediño para
contrarrestar a desgracia. Cando se dese-
ña a estratexia da mentira intentando evi-
tar que a propria poboación se autoorga-
nice e se defenda. Cando se intenta frear
a avalancha de voluntarios que veñen
axudarnos ombro con ombro.

¡Os voluntarios! ¡Eses homes e mu-
lleres, mozos e mozas, chegados de todo
o mundo co seu esforzo solidario! Eles,

maiormente chegados dos diferentes po-
bos do Estado, ¡si que honran a España!
Son as novas Brigadas Internacionais,
comparábeis en calidade humana a
aquelas que a pesar dos seus gobernos
occidentais –tamén eran gobernos ami-
gos– viñan defender a España democrá-
tica, conscientes de que aquela era a pri-
meira batalla que se libraba contra o fas-
cismo e o nazismo que pretendía escra-
vizar a Humanidade toda.

E así, o exército de mariñeiros e de
voluntarios –moitos de fóra  e moitos
máis galegos– estálle dando unha nova
lección ao mundo.

¿Parecerálle demagóxica ao señor

Rei a imaxe que deu a volta ao mundo co
mariñeiro paleando o mar dende a barca?
Daquela pareceríanlle tamén demagóxi-
cas as impresionantes fotos de Robert
Capa. E, naturalmente, os estarrecedores
debuxos de Castelao, tan cheos de forza
e de verdade coma os de Goya.

A loita continúa. A sociedade galega
non baixa o brazo. Uns recollendo, coas
mans e coas ferramentas máis rudimen-
tarias, toneladas de merda. (Así  dicimos
a xente, ¡ollo! “Non son manchas, son
montes de merda!”). Outros colaborando
da máis diversa forma, con alimentos,
con roupas, con cartos, con todos os me-
dios de que dispoñen.

E tamén saíndo á rúa en manifesta-
ción, expresando a nosa indignación,
utilizando unha arma sinxela pero efi-
caz: a palabra.

E lembrando, sempre, que no seu día
teremos que utilizar outra arma poderosí-
sima que pode axudarnos a limpar a por-
caría: o voto.♦

Galiza Mártir
HENRIQUE HARGUINDEY

Conxeito

A.N.T.
A provincia da Coruña, xunto
coa de Madrid, encóntrase entre
as de maior actuación dos grafi-
teiros en todo o Estado. Fontes
policiais informaron a semana
pasada da existencia de bandas
organizadas e do perigo de que
este movemento se convirta nun-
ha plaga social. Desde outros
sectores, en cambio, a pintura nas
paredes relacionase coa liberdade
de expresión. Entre uns e outros,
encóntranse os que admiten o
muralismo en certos lugares, pe-
ro critican o deterioro causado a
locais privados e monumentos. 

A pesar de que a maioría do
grafitismo ten carácter apolítico,
o que máis conflitos xera con go-
bernos municipais e policía é o
que ofrece consignas ideolóxi-
cas. Militantes de Nós-Unidade
Popular deixaron esta semana a
folga de fame que mantiñan en
Santiago desde hai varios días

“fartos de que nos chamen a xui-
zo por facer pintadas”. O grupo
independentista, con poucos re-
cursos para facer outro tipo de
propaganda e con poucas posibi-
lidades de acceso aos grandes
medios de comunicación, pídelle
ao goberno municipal composte-
lán que derogue os artigos da Or-
denanza Xeral de Protección do
Medio Ambiente Urbano que,
segundo eles, se traducen, por
exemplo, “na prohibición de pe-
gar carteis, pintar murais e col-
gar pancartas”. 

En canto que o concello san-
tiagués insiste na importancia de
protexer o barrio histórico, Igor
Lugris, portavoz da organiza-
ción, nega que os militantes de
Nós-UP fagan pintadas na pedra.
“Hai moitos anos que ninguén
lembra agresións ao patrimonio.
E non penso que usar paredes ca-
leadas ou murais de cemento
poidar ser consideradas tal”.♦

Grafitismo,
unha plaga ou un dereito

Militantes de Nós-UP abandonaron esta semana a folga de fame que mantiñan porque
non os deixan pintar.                                                                               A . PA N AR O

Cunha reportaxe sobre un árbitro de terceira rexional

Francisco Seoane gaña o
Johán Carballeira de xornalismo

Monumento a Johán Carballeira en Bueu.
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Malia o acordo adoptado, o con-
selleiro de Economía aclarou que
o obxectivo segue a ser o déficit
cero porque non é a comunidade
autónoma a que ten que facer
frente ás consecuencias. Tamén o
deputado do BNG, Xesús Veiga,
defendeu que os gastos ocasiona-
dos pola catástrofe teñen que ser
asumidos polos seus responsábeis
pero advertiu que a Xunta vai ter
que recurrer ao endebedamento
para adiantar os cartos, e esixiu o
compromiso do Executivo galego
para que existan recursos “ime-
diatos, ilimitados e ben xestiona-
dos”. Polo demais o PP aprobou
en solitario uns orzamentos que
só incoporan sete emendas.

Como non podía ser doutro
xeito o desastre do Prestige im-
pregnou un debate plagado de
críticas ao goberno. O deputado
do BNG, Xesús Veiga, por exem-
plo, cualificou os orzamentos de
obsoletos e superados polas cis-
cunstancias. Por iso defendeu
que neste momento, máis impor-
tante que falar do seu contido se-
ría emprazar á Xunta a que esixa
da UE fondos adicionais e non a
reprogramación dos fondos es-
truturais e de cohesión. “É unha
vergonza, sinalou, que Europa
adique á catástrofe menos que
unha das empresas do país”. 

En segundo lugar, Veiga  soli-
citou a inclusión na xestión eco-
nómica da Xunta a esixencia ao
Goberno central dun Plano de In-
vestimentos do Estado na Galiza
que se vertebre através dun orza-
mento extraordinario, contemple
as actuaciós a desenvolver e as
fontes de recursos e que se é ne-
cesario a Administración modifi-

que o IRPF, o imposto máis pro-
gresivo de todos. Por último, o
Bloque demandou que non se
aplique en Galiza a Lei de Estabi-
lidade Orzamentaria mentres du-
ren os efectos da actual situación. 

Veiga  sumou as súas críticas
ao remate do debate ás que xa
enunciaran o día no que se apre-
sentaron os orzamentos no Parla-
mento, día no que tamén se afun-
diu o Prestige. Daquela o deputado
nacionalista sinalara que o docu-
mento orzamentario está construi-
do sobre previsións pouco realistas
e que Galiza, limitada polo corsé
do déficit cero, non ía avanzar na
converxencia.  Tanto o BNG como
o PSOE denunciaron tamén que os
presupostos son pouco transparen-
tes, opacos e que facilitan o uso
clientelar de fondos públicos. 

Presupostos post-Prestige

Ao finalizar o debate do pleno, ce-
lebrado o mércores 18, a represen-
tante do PSOE, Dolores Villarino,
tamén lembrou que a situación do
país no momento no que os orza-
mentos iniciaron o seu trámite no
Parlamento non é a mesma que a
actual  e por iso laiouse de que o
Goberno o único compromiso que
adquira sexa unha disposición adi-
cional dun fondo extraorzamenta-
rio de 60 millóns de euros, “un ano
máis os señores do PP están lite-
ralmente xordos e non foron capa-
ces de ver sensatez ou oportunida-
de nas máis de 1.500 emendas que
presentou a oposición”. 

Xordeira e tamén, ao seu ver,
“prepotencia e soberbia” foi o que
demostraron os representantes do
grupo maioritario coa súa inflexi-

bilidade. “Non se queren enterar
do que está pasando, seguen insta-
lados no éxito coa teoría de que xa
gañaron as eleccións. A interven-
ción dos seus portavocez foi a
mesma que a de todos o anos”, en-
gadiu. Pero para a portavoz do
grupo socialista o PP “xa non po-
de ocultar a realidade”. Dolores
Villarino tamén acusou ao Gober-
no de ter posto en marcha “a es-
tratexia de que todos os políticos
son iguais. Pero non lles vai fun-
cionar, engadiu,  porque a xente
espera de nós control e propostas
positivas e de vostedes solucións
concretas. A nós non nos van pe-
dir, señor Cuíña, que os portos es-
texan dotados de medidades de
seguridade”, espetoulle ao conse-
lleiro minutos despois de que o PP
rexeitara  modificar os orzamen-
tos para portos.  O máis grave, co-
mentou logo, é que “continúen de
vacacións, senón fose así non se
seguiría a dar este espectáculo ter-
ceiromundista”. 

O debate pechouno Xaime Pi-
ta, portavoz a Xunta e tamén do
grupo maioritario, que coas súas
subidas de tono caldeou aínda máis
o ambiente. Pita criticou a Touriño
por estar ausente (de viaxe en Es-
trasburgo) cando na Cámara  tam-
pouco estaba o secretario xeral do
PP, Xesus Palmou, e os únicos re-
presentantes do goberno que facían
acto de presencia eran Cuiña e Ló-
pez Besteiro. Logo chegou a bate-
ría de acusacións indiscriminadas
ás que xa ten acostumados aos
membros da oposición. Ao Bloque
por montar “algarada”  e aos socia-
listas galegos  por “carroñentos” e
ser a “parte asilvestrada do PSOE,
entre outras guindas. Acusounos
de demagogos e dixo que o que
lles fastidiaba era que “a xente do
mar reciba as axudas”. O tamén vi-
cepresidente do Goberno galego
defendeu os orzamentos como
continuidade dun “proxecto co que
o PP fixo unha revolución silencio-
sa para transformar o país”. ♦
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O poder da

sociedade civil
MANUEL CAO

Nos inicios do episodio do Prestige, os Gobernos central e
autonómico consideraron que o descontento na Costa da Mor-
te podería ser sofocado cunha cantidade limitada de millóns
de euros que mesmo podería servir para reafirmar o modelo
clientelar xa ben engraxado nos territorios do interior. Mais, a
chegada do fuel ás Rías Baixas fixo que o control da situación
quedara fóra das Administracións Central e Autonómica. 

Diante da ameaza inminente e sen aviso previo da entrada
da marea negra nas Rías Baixas a sociedade civil tivo que or-
ganizarse nerviosa e apresuradamente para parar o desastre. A
batalla gañada ao fuel foi unha vitoria memorábel contra os
elementos meteorolóxicos, a deixadez e o desamparo do Go-
berno español e a información falsa voluntariamente orienta-
da á destrución da riqueza das Rías.

As nosas Rías son un paraíso natural e un patrimonio eco-
lóxico de toda a Humanidade que só os mariñeiros foron ca-
paces de defender. Esta área é o pulmón económico de Galiza
na xeneración de actividades, creación de empresas e postos
de traballo e, sobre todo, na capacidade de dinamización eco-
nómica e autoorganización da sociedade civil. A ameaza da
marea negra nas Rías Baixas desencadeou a movilización xe-
ral inmediata dos habitantes das ribeiras coa colaboración de-
sigual das institucións locais máis tardía naquelas gobernadas
polo PP e moi decidida nas gobernadas polo BNG e PSOE.

A demostración de capacidade e autonomía organizativa e
tecnolóxica dos mariñeiros aséntase no coñecemento do medio,
na existencia de fortes vencellos de colaboración e axuda mutua
superadores do individualismo e localismo, na capacidade de
innovación e improvisación dos profesionais do sector e no
apoio e agarimo de todos os grupos sociais, económicos e pro-
fesionais que directa ou indirectamente se identifican e viven
dos recursos medioambientais, paisaxísticos, marisqueiros e
pesqueiros das Rías. O liderazgo exercido na organización dos
colectivos de voluntarios e persoal militar, o rexeite explícito do
modelo insolidario, clientelista e desmovilizador implementado
arredor de empresa Tragsa, a capacidade creativa no deseño,
construción e proba de artiluxios e mecanismos tecnolóxicos
axeitados para a recollida do fuel xunto co rexeite e presión sen
complexos contra uns gobernantes torpes e insensíbeis indica
que estamos diante dunha sociedade civil forte, capaz, innova-
dora e creativa que vai por diante ou á marxe dos grupos buro-
cráticos dominantes nos Gobernos central e autonómico.

O futuro de Galiza está aí e ben faría a clase política autócto-
na en recoller e integrar o enorme capital social que atesouran os
mariñeiros das Rías Baixas servindo de veículos de participación,
autoorganización e desenvolvemento das inquedanzas e iniciati-
vas que latexan na rede socioeconómica do litoral. As enerxías e
coraxe da sociedade civil aplicadas a unha situación de emerxen-
cia como a marea negra non poden quedar orfas de representación
desaproveitando aos mellores activos persoais e deixando de  ins-
titucionalizar as estruturas e organizacións sociais que emerxeron
e se manifestaron con éxito no desastre do Prestige.

O divorcio entre sociedade civil e clase política ameaza a
estabilidade política e social e serán as institucións formais da
política (institucións públicas e organizacións partidarias) as
que deberán escoitar e canalizar as demandas da Galiza real,
adaptarse ás súas necesidades e integrar aos seus líderes so-
ciais para deseñar, desenvolver e aplicar políticas públicas ao
servicio do interese colectivo. A ruptura entre a sociedade ci-
vil e as institucións traducirase en frustración, falta de parti-
cipación, conflictos ou violencia.♦

‘As enerxías e coraxe da sociedade
civil aplicadas a unha situación de

emerxencia como a marea negra non
poden quedar orfas de representación”

PA C O  VILABARR O S

O Parlamento abre a porta ao endebedamento
público pola catástrofe do Prestige

O PP négase a modificar
os orzamentos previstos
para Pesca e Medio Ambiente

P.B.
A iniciativa do BNG o Parlamento abriu a porta á posibilidade do
endebedamento público para facer frente aos danos causados polo
Prestige. A decisión adoptouse por unanimidade durante o debate
dos orzamentos xerais para o 2003. Foi o único acordo  importante
en relación á crise que atravesa o país xa que o PP se negou a acei-
tar emendas ás contas das consellerías de Pesca e Medio Ambiente.

PA C O  VILABARR O S



CARMEN VENCES
Organizacións sindicais integra-
das na Confederación Labrega
Europea (CPE) veñen de sentar
as bases do modelo alternativo á
reforma da Política Agraria Co-
mún (PAC) que defende a comi-
sión de Fischler. Fixérono no
transcurso do Seminario sobre
multifuncionalidade e modelo
agrario europeo, organizado polo
SLG e celebrado en Montouto
(Teo) os días 13 e 14 de decem-
bro, que rematou coa edición
dun documento para o debate. 

A reunión propuxo unha PAC ba-
sada nun modelo agrario sostíbel
e respectuoso cos principios que
esixe a multifuncionalidade. Este
concepto está asociado a elemen-
tos como o coidado do medio am-
biente, o mantemento da poboa-
ción no medio rural, unha aposta
polos mercados locais e rexionais
en detrimento das exportacións,
ou a adopción da diversidade na
produción agraria e rural fronte
ao monocultivo propio dunha
agricultura industrial e intensiva.

A lectura destas conclusións
realizouse tras un debate no que
interviron os principais confe-
renciantes do evento: Christian
Boisgontier, da Confédération
Paysanne; Géza Varga, presiden-
te da Asociación de Pequenos e
Medianos Agricultores Húnga-
ros; Gerard Vuffray, do sindicato
suízo Uniterre; Philippe Loeckx,
do Front Uni des Jeunes Agricul-
teurs (FUJA) de Bélxica; o
membro da Confederaçao Na-
cional da Agricultura (CNA) de
Portugal, José Rodrigues; e a se-
cretaria xeral do Sindicato La-
brego Galego, Lidia Senra.

O acordo adoptado pide unha
política agraria orientada a un
coidado efectivo do medio am-
biente, que dirixa as súas axudas
principalmente ás explotacións
agropecuarias pequenas e media-
nas –actualmente, só un 20% de
grandes empresas acaparan o
80% das axudas agrícolas euro-
peas-, e que realice unha protec-
ción especial daquelas rexións e
zonas máis desfavorecidas por
mor das súas condicións clima-
tolóxicas e xeográficas. 

Ademais, púxose como condi-
ción irrenunciábel para que todo is-
to sexa posíbel unha política de pre-
zos que remunere os custes de pro-
dución e o traballo agrario, de xeito

que os labregos e labregas podan
acadar un nivel de vida digno co
producto das súas explotacións.

Este tipo de multifuncionali-
dade que defende a CPE oponse
ao que tenta impoñer a Comisión
Europea de Agricultura dentro da
reforma da Política Agraria Co-
mún. Segundo Christian Bois-
gontier, da Confédération Pay-
sanne, a palabra multifuncionali-
dade estase a manipular por parte
da Comisión para maquillar as
axudas que se lles dá aos labregos
e poder cumprir as esixencias da
Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), que prohibe calquera
tipo de axuda directa á produción.
Deste xeito, a Unión Europea

pretende dar, en teoría, axudas
para o coidado do entorno incluí-
das no que se coñece como Caixa
Verde; nembargantes, na práctica,
estas subvencións seguirán a per-
mitir que Europa poda continuar
poñendo no mercado mundial os
seus produtos agrícolas por baixo
do custe de produción, práctica
coñecida como dumping e coa
que se está a arruinar a economía
agrícola dos países pobres.

Acoloxía e produción

Sobre a adopción destes princi-
pios na Galiza, o profesor de
Ciencias Económicas da Univer-
sidade de Vigo, Xabier Simón,

lembrou que a agricultura tradi-
cional galega xa era multifuncio-
nal, e criticou a modernización
mercantilista á que se someteu o
noso agro con varias décadas de
atraso con respecto a outros países
europeos. Xabier Simón incidiu
na necesidade de ecoloxizar as
unidades produtivas e de xerar no-
vas estruturas mercantís de inter-
cambio de ámbito local e sen in-
termediarios, para que os produto-
res poidan ter maior control sobre
os prezos e os beneficios do seu
traballo.  Dende este punto de vis-
ta, destacou o papel dos consumi-
dores, que “se estivesen organiza-
dos e buscasen os produtos fóra
dos circuítos convencionais farían
que o mercado de venta directa
fose unha experiencia imparábel”.

O seminario tamén serviu pa-
ra que o presidente da Asociación
de Pequenos e Medianos Agricul-
tores Húngaros, Géza Varga,
amosase a intención da organiza-
ción que dirixe de integrarse na
Confederación Labrega Europea
polas súas afinidades co modelo
agrario defendido por esta última.
A organización dirixida por Varga
está apoiada por 30.000 agricul-
tores húngaros, dos cales 17.000
están afiliados ao sindicato.

Polo demais, o evento tamén
serviu para amosar a solidarieda-
de das organizacións presentes
cos activistas da Confédération
Paysanne José Bové e René Rie-
sel, producíndose unha adesión
unánime á reclamación do indul-
to para ambos, procesados por
arrincar plantas transxénicas de
explotacións experimentais co-
mo protesta contra a introducción
dos organismos xeneticamente
modificados na agricultura. ♦
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Temos un barco rexistrado nas Bahamas, propiedade dun liberia-
no, administrado por unha sociedade grega, cun transporte freta-
do desde Rusia, pero descoñecemos aínda ao propietario da car-
ga, porque non se sabe se esta foi revendida durante a travesía, e
tampouco sabemos o porto de destino, que decidiría por suposto
o último comprador do fuel.

A pregunta cae soia: ¿quen reclamará a quen os danos causa-
dos? Xa sabemos que o seguro do Prestige non pasa dos 25 mi-
llóns de euros e que o fondo por catástrofes de hidrocarburos (FI-
DAC) non aportará máis de 150 millóns de euros. Xa se dixo nes-
te semanario que só os danos para o sector mar-industria galego
chegan a tres mil douscentos millóns de euros, medidos sobre o
valor de negocio xerado nun ano por este sector na economía ga-
lega. ¿Como se cuantifica o dano ecolóxico en cartos?

A Unión Europea só garante 265 millóns de euros, que son o
resultado de reprogramar 260 millóns de euros que xa estaban
asignados a Galiza polo Plano Feder, o Fondo de Cohesión e o
IFOP. Cinco millóns máis son do Fondo de Solidariedade por ca-
tástrofes naturais.

Supoñendo –que é moito supoñer– que entre o seguro do bar-
co e os cartos do FIDAC nos cheguen os 175 millóns de euros
completos, e se sumamos os 265 millóns que promete a UE, te-
mos a suma de 440 millóns de euros. O que ven ser o 14% do da-
no económico causado ao sector por lucro cesante.

Resulta ofensivo que o señor Rajoy lle sume a isto 32 millóns
de euros máis para “reactivar” a economía galega e o de Pérez
Varela para estimular o turismo cara o noso país.

Por todo iso, os galegos e galegas xa puxeron a súa esperanza na
lotería do nadal. É máis seguro probabilisticamente acertar o premio
gordo entre 66.000 números distintos da lotería ou acertar a combina-
ción gañadora da primitiva entre 13.983.816 posibilidades combinato-
rias que esperar que desde Bruxelas e Madrid poñan os cartos que te-
ñen que poñer para resolver esta catástrofe.♦

Mellor a lotería
RAMÓN MACEIRAS

Actualmente, só un 20% de grandes empresas acaparan o 80% das axudas agrícolas europeas. 

Organizacións agrarias europeas definen a política que defenderán ante Bruxelas

Agricultura tradicional fronte a cultivo industrial

A.N.T.
Os produtos de maior consumo,
pertencentes ao grupo alimenta-
rio, foron os que máis aumenta-
ron o seu prezo nos últimos doce
meses, segundo un informe da
Secretaría de Estado de Comer-
cio. O encarecemento das froitas
e doutros vexetais roldou o 30
por cento, unha suba que ampa-
rou a desorientación psicolóxica
da entrada en vigor do euro.

Se ben a taxa interanual da
inflación sitúase en novembro en
Galicia no 4,1 por cento, esta
porcentaxe queda en ridículo ao
profundar nalgúns produtos con-
cretos, xustamente aqueles máis
necesarios para compoñer a ces-
ta básica familiar.

As peras e os tomates foron os
vexetais que máis variaron o seu
prezo, cunha diferencia media dun
29 por cento. Entre os froitos do
mar, foron as chirlas e os bocartes
os que máis aumentaron o prezo,
cunha suba do 25 por cento. O
aceite de xirasol subiu o prezo un

21 por cento e as cebolas, un 20.
Esta suba, atribuída á con-

xuntura de inundacións en Cata-
lunya ou a diferentes modifica-
cións no comercio exterior, ten
un claro responsábel: o euro. Os
responsábeis económicos do go-
berno español pasaron de dicir
que o efecto de suba na socieda-
de era só psicolóxico a admitir

que houbo redondeo abusivo
aproveitando a desorientación
perante a nova moeda.

Durante novembro, a infla-
ción subiu en Galicia un 0,1 por
cento, mentres que no conxunto
do estado medrou dúas décimas.
Arestora, a taxa interanual espa-
ñola (3,9 por cento) supera en 1,9
puntos a media da zona euro.♦

O redondeo abusivo do euro
notouse nos produtos de primeira necesidade

O prezo das froitas e da horta
medrou un 30 por cento no último ano
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O asasinato do garda civil me-
lillense Antonio Molina foi o
custo pagado a cambio de evi-
tar unha ‘campaña de nadal’
de bombas en Madrid. A de-
tención dos dous integrantes
deste comando itinerante des-
vela a debilidade da banda
armada e un novo sistema mi-
litar para cometer atentados.

Segundo as primeiras investiga-
cións do Ministerio do Interior, os
dous etarras detidos logo do tiro-
teo da Autovía do Noroeste, á al-
tura de Collado Villalba, o pasado
17 de decembro, formaban un co-
mando itinerante, responsábel do
atentado sen vítimas no aparca-
doiro de Santander hai dúas se-
manas. Seguindo a hipótese da
policía, a ETA conta arestora só
con estruturas latentes, radicadas
en Guipúscoa ou o en Iparralde,
en fase de preparación militar.

Para o ministro do ramo, Ángel
Acebes, o comando composto por
Gotzon Aranburu e Jesús María Et-
xebarría tiña como obxectivo ini-
ciar unha campaña de atentados
con coche bomba en Madrid du-
rante o nadal. Aínda que non trans-
cendeu oficialmente a cantidade de
explosivo que transportaban no co-

che no que foron interceptados, In-
terior considera que daría para co-
meter dous atentados de grande
impacto. “Se esa dinamita foi a
roubada en Francia, a ETA tiña
présa en utilizala antes de que se

deteriorase”, dixo o ministro.
O que con certeza se dilucida

logo da detención dos dous eta-
rras é un cambio estrutural na
composición dos comandos que
xa se viña afianzando desde hai

un par de anos. Aqueles antigos
comandos de catro ou cinco
membros, controlados por un ac-
tivista de maior experiencia e un
espacio de actuación reducido xa
pasaron á historia. Agora mesmo,
a ETA utiliza comandos máis ver-
sátiles con tres membros, como
moito e maior capacidade para
cometer atentados en cidades dis-
tantes. Ademais, confírmase que
a base do grupo armado procede
case que na súa totalidade do con-
torno das xuventudes da esquerda
abertzale, xa que ambos os etarras
detidos o pasado día 17 tiñan an-
tecedentes por violencia na rúa. 

A manifestación de Ibarretxe

Esta morte a mans da ETA chega
días antes da manifestación con-
vocada polo lehendakari, Juan
José Ibarretxe, contra a violencia

do grupo separatista. Todos os
partidos anunciaron a súa pre-
sencia na concentración de Bil-
bao, agás o Partido Popular (PP),
que aínda está a valorar se apoia
ou non a iniciativa.

A presidenta do PP en Guipús-
coa, María San Gil, xa anunciou
que si estará pero o líder popular
en Euskadi, Jaime Mayor Oreja,
aínda non se pronunciou publica-
mente. Para o xefe da oposición
vasca, o PNV de Ibarretxe ten que
mudar profundamente o seu dis-
curso. “Para atoparnos ao seu lado
na busca do fin da ETA, o gober-
no de Gasteiz ha cambiar a súa
atitude en moitos temas”. Conto-
do, os analistas vascos pensan que
si houbo unha distensión no am-
biente político do país e hoxe pa-
rece máis posíbel ca nunca ver to-
dos os partidos xuntos na rúa en
protesta contra a ETA.♦
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Non está sendo doado pasar este
trago. Entre esta morea de desgra-
cias para Galicia que nos fai estar
na cerna da actualidade hai unha
coa que non podo, por máis que
me propoña facelo, e é a de ter que
aturar a tanto cínico que, por riba,
son incompetentes. O cumio do ci-
nismo: o Presidente do Goberno
central  afirmando con xesto grave,
diante dos seus compañeiros do PP,
que “hai que apretar os dentes, tra-
gar a indignación e coller cadansua
pá”. Insuperábel. ¿Quen leva apre-
tando os dentes dende o 13 de no-
vembro? ¿Quen leva tragando in-
dignación, berrando indignación,
chorando indignación, calando in-
dignación, tragando quina dende o
mesmo día 13? ¿Que pá colleu o
señor. Aznar? ¿Que pás colleron os
seus ministros “irresponsabeis”
durante todo este tempo? ¿Cómo

se pode aturar tanta aldraxe e tanta
inxuria? Pero o cinismo non para
neste punto. O omnipresente e vi-
cepresidente Rajoy –que non Ra-
xoi– di no Parlamento onte mes-
mo, dirixíndose ao portavoz da
oposición: “Vostede quéreme fun-
dir, manipulou uns papeis, non re-
cordo nos meus anos de parlamen-
tario tanta baixeza moral, debe di-
mitir”. ¡Esta sí que é boa! Os que
levamos moitos anos –máis ca el–
informando no Parlamento de Ma-

drid xa sabemos o que é a chama-
da “dialéctica parlamentaria” que
permite todo tipo de excesos ver-
bais, pero que o PP fale de baixeza
moral... e , sobre todo, que pida di-
misións un Goberno no que non di-
mite ninguén coa que está caendo,
verdadeiramente provocaría garga-
lladas sen fin  se non fose tan paté-
tico o espectáculo. ¡Qué dimita a
oposición! ¡Nunca tal ouvín! 

Cinismo é chamarlle “visita a
Galicia” a ese encerro medoñen-

to do xefe do Executivo na torre
de vixía marítima –¡que contra-
sentido!– da Coruña. Cinismo é a
resposta do mesmo “responsá-
bel” –outro contrasentido– políti-
co na sesión de control ao Gober-
no na que falou da “mancha” que
quedará de por vida no currículo
do xefe da oposición. Se algunha
biografía vai quedar manchada
de por vida e para a historia serán
as de Aznar e Fraga. E non por
que o digamos os que escribi-

mos. Ben alto o berran cada día
os galegos –e moitos que non o
son–  cando lles dan ocasión. E
non quero falar do cinismo dos
medios públicos de comunica-
ción por un pouco de vergonza de
clase. Prefiro que o fagan outros. 

Polo contrario, na cara solida-
ria desta traxedia están milleiros
de madrileños e madrileñas que
viaxan a  Galiza a porse a disposi-
ción para axudar no que faga falta.
O xoves  19 ímos volver a saír á
rúa a manifestarnos. A xente fala
de ir a Galicia de vacacións este
ano máis que nunca, de consumir
produtos galegos, de botar unha
man de mil maneiras. Eu xa esta-
blecín contacto entre dous Cole-
xios de Muxía e o Liceo Francés
de Madrid. Algo faremos. O malo
é ter que aturar a tanto cínico.
¡Paciencia, que non resignación!♦

Cinismo
MANUEL LOMBAO

A interminábel crise política do Prestige está pondo á luz os
comportamentos do goberno, que pretende que dimita a oposición.

Madr id

Oferta
de lanzamento para
os nosos subscritores

20 euros. 

Prezo: 25 euros.

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

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

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

O PP podería participar na manifestación convocada polo lehendakari

O tiroteo de Collado Villalba desfai a estrutura activa da ETA

A policia estourou o coche cargado de explosivos en plena A-6.

Eusko Alkartasuna (EA) mantivo
un primeiro contacto co partido de
esquerda abertzale Aralar, compos-
to principalmente por ex membros
de Herri Batasuna descontentes
coa violencia da ETA. O secretario
xeral da formación socialdemócra-

ta, Gorka Knorr, recoñeceu o ache-
gamento entre ambas as forma-
cións, na procura de coñecer a po-
sibilidade dunha coalición para as
próximas eleccións municipais.

EA deu o paso de buscar alia-
dos logo de que se rachasen as

conversas co PNV para seguiren
coaligados, tal e como ocorre no
goberno vasco. Para Knorr, as
condicións do partido que dirixe
Xabier Arzalluz son “intragábeis”
e pediu cambios nas pretensións
peneuvistas. A pesar das distancias

entre ambas as forzas, o portavoz
do PNV, Joseba Egibar, pediulles
aos seus socios de gabinete que
acepten volveren á mesa do diálo-
go “porque a sociedade non enten-
dería que cambiasemos a dinámi-
ca dos últimos anos”.♦

EA achégase a Aralar na busca dunha coalición para as municipais
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O exército israelita leva arrinca-
dos ultimamente medio millón
de árbores nos territorios ocupa-
dos. Unha acción que ten como
finalidade reducir ao máximo as
colleitas. Recentemente, un gru-
po de pacifistas e colaboradores
internacionais tomou a iniciativa
de escoltar os recolledores de
aceituna árabes para evitar que
as tropas de Tel Aviv disparasen
contra os campesiños ou bloque-
asen os traballos. A de aceituna é
unha das poucas producións que
sobreviven en medio da guerra.
Un palestino debe vivir con dous
dólares ao día, fronte ao nivel de
renda dos israelitas, un dos máis
altos do mundo.

Majed M. Dibsi, xornalista
e avogado palestino, lembra
que para comunicarse entre si
dúas familias palestinas, dis-
tantes dous quilómetros, poden
ter que empregar entre tres ou
catro horas e pasar por uns 10
puntos de control militares. “O
peor, sinala Dibsi, é que, se ca-
dra, ao final nin sequera podes
pasar ou mesmo che disparan.
Foi o que lle sucedeu hai pou-
co a unha muller de 94 anos e a
dous estranxeiros, representan-
tes de Nacións Unidas”. 

Vinte anos de ocupación
sen resistencia

Dibsi lembra que desde a

constitución do Estado de Is-
rael, en 1948, ata 1967 non
houbo resistencia por parte
dos palestinos progresivamen-
te expulsados das súas terras.
O propio Dibsi tivo que aban-
donar a súa casa, onde vivía
coa súa familia cando aínda
era un neno. A represión de Is-
rael comezou sen embargo
moi pronto. A primeira matan-
za de árabes tivo lugar en
1949. O militar israelita res-
ponsábel era Ariel Sharon. 

Especialista en dereito,
Dibsi lembra que o 45% das re-
solucións das Nacións Unidas
xiran sobre Palestina, pero Isra-
el non cumpriu nin a fundacio-
nal que dividía Palestina en

dous Estados. A ocupación fai-
se patente en cifras. Desde
1967, Israel instalou en Cisxor-
dania e Gaza a máis de 400 mil
colonos. As súas accións mili-
tares e a súa política de ane-
xións territoriais mereceu máis
de 600 condenas por parte da
ONU. Pero a organización in-
ternacional non a obrigou a
cumprir ningunha delas. Dibsi
lembra tamén o caso da Unión
Europea que financiou o 80%
do proceso de paz, xurdido dos
acordos de Oslo, e que incluía a
construción de edificios públi-
cos, hospitais, etc. Israel dina-
mitou o pacto e os propios edi-
ficios, pero a diplomacia da UE
permanece pasiva.♦
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A democracia
da OTAN
para Serbia
G. LUCA DE TENA

¿EKostunica? Feito
un brazo de mar.
Era o home provi-

dencial da UE e dos Estados
Unidos para o recambio en
Serbia pero non o votan. Nin
a el nin á oposición e
tampouco votan en branco.
¿Chegaría a democracia
contaminada á nova Serbia?
Como lla mandaron dos Es-
tados Unidos onde vota ma-
lamente un trinta y cinco
por cento do censo, igual é
un caso de infección.
Recoñezamos que Serbia vo-
taba moito máis con Milose-
vic ainda que o que votaba
non lle gustase a OTAN. 

Un asunto tan intenso
coma o de Iugoslavia ata o
2000, é hoxe información
embarazosa nos medios do-
minantes. Merecíamos que
nos explicasen a abstención
dos serbios porque o de
despachala como un
problema de desencanto pa-
rece unha burla. ¿Estaban
ilusionados polo consumo e
xa están fartos ou están far-
tos de non consumir nada?

Coñezo a máis dun peri-
to en Balcáns que xa ten a
resposta preparada: “a
sociedade civil [o que se
chamaba povo no
socialismo] no quer nin ca-
pitalismo egoísta nin autar-
quía policial” Eis a perfeita
suspensión de todo compro-
miso político razonábel:
non podiamos estar nin con
Milosevic nin con a OTAN
e por iso calamos coma
tumbas mentres os
norteamericanos probaban
os novos modelos de
bombas de fragmentación
múltiple sobre o tren obrei-
ro do abrente, as colas do
pan ou os hospitais. A posi-
ción desencantada, esa
pura posmodernidade,
igualaba ás vítimas cos ver-
dugos e encantaba aos
Estados Unidos. Aínda
onte, escoiteille a un princi-
pal do PSOE galego dicir
que Sharon era un canalla
pero que non podiamos
estar con Arafat, empate cí-
nico que nos deixa cheos de
razón mentres os tanques
israelíes esmagan as
choupanas dos pobres e de
paso lle pegan un tiro na
cabeza a un pícaro para
que aprenda a non tirar pe-
dras.

Volvendo ao da crónica
abstención serbia, hai que
dicer que o Fondo Moneta-
rio quer liquidar case un
millón de postos de traballo
para que teña remedio non
só o paro (¡) senón a fame e
a ruína que lle caeu derriba
ao país despois da guerra.
Se Kostunica entregou a
Milosevic a cambio de dóla-
res o paso seguinte para a
construción democrática
pode ser que a OTAN
pague un tanto por voto.♦♦

Hoxe 23 de outubro do 2002 vou ser enviado
a unha cárcere militar como resultado da mi-
ña insistencia en facer que prevalezan as mi-
ñas opinións políticas totalmente contrarias á
miña incorporación ao exercito do meu país.

Apesares da miña xuventude e aínda
que non pretenda erixirme en depositario da
memoria do pasado de Israel, declaro de to-
do corazón que Israel acadou un nivel de
catadura moral sen precedentes.

Esa liña de deterioro comeza coa mal
chamada “oferta xenerosa” de Barak, que
non deixaba de ser unha máis das múltiples
tentativas de Israel para impór un “acordo”
unilateral ao pobo palestino.

Hoxendía o nivel de militarización e ra-
cismo acadou entre a poboación xudía cotas
que bordean o fascismo.

A represión cara calquer pensamento
crítico, a aceptación como algo natural dos
crímes derivados da ocupación, a mitifica-
ción do exército e a crecente aceptación por
parte da poboación xudía dos principios de
depuración étnica, todos estes elementos
demostran en parte -pois hai máis aspectos-
o esborrallamento actual da nosa sociedade.

A esta lista debemos engadir, o violento
odio contra as manifestacións pacifistas, un-
ha total e xeralizada indiferencia, unha total
e absoluta ausencia de bos sentimentos cara
todo aquel que non responda á “norma” e ca-
ra o desprotexido. Para min, todo isto fai que
a miña colaboración sexa impensábel.

A voz da conciencia e as leccións de hu-
manidade das que son exemplo numerosas
situacións do pasado, non me deixan outra
elección que o rechazo á miña incorpora-
ción no exército israelita, falsamente disfra-
zado co tramposo título de “Forzas de De-
fensa”. A miña oposi-
ción a realizar o servi-
zo militar é absoluta-
mente irrevocábel.

A opresión padeci-
da polos pobos desta
rexión, nos tempos dos
grandes Imperios, os
suplicios dos esclavos
e dos Indios de Améri-
ca do Norte, a guerra
de independencia de
Alxeria e o apartheid
de Africa do Sur, todos son precedentes que
fan que o meu rechazo sexa irremediábel.

Os actos (heroicos) do meu avó, duran-
te a Segunda guerra mundial, na súa loita en
contra do fascismo nazi, e o seu ideal hu-
manista, son o exemplo que ilumina a miña
obxección.

Na miña família, aprendín o que son a
loita contra a opresión e pola xustiza. Fron-
te a un mal que calquera pode constatar
aquí e agora, non hai outra saída.

Neste importante día da miña vida,
acompañado da miña familia e dos meus
amigos, que tanto me apoian, quero apro-

veitar para renderlle homenaxe aos meus
compañeiros, os heroes invisíbeis da nosa
loita: ese palestino, que soporta a ocupación
sen fraquear nin ceder á tentación da vio-
lencia contra a poboación civil israelita, que
continúa o combate pola coexistencia (entre

os dous pobos) a des-
peito das humillacións
cotiás que non cesan; a
mocidade (israelita)
que fai o imposíbel pa-
ra non contribuir á
ocupación, apesares de
recibir unha educación
que a induce a iso; ao
militante europeo pola
paz, que defende fisi-
camente aos palestinos
nos Territorios Ocupa-

dos; e á miña amiga, unha moza educada
nunha familia de dereitas, que se namorou
dun árabe e como consecuencia foi expul-
sada da súa propia familia.

No cárcere cando se me obrigue a sau-
dar ao Estado e ao exército de Israel, farei-
no co pensamento e o corazón postos en to-
dos os meus valerosos amigos, con quen
non podo pretender equipararme: todos
aqueles que sacrifican moitas máis cousas
das que eu mesmo son capaz, pola paz, con-
tra a ocupación.♦

HAGGAI MATAR

Carta dun ‘refuznik’ israelita

Haggai Matar é un refuznik, denominación que
reciben en Israel aqueles que se negan a incor-

porarse ao exército. A continuación publica-
mos unha carta na que explica a súa situación.

‘Hoxendía o nivel
de militarización e racismo
acadou entre a poboación
xudía cotas que bordean

o fascismo”

O exército israelita
arrinca medio millón de árbores

Mozos palestinos retidos polo exército israelita.                                                                                             N ASSER N ASSER Majed M. Dibsi, avogado palestino.
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CÉSAR LORENZO GIL
George Bush converte o mito
de James Bond na realidade
e dálle luz verde á licencia
para matar que a partir de
agora terán os servicios se-
cretos estadounidenses. A
nova lei antiterrorista servirá
para financiar atentados ade-
mais de lexitimar a compra
de intelectuais e o secuestro.

O goberno dos EE UU deulle
esta semana un pulo funda-
mental á súa política militar e
policial, en previsión dunha
nova campaña en Irak nos pró-
ximos meses e como conse-
cuencia da vitoria republicana
nas pasadas eleccións lexislati-
vas. O gabinete de Bush defen-
de, por escrito e baixo a aten-
ción da legalidade da Constitu-
ción de 1787, a necesidade de
utilizar todos os medios, in-
cluídos aqueles que van contra
os dereitos humanos, contra un
feixe de “terroristas” nomea-
dos nunha lista negra susceptí-
bel de aumentar no futuro.

Para os críticos ao presi-
dente e grupos de dereitos ci-
vís, esta decisión gobernamen-
tal considérase un paso máis na
restrición das liberdades no pa-
ís que fixo deste principio un
dos seus lemas fundacionais.
Segundo os borradores da nova
lexislación, a CIA contará cun
‘fondo de réptiles’ moi ben
mantido que dará para finan-
ciar a compra de xornalistas e
intelectuais en países nos que
se vexa con receo a política ex-
terior estadounidense.

Alén diso, o Congreso po-
dería admitir a tortura e o se-
cuestro como medios excepcio-
nais para recabar información
de terroristas. Con esta deci-
sión, legalízase a actuación de
Guantánamo cos presos tali-
báns e permítese que sigan es-

tas prácticas en Afganistán.
Xustamente, ao tempo que se
daban estas noticias, varios
grupos humanitarios que traba-
llan no país asiático denuncia-
ron que o goberno de Hamid
Kerzai está a reproducir os
mesmos abusos que fixeran
tristemente famoso o goberno
do que se coñece como Alianza
do Norte, na década de 1990.

A auténtica Guerra das Estrelas

Despois do anuncio da reforma
policial, Bush decidiuse a lan-
zar definitivamente a súa vella
teima do escudo antimísiles.
Este sistema, pensado para evi-
tar un ataque con armas de des-

trución masiva
contra territorio
estadounidense
quedara en ridí-
culo logo de que
o ataque tivera
como obxecto
avións comer-
ciais. Mais a pre-
sión da industria
armamentística,
que planeara o
proxecto desde
moito antes de
chegar Bush á
Casa Branca e o
distanciamento de moitos dos
aliados gañados logo do 11-S,
forzaron a implantación do
operativo que vixilará o plane-

ta desde os saté-
lites.

Rusia xa
anunciou a súa
disconformida-
de con esta deci-
sión. Para Mos-
cova, dar este
paso coloca o
mundo nunha
carreira arma-
mentística “que
parecía superada
polas políticas
redutivas dos
anos 80” nas

que xustamente se lles garante
potencia nuclear aos países
máis achegados a Washington
(Pakistán, Israel…).♦
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Goberno e oposición negocian en Vene-
zuela unha saída á grave crise política
que atravesa o país, pero ata agora sen
éxito. Dende o fracaso da estratexia gol-
pista, un novo rumbo, que poderiamos
chamar constitucional, asoma no move-
mento opositor que lidera a Coordinado-
ra Democrática. Dende o pasado 11 de
novembro, cando se celebrou  a primeira
reunión de conciliación a instancias da
OEA (Organización de Estados America-
nos), a convocatoria dun referendo en xa-
neiro ou febreiro de 2003 se convertiu na
principal esixencia. Pero os varapaus le-
gais e o relativo éxito da folga xeral ini-
ciada días atrás, a comezos de decembro,
fixeron medrar as voces que reclaman
ben a demisión directa de Chávez ou a
convocatoria de eleccións anticipadas. 

O camiño elixido pola oposición ve-
nezolana non goza de amparo constitu-
cional. O recorte do mandato presiden-
cial, ao igual que o de calquer cargo elec-
to, unicamente se pode urxir despois de
agosto de 2003, na segunda metade da le-
xislatura, nunca antes, segundo sinala o
artigo 72 da Carta Magna bolivariana e
lembra o propio César Gaviria, secretario
xeral da OEA. Formalmente, a consulta

que propoñen soamente pode ser instada
polo propio Presidente e con carácter ex-
clusivamente consultivo. É a modalidade
prevista no artigo 71 e en vez dun 20% de
sinaturas precisa un
10%. Pero o problema
substancial non é o
número de avais, que
os poderían conse-
guir, senón o tempo
de espera para urxilo. 

A popularidade de
Chávez en Venezuela
xa non é a do 66% de
hai dous anos, pero
aínda se mantén, se-
gundo o Instituto Euro-
top, no 41%. Con inde-
pendencia das súas
boutades, o rexeita-
mento do ultraliberalismo, o seu programa
de loita contra a pobreza e a reforma agra-

ria son mensaxes que suscitaron a esperan-
za das capas sociais máis desfavorecidas.
Pero tamén os medos e os odios nese mun-
do dos negocios que tan ben navegou sem-

pre na corruptela xera-
lizada do sistema sen
importarlle a insopor-
tábel miseria en que
vivía ata un 80 por
cento da poboación.
Esa catástrofe social
convertiu a Chávez na
gran esperanza para to-
dos e a erosión da súa
imaxe leva máis tempo
do que, ao parecer, te-
ñen algúns.

Esa impaciencia
explica os chamados
continuos á insurrec-

ción militar que formula o ex xeneral Enri-
que Medina González, entre outros, que se

contradín tamén coa respectábel opción
constitucional. Como igual de chamativa
sigue sendo a alianza entre a patronal Fede-
cámaras e a CTV, poderosa organización
sindical, pero próxima á Alianza Democrá-
tica e escasamente autónoma, enfangada
ata o pescozo nunha estratexia que a con-
virte no chapapote da oligarquía caraqueña. 

A “Coordinadora Democrática” nutrida
deses sectores que durante tanto tempo
compartiron o poder en Venezuela debería
pensar no país, no conflito que están ali-
mentando e que pode levar a unha confron-
tación aberta e armada. A saída democráti-
ca pasa inexcusabelmente por respectar as
formas e os tempos e a Chávez hai que dar-
llo; para que fracase ou para que trunfe, pe-
ro hai que darllo. Apresión da rúa poida que
teña éxito finalmente, pero estará bañado en
sangue. Estados Unidos debería meditar
máis as súas palabras cando presta o seu
respaldo a reivindicacións que subvirten o
marco legal e dinamitan o proceso demo-
crático. Como fixo a OPEP e os estados con
sentido da decencia en todo o mundo.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Tempo para Chávez
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘Estados Unidos
debería meditar máis as

súas palabras cando
ampara as reivindicacións

que subvirten o marco
legal e dinamitan o

proceso democrático”

A oposición de
Guinea
Ecuatorial
retírase
das eleccións
por fraude

A.N.T.
O ditador de Guinea Ecuato-
rial, Teodoro Obiang, que pre-
side Guinea Ecuatorial desde
1979, volveu gañar unhas
eleccións organizadas e xes-
tionadas baixo a fraude. A
oposición en bloque retirouse
da convocatoria por graves
irregularidades nas votacións,
que incluían a vulneración do
segredo de sufraxio, a anula-
ción dos dereitos dos inter-
ventores e a presencia perma-
nente dos militares ás portas
dos colexios electorais.

Asinada a paz
na República
Democrática
do Congo 

A.N.T.
Despois de catro anos de
cruenta guerra, a República
Democrática do Congo ini-
ciou un período de paz logo de
que se asinase un tratado de
armisticio entre todas as for-
zas enfrontadas neste país afri-
cano. O presidente Joseph Ka-
bila conseguiu sentar na mesa
os representantes de Uganda e
Ruanda (que apoiaban os re-
beldes congueses) xunto cos
de Zimbabue, Namibia, Surá-
frica e Angola (partidarios do
goberno de Kinshasa). Esta
paz súmase á de Angola entre
o goberno e a Unita, nun in-
tento de varios líderes do sur
do continente de rachar a diná-
mica de guerras en beneficio
de intereses neocoloniais.♦♦

Rusia advirte da espiral armamentística que traerá o escudo antimísiles

Bush concede, por escrito, licencia para matar

O presidente dos Estados Unidos prepara a próxima invasión do Irak.

Desde Afganistán

as organizacións

humanitarias

denuncian prácticas

contra os dereitos

humanos.



CÉSAR LORENZO GIL
Esta semana, Ronaldo volveu
tomar posesión de todos os títu-
los imperiais do fútbol de elite
mundial. Balón de ouro, Bota de
ouro do mundial e mellor xoga-
dor do mundo segundo a Fifa.
A Nike, amparada no seu con-
trato co Madrid, quere volver
tirarlle a máxima rendibilidade
ao seu investimento máis caro.

No fútbol do século XXI, polo
momento, interesa case que máis o
que faga un xogador nos anuncios
da televisión e nos catro partidos
destacados do ano que o traballo
cotián e a estatística entre achega
individual e resultados das dife-
rentes escadras. Máis parece que é
mellor meter moitos goles no Fifa
2003, aos mandos dunha playsta-
tion 2, que ser desequilibrante na
meirande parte dos encontros.

Iso parece se atendemos aos
modelos de futbolistas que as al-
tas institucións deste deporte pre-
mian ano tras ano imaxes corpo-
rativas que gañan moito diñeiro
fóra do céspede. Son ben coñeci-
dos polo público mercé a campa-
ñas de publicidade mastodónticas
nas que os medios de comunica-
ción máis importantes participan
activamente engordando o seu in-
terese para os afeccionados.

Xa dixemos moitas veces aquí
que o presidente do Madrid, Flo-
rentino Pérez, soubo decatarse des-
ta dinámica cando fichou a Luís Fi-
go, toque de saída para completar
cadros de xogadores “galácticos”
ou, como dicía Johan Cruyff, ficha-
xes de risco cero. Curiosamente, na
actual crise do Barcelona, moitos
siareiros critican que o equipo blau-
grana leva anos cultivando un siste-
ma de investimentos en futbolistas
de moita proxección (Saviola ou
Riquelme) con todos os defectos
dos “cracks” de papel couché e sen
a suficiente experiencia para seren
determinantes no equipo.

A resurrección de Ronaldo

O caso máis clamoroso de xogador
de trinque, manexado polos medios
de comunicación como un ídolo
prefabricado, é Ronaldo Luiz Na-
zário Lima. O menino do arrabaldo
carioca que aínda hoxe padece ra-
cismo na súa cidade (a nai non pui-

do entrar no seu luxoso apartamen-
to de Tijuca porque o porteiro pen-
sou que era unha pobre da favela)
goza e padece de todas as caracte-
rísticas dun star system deportivo
cruel, controlado por executivos
desde Laussane, París ou Londres.

Ronaldinho vendeu a alma can-
do asinou, sendo xogador do Bar-
celona, o contrato de por vida coa
Nike. Daquela o brasileiro era con-
siderado o sucesor natural de Mara-
dona, o máis grande alomenos ata o
2010 e a compañía téxtil non ía per-
der a oportunidade de poñelo de
mascarón de proa da súa abordaxe
ao mundo do fútbol de elite.

Aquela primeira era imperial
tivo o seu ocaso na final do mun-
dial de Francia 1998. É sabido que
a Nike impuxo a súa aliñación na-
quel partido, logo de ter sufrido un
ataque epiléptico a noite anterior.
O seu mal xogo debilitou moito o
mito de máquina de facer fútbol a
favor, xustamente, do seu agora
compañeiro Zinedine Zidane.

A empresa estadounidense es-

tivo a piques de perder o seu in-
vestimento cando Ronaldo caeu
lesionado por tres anos durante a
súa estancia italiana. Foi entón
cando os directivos da corporación
viron no mundial de Corea e o Xa-
pón de 2002 a mellor maneira de
tentar a resurrección. Sen facer un
brillante campionato, Ronaldo es-
tivo fino en ataque e cada actua-
ción súa foi magnificada por unha
prensa desexosa de reencontrar o
mito do superxogador. O título pa-
ra o Brasil e o interese do Madrid
conseguiron ratificar a volta do
dianteiro da súa Elba particular.

Agora, todos estes galardóns
inmerecidos coroan o madridista
sen nin sequera precisar de baixar
o bandullo de ben mantido. Sabe
ben o atacante que só necesita
marcar un gol ao mes para gañar
portadas do Marca. Como ben
explicou o francés Thierry Henry
en Don Balón, o fútbol mundial
xa só traballa para “un torneo ca-
da catro anos”. Será porque é aí
cando si hai audiencia.♦

Nº 1.010 ● Do 26 de
N

º 
1.

06
1 
●

D
o 

19
 a

o 
25

 d
e 

de
ce

m
br

o 
de

 2
00

2 
●

A
no

 X
X

V
Lenta velocidade

MANUEL PAMPÍN

Dise que nada dura para sempre, e no mundo dos Rallies acaba de
se producir un divorcio que parecía impensábel; Carlos Sáinz e o
coruñés Luís Moya sepáranse despois de 15 anos, seica por unha
cuestión económica. Por un puñado de dólares ráchase unha rela-
ción que parecía tan indisolúbel coma –recorrendo ao chiste doa-
do– ás que mantiñan Ortega e Gasset ou Ramón e Cajal.

Sáinz ven de fichar pola Citroën, onde vai cobrar uns 5
millóns de euros ao ano, e Moya pretendía algo máis de medio
millón. O madrileño, que fai o papel de noble, díxolle ao
plebeio que non, e o galego queda composto e sen moza.

O curioso do caso é que o novo coche que vai conducir
Sáinz, un Xsara, custa un millón de euros, e como mínimo utili-
zará sete durante a tempada. Con todo ese investimento da mar-
ca, ¿non podería sacar algo para compensar a Moya?
Seguramente si, o que me fai pensar que os motivos da ruptura
non son só por diñeiro.

Galicia sempre tivo excelentes pilotos; desde Estanislao Re-
verter ata Beni Fernández, pasando polos actuais, Vilariño,
Vallejo… e o mesmo ocorre co automobilismo ou o motociclis-
mo de circuíto, a pesar das tremendas dificultades de
financiación que deben
soportar nunhas
modalidades tan esixentes
dentro coma fóra da pista. 

Porque, á marxe dos
problemas que atravesa a
Federación Galega de
Automobilismo (o sábado
percorreron Santiago uns
300 vehículos para protestar
polo sistema competitivo e
por unha suposta fraude nas
eleccións á presidencia)  en-
tramos na cuestión clave:
¿para cando un circuito galego permanente? Clubes, escuderías
e pilotos levan moitos anos mobilizándose, con manifestacións
incluídas, para conseguir o que noutras comunidades é un feito
espléndido, que conleva beneficios deportivos e sociais. 

Xa hai once anos que a Secretaría para o Deporte da Xunta
elaborou un proxecto, que parece esquecido na noite dos
tempos. Varios concellos galegos interesáronse pola ubicación
do trazado, e mesmo Cerceda e Laracha teñen asinado un
convenio para adquirir terreos. Pero a Xunta debe declaralo
asunto de “interese público e social”, e aínda non está pola
labor. Parece que o goberno que preside Manuel Fraga, tan
obsesionado pola “alta velocidade” ferroviaria, quere que o
deporte do motor en Galicia vaia co freo de man posto.

Un circuito galego de velocidade só traería vantaxes; no
deportivo, os nosos pilotos non terían que emigrar
constantemente, e non se darían situacións tan esperpénticas co-
mo celebrar o campionato galego de motociclismo en Portugal
ou que algúns teñan que adestrar en vías públicas, con nocturni-
dade e alevosía, practicamente na clandestinidade.

¿Por que non é posíbel aquí algo como Montmeló ou Xerez?
Cando chegan os grandes acontecementos de automobilismo ou
motociclismo, Cataluña, Valencia ou Andalucía ferven de prota-
gonismo; centos de milleiros de persoas ateigan os pobos e cida-
des deixando pingües beneficios; deportivamente supón todo un
éxito internacional pero, sobre todo, poténciase a imaxe deses
países. Deus (ou quen sexa) me libre de ser cruel, e aínda que
pareza unha broma macabra, co chapapote verquido do
“Prestige” seguro que se podería asfaltalo percorrido dese, polo
de agora, utópico circuito galego.

Agora que está tan en boga o “nunca máis”, quero facer todo
o contrario, e apúntome á urxente solicitude dos amantes
do deporte do motor en Galicia, unindo a miña voz con forza:
circuito galego ¡¡xa!!”.♦

‘Un circuito galego
de velocidade só

traería vantaxes, no
deportivo e no
económico”

Nike rendibiliza o seu maior investimento

O segundo ‘imperio’ de Ronaldo

Ronaldo leva gañado máis premios nos seus catro meses no Madrid que en todos os
anos no Inter. Na imaxe co trofeo Toyota.



Camilo Gonsar
xa é académico
Co discurso titulado Sobre a literatu-
ra galega: un achegamento subxecti-
vo entrou o escritor Camilo Gonsar na
Academia no acto oficial celebrado o
pasado sábado 14. “Sen a súa lingua,
Galicia quedará reducida a catro pro-
vincias anodinas, amorfas, enteira-
mente carentes de personalidade” di-
xo nun parlamento no que avogou po-
lo papel da literatura na defensa da
língua. Rosario Álvarez, Manuel Ma-
ría e Víctor Freixanes quedan aínda
por ler os seus discursos de entrada.♦

Un Goya
para Luís Tosar
O actor galego Luís Tosar foi es-
collido para os premios Goya co-
mo mellor actor secundario pola
súa participación en Os luns ao
sol, de Fernando León. A película,
rodada en Vigo, chegou tamén á
tríada finalista nas categorías de
mellor película, dirección, actor
principal, actor revelación, actriz
revelación, guión e montaxe. Luis
Tosar optara en 1999 ao premio a
mellor actor revelación polo papel in-
terpretado en Flores de otro mundo.♦

De cortos
na NASA
Cinco curtametraxes proxectáronse
no fanzine da sala NASA de Compos-
tela nunha sesión celebrada o día 18
de decembro. Os Crebinski dirixida
por Quique Otero, autor do guión
xunto a Miguel de Lira que tamén
participou na interpretación, O Tras-
no de Rafa Calvo con Rosa Álvarez,
camila Bosssa e Monti Castiñeiras, a
cinta de animación De tripas corazón
de Juan Pablo Etcheverry e El País
de Nomeacuerdo de Guille Mealla,
Lauburo de Luís Ángel Ramírez.♦

Ilegal
nas pantallas
O último día de xaneiro chega ás pan-
tallas de cine a película Ilegal, dirixi-
da por Ignacio Vilar e protagonizada
por Lucía Jiménez, Chisco Amado,
Chete Lera e Vicenta N´Dongo.
Longametraxe realizada en Galiza,
Ilegal narra a historia de dous xorna-
listas que investigan o tráfico clan-
destino de inmigrantes desde África a
Europa. A película, que ten unha tra-
ma de acción e aventura, estrearase
en Vigo o día 30 despois dos primei-
ros pases en Madrid e Barcelona.♦

N
º 

1.
06

1
D

o 
19

 a
o 

25
 d

e 
de

ce
m

br
o

de
 2

00
2

A
no

 X
X

V

oncerto o sábado 21, noite de humor o 23
e velada fúnebre marítima o 28. A marea
negra marca de novo as citas culturais

dunha semana na que Manuel Rivas presenta
nunha tasca un novo libro de artigos, a Psicofó-

nica e Falquitreira poñen á venda dous discos
ben distintos e a Coruña, Santiago e Vigo abren
tres exposicións que levantan a atención públi-
ca: Picasso mozo, as esculturas de Patinha e
Pestana xuntas e as fotografías de Pacheco. ♦

C

MAREAS DE CULTURA
Lazos negros

da Guarda a Ribadeo

Miguel de Lira.



CARME VIDAL
Paco Pestana clava e sitúa as
súas esculturas de madeira,
as bestas que conforman o
mundo dun dos últimos cha-
máns. Atravesando unha pe-
quena porta a obra de Ma-
nuel Patinha xa está colocada
no espacio contiguo. Quedan
dous días para a inaugura-
ción da exposición conxunta
que o 20 de decembro abre o
Auditorio de Galiza cando
conversamos con estes dous
escultores nacidos os dous en
1949, un en Castroverde e
outro en Vila Franca de Xira. 

Que son dous mundos distintos
adivíñase nada máis entrar nas sa-
las de exposición do Auditorio de
Galiza cando os escultores están a
montar a súa obra, a só dous días
da inauguración. Paco Pestana an-
da atarefado en mil cousas. Colo-
cando unha pel sintética no pesco-
zo dun militar mutilado, poñendo
puntas ao seu bestiario pendurado
da parede ou compoñendo os so-
portes para os particulares teatros
coloridos que trae á mostra. Na ou-
tra beira Manuel Patinha está sose-
gado. As súas pezas móstranse xa
nos lugares definitivos e só queda
cadrar os puntos de luz sobre elas.
Formas sinuosas construídas con
tubos metálicos compoñen boa
parte da obra que exporá ata fe-
breiro en Compostela. E o contras-
te da obra traspásase de maneira
case mimética ás súas falas. Paco
Pestana é unha fervenza barroca
de palabras apaixonadas, un poeta
que constrúe as frases como quen
fai sentencias e que ten mil adxec-
tivos para calificarse. Cronista, he-
donista, chamán, soñador... son al-
gúns deles. Manuel Patinha é máis
comedido. Só acerta definirse
nunha ocasión para dicir que é un
“escultor clásico”, fala con pru-
dencia e mesmo lle parece desme-
dido estar a falar de si propio coa
cantidade de cousas que pasan no
mundo. Falamos con eles a pé de
obra, traspasando os dous mundos
destes amigos e artistas que se co-
munican por unha pequena porta. 

O mundo de Paco Pestana é
sorprendente e, por veces, desafo-
rado. “Fago o que me peta, sen
estar pendente da crítica nin do
mundo da arte e iso dame moita
liberdade. Estou a construír a cró-
nica deste país, unha crónica vio-
lenta desde un canto panteísta. O
meu é un exercicio entre a melan-
colía e o romanticismo” comeza a
dicir ao tempo que indica a colo-
cación de moreas de esculturas
que o rodean por todas partes.
“Férvemo o sangue. Son un soña-
dor. A pesar de que son un hedo-
nista estamos nunha sociedade
desbocada e eu aprendín a dicir
que non. Un nihilista que sabe rir.
Son un escritor agazapado, un po-
eta que conseguiu vencer as súas
carencias manuais e pasar os so-

ños a realidade”, continua nesa
vontade infinita de definirse.  

¿Son estes os seus soños?
“Estas bestas non existían. Estou
inventando mundos. Fago unha
obra complexa como é a socieda-
de actual, estou violentado por
unha sociedade
enmerdada. Como
non vou facer a re-
volución nin ir á
guerrilla son sim-
plemente un señor
de Castroverde
que constrúe so-
ños”. Afirma que
lle falta paciencia
–non pode permi-
tir aburrirse- para
traballar con materiais duros e
por iso atopou na madeira o me-
llor soporte para construír o seu
mundo, que ven, segundo di, de
terra de labregos. “Aquí nestas
pezas que ves hai castiñeiros que
sacudín e maceiras das que apa-
ñei o froito e que agora fan os
meus soños. Son madeiras no-
bres do país, teixo, carballo, cas-
tiñeiro, cerdeiras... madeiras que
eu curo na palleira que son abon-
do ríxidas e cálidas para traspasar
as miñas fantasías case de manei-
ra instantánea”. 

Ante as esculturas amorea-
das non é difícil pensar que Pes-
tana constrúe o seu particular
bestiario. “Enmendo a plana a
Deus, que non inventou os sufi-
cientes bichos, invento elefantes
cruzados con leóns, leóns cruza-
dos con sapos... É como se de
pronto o mundo non existira an-
tes de min e necesitara rodearme
dunha especie de selva. Divírto-
me aínda que teño presente a

dor” rebenta, noutra fervenza
apaixonada de palabras. Cae de
si tamén falarlle a Pestana de su-
rrealismo que, por veces, seme-
lla impregnar todo o que toca.
“Non é ben así –apunta- O surre-
alismo prestoume a tea e eu fá-

golle o traxe. Só
collo a coartada
da liberdade para
facer o que me
peta pero en min
non funciona o
automatismo, te-
ño o subconscien-
te domesticado
porque del só sa-
en malas obras”. 

Un tipo indo-
mesticábel di que é, un espírito
libre engade noutra ocasión, irre-
verente e sensíbel, confésase.
“Dóeme a dor. Non podo ser fe-
liz con tanta infelicidade que hai
ao meu lado. O meu país está in-
vadido pola merda, véxoo atra-
pallado polos intereses interna-
cional, violéntome e tendo a
blasfemar” solta, como nunha
arroutada antes de sinalar as mo-
reas de sacos de serrín que vai
colocar no inicio da exposición
como unha trincheira que preser-
va o seu mundo e que agora se
lle antolla metáfora dunha ba-
rreira contra o fuel invasor, coma
se fora un meigo que se adianta
ao seu tempo

¿Qué atopa Paco Pestana can-
do traspasa a porta cara o mundo
de Manuel Patinha? “El non po-
dería facer a miña obra nin eu a
súa. Manuel parte dun tempo po-
sindustrial cunha reflexión de ca-
rácter teórico. Eu son barroco e el
simplifica. Eu fago unha cosmo-

gonía e el unha síntese. Eu rezo o
rosario e el a avemaría. Partimos
de diferentes presupostos. A cara
e a cruz da mesma moeda”. 

Ao outro lado da porta

Traspasamos o umbral e despois
de deixar os soños de Pestana
atopámonos co espacio ordena-
do e meticuloso de Manuel Pa-
tinha, o escultor que naceu en
Vila Franca de Xira pero leva xa
vintecinco anos vivindo en Na-
rón aínda que lle tira lenda a esa
condición porque ao seu ver, a
costa atlántica é todo un.  Tubos
enliados de aceiro compoñen
caprichosas formas e, na parede,
acuarela e tinta con fotos de cine
sobreimpresionadas mostran
que, en realidade, Patinha nunca
deixou a pintura. “Tiven unha
etapa anterior aos noventa na
que fixen inmensos cadros e
moita obra. Logo a miña vida
cambiou e permitiume ter máis
espacio, un lugar onde traballar
as esculturas pero nunca deixei a
pintura e ás veces mesmo nece-
sito delas. Agora, por exemplo,
estou pintando cadros enormes”. 

Nos últimos doce anos de es-
cultor ten contabi-
lizado arredor de
trescentas obras e
máis de vinte ela-
boradas para espa-
cios públicos. Aúl-
tima unha inmensa
construcción de
granito que prepa-
ra para un concello
á beira de Porto.
“Antes, nos anos
93 e 94, facía unha obra de de-
nuncia, de crítica contra a destruc-
ción do medio. Foi unha etapa ne-
cesaria pero non quería estar toda
a vida facendo manifestos. Hai
unha necesidade de evolucionar,
de buscar novas formas e resulta-

do diso é a obra que agora mos-
tro”, comenta diante da serie que
el chama Isometrías. “É un termo
que nace a partir da curva, do tu-
bo. A través dunha curva podo fa-
cer moitas cousas diferentes. Para
a escultura é vital que teña dina-
mismo, movemento e elegancia”.
Uns tubos brancos enmarañados
danlle ao autor idea de amencer e
a “intención poética” preside toda
a súa obra. 

“Isto non son instalacións,
son pezas que teñen entidade.
Respecto as opinións diverxen-
tes pero a escultura e escultura.
Considérome un escultor clási-
co, non fago experimentos. Hai
artistas que van na moda, e pa-
sa o tempo e pérdese o encanto
como con tantas instalacións
cando se trasladan” afirma
diante dunha rotunda e dinámi-
ca peza de aceiro. “Son obras
case artesanais, cun estudo das
texturas dos materiais. Sempre
digo que os escultores son ta-
mén artesáns aínda que moitos
teimen en ser intelectuais”. 

O que busca Manuel Patinha
a través da súa obra é conseguir
“o encanto que a xente procura.
Sinceridade e lograr que a obra

teña atractivo,
que suxira ás per-
soas que a vexan.
Se non se consi-
gue, o camiño es-
tá errado”.  

¿Qué atopa
Manuel Patinha
cando traspasa a
porta cara o mun-
do de Paco Pesta-
na? “Un amigo e

un dos mellores escultores des-
te tempo, que mostra a orixe
dunhas raíces propias. Un tra-
ballo exquisito que por veces
pode parecer extravagante pero
que define como ninguén o ca-
rácter da sociedade galega”.♦
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Pestana e Patinha,
madeira e aceiro en Compostela
Mostran as súas obras nas salas do Auditorio en Compostela

A . PA N AR O

Á esquerda, Manuel Patinha, por enrriba, Paco Pestana.                         A . PA N AR O

‘Considérome un
escultor clásico, non
fago experimentos”
M. Patinha

‘Férveme o sangue.
Son un soñador que
fai o que lle peta”
P. Pestana



Nº 1.061
Do 19 ao 25 de decembro de 2002

Ano XXV

Será o día 21 no Multiusos do
Sar en Compostela cando Berro-
güeto, Jarbanzo Negro, Merce-
des Peón, Budiño, Ruxe-Ruxe e
Siniestro Total poñan a súa músi-
ca a disposición da campaña de
protesta contra a marea negra.
“Este é o primeiro de moitos ac-
tos máis. Queremos que todo o
mundo se de conta da gravidade
do que pasa”, dixo Santi Cribei-
ro, de Berrogüeto ao presentar o
concerto. O recadado, como ta-
mén pasará na noite de humor
negro, irá a parar á Plataforma
Nunca Máis, na que se incluiu a
Plataforma contra a Burla Negra
que integra ao mundo da cultura.
Xurxo Souto aclarou na presen-
tación que non era este “un con-
certo benéfico porque non esta-
mos por iso. As axudas teñen
que vir da administración pero
hai necesidades concretas que
afrontar”. ”Somos pequenos
diante do mar pero non imos
quedar parados”, dixo Souto. 

Dous días despois a cita será
no Pazo de Congresos da Coru-
ña, cando Quico Cadaval, Car-
los Blanco, Manuel Manquiña,
Nancho Novo, Cándido Pazó,
Serxio Pazos, Xavier Veiga e
Mofa e Befa interveñan na
“Gran Noite de Humor Negro”,

unha gala cómica que terá un se-
gundo chanzo en Madrid, o día
6 de xaneiro e que para o actor
Xavier Veiga, un dos participan-
tes, buscará “como outras inicia-
tivas, facer ruido mesmo cando
o tema deixe de ser portada”. 

O día 28 a praia do Orzán
encherase de cruces no grande
velorio do mar “que nos mata-
ron”. A Plataforma Contra a
Burla Negra quere que esta con-
vocatoria se celebre nas diversas
praias do país, “o acto central
será na Coruña, onde os petro-
leiros tropezan varias veces coa
mesma pedra, pero estenderase
a toda a costa desde Ribadeo á
Guarda”. O negro será a cor da
xornada, a cor que impera no
país e que mesmo tinguiu a ban-
deira creando un novo símbolo
que se reparte a milleiros para
facer evidente o loito pendurado
en casas e establecementos.
“Queremos facer visíbel a de-
nuncia sobre a verdade que é
que a costa está asfaltada e fal-
tan medios. O goberno sigue in-
tentando lavar a súa imaxe can-
do está emporcallado de chapa-
pote ata arriba” dixo a actriz Pa-
tricia Vázquez para quen o ne-
gro é a única cor dos afectados,
“que somos todos”.♦

Unha marea negra
con música, humor e literatura
Burla Negra realiza un concerto, unha noite cómica e un velorio

A nova
literatura
galega entra
no máis
importante
dicionario
portugués

A.N.T.
Dentro de dous meses estará
nas librarías o primeiro volu-
me da nova edición actualiza-
da do Diccionario de Litera-
tura (Portuguesa, brasileira,
galega, africana e estilística
literaria)  de Jacinto do Pra-
do Coelho. O escritor portu-
gués José Viale Moutinho foi
o encargado de coordenar as
aportacións referentes á li-
teratura galega mentres Pires
Laranjeira se encargou das
letras brasileiras e africana e
Ernesto Rodrigues das portu-
guesas. 

Colaboran na actualiza-
ción do diccionario de Prado
Coello A. Álvaro Dória, An-
tónio Cândido Franco, Antó-
nio Coimbra Martins, Álvaro
Manuel Machado, Annabela
Rita, António Rebordão Na-
varro, Álvaro Salema, Antó-
nio Valdemar, Baptista-Bas-
tos, Fernando Campos, Fer-
nando Guimarães, José Au-
gusto França, José António
Gomes, José Manuel Mendes,
Luís Amaro, Aliete Galhoz,
Paula Morão, Serafim Ferrei-
ra, Urbano Tavares Rodrigues
e Vergilio Alberto Vieira. 

O responsábel da actuali-
zación das letras galegas, Jo-
sé Viale Moutinho é escritor e
xornalista e, con certeza, o
mellor coñecedor en Portugal
das letras galegas. El mesmo
ten publicado un libro na edi-
torial Espiral Maior, difundi-
do a obra dos escritores gale-
gos no seu país e participa ha-
bitualmente nos encontros li-
terarios celebrados na Galiza. 

A primeira edición desta
obra de Jacinto do Prado Co-
ello foi publicada nun único
tomo en 1960 aínda que o pri-
meiro fascículo vira a luz en
agosto de 1956, co selo de Fi-
gueirinhas, o mesmo que se
encarga desta edición actuali-
zada en tres volumes. Un total
de cerca de mil páxinas e 790
entradas conforman este pro-
xecto renovado do que se fará
público o segundo volume no
transcorrer do ano 2003 e o
terceiro en setembro do pró-
ximo ano. 

Na segunda edición o
Diccionario medraría nun to-
mo máis baixo a supervisión
do propio director Jacinto do
Prado Coelho a quen a morte
en 1984 non lle permitiría re-
matar unha segunda revisión.
En maio do 2002 rematouse
esta nova actualización na
que se incluíu a literatura
africana de expresión portu-
guesa. ♦

A.N.T.
Un macroconcerto en Compostela o día 21, unha noite de
humor negro na Coruña o 23  e un velorio na praia do Or-
zán o 28 son as próximas accións da Plataforma Contra a
Burla Negra para denunciar a catástrofe do Prestige. Pero o
loito e a carraxe inundan todo o mundo cultural deste mes de
decembro e libros, recitais, obras teatrais ou concertos dei-
xan tamén pegada da protesta e a conmoción pola traxedia. 

Máis música e libros prepáranse
para os próximos días. O 20 no
pub Non Sei de Cerceda estarán
O Mago Teto, Ruxe-Ruxe e
Zenzar e na sala Capitol da Illa
de Arousa actúan o 21 Manuel
Seixas & Neuroband, Pink Ro-
se, Sparky&Gloomy, Fungo e
Epidemia. O Grand Wyoming
xunto cos membros do equipo
de Caiga quien Caiga, Luis To-
sar e Moncho Alpuente presen-
tarán o concerto que se celebra-
rá na sala La Cubierta de Lega-
nés e no que participarán Alex
Ubago, Amaral, Presuntos Im-
plicados, Rosendo, Dover e Los

Suaves. A Plataforma Nunca
Máis será tamén a que reciba os
cartos recadados na billeteira. 

Ese mesmo fin económico
terá a publicación en breve do
libro de Suso de Toro Nunca
Máis. Galiza á intemperie (Xe-
rais), con crónicas do escritor
sobre a catástrofe publicados en
prensa e outros textos inéditos.
A Editorial Kalandraka proxec-
ta elaborar unha exposicións
coas impresións artísticas ou li-
terarias dos máis pequenos arre-
dor do desastre para logo publi-
car un libro que levará o lema
Nunca máis como título.♦

O Gran Wyoming e Suso de Toro

A N DRADE



Título: Tres tempos e a esperanza.
Autora: Mariví Villaverde.
Edita: A Nosa Terra.

Aló polo 1980 saia á luz Era
tempo de apandar, derradeiro
contributo á nosa narrativa de
Ramón de Valenzuela, o que
fora secretario de Castelao e un
dos intelectuais galegos ao que
aínda cómpre valorizar axeita-
damente, labor no que a Aso-
ciación Cultural O Naranxo sa-
lienta especialmente –neste
mesmo ano que remata vén de
reeditar O Naranxo, primeiro
título de Valenzuela e presenta-
ción de O Naranxo, personaxe
que sempre estará presente na
súa obra. Os primeiros anos do
posfranquismo serviron para
que emerxeran textos que a re-
presión condenara ao silencio.
Pero en 40 anos foi moito o ca-
lar que as paredes oen. E se-
guen editándose títulos que
desmontan os 40 anos de paz.
Lembremos agora só algúns
dos últimos. Como levar un
morto (Rábade Paredes), Os
cadernos da ira (X.M. Álvarez
Cáccamo), Expediente Artieda
(Rei Núñez), Pensa nao (Anxo
Angueira), As rulas de Bakunin
(Riveiro Coello) ou Agora xa
foi (Vicente Araguas). E velaí
que neste 2002 chega Tres tem-
pos e a esperanza, da dona de
Ramón de Valenzuela. O desa-
sosego, o medo, recuperan o
seu lugar desmitificando os lo-
gros da cruzada.

Tres tempos e a esperanza é
un libro de memorias íntimas,
autobiografía da vida interior
pola que pasa, e na que pesa, o
tempo exterior, a vida exterior.
É a memoria fragmentada polo
golpe de estado franquista, po-
lo exilio. É memoria do vivir,
que non se fixa especialmente
no acontecer político, senón na
actividade vital do día a día. É
por iso que as barbaries narra-
das (por exemplo, a rapa da ca-
beleira das mulleres ou os pa-
seos ou as detencións inxustifi-
cadas, ou os eufemismos cos
que mascaraban as tropelías)
atopan a súa xusta dimensión
no contraste co que debera ser
o vivir normal de persoas que
non fan a mal a ninguén, pero
que non colaboran co réxime
ditatorial.

O primeiro capítulo é o
tempo da nenez de María Vic-
toria, filla do deputado Elpidio
Villaverde, tamén alcalde de
Vilagarcía, onde transcorren
estes anos. É tempo de felicida-
de, de impresións, de esperta-
res á vida, de excursións, de
domingos, de escola, de tirapu-
xa coa rutina, de inocencia, de
amizade, da vida desde a ventá.
Pero tamén é tempo de inque-
danzas, de altercados que, pou-
co a pouco, van introducindo á
nena na vida dos maiores, é
tempo de inquedanzas, de pro-
vocacións fascistas. A nena,

Mariví, descobre que lle gusta
a xente, punto central do capí-
tulo, de calquera vida. E estou-
ra o alzamento, o golpe de es-
tado. E remata a infancia. Re-
mataron os espertares, comeza
o pesadelo. A proximidade do
terror. Antes era a proximidade
da vida, dunha vida contada
con prosa sinxela que foxe do
efectismo, que transmite senti-
mentos e experiencias con na-
turalidade e un algo de diario,
de cronoloxía interna.

O segundo capítulo é o tem-
po da angustia, do non saber do
pai fuxido. É tempo de reclu-
sión, de vida ás agachadas, de
represión lingüística, de non
poder falar no café. É cando

cortan o cabelo ás mulleres
(acompáñase o texto con docu-
mentos gráficos; un deles é un-
ha fotografía da cabeza rapada
da tía Luísa, horripilante, os
golpes na
fronte, os gol-
pes na alma
que se ven nos
ollos pecha-
dos), é cando
son confisca-
dos os bens fa-
miliares. Tem-
po de cárcere
d o m é s t i c o .
Hai que marchar. Nótese que en
ningún momento, malia a gra-
vidade das barbaries sufridas,
estas se convirten no albo cen-

tral da narración, unha narra-
ción fondamente vitalista, nada
rancorosa; pero que reclama
xustiza e o dereito a vivir en
paz (que cantaría Víctor Jara).

O terceiro tempo é o do exi-
lio. Hai un pequeno chimpo
cronolóxico, no comezo. É
tempo en Francia, en Marsella,
en Bordeaux, en París. Tempo
do primeiro baile. Do amor, con
Ramón... Tempo de escasezas.
Logo virá a Arxentina. Non,
non se para especialmente nos
aspectos desagradábeis. Procu-
ra o positivo. Volve para Gali-
za. Casa, con Ramón. Tempo
de miseria e de inquedanzas, de
represión, de médicos pola bre-
ve, de nenos pedindo pan. O es-
tilo vólvese menos demorado,
máis telegramático, máis rápi-
do, concretista, máis poético.
Vén logo a documentación grá-
fica, a ponte sobre as palabras.
E despois o cuarto capítulo,
“Palabras que escribín cuarenta
anos depois”, complemento
centrado na Arxentina, na vida
con Ramón, no traballo, na in-
cesante actividade cultural (so-
bre todo no teatro, continuando
o labor iniciado por Blanco
Amor), nas ganas de volver, no
temerario regreso, deica a mor-
te do ditador, a esperanza.

O texto, acompáñase, ade-
mais da documentación gráfica,
cunhas palabras preliminares de
Anxos Sumai, imprescindíbeis
porque son unha valiosa guía
que nos axuda a movernos polo
texto de Mariví, no que non
sempre hai preocupación por
orientar cronoloxicamente de
forma precisa; esta guía, se fose
aínda máis explícita e extensa,
sería de agradecer. Pero máis
que as datas, importan os feitos,
a vida que testemuñan.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Un clásico
A editorial Alfaguara, dentro
da súa colección Obradoiro,
ven de editar Momo en gale-
go. Este clásico de Michael
Ende narra a vida dunha nena
que se distingue das demais
persoas
porque se
para a
escoitar os
seus proble-
mas. Un día
aparecen os
homes
grises, que
procuran
convencer á
xente para
que aforren
tempo e que o
depositen nunha caixa de afo-
rros. Os homes grises non po-
den permitir que a xente per-
da o tempo con Momo, e por
iso se enfrontan a ela. Coa
axuda do mestre Hora e da
tartaruga Casiopea, a
protagonista descubre o que
os homes grises fan co tempo
dos demais. Trátase dunha
parábola sobre o frenetísmo
do mundo moderno tan
deshumanizado.♦

Roubo de Marilyn
Facendo gala do seu dominio
cinematográfico, Miguel An-
xo Fernández presenta na
editorial Galaxia, Un nicho
para Marilyn. Esta obra, que
recibiu o premio de novela
M. García Barros 2002, con-
ta a historia dun detective
privado californiano
de ascen-
dencia ga-
lega,
Frank
Soutelo.
Encomén-
danlle o
caso da de-
saparición
de Marilyn
Monroe, co
que está re-
lacionado
unha rede de necrofilia de
“alto nivel”. O tratamento
irónico dos mitos do cinema
que fai o autor redondea esta
divertida e paródica obra de
xénero negro.♦

Tesoiras voadoras
A editorial Kalandraka tradu-
ce ao galego un libro para ca-
tivos de Fernando Krahn,
¿Quen
viu as
tesoi-
ras?
Don
Hipóli-
to, un
xastre
que
adora
as súas
tesoiras,
viuse
sorpren-
dido un
día ao ver como saían
voando. Con ilustracións
divertidas, o autor vai contan-
do as trasnadas que fan as te-
soiras, cortando todo o que
lle sae ao seu paso.♦

Unha
narración
fondamente
vitalista,
nada
rancorosa.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. CONCUBINAS.
Inma López Silva.
Xerais.

2. O SEÑOR DOS ANEIS III.
O REGRESO DO REI.

J.R.R. Tolkien
Xerais.

3. HARRY POTTER E
A CÁMARA DOS SEGREDOS.

J.K. Rowling.
Galaxia.

4. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro.
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. A ESPERANZA BRETONA.
Anxo Fernández Ocampo.
Sotelo Blanco.
4. LENDO NAS MARXES.

LINGUA E COMPROMISO NOS
PARATEXTOS.

Goretti Sanmartín.
5. ANTÓN AVILÉS DE

TARAMANCOS.
X.M. Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Unha intensa biografía nos anos duros
Mariví Villaverde dá á luz as súas memorias íntimas

Mariví Villaverde.



Nº 1.061
Do 19 ao 25 de decembro de 2002

Ano XXV

Título: El crespuscle de la humanitat. Un do-
cument de l’expresionisme.
Autor: Kurt Pinthus.
Edita: 1984. Barcelona, 2002.

Aparecida en 1920, cando o ex-
presionismo xa case desaparece-
ra baixo o empuxe do dada berli-
nés e os ataques dirixidos desde a
revista de Rosa Luxemburg e K.
Liebknecht “Die rote Fahne”, O
crepúsculo da humanidade. Un
documento do expresionismo, de
Kurt Pinthus, é a grande antolo-
xia poética deste “movimento”
(en realidade o expresionismo
nunca foi un movimento, senón
un estilo, talvez unha pluralidade
de estilos,  e unha revolta dunha
parte da mocidade alemá que
venta o cataclismo de 1914). Un-
ha escolma mítica, nunca tradu-
cida ao español, nin ao portu-
gués, nin, que saibamos nós, ao
francés. Agora aparece en ver-
sión catalá de Artur Quintana..

O groso volume reproduce a
versión de 1919, co prólogo e as
biobibliografías que en 1964, pa-
ra a sua reedición, engadiu Pint-
hus. A antoloxia recolle 23 poe-
tas (nacidos entre 1880 e 1890, a
maioria saídos de familias bur-
guesas e que comezan a escribir
antes de 1914) e un total de 273
poemas, é dicir, unha ampla
mostra do expresionismo poéti-
co alemán. Cando apareceu (en
dous anos vendéronse 20.000
exemplares) sete dos poetas es-
colmados morreran. O posterior
destino dos dazaseis supervivin-
tes foi: un morto en 1934, outro
Jakob van Hoddis eliminado po-
los nazis en 1942 –desde 1933
estaba internado nun manico-
mio–, dous quedaron en Alema-
ña despois da subida de Hitler e
foron represaliados, un –Gott-
freid Benn– simpatizou durante
anos co nazismo, e os once res-
tantes exiliáronse en 1933, é di-
cir, o ano do triunfo electoral de
Hitler. Entre estes últimos esta-
ban Johannes R. Becher, que

chegou a ministro de cultura da
República Democrática Alemá e
Karl Otten, que estivo nas Briga-
das Internacionais.

A pesar de que na antoloxia
están todos os poetas expresio-
nistas, Pinthus, máis que unha es-
colla de poetas quixo facer, e fi-
xo, unha escolma de poemas. É
dicir, non tentou escolmar os po-
etas máis coñecidos, senón os
poemas que fosen susceptíbeis
de dar a imaxe máis completa e
precisa do universo espiritual da
súa xeración. No curto prólogo á
edición de 1920, Pinthus avisa
que non quere oferecer unha vi-
sión da “nova poesia alemá”, que
a súa escolla non repousa sobre
ningún criterio de obxectividade,
senón na súa sensibilidade perso-
al, na súa intuición; sensibilidade
e intuición que o levaron a esco-
ller vintetrés entre de centos de
poetas. Vintetrés entre os que non
faltan ningún dos grandes nomes
do expresionismo alemán, nin os
menores máis característicos. 

Pinthus –que en 1918 foi es-
collido en tanto que suboficial do
4º Corpo de Exército estacionado
en Magdeburgo para facer parte
do consello de soldados como
orador, a fin de anunciar aos sol-

dados e obreiros o fin da guerra e
a implantación da república– dis-
pón a antoloxia como unha sinfo-
nía interpretada por unha grande
orquestra. Non se poden escoitar
individualmente os instrumentos,
todos forman parte dun conxun-
to, non se pode isolar unha voz: é
preciso escoitar todas as voces en
conxunto, as do crepúsculo e a
morte, as e da resurrección e a
fraternidade, as do aniquilamento
e o amor, a única comunidade
que recoñece entre todos os poe-
mas que escolle, é a da radicali-
dade e o sentimento. En palabras
súas: “Este trazo común é a in-
tensidade e o radicalismo do sen-
timento, do ideario, da expresión,
da forma; e esta intensidade, este
radicalismo, obrigan aos poetas,
por outra parte, a loitar contra a
humanidade desta época que aca-
ba e a preparar e fomentar con
ansia unha nova, mellor humani-
dade”. Ademais toda esta poesia
“é poesía política, porque o seu
tema é a situación da humanida-
de, situación
que esta poesía
lamenta, mal-
dice, escarne-
ce, destroza,
procurando,
nunha terríbel
explosión, as
posibilidades
de futuras
t r ans fo rma-
cións”. 

■ CATRO MO-
VIMENTOS

A antoloxía divídese en catro rú-
bricas ou movimentos –no senti-
do musical do termo–: “Afundi-
mento e clamor”, onde se reco-
llen os poemas máis desespera-
dos e violentos. Os poemas deste
apartado son, talvez, aqueles que
gozan dos tópicos do expresio-
nismo: soños e pesadelos, a gue-
rra, cidades opresoras e opresi-
vas, fume, néboas, paisaxes ma-

cabras, miseria, cadáveres, vi-
sións crepusculares, etc. Os poe-
mas que conforman a segunda
rúbrica, “Acordar do corazón”,
caracterízanse pola exaltación e o
idealismo, un certo panteísmo en
comuñón coa natureza e mesmo
un canto contra o mercantilismo
e a racionalización burguesa. Al-
gúns dos poemas deste apartado,
pola visión da natureza, poden
lembrar poemas do romantismo
alemán, mais hai neles un deses-
pero que non pode achar consolo
na espera dunha redención míti-
ca. “Chamamento e rebelión”,
apartado onde se reúnen os poe-
mas máis directamente políticos.
E no último movimento, “Amor
aos humanos”, axunta poemas
que proclaman a vontade de
amor e fraternidade que, para
Pinthus, era outro dos trazos fun-
damentais do expresionismo.

Lidos os poemas hoxe, moi-
tos deles non din nada, perderon
a súa forza. Outros gañaron co
tempo. E a escolla de Pinthus,
que foi importante no seu tempo,
e hoxe éo como documento his-
tórico, non convence moito, tam-
pouco hai que culpar a aqueles
que se comprometen en medio
da batalla. Hoxe o leitor lamenta
que haxa, por exemplo, 27 poe-
mas de Franz Werfel –poeta dun-
ha relixiosidade que roza a xacu-
latoria; as súas novelas, converti-
do xa ao catolicismo son puras
haxiografias–, máis coñecido por
ser o segundo marido de Alma
Mahler que pola súa obra, e 10 de
Tralk, o máis grande poeta expre-
sionista, ou 8 de G. Benn. Tamén
están infra-representados, ao no-
so ver, Iwan Goll, Ernest Stadler
ou August Stramm. Tamén é cer-
to que o evanxello de Werfell
achou na Alemaña anterior á Pri-
meira Guerra Mundial un amplo
eco, aínda cando fora xa desmiti-
ficado e combatido por poetas
como Georg Heym –outro dos
grandes desta escolma– nun poe-
ma titulado Rebellion –Eine Wer-

fel Antithese escribia: “Xa esta-
mos fartos de ser idiotas da alma:
/ Liberámonos estrondosamente
do amor”. Evidentemente, este
poema non está incluído en O
crepúsculo da humanidade: Wer-
fel e Pinthus eran íntimos.

O exemplo de Heym é para
dicir que o expresionismo non
era un, senón unha pluralidade
de estilos, que non se pode defi-
nir o expresionismo tentando re-
ducir a unha univocidade o que
non foi unívoco, colocar o plura-
lismo de estilos baixo un común
denominador, que non se poden
resolver as súas contradicións no
canto de describilas e achar a súa
coerencia específica (como
acontece, por exemplo, en El ex-
presionismo, de Josep Casals,
Barcelona, Montesinos, 1982).
O expresionismo, a quen algúns
acusan de dar paso á estética na-
zi –véxase J.J. Sebreli, Las Aven-
turas de la vanguardia. El arte
moderno contra la modernidad,
Barcelona, Sudamericana, 2002,
libro apto para afeccionados a
sandeces bibliográficas– foi, co-
mo dixo Ernst Bloch contra Lu-
kacs, fuga, protesta, confusión,
forma nova e creación. Todo iso
e algo máis. E certamente, enga-
dia Bloch, foi manipulado polo
nazismo –por Goering, quen
gostaba de diversos escritores e
cineastas expresionistas ou mar-
cados polo expresionismo, como
Lang– e tiraron proveito dos
seus restos (o movimento, afir-
ma Bloch en 1938, non comple-
tara a súa obra), “mais só daque-
les que eran insípidos e estaban
mutilados. Utilizaron a escurida-
de sen aurora, o arcaico sen uto-
pía, o berro confuso e fraudulen-
to sen contido humano”. Porque,
a fin de contas, a pesar da deses-
peranza, a pesar da escuridade, a
pesar do arcaico, o expresionis-
mo foi un berro humano en pro-
cura dunha utopía.♦

X.G.G.

Poesía

O crepúsculo da humanidade,
a grande antoloxía do movimento expresionista
Sae en catalán a primeira edición nunha lingua peninsular do traballo de Kurt Pinthus

A única co-
munidade
que se
recoñece
entre todos
os poemas
desta
antoloxía é
a da radica-
lidade e o
sentimento.



Título: O pianista.
Dirección: Roman Polanski.
Intérpretes: Adrien Brody, Daniel Caltagi-
rone, Thomas Kretschmann, Frank Finlay, 
Emilia Fox.
Produción: Francia/Alemaña 2002.

Wladyslaw Szpilman/Adrien
Brody fai bailar os dedos polas
teclas inexistentes dun piano
imaxinario como se estivese a
repasar as doas dun rosario
nunha das escenas máis enfáti-
cas do último filme de Roman
Polanski; o mesmo piano co
que Szpilman se enfronta na
primera secuencia da película
ao tempo que as bombas nazis
caen sobre Varsovia, o mesmo
piano que agarda a Szpilman
no seu momento de epifanía fi-
nal. E é que a música nesta pe-
lícula, ausente só de xeito apa-
rente, adopta a forma dunha re-
lixión privada e persoal, un
exorcismo con escasas posibi-
lidades de éxito.

Como persoal e privado é o
significado desta fita para o
seu, por unha vez, pudoroso
autor, Roman Polanski. Sinxela
e estremecedora,  afastada da
retórica do melodrama que
Spielberg aplicara en a A lista
de Schindler, para Polanski o
holocausto xudeu é algo máis
ca unha historia aprendida nos
libros, el mesmo foi un deses
nenos que se poden ver no gue-
to de Varsovia ao longo do fil-
me. Nos campos de exterminio
perdeu unha boa parte  da súa
familia, entre esas perdas a nai,
gaseada en Auschwitz. E preci-
samente por ese carácter de

exorcismo personal sorprende,
marabilla, aínda máis o grao de
depuración, de contención, que
Polanski  imprime na película,
comezando polo  xesto de dis-
tancia que implica contar a
propia historia a través da vida
dun “outro”, ese descoñecido é
o pianista Wladyslaw Szpil-
man, sobrevivinte da traxedia
igual que Polanski, autor e
protagonista
das memorias
(non tan) alle-
as que o direc-
tor de “Repul-
sión” adapta
tan acertada-
mente neste
filme.

Do acerta-
do da linguaxe
cinematográfi-
ca de Polanski
tan só un par
de exemplos,
esa familia Sz-
pilman que fai un brinde espe-
ranzado tras escoitar na radio a
noticia de que Inglaterra ven de
declarar a guerra á Alemaña
nazi, cena de forte contido
emocional precisamente pola
súa sinxeleza, que se encadea
cun plano das tropas do Reich
avanzando polas rúas dunha
Varsovia devastada, oposición
de secuencias, brinde-esperan-
za-desastre, que se repite
mimeticamente xa no treito fi-
nal da fita.

Contrapúñamos o estilo es-
partano de Polanski neste pelí-
cula coa retórica de Spileberg
no seu Schindler, retórica que

comenzaba xa no branco e ne-
gro, E daremos tamén un
exemplo. O director norteame-
ricano buscaba a emoción do
espectador coa trucaxe óptica
da nena de abrigo vermello que
viamos fuxindo polo gueto de
Varsovia e logo recoñeciamos
nunha morea de cadáveres, Po-
lanski aquí deixa que a cámara
vague con rumbo aparente en-
tre os despoxos humanos  dese
mesmo gueto para atopar –a
sensación é de pura arbitrarie-
dade e de feito pode pasar in-
cluso desapercibida– outra ne-
na, esta chorando cunha gaiola
para paxaros vacía, poderosa
imaxe visual de contido meta-
fórico que deixaremos para o
espectador, e é que as opinións,
como dicía Harry Callahan,
“son como os cus, todo o mun-
do ten un”.

Filme exento de retórica, de
artificio, que non de imaxes po-
derosas, probablemente nos
atopemos ante un dos filmes de
imaxinario visual máis abraian-
te do cine recente. Unha verda-
dera lección de narrativa e de
subxectividade, sen caer nunca
no sentimentalismo fácil. O
modo en que están narrados
dous momentos de tanta tras-
cendencia histórica, e de tanta
forza dentro da trama, como
son o levantamiento do gueto
de Varsovia e a posterior rebe-
lión do propio pobo polaco, ob-
servados por un Szpilman im-
potente dende o seu refuxio, e
observados só como un peque-
no detalle dun cadro moito
máis amplo, son verdadeiros

golpes de xenialidade  á hora de
construír un significante moito
máis complexo. 

O pianista, memoria dun
exorcismo privado contado a
través dunha historia allea,
non é sinxelamente a mellor
película de Polanski nos últi-
mos 25 anos, é tamén un tes-
temuño de indubidábel valor
sobre a rebelión, sobre a posi-
bilidade da rebelión, sobre a
necesidade da rebelión, a tra-
vés dun relato en primerísima
persoa con inconfundíbeis
ecos do mellor Albert Camus,
e cunha sustancia, a que lle dá
vida, conformada polas viven-
cias compartidas de dous ho-
mes que nin tan siquera se
chegaron a coñecer, Roman
Polanski, o neno do gueto de
Varsovia, e Wladyslaw Szpil-
man, o pianista que morría hai
tan só dous anos pouco des-
pois de ver publicadas unhas
memorias escritas cincuenta
anos atrás.

Iso e a feliz constatación de
que despois da fallida “A nove-
na porta” sigue a quedar moito
cine nas veas do mesmo tipo
que dirixiu películas como
“Chinatown”, “O quimérico
inquilino”, “A semente do de-
mo” ou “Lúas de fel”, inxusto
sería tamén esquecer da feno-
menal apropiación que da per-
sonaxe de Szpilman fai Adrien
Brody, un actor que xa dera
mostras do seu nivel como o
punki italoamericano do “Sum-
mer of Sam” de Spike Lee.♦

X.M. VALIÑAS
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Eco
Nº 139. Decembro de 2002.
Dirixe: Gonzalo Vázquez.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez entrevista o
presidente do Grupo Zeltia,
Xosé María Fernández Sousa-
Faro, que dá conta do interese
da súa empresa en conseguir do
mar solucións farmacolóxicas
para graves
doenzas. O
economista
Miguel
Ángel
Fernández
explica que o
aumento da
inflación res-
ponde ao
aumento dos
impostos indi-
rectos. Esther Garrido relata os
pasos que se están a dar na
Convención de Europa. Pilar
López entrevista o director da
Escola de Enxeñeiros Técnicos
Industriais de Vigo.♦

Perfiles
Nº 181. Novembro de 2002.
Dirixe: Fernando Mendía.
Edita: ONCE.

Chema Doménech relata as ex-
periencias dos inmigrantes ma-
rroquís. Consuelo Rumí, secre-
taria de Políticas Sociais do
PSOE, explica o seu programa
neste ámbito. O director do
equipo ONCE-
Eroski, Ma-
nuel Saiz, e
o corredor
Igor Gonzá-
lez de Galde-
ano, fan
balance da
tempada
ciclista.
Manuel
Quiroga entre-
vista a Antonio Gil, director do
Instituto Cervantes en El Cairo
e Alexandría. Iván Sánchez fai
unha visita histórica a Bilbo.♦

Círculo
de Dirigentes
Nº 54. Novembro de 2002.
Dirixe: Susana Pérez.
Edita: Grupo Vertebral.

Inclúese unha entrevista con
Xulio Fernández Gaioso, direc-
tor xeral de Caixanova. Dáse
conta dos proxectos da Xunta
en materia de infraestruturas hi-
dráulicas e de recuperación de
centros históricos. Na sección
‘Españoles con vitola’, o prota-
gonista é José Luis Rodríguez
Zapatero, secretario xeral do
PSOE. Inclúese un
informe da
catástrofe do
Prestige.
Ademais,
danse os per-
fís de Susan
Hayward e de
Robert
Mitchum. An-
tonio Campos,
director da
Fundación do
Instituto de Estudos Políticos e
Sociais, lembra os 20 anos da
vitoria socialista de Felipe
González.♦

A mirada do outro
Regresa Polanski cunha película sobre o holocausto
distanciada do melodrama de Spielberg

Sinxela e
estreme-
cedora,
afastada da
retórica do
melodrama
que
Spielberg
aplicara en
A lista de
Schindler

Imaxe de presos no campo de concentración nazi de Buchenwald, tomada polo exército norteamericano.



Título: Cándido Fernández Mazas: Vangar-
da, militancia e esquecemento.
Lugar: C.C. da Deputación de Ourense.
Datas: Ata o 12 de xaneiro de 2003.

Cándido Fernández Mazas
(1902-1942), formou parte do
grupo de renovadores que nos
anos vinte do século XX trataron
de modernizar a estética da pin-
tura galega. Maside, Colmeiro,
Laxeiro, Seoane,etc forman par-
te do grupo que buscaron ache-
garse á modernidade, partindo
de estéticas propias. Maiormente
do barroco. Miraban o que o pa-
ís tiña, e trataron de achegarse ás
linguaxes que Europa estaba a
crear. Outros como Cándido Fer-
nández Mazas, Luis Huici , Ma-
ruxa Mallo, Francisco
Miguel,etc buscaron estéticas
anovadoras sen base na tradición
galega. Son tan renovadores co-
mo os outros pero non se identi-
ficaron con aquel gran pulo gale-
guista dos anos trinta, que de-
sembocou nunha esperanza trun-
cada que foi o Estatuto do 36. A
guerra civil española fanou a
idea e a obra de moitos artistas.

Fernández Mazas, naceu en
Ourense, hai cen anos o día 15 de
decembro. Fillo dun oficial do
exército, dúas ideas eixo destacan
no seu pensamento. Unha o ra-
cionalismo bebido no seu estudo
de Kant, que logo conxugaría cun
internacionalismo marxista de
signo troskista. E dous o seu anti-
nacionalismo. “O universalismo
kantiano e o internacionalismo
político de Cándido chocaban co
nacionalismo galego que tiña co-
mo portavoz á revista Nós”,co-
menta Carlos Gurméndez..

Xosé Antonio Durán, cali-
fícao como un diletante máis,
pero da época gloriosa do dile-
tantismo. Compre dicir que es-

te diletantismo levouno a culti-
var tanto o debuxo, como a co-
laboración humorística na pren-
sa, que era do que comía, como
a crítica artística, así como a
novela, o teatro ou a pintura. O
seu idioma será o español, e co-
mo bó diletante tamén o fran-
cés, aprendido na súa estadía en
París, no 1925 e 1927 a conta
dunha bolsa de estudos da De-
putación ourensá, Mais tamén
ten algún poema en galego.

Personalidade autodidacta, no
que se refire á súa formación cul-
tural.Estudou a filosofía kantia-
na,que o marcará non só na súa
personalidade senón tamén na
súa estética. Tamén estudou o
marxismo, que o levará a decan-
tarse polo troskismo na época da
República española. Comenzou
colaborando como debuxante no
períódico La Zarpa, editado no
Ourense dos anos vinte, diario
vinculado ao agrarismo do crego

Basilio Álvarez, e na época do
loita antiforal. Cos anos colaborá-
rá no diario Galicia e sobre todo
en El Pueblo
Gallego de Por-
tela Valladares.
A pesares de ter
moitas polémi-
cas con Vicente
Risco e Otero
Pedrayo, deixou
a súa peagada na
revista Nós. Afi-
nais dos anos
vinte e de volta
de París, vive en
Madrid, onde
sintoniza con
tertulias que es-
tán pola modernización da arte en
España. Lembremos que son os
anos da exposición dos Pintores
Ibéricos, da que formou parte
Maruxa Mallo, mentres en Galiza
aparecían os cadros de pintores
como Maside, Colmeiro... Parti-

cipará como outros galegos nas
Misiones Pedagógicas que per-
corrian as terras de España facen-
do misión cultural.

■ FRENTE POPULAR. Fer-
nández Mazas colabora na Revis-
ta Nueva España, na que tamén
tiña colaborado Maside e outros
artistas galegos e cando gana o
Frente Popular consigue un pos-
to de traballo no Ministerio de
Gobernación. E xa na guerra co-
labora con periódicos troskistas e
mesmo vai a tomar parte nos
combates. Problemas sicolóxicos
lévano a abandonar as trinchei-
ras. Será tomado como prisionei-
ro polas tropas franquistas e gra-
cias ao xuiz militar Sebastián
Martínez Risco, que logo sería
Presidente da Academia Galega,
consigue salir en liberdade. Refú-
xiase na aldea de Drados en Cas-
tro Caldelas, e alí morre no 1942.

Debuxou moito, escribiu de
abondo e pintou menos. A pesa-
res da súa pouca produción pic-
tórica, sempre tivo claro o que
quería facer.Poderíamos sinteti-
zar en poucas palabras as carac-
terísticas da súa pintura: unha ar-
te que fuxira da copia da realida-
de; valoración da liña como eixo
da síntese que o artista facía do
que trataba de representar; o es-
pectador como parte importante
da obra creada, a cor como valor
supremo da pintura. E un rexei-
tamento do barroquismo, do ho-
rror vacui, producido máis que
por alonxarse da estética que os
Renovadores vinculados a revis-
ta Nós, polo pouso das súas lec-
turas racionalistas que lle esixían
unha clarificación e organiza-
ción do debuxo ou do cadro.

■ PINTURA DE SÍNTESE. Nos
seus debuxos vemos como sinte-

tiza con poucas liñas, unha técni-
ca que o mesmo Castelao xa uti-
lizaba. E mais cerca de nós, ta-
mén a empregou maxistralmente
Luis Seoane –quen deixou escri-
to o moito que aprendera de Fer-
nández Mazas. En Fernández
Mazas destacan os retratos e ca-
ricaturas que ten feito e os lino-
leums que empregaba para os
diarios, que teñen moito da súa
estética pictórica na que empre-
ga grandes manchas e todo nun
espazo moi ordenado.

Os poucos cadros que pintou
responden ás características arri-
ba sinaladas: valoración da cor e
do volume como xeito de orde-
nar o espazo. Na súa estadía en
París descobrira a pintura de Ma-
tisse, coa que o une o amor pola
cor e o rexeitamento de todo au-
tomatismo. Fernández Mazas
ten pintado obras onde a sinxele-
za do tema e a disposición dos
poucos volumes de cor, fan del
un pintor lírico en extremo. Non
busca a beleza das cousas, ou do
retratado ou retratada senón a
beleza do mesmo cadro. Adian-
touse así en moitos anos a estéti-
cas e poéticas que buscan no ca-
dro a creación da outra realidade.
Mesmo hai quen dixo que no seu
cadro do Museo Carlos Maside
no que retrata a Sebastián Martí-
nez Risco teríase adiantado ao
Arte Pop dos anos sesenta. A
concepción de dito cadro, feito
no ano 1939, recén saído da ca-
dea, en dúas cores, lembra as se-
ries que nos sesenta fixo Warhol
de Marilyn ou de Mao, con téc-
nicas serigráficas. Cándido Fer-
nández Mazas fixo o seu cadro
utilizando o óleo, pero dando a
sensación de estar diante dunha
técnica de impresión.♦

XESÚS PIÑEIRO
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Cen anos do pintor Cándido Fernández Mazas
Representante do grupo dos renovadores, a súa obra foi condicionada pola guerra

A nenez e a mocidade de Bernardino
apousan na súa formación campesiña,
máis axeitadamente nas tarefas de pasto-
reo de gando lanar. Algo que nos lembra
aqueles primitivos pastores extremeños
que, na Foz de Coa, realizaron, antre-
mentras coidaban ovellas, as gravuras
descubertas hai pouco, magníficas gra-
vuras encisas nas pizarras do leito do río
Coa. Aínda que moitas delas están mer-
gulladas polas augas da presa, quedan
visíbeis outras que nos dan referencia
dunha cultura rupestre ibérica riquísima,
descoñecida nesta rexión tan fría da Pe-
nínsula. Outra lembranza sería a dos
pastores de Tassali, cando o Sahara era
un inmenso chan verdoso, no que a sua-
vidade dos ventos serpenteaba as herbas.
Eles tamén gravaban nos saintes rocosos
de formato pizarroso, unha auténtica
academia da arte para toda África.

Pois ben, este longo comentario como
antecedente, ben o merece este modesto
amigo Bernardino Álvarez de Monforte de
Lemos. Penso que os cabuxos e años foron

os modelos que o enlearon no mundo da
creación, cautivado pola gracia e naturali-
dade coa que saltan de penedo en penedo,
sen levar ningunha rabuñadura, naqueles
riscos pizarrosos das montañas leonesas.

Unha pequena navalla albaceteña, a
madeira de espiño e
de buxo, deron presu-
mibelmente, estela a
estela, os primeiros
traballos e logros des-
te singular artista. A
vida levouno despois
a traballar nunha fá-
brica de carburos no
Barco de Valdeorras,
criar unha familia e
asentar á carón do re-
gato Zapardiel de
Monforte. Cando un
raio queima algunha das árbores que bei-
rean o arroio, alí vai Bernardino cunha se-
rra de man, a facer os cortes dos troncos,
xustamente polas medidas que lle conve-
ñen, para que esa árbore perdida teña

cando menos un aproveitamento na arte.
Teño pasado moitos días na súa hor-

ta, observando a manchea de paporu-
bios, xílgaros, merlos e gorrións e para
todos sementa millo, patacas, tomates,
pementos e tiraveques e aínda me ensi-

nou, con moito se-
gredo, un caixón de
madeira cheo de tri-
paxe con sebo, onde
criaba bermes para
os pardais e merlos.

Este Bernardo é
coma un anacoreta,
vive sobriamente,
cun sentimento pro-
fundamente huma-
nista, como o teñen
todos os anarquistas
e librepensadores.

Levo moitos anos visitando o seu ta-
ller, razonándolle a necesidade de se dar
a coñecer e sobre todo a de usar maqui-
naria eléctrica para adiantar máis os
seus logros. Dime con ollos de ledicia

que si, pero todo segue igual. Cando lle
digo que podemos facer unha primeira
exposición no Porto ou en Lisboa, a súa
faciana mostra alegría, pero enceta a fa-
lar do moito que goza facendo as tallas
e que nunca pensou en expoñer e agora
non quere variar de parecer.

Bernardino autotitulase tallista, pero
as tallas desmínteno, pois é un escultor.
Eu, con oitenta e tres anos, ao visitar o
seu taller e ollar amoreadas as pezas, sen
orde e sen espacios entre si, penso que
co tempo a súa propia obra obrigarao a ir
expoñendo, cando menos unha parte.

Bernardino non se quere desprender
de ningunha peza. Voulle facer unha fae-
na deslizando entre liñas a súa dirección
e vostedes fagan escritos, chámeno ou
visiten o seu taller: verán moita fermosu-
ra xunta. Aí vai: Bernardino Álvarez.
Rúa Zapardiel, nº 62, tfno. 982-404262.
Monforte de Lemos. Non só gozarán da
arte, senón tamén das verbas fondas e
particularmente do mundo dos paxaros,
amigos que viven con el en armonía.♦

Arredor do artista Bernardino Álvarez
ANTÓN PATIÑO REGUEIRA

‘Cando un raio queima
algunha das árbores, alí

vai cunha serra, para que
esa árbore perdida teña

cando menos un
aproveitamento na arte”

Nos seus
debuxos
vemos
como
sintetiza
con poucas
liñas, unha
técnica que
o mesmo
Castelao
xa utilizaba.

Cándido Fernández Mazas.



Chegou Pablo Picasso á Coru-
ña con dez anos despois dunha
travesía en barco ata Vigo, un-
ha viaxe en tren cara Compos-
tela e un traxecto en Carroza
para arribar ao destino final.
Matricúlase no instituto Euse-
bio da Garda e ao ano seguinte
compartirá co
pai tempo na Es-
cola de Belas Ar-
tes, el como
alumno, o proxe-
nitor como pro-
fesor. Xunto ao
pai, será o mes-
trado do artista
compostelán Isi-
doro Brocos o
que máis pegada
deixe nun mozo
que verá tamén
na Coruña por
vez primeira a
súa obra exposta,
en dúas tendas
da rúa Real en
1895. 

De oito mu-
seus e distintas
coleccións parti-
culares provén a
obra exposta ago-
ra na Fundación
Barrie de la Ma-
za. Ábrese con A
corrida e seis es-
tudios de pombas
de 1892 e chega ao seu fin cro-
nolóxico con Os segadores, de
1907. No medio, o universo xu-
venil do artista e
a destreza no ma-
nexo de técnicas
pictóricas na súa
etapa de forma-
ción como se
aprecia en obras
como Casa de
campo ou A En-
ferma ademais do
inxenio que mos-
tra nas revistas
manuscritas da
súa creación que
titulou co nome
da cidade e coas
cores azul e bran-
co. Con trece
anos elabora Pi-
casso un dos cadros máis sor-
prendentes da súa mocidade, A
rapaza dos pes descalzos, unha
obra que o acompañaría durante
toda a súa vida e na que retrata a

Carmiña, o primeiro dos seus
moitos amores. 

“O empeño do pai en facer
del un bo pintor foi decisivo
para que as raíces da súa carrei-
ra foran tan recias e sólidas que
constituíron un sedimento inde-
lébel” sinala Mª Teresa Ocaña,

comisaria da
mostra e directo-
ra do Museu Pi-
casso de Barce-
lona e esa destre-
za académica
contra a que logo
se revoltaría pe-
ro que sería un
dos alicerces da
súa obra aprécia-
se xa nos traba-
llos xestados na
Coruña. 

A familia
Ruiz Picasso
abandona a ci-
dade en 1895,
pouco despois
da morte da súa
irmán Conchita,
cando o pai con-
sigue un trasla-
do a Barcelona.
Mergullado no
ambiente de ca-
baré boemio de
Els Quatre
Gats, para quen
deseña o menú,

entronca Picasso coa intelec-
tualidade catalana e realiza en
1900 a súa primeira viaxe a

París. Antes pa-
sara unha corta
etapa en Ma-
drid, onde estu-
dia na Acade-
mia de San Fer-
nando e toma
nota dos gran-
des mestres do
Museu do Pra-
do. Obras como
Mulher de Azul
ou Retrato da
Señora Canals
mostran respec-
tivamente os
coñecidos como
Período Azul
(1901-1904) e

Rosa (ata 1906) nunha exposi-
ción que recorre a obra de mo-
cidade do xenio e que estará
aberta na Coruña ata o día 17
de marzo do 2003.♦
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Picasso volve á Coruña coa súa obra de mocidade
A Fundación Barrié abre unha exposición con 144 obras do artista

A.N.T.
Desde 1891 ata 1895 o grande xenio da arte do
século XX viviu na Coruña. No segundo andar
do número 14 da rua Paio Gómez instalouse a fa-
milia Ruíz Picasso e será nese espacio onde se

xestarían as primeiras obras do revolucionario
artista. Na mostra inaugurada na Fundación Ba-
rrié expóñense 144 obras creadas entre 1892 e
1907, 45 deles da súa etapa coruñesa. A vivenda
na que viviu ábrese como casa-museu do creador.

Retrato da señora Canals, París, 1905, óleo sobre lenzo. Bodegón, 1901, óleo sobre tea. A comida frugal, 1904, augaforte.

A copa azul, 1902-03, óleo sobre
lenzo.

Cabeza de home con boina, 1895,
óleo sobre lenzo.
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En Noite de voraces sombras
unha moza descubre unha
historia de amor e compro-
miso silenciada tras o golpe
militar de 1936. 

Nunha ocasión gardei un
recorte de prensa no que se re-
collía a noticia de que aparece-
ra a biblioteca dun mestre re-
presaliado tapiada porque el
agachara todos os libros duran-
te a guerra para que non os ato-
paran. Tempo despois quedei
impactado cando descubrín
que a illa de San Simón fora un
campo de concentración, des-
pois de ler o libro Aillados. Os
dous feitos fixéronme reflexio-
nar. Pensei que, como aquelas,
tiña que haber moitas historias
agachadas e pareceume unha
boa idea para facer unha nove-
la. Non quería que fose simple-
mente unha historia da guerra
civil. Tiña que atopar unha ma-
neira diferente de contar e por
iso introducín esa maneira de
recuperar o elo perdido entre a
xeración que sufriu directa-
mente a represión e a máis no-
va. Hai tamén unha homenaxe
no libro a aqueles mestres re-
publicanos que foron aniquila-
dos e a aquel tempo de ilusión
que quedou destruído. 

A historia dramática e
apaixonada ocúltase detrás
dun home en aparencia des-
valido e xordo, cun silencio
que semella unha metáfora
do ocultamento histórico. 

O da xordeira tomeino de
Lois Peña Novo, que era primo
da miña avoa. Estivo en Vilalba
na posguerra e matouno un co-
che en accidente, como ao tío
de Sara no libro. É unha home-
naxe particular que me petaba
facer pero é certo que o símbo-
lo é máis grande. O seu silencio
é unha metáfora clara deses
anos e da represión que sufriron
moitos , do exilio interior. 

Ao ler a novela é imposí-
bel non pensar na cantidade
de historias que se calaron e
preguntarse cantas estarían
ao noso carón. 

Alguén me dicía algo así,
que tiña un parente do que nin-
guén sabía nada e ocultaba un-
ha tremenda historia. Contou-
no moi ben Chao Rego, tamén
de Vilalba, cando dixo que ao
morrer Lois Peña Novo non ti-
ñamos nin idea do seu papel.
Sobre el pesaba unha lousa de
silencio. El foi unha personaxe
pública pero hai moitos que
anónimos, como a personaxe
da novela, un mestre galeguis-
ta como houbo tantos. Na bi-
blioteca quixen reflectir que
houbo unha xeración dun xer-
molar cultural grande que logo
quedou en nada. Os postos de-
ses mestres foron ocupados
por tipos que viñan dos alfére-
ces provisionais e que ás veces
daban clase cunha pistola de-
baixo do brazo. 

Nótase ademais pola des-
crición que visitou a illa de
San Simón. 

Non teño reparos en dicir
que os dous últimos capítulos
son a transcrición novelada do
que me pasou a min en San Si-
món. Ademais, cando preparei
a novela, lin moito arredor da
guerra civil. 

Por momentos ao ler a no-
vela pensei que a historia que
relata podía ser certa. 

A min os libros que me che-
gan ao corazón son os que te-
ñen vida, os que teñen emoción
e cando os les tes a sensación
de que aquilo que contan pode
ser verdade, que garda forza
nas súas páxinas. Esa é tamén a
miña intención cando escribo.
Quero dar a sensación de vero-
similitude, que a persoa cando
o lea saiba que é ficción pero
que pense que pudo ter sido
certo, nese pacto que se esta-
blece entre o lector e o escritor. 

Non é só unha historia de
silencio, é un relato de amor,
unha novela de aventuras e
misterio...

Todo mesturado. Se non ti-
vera misterio sería unha histo-
ria máis da guerra civil e, aos
meus anos, non paga a pena es-
cribir o que xa está escrito. A

presencia ou o fantasma que
aparece é a maneira de simbo-
lizar a memoria viva que está
desexando transmitirse e en-
tronca tamén cunha tradición
tan galega como a de que os
mortos non nos abandonan. 

Sara recupera a memoria
e recolle un anel que non era
para ela. 

Son golpes de intuición
aos que logo lles ves explica-
ción. Sempre digo que unha
novela é como un iceberg, ve-
se a parte de arriba pero mer-
gullada queda unha masa su-
perior que non está contada
con palabras. A cada persona-
xe fíxenlle unha biografía por-
que precisaba coñecelos aínda
que logo non aparezan explíci-
tos todos os datos. Agora dou-
me conta de que usei dous ele-
mentos que aparecen nos con-
tos tradicionais, o anel e a ha-
bitación pechada. Paréceme

indicado expresar as verdades
con elementos fantásticos. Os
rapaces non teñen nin idea do
que aconteceu na guerra civil
pero no libro teñen moitos fíos
por onde tirar. 

Esa é unha das singulari-
dades do libro, comeza como
unha novela de aventuras e
logo sorprende a historia
cando o lector xa está metido
na trama. 

Está feito con intención. Os
primeiros capítulos son curtos,
de aventura de verán ara atra-
par ao lector. O mozo que a lea
pódese enganchar a través
dunha presencia fantasmal que
pugna para ser descuberta. Es-
tou convencido de que a nove-
la ten unha capacidade para
contar anacos de historia e vi-
das que non teñen os libros de
ensaio. Cando les unha novela
dunha época encarnada nuns
personaxes pódeche transfor-

mar de arriba a abaixo. Non
che dará datos pero si unha vi-
sión da historia impresionante,
é un vehículo impresionante
para ter medida emocional dos
acontecementos. Pero nesta
novela hai tamén unha historia
de amor. 

E non é pouco o peso que
ten. 

Para min é a historia cen-
tral. O amor no contexto da
guerra civil, como podería ser
en calquera situación difícil.
Tiña certo temor porque pou-
cas veces ensaiei coas histo-
rias de amor e é difícil non
caer nos tópicos. Con esta no-
vela tiña certo medo á hora de
publicala. 

¿Medo coa súa traxecto-
ria literaria?

Podo ter máis recursos pero
ensaio un territorio novo. Nes-
te caso unha historia de amor e
de recuperación da memoria
histórica. Agora fálase de abrir
as fosas e ogallá se faga pero
ademais das físicas hai outras
que están soterradas e son ma-
teria moi sensíbel.  

Leva máis de vinte libros
publicados e sempre en colec-
cións infantís e xuvenís. 

En Aire Negro case me con-
vencen para que fora nunha co-
lección para adultos pero agora
estou contento de que non o fi-
xera. Coido que non estou erra-
do en publicar estes libros que
eu chamo de fronteira en colec-
cións xuvenís porque se os pu-
blicara noutra o meu público
mozo posibelmente non acce-
dera a elas. O que me amola é
os prexuízos que fan que os
adultos non se acheguen aos li-
bros que están en coleccións
para rapaces. 

Segundo os dados que
manexo vostede é o escritor
máis lido e máis traducido da
nosa literatura. 

Pode ser. En catalán, por
exemplo, acaban de sacar a un-
décima edición de Cartas de
inverno. Teño practicamente
todas as obras traducidas e pu-
blícanse con facilidade en to-
das as linguas da península aín-
da que abrir ese camiño foi di-
fícil. Sei que moitos libros
meus poden gustar, por exem-
plo, nos países nórdicos pero é
moi difícil chegar a eles. Precí-
sase algún tipo de mecanismo
que axude a exportar a nosa li-
teratura. Tiña que haber un or-
ganismo que fixese unha si-
nopse das novelas, que a tradu-
cise e que a movese polas edi-
toriais estranxeiras. Cada ano
hai oito ou dez novelas que se
poden defender con brillantez
en calquera lugar. 

A xente sorpréndese can-
do escoita que Agustín Fer-
nández Paz é o escritor que
máis vende. 

Porque hai unha visión pe-
xorativa da literatura infantil e
xuvenil e moitos prexuízos.
Como novela xuvenil en Gali-
za temos Baixo as rodas de
Herman Hesse e A metamorfo-
se de Kafka, grandes obras. Os
lectores adultos están perdendo
boas novelas por estar en co-
leccións para mozos. Eu non
pararei ata que me lean tamén
os maiores.♦

Agustín Fernández Paz
‘Non pararei ata que me lean tamén

os adultos’
CARME VIDAL

Sorprende a historia da última novela de Agustín Fernández Paz,
Noite de voraces sombras (Xerais, Fóra de Xogo). Sara, unha moza,
tira dun fío e atópase coa historia de amor e compromiso do tío da
súa nai, silenciada tras o golpe militar de 1936. É a nova novela do
autor máis lido e máis traducido da nosa literatura, un escritor que ten
publicados vintecinco libros todos en coleccións infantís e xuvenís.

XA N  C ARBALLA



Despois de Toxos e flores e Ga-
licia, Galicia, Manuel Rivas
volve recolectar os seus artigos
neste terceiro libro de xornalis-
mo Muller no baño. Na capa, o
cadro de Roy Lichtenstein que
inspirou o primeiro artigo-relato
rescrito a través dunha conferen-
cia pronunciada polo escritor no
Museo Tyssen. Despois, setenta
e catro textos máis dun autor
que defende que o xornalismo é
literatura. “Este libro ten moito
de periodismo creativo, con
vontade literaria. O xornalista
pertence ao campo da literatura,
é unha ponla que debe procurar
achegarse á verdade, aínda que é
un horizonte imposíbel. A honra
e a dignidade do xornalista radi-
ca na necesidade de contar e
preguntarse os por ques do que
está a pasar” afirmou Rivas e ca-
da unha das súas palabras pare-
cían referirse ao grande tema, ao
que a cor negra da súa roupa re-
mitía de inmediato. 

De poder cambiarlle o título
ao libro, Rivas tomaría o do seu
amigo e admirado John Berger
Contra a derrota do mundo e
esa idea dá tamén medida de
por que as palabras “resisten-
cia” e “re-existencia” están ago-
ra de seguido na súa fala. “Fíxa-
te que no mundo non nos coñe-
cen pola marea negra senón que
polo que quedaron pasmados
foi pola reacción dos mariñeiros
de Arousa”, comenta. 

“As dúas últimas crises que
sufrimos foi a das vacas tolas e
unha grande catástrofe causada
por un petroleiro. Estamos na
vangarda da traxedia do mundo
derivada dun capitalismo delin-
cuente, das novas mafias, e té-
monos que enfrontar a elas sen
os resortes dun estado moderno
senón cunha administración me-
dieval e caciquil”. A mobiliza-
ción social que se repuxo diante
desta situación explica, ao seu
ver, que “botamos o meigallo
fora”. Sentiu Rivas como a xen-
te tiña necesidade de afecto nes-
te mes horríbel, como, en espe-
cial nas grandes mobilizacións
de Compostela, había mesmo
unha ansia de tocarse como nun-
ca vira. “Precisabamos buscar
aos outros, contra a consigna de
encollerse nas catástrofes aquí
notábase que a xente estaba a
gusto na aproximación física,
desapareceu o canibalismo”.

O piche
dos fornos do inferno

Botamos o meigallo fora pero
non é esa unha tarefa nova. “A
historia de Galiza ten que ver
máis cun espírito revolucionario
que submiso, cunha loita contra a
adversidade. Pensan que aquí só
naceu Franco pero tamén temos a
Pablo Iglesias e Ricardo Mella e a
tantos emigrantes que inclúo nun-
ha rebelión contra o caciquismo.
Somos netos dos agraristas, do

movemento galeguista e obreiro”
sinala, nunha estirpe que ten na
revolta dos irmandiños un re-
ferente obrigado. Confía por iso
na “intelixencia popular” para sa-
ír da catástrofe e bota man da
enerxía dunha sociedade que se
rearma fronte a un brutal ataque e
que recupera a esencia do con-
cepto revolucionario de cidadán. 

Sinte Rivas a dimensión da
traxedia, a mestura de melanco-
lía e esperanza da que é difícil
sobrepoñerse. “Os fornos do in-
ferno traballan con alquitrán.
Golpea polo que ten de demo-
níaco e afecta anímica e fisica-
mente”. Esta é a realidade, a
metáfora que emprega é que es-
tamos no terceiro asalto dunha
macabra competición boxeísti-
ca que compre gañar por K. O. 

Por todo isto referiuse a Mu-
ller no baño como un libro “im-
pregnado de vontade de resisten-
cia, de re-existencia” nun mo-

mento no que “estamos todos to-
cados”. Muller no título, muller
no cadro da capa e tamén nos ar-
tigos porque para Rivas “´o
grande problema do mundo pasa
pola cuestión da muller. Neste
ano van 70 mulleres mortas nas
casas pola violencia e miles pa-
decen un inferno que semella
formar parte dunha rutina” co-
menta o escritor, manifesto her-
deiro da estirpe do Camus que di
que o compromiso do escritor
está na propia escrita porque “iso
xa te mete de cabeza no mundo”. 

Para Manuel Bragado, direc-
tor de Xerais e autor do prólogo
do libro, os artigos recollidos son
“unidades dese xornalismo inten-
cional que fixa un obxectivo e
pretende provocar algún tipo de
cambio”. Antológanse textos re-
feridos á creación e ás artes e á
sociedade da mundialización, con
especial presencia de artigos so-
bre a situación das mulleres e re-

sérvanse para un novo volume os
que tratan da situación política e
social de Galiza que teñen o títu-
lo privado entre editor e escritor
de Unha espía no reino de Gali-
cia. Rivas adiantou tamén que ten
na cabeza escribir unha historia
real, o relato dunha poeta de Ca-
nadá apelidada Moure e que para
os seus paisanos era Moré, Mou-
ré ou un sinfín de formas de cha-
marse. Moure, que nunca quixo
cambiar o seu apelido singular
para os seus viciños, veu un día a
Galiza, un país do que nada sabía
de nena, e aprendeu e falou coma
ninguén a lingua dos seus antepa-
sados dos que case non tiña re-
ferencias. Escribiu un libro en ga-
lego no que incluiu un poema de-
dicado á pataca e toda a súa peri-
pecia vital fascinou a un Rivas
que se manifesta a favor da “re-
cuperación do concepto de cida-
dán, nunha nova dimensión da
existencia humana”.♦

Nº 1.061
Do 19 ao 25 de decembro de 2002
Ano XXV

A F rousei r a

Aznar e
Cascos
con Beiras
XERARDO PARDO DE VERA

¡Meu Deus, a
que se
montou

cando Xosé Manuel
Beiras dixo que era
millor que certos
gobernantes absentistas
non viñesen a Galicia
porque podería haberen
mortos! 

Pois digo eu que a
cousa fica sen demostrar,
nen por un nen polos
outros, constante que o
primeiro suposto, que
condicionaba a
posibilidade (“pode”) do
segundo, nunca se
produciu. Aznar e Cascos
non viñeron a Galicia, nen
sequera pisaron o chan de
Galicia, iso é evidente.
Nen da Galicia limpa nen
da Galicia suxa. 

O señor Aznar e o
señor Cascos (eles sí que
provistos de dobre ou
mesmo quíntuple casco)
pisaron automóbil,
pisaron helicóptero,
pisaron outro automóbil,
pisaron mármol e pisaron
moqueta, Á volta, outra
tanta secuencia mais á
inversa. Incluso fuxiron
de quen tentaba facerlles
cumprir coa súa obriga, a
de pisar Galicia, e tiveron
de incumprir, na súa
desbandada, a normativa
urbana de que os seus (os
nosos) vehículos-
búnqueres non circulasen
por zonas peonís. Agardo
do señor Vázquez (utilizo
neste artigo a verba
“señor” por cortesía,
ainda que innecesaria
aquí; Vázquez xa
presume de Sir, de fillo
da Gran Bretaña),
agardo, digo, que lle dea
curso á sanción que
corresponda en Direito.
Non hai caso de
escudarse na “forza
maior”. ¿Ou é que había
forza maior? ¿Canto de
maior? ¿Podería haberen
mortos? Seguimos a non
sabelo. Beiras, nun intre,
temeu que sí; Aznar e
Cascos semellan darlle a
razón e evitaron e non
negaron a maior. O valor
xa non se lles presume.

Antano, aos aspirantes
a cabaleiros esixíaselles o
respecto á propia espada:
“Non a saques sen motivo
nen a gardes sen honra”.
Pois iso.♦♦

O escritor presenta o libro de artigos Muller no baño

Manuel Rivas
‘Somos a vangarda da traxedia do mundo’

CARME VIDAL

O viño servíase ata onde indicaba a marca do belén, o vaso de mostrador case desa-
parecido que se empregaba nas tascas. A taberna Os belés do barrio coruñés de Mo-
nelos foi o lugar escollido por Manuel Rivas para presentar o seu libro de artigos Mu-
ller no baño (Xerais). Resistencia, re-existencia e Nunca Máis son as palabras que o
escritor, vestido todo de negro, estampou nas dedicatorias dos primeiros exemplares. 

A . PA N AR O

‘No mundo
non nos coñecen
pola marea negra

senón pola reacción
dos mariñeiros

de Arousa”



Os nenos tamén saben ler poe-
sía, xogar e gozar con ela. Sim-
plemente cómpre ofrecérllela.
Por este motivo, Xosé María
Álvarez Cáccamo e Marisa Nú-
ñez acaban de publicar en Espi-
ral Maior O libro dos cen poe-
mas. Antoloxía da poesía infan-
til galega, peza clave no eido
infantil, complementada por un
caderno de actividades.

“Os cativos están máis pró-
ximos aos códigos poéticos que
os adultos, por iso temos que
aproveitar esa disposición, para
que o neno sinta a poesía, se
achegue ao mundo interior do
poeta e se anime por esa lingua-
xe, mediante xogos e activida-
des”. Así o entende Marisa Nú-
ñez, especialista en educación
infantil.

Ritmo sinxelo, atractivo e
pegadizo, cunha rima divertida
e xogos de palabras. Así se vai
fiando o mundo poético infantil.
“Consideramos necesario apro-
ximar a poesía á xente miúda,
porque está moi esquecida na
actualidade. A televisión e todo
o audiovisual ocupa gran parte
do seu tempo obviando o aspec-
to lúdico e de aprendizaxe que
ten a tradición oral”, explica
Marisa Núñez.

Organizado en cinco aparta-
dos, o libro abarca todos os ele-
mentos que fascinan as crian-
zas. Deste xeito, os animais, as
festas, o mundo, as cancións de
berce ou eles mesmos como
protagonistas, son os eixes cla-
ves dos poemas recollidos tanto
da tradición oral como de poetas
do século XX.   

“Quedei sorprendido coa ca-
lidade dos textos. Non hai moi-
tos poetas, pero si moitos poe-
mas axeitados para nenos que
potencian a súa sensibilidade, fa-
vorecen a aprendizaxe e a súa in-
cursión no mundo da lectura, sen
esquecer o plano lúdico”, co-
menta Xosé María Álvarez Các-
camo, responsábel da antoloxía. 

Os poetas

Rosalía, Curros, Amado Carba-

llo, Álvarez Blázquez, M. Luís
Acuña, Noriega Varela, Helena
Villar ou Xesús Rábade, ata un
total de corenta e catro poetas,
danse cita nesta antoloxía, con
un ou dos poemas para, como
explica Cáccamo, poder ofrecer
unha visión máis ampla da poe-
sía infantil.

Pero non todos os poemas
seleccionados foron escritos
pensando no público infantil.
Por este motivo, nun primeiro
momento, sorprende atopar a
Cunqueiro ou a Celso Emilio
Ferreiro. Sen embargo, a medi-
da que se desenvolve a lectura
comezan a espertar toda unha
serie de elementos que conectan
directamente co mundo infantil.

“Se nos queixamos da pouca
lectura que fan os nenos temos
que poñerlles ao seu alcance li-
teratura de calidade. Non pode-

mos pensar na poesía infantil co-
mo un subproduto, xa que para
que os cativos se afeccionen á
súa lectura, os textos teñen que
adecuarse ao seu nivel e ser de
boa calidade. Non se poden ofre-
cer malos versos porque provoca
o efecto contrario, o rexeitamen-
to”, puntualiza Cáccamo.

¿Público adulto ou infantil?

En ocasións acontece que auto-
res consagrados na poesía para
adultos decántanse por experi-
mentar outras facetas, como é a
poesía infantil, un xénero que
se soen ver moi de lonxe. “É
moi difícil facer bos poemas
para nenos porque cómpre
adaptar a faceta de escritor aos
nenos. Sen embargo, a cultura
galega precisa lectores desde a
infancia”.♦

Nº 1.010 ● Do 26 de Novembro ao 2 de Decembro de 2001 ● Ano XXIV

Nº 1.061 ● Do 19 ao 25 de decembro de 2002 ● Ano XXV

bá vxÇ ÅxÄÄÉÜxá ÑÉxÅt |ÇytÇà•á
ÑtÜt É atwtÄ

MAR BARROS

Xigantes e cabezudos, o año pitaño, a lúa velliña, don lobo xunto con dona loba, a cabuxa
luxa, todos eles teñen un oquiño en versos xoguetóns, onde a fantasía, o ritmo e o pracer
estético nada teñen que envexar aos clásicos contos infantís. Un bo agasallo para o Nadal.

VÉÜté™Ç wx uxÜvx
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Gaiteiros de vainilla
Bufa que bufa
en punteiros de zucre
para que durmas.
Lebres de papel-prata
Veñen do monte
Con polainas de neve
Por ver se dormes.
Cen soldados de chumbo
De catro en fondo
Gardarán o teu berce
De sono a sono.
As estrelas de menta
Bate que bate
No pandeiro da lúa
Para que cales.
Peixes de anís e vidro
Se te non calas
Chorarán mel a fío
Na frol das augas.
Xa calas, xa te dormes,
Fillo pequecho;
Anxos de chicolate 
Bailan no ceo.

CARLOS RIVERO
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Os centros comerciais atéiganse
de xoguetes de plástico, made in
Taiwan, con cores rechamantes,
luces e música que reclaman a
berros a atención dos cativos e
que emboban os adultos. Arreme-
dan aqueles brinquedos feitos po-
los nosos pais e avós, coas súas
propias mans, se cabe menos so-
fisticados pero máis imaxinativos.

“Recordo cando era neno non
había nin cartos nin xoguetes pa-
ra mercar, eran outros tempos. Así
que a ducia de rapaces da vila,
xuntabámonos e pasabamos o
día ideando trebellos para nos di-
vertir. Así pasou a miña infancia,
entre peóns, aros e cromos”. A
Xoán Manuel Izquierdo, “Zapa-
tóns” como o coñecían na vila, to-
coulle xogar en plena posguerra,
como a moitos, onde os materiais
aos que tiñan acceso non eran ou-
tros que os que ofrecía a natureza
e todos os utensilios reutilizables.

Así as enormes latas de sardi-
ñas, os anacos de lousa ou unha
táboa redonda de madeira conver-
tíanse en cuestión de minutos en
rápidos andadores que percorrían
todos os camiños. As cocas dos
carballos atravesadas por un pau-
ciño transformábanse en bailado-
res e as ponliñas de loureiro ou de
castiñeiro emitían o son máis en-
xordecedor gracias a habilidade e
a imaxinación dos cativos. Como
explica o creador do libro Os xo-
guetes esquecidos, editado por A
Nosa Terra, Xosé López Gonzá-
lez, os carretes de fío presentá-
banse nos mellores aliados dos
nenos porque se podían utilizar
para facer peóns ou andacamiños
sen a necesidade doutro material.

A febre dos ordenadores, dos
vídeoxogos ou dos Actionman esta-
ba aínda moi lonxe, pero para a ca-
tivada non implicaba menos diver-
sión. Todo o tempo do que dispoñí-
an ao ir co gando ou ao axudar co-
as redes do mar, enchíase coa cre-
ación destes xoguetes esquecidos. 

“Saiamos da escola xa xogan-
do. Corríamos fóra, tirabamos os
libros para un recanto e alí que-

daban esquecidos. Faltábanos
tempo para coller o carro coas bo-
las de rodamento que fixeramos o
día anterior e lanzabámonos por
un terraplén ata que furabamos
os pantalóns de tanto caer”. Re-
corda X. Manuel Izquierdo.

Segundo as zonas, cada xo-
guete presentaba algunha modifi-
cacións tanto na forma como nos
materiais empregados adaptán-
dose ao entorno agrario ou mari-
ñeiro. Pero había un elemento no
que coincidían todos os nenos da
Galiza: os petos ateigados de
cromos, peóns, cordóns dos za-
patos, asubíos ou tirafondas. 

“O meu xogo favorito, como o
de moitos dos meus amigos, era o
aro. Corriamos como tolos, facia-
mos carreiras, pero sempre gaña-
ban os aros grandes. Os rapaces
da vila que non tiñan un, viñan a
min e, como o meu pai tiña un ta-
ller, dicíanme que roubase un aro
dunha roda estragada de coche
sen que o soubese o meu pai”.  

A vida dos xoguetes era moi li-
mitada e dependía das estacións
do ano, pero o proceso de elabo-
ración de moitos deles, en si mes-
mo, xa implicaba o divertimento. 

Para moitos nenos galegos o
domingo convertíase no mellor
día da semana. Ao preguntar,
calquera contesta que saían a
coller paxaros. “Escondiamos as
trampas na area e deixabamos a
migalla para que comesen. Se
eran pombas as que caían, leva-
bámolas a casa e cociñábanas”.

Lanchas, bolas de trapo, ca-
rros de nabo, patíns, trampas pa-
ra animais ou calquera cousa
que se puidera imaxinar e crear
co que sobraba na casa. Nada
máis lonxe da actualidade.

Todos estes xoguetes son un-
ha boa mostra do xeito que tiñan
de divertirse os cativos, agora ca-
se totalmente esquecido, todos
recompilados na publicación de
Xosé López García, única que
presenta o xeito de elaboración,
a estación á que pertencían e os
materiais utilizados.♦
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Lágrimas
negras
MARGA ROMERO

Soa na Illa de San Simón.
No Sagrario en Vigo a
doncela falaba coas

ondas do mar. María Teresa
Vera cantounos a ritmo de bo-
lero a inmensa pena dunha
partida. Mozas pintan debaixo
dos seus ollos fermosas lágri-
mas negras, como a nosa
vida. Podían seguir o bolero e
dicir e eu non quero chorar
así. María apañaba croques na
praia de San Antón, alá no
Xobre, coa fisga as navallas e
longueiróns, que Rosalía coci-
ñaba na do Xanxo, con zume
de mar, con mollo. Rosa ven-
de peixe e chega de Redonde-
la a Mosende, en coche, ela
tan libre. A nai de María da
Pementeira viña co cesto do
peixe, na cabeza e sen mans,
a vender, de Vigo a Mosende
a pé, quilómetros. Lucía enre-
daba cos mexillóns na Escurís
da Pobra do Deán. Casilda
cosía redes no peirao da
Guarda. Polos areais de Can-
gas María Soliña coas
coquinas, bicudas, chirlas,
cunchas de carneiro, de reló,
arañar a area. As algas viñan
coas últimas mareas de Ana
Romaní. Todas inventan
barreiras e cosen e botábanas
á mar. A miña avoa Benedicta
furara unha tixola e na horta
collíaa polo mango e así rega-
ba as cebolas. Nunha tixola
con buracos asaba Julita na
casa do forno as castañas para
nós, esas que vendía Candela-
ria nas feiras. A muller non
patentou os seus inventos que
hoxe igual de domésticos e
entrañábeis limpan as negras
lágrimas do mar. A redeira, a
mariscadora, a vendedora está
na cociña, na limpeza dos tra-
xes, das botas, das mans co
disolvente que desfai mancha
e vida. A reconversión naval,
a cota láctea, a promesa das
miserias das pensións de seis
meses, a súa administración, a
dificultade das rochas, das
mareas, da xeografía da costa,
as dornas de Aguiño, as
contas da casa, luz e auga, to-
das xénero feminino. Noutro
lado, o abandono e o goberno
con Ana Botella ¿onde está a
muller do presidente? Muller
galega xeografía de ameixas,
parrochas e meigas arañadas
na area. Esta vez na literatura
coa rabia que nos revolve, in-
cansábeis de tantos séculos,
as lágrimas negras son denun-
cias. Que a maldición das no-
sas costas da nosa xeografía
caia enriba de vós e vos
condene para sempre ao ostra-
cismo, que no lugar no que
moredes todas as nosas lágri-
mas negras vos afoguen coas
vosas palabras e maneiras re-
presoras, que a liberdade sexa
a vosa arela e que non haxa
tempo para a piedade.... Así
fala moura peiteando o seu
cabelo en Punta Falcoeira e
maldí por nós.♦

PAULO ALFAIA

CANDO A TENDA DE XOGUETES
ESTABA NA CASA E ERA DE BALDE

MAR BARROS

Non sempre se mercaron os xoguetes. Os nosos avós e os nosos país aínda lem-
bran cando facían, eles mesmos, os seus trebellos infantiles, cando o refugallo, a
imaxinación e a creatividade eran as mellores pasaxes para o mundo da diversión.

Precísase paciencia e habilidade para labrar a noz.

Monicreque de madeira. Paraugas de podón.

Algúns dos trebellos
recollidos no libro
Os xoguetes esquecidos,
de Xosé López García,
editado por A Nosa Terra.
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AGASALLE LIBROS NONADAL
Antón Avilés de Taramancos

Xosé Mª Álvarez Cáccamo

Colección Esencias

NOVIDADE

A Lingua Secreta

Xesús González Gómez

Colección Froita do Tempo

Carolina Otero

Marga do Val

Colección Mulleres

Tres Tempos e a Esperanza

Mariví Villaverde

Colección Mulleres

As Lavandeiras. Lendas e imaxes das

donas do río

Mari Vega Cerqueiro
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Vidas extradordinarias, historias descoñecidas, biografías, novelas e imaxes que non atopará noutro lugar.

Estevo Creus 
‘A loucura é unha
enfermidade
social, non só
médica’

A.N.T.
Co libro de poesía Decrúa,
acaba de gañar o premio
Fiz Vergara Vilariño, que
non acadara recoñecemen-
to noutros concursos. ¿Co-
mo xorde o poemario?

Despois de facer varios
libros máis sensitivos e in-
timistas sentía a necesidade
de escribir máis achegado á
temática de denuncia so-
cial. Quería que primara a
mensaxe, pero o resultado
final é complexo. Tenta ser
unha análise sobre como a
sociedade impón uns crite-
rios de como deben ser as
persoas, sen espacio para
desenvolverse como dese-
xan. Ao tempo que mostra a
loucura como un problema
social os versos transmiten
unha forte denuncia. De aí
o título, xa que ‘decrúa’ é a
primeira sachada coa que
se eliminan as malas herbas
pero que á vez prepara a te-
rra para ser sementada.

Pertence ao Batallón Li-
terario da Costa da Morte e
a pesar de que tocou outros
ámbitos dentro da crea-
ción, centrouse na poesía.
¿Por que decide agora pa-
sarse á narrativa?

Malentendéronse as mi-
ñas declaracións. Despois de
escribir hai dous anos De-
crúa, a miña pretensión era
darme un pouco de tempo
para min, que non sei ata
cando se vai prolongar, por-
que penso que estou esgota-
do interiormente neste cam-
po e prefiro probar noutros.

¿Que implicaría o rexur-
dir do Batallón Literario? 

O Batallón foi un pro-
xecto que aconteceu hai
moitos anos. Naceu de for-
ma inocente, agrupando es-
critores que desfrutaban da
presencia dos outros, pero
foise diluíndo co paso do
tempo. Moitos teñen a idea
de que o Batallón era un co-
lectivo pero simplemente foi
un espacio de reunión e de-
bate. Coido que os proxectos
nacen, medran e morren, pe-
ro non todos teñen por que
renacer. Cada cousa ten o
seu momento e o feito de
que unhas morran da pé a
que nazan outras.♦
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Para moitos dos que agora non
superan os 28 anos lembran
unha das series de debuxos
que se fixo mítica na Televisión
de Galicia entre finais dos anos
80 e 1995. Dragon Ball (As bo-
las do dragón) popularizou os
debuxos xaponeses de última
xeración, despois daqueles
Candy, Candy ou os futbolistas
Oliver e Benji. Durante anos, a
infancia do superheroe Son
Goku naquel universo estrañí-
simo era un relato irreverente e
politicamente incorrecto onde o
vello Mestre Mutenroi (dobrado
estupendamente por Antonio
Durán Morris) andaba que fer-
vía pola ninfeta Bulma, Krilín
andaba adoecido de odio por
ser calvo e ter seis estraños

puntos encarnados na testa ou
Deus tiña unha especie de em-
presa de adestramento de alto
rendimento.

O éxito da saga converteu
Dragon Ball nunha serie de se-
ries, con secuelas nas que os
personaxes ían medrando ao
tempo que se perdía a esponta-
neidade a favor de eternas loi-
tas entre superbós e superma-
los ao redor de toda a galaxia.
Xustamente, na fase Z da saga,
encontran agora os programa-
dores de videoxogos unha boa
fonte de recursos para lanzaren
Dragon Ball Z Budokai, para
Playstation 2.

Os personaxes, ben coñe-
cidos polos seguidores da se-
rie (uns tamén compradores

dos cómics que se inspiraban
nos debuxos), eran especialis-
tas en todo tipo de golpes e
enerxías cósmicas aplicadas
ao combate corpo a corpo. O
máis famoso golpe de Son Go-
ku, aprendido de Mutenroi can-
do aínda era un pícaro, é a on-
da vital, que se pode aproveitar
no xogo para deixar fóra de
combate os inimigos.

Loita clásica

Dragon Ball Z Budokai é un xo-
go de loita ortodoxo, pero que
segue fielmente todo o desen-
volvemento da saga xaponesa.
Hai que pensar que os loitado-
res teñen parentela entre si
(por exemplo Son Goku tivo

dous fillos, Son Goanda e Son
Goten e á súa vez é medio ir-
mán de Vexeta e así ata com-
pletar unha xenealoxía digna
de novela rusa do século XIX)
e que no modo máis completo
temos que seguir a aventura
dos nosos protagonistas por
planetas remotos.

O labor desenvolvido por In-
fogrames é bo en canto á defi-
nición dos ambientes e o entre-
temento a través dos mandos
da play. Mais o traballo gráfico e
de sons é ben mellorábel e está
a anos luz de traballos seme-
llantes. Arestora, os xogadores
de consolas xa non se confor-
man con calquera cousa e esi-
xen moito dos 60 euros que
costa cada título.♦

Onda… vital… ¡xa!

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Desde que un cativo en terra de
infieis, agradecido a Domingo,
abade de Silos, pola súa interce-
sión para liberalo, lle deixou á
porta do convento as cadeas con
que estivera detido, foron moitos
os presos que ao longo dos tem-
pos, en canto saían libres, pere-
grinaban ata Silos para deixar
grilos e cadeas en ofrenda, a mo-
do de ex-voto de agradecemento,
e por iso na súa iconografía el
ten unha cadea na man.

Domingo dedicara a moci-
dade a pastorear o gando
da súa familia, xente de

escudo, descendentes da nobre-
za biscaíña e da realeza navarra,
instalados na bisbarra da Rioxa,
pero cando o rapaz debeu enca-
miñar o seu futuro, decidiu estu-
diar as Sagradas Escrituras e to-
mar o hábito bieito en San Mi-
llán de La Cogolla. 

O novo freire axiña demostrou
ter dotes especiais para adminis-
trar o patrimonio da Igrexa, e da-
do que era fillo de borne principal,
encomendáronlle a reestrutura-
ción do mosteiro de Santa María
de Cañas, que por aqúel entón es-
taba arruinado e gen rendas. 

Na volta de dous anos, nego-
ciando con terratenentes, nobres
e fregueses do lugar, conseguiu
que o mosteiro recuperara o es-
plendor perdido, polo que o aba-
de de San Millán, decatándose
da súa valía, ascendeuno a prior
deste Convento.

Pero chegaron as sombras do
infortunio argalladas polo demo-
ño, que sempre anda a poñer tra-
bas na vida dos homes, e cando a
prosperidade do sagrado recinto
parecía imparábel, o rei García
de Navarra, necesitado de cau-
dais para afrontar a guerra cos
mouros, visitou o prior para lle
pedir todo aquel obxecto de va-
lor que servise para mitigar a de-
ficiente economía de guerra que
padecía o seu reino, ao que Do-
mingo, fiel ao patrimonio da
Igrexa, lle contestou que non se
podían dar os obxectos consa-
grados a Deus, e despediuno sen
lle entregar os vasos e xoias de-
mandados polo monarca. 

A falta de colaboración pro-
vocou o seu exilio en te-
rras de Castela, onde Fer-

nando I, sabendo da valía do
monxe, o acolle co encargo de

rexentar o mosteiro de San Se-
bastián de Silos onde non tardou
en demostrar, unha vez máis, as
súas dotes directivas. 

Nunha ocasión, cando uns la-
dróns decidiran roubar toda a
anada do convento durante a noi-
te anterior á sega, Domingo ar-
mou os seus monxes con paos,
para sorprendelos cando ían fuxir
cos carros cargados. Nese intre,
Domingo, feliz ao ver o traballo
adiantado e sen gastar en xornais,
presentouse diante deles e, antes
de mandalos abandonar as terras
do mosteiro, ordenou que lle de-
sen un bo almorzo, pois que o ti-
ñan ben merecido por toda unha
noite de traballo gratuíto. 

N o novo mosteiro Domingo
recompuxo o edificio,
mandou construír unha sa-

la especial para os copistas e un-
ha das máis amplas bibliotecas da
península, reorganizou a drogue-
ría que subministraba menciñas e
remedios para todo o reino e con-
verteu a Silos nun fervedoiro de
actividade. 

Logo, saneada a economía
do mosteiro e decatándose do
importante que é ter xente para

o progreso dunha comunidade,
xuntou a caridade coa necesida-
de e empregou unha boa parte
das rendas en liberar prisionei-
ros  en terra de mouros, para
empregalos de labregos en terra
de cristiáns. Domingo gañouse
a fama de home bo, e por ela
houbo moito pillo que se quixo
aproveitar del, como en certa
ocasión cando uns caloteiros
souberon que repartía roupas
entre os necesitados, e entón
eles, espíronse, agocharon os
seus vestidos e foron ás portas
do convento con intención de
conseguir roupa nova. 

Domingo, que soubo da pi-
llaría dos falsos mendican-
tes, mandou a un dos seus

freires a recoller a roupa agocha-
da por aqueles, e meténdoa nun
saco doulla, dicíndolles que a re-
partisen segundo eles visen. O
que viron, cando pensaban repar-
tir as ganancias do súa picardía
foi a propia roupa devolta. 

Tras o seu pagamento, un 20
de decembro de 1073, os freires
decidiron gardar a súa memoria
cambiando o nome do mosteiro
polo do santo prior.♦

San Domingos de Silos, libertador de presos

Independencia
LUÍSA VILLALTA

Ninguén pede aquí a
independencia agás os
independentistas. Pero

resulta que temos un porto pe-
troleiro e máis unha refinería e
os de Madrid non caen na con-
ta de que tamén poden servir
de algo que non sexa de man-
dadeiros multinacionais: Gali-
za e o petróleo son aínda para
eles, por definición e razón de
Estado, cousas diferentes,
mundos diferentes, órbitas
intelectuais e políticas diferen-
tes. E ser, serán, porque
mentres o Estado escatima, pa-
ra alén de custodia e
salvamento, en I+D, negreriza
os e as que teiman en
investigar, ignora o que non
sexa fabricación de rodaballo
por conta e para conta de
Noruega, mentres dan ou non
dan contratado buques e cientí-
ficos deses que saben máis
porque falan en inglés ou en
francés, os nosos mariñeiros
percorren unha historia inteira
de aceleración tecnolóxica,
desde a pesca neolítica do fuel
a man até a invención posmo-
derna de rebolos chapapoteiros
ou redes aglutinadoras de
urxencia que nen sequer teñen
tempo de patentar. Mentres o
goberno xoga ao billar coas
cagadas respectivas dos
responsábeis das irresponsabi-
lidades, sen outro plan de
actuación que o de confiar nas
carambolas (son políticos de
salón), día a día o noso pobo
litoral prepara intelixentemente
as emboscadas ao inimigo, sen
máis instrumentos de medición
que o coñecimento secular do
mar e o seu oficio, que tanto
nos ten dado como levado en
vida, en alimento e en riqueza.
Preocupados os outros con que
se lles vaia das mans o que
nunca tiveron nelas, andan a
responder aos ecos que lles
chegan da indignación e a soe-
dade autoorganizada con
desembolsos esmoleiros de ri-
cachóns á saída de misa, eses
cónclaves onde non se
distingue o que é un consello
de ministros dunha sesión exe-
cutiva de partido, disfarzada
agora xa de cacería ou festa ín-
tima en pleno período de
traición e compadreo. Mentres
tanto, no nivel inferior sen am-
bicións da realidade, o pobo
recupera o exercicio de si mes-
mo e aprende a ver que é moi
capaz de esixirse e esixir, que
é capaz de suscitar a
compaixón e a axuda de outros
pobos e individuos, cousa que
agora queren tamén vampirizar
e reconducir cara as arterias
fracasadas dunha España cen-
tralista que se fundamenta en
ignorar todo aquilo que
despreza. “Que España de ti se
olvida....”, dixo Rosalía hai
cento e pico de anos. E é que
non se ten falta de pedir a
independencia cando nola dan
espontaneamente para ficar co
marrón máis negro da nosa
historia.♦



Xa transcorreu medio ano dende a
morte de Carlos Casares e pasou o
tempo prudencial das necroloxías,
xénero que tanto abomino, e poido
poñer hoxe aquí, por ende, o exem-
plo da súa ilustre figura, coma un-
ha máis das que quedan fichadas
no arquivo da miña lembranza;
dentro do apartado da xeración da
Noite, á que pertence Casares con
toda razón e merecemento.

Mais, entre a ducia de xóvenes
escritores que co padrinazo de
Otero Pedrayo, e o adoctrinamen-
to de Ramón Piñeiro, constitúen o
núcleo galeguista da xeración,
coido que foi o intelixente estu-
dante ourensán o que menos apa-
receu pola Noite e co que tiven,
por iso, menor relación naqueles
anos escuros e inesquecibeis.

Teño escrito xa en A Nosa Te-
rra (Chove para que eu soñe,
7-X-1999) que Manoel Ma-

ría e Uxío Novoneira serían os
máis adiantados en quentarse na
mesa camilla, ou do braseiro de
Piñeiro. “Alí –escribía– poideron
recibir do metafísico da saudade,
as súas leccións precisas, nidias,
que descubrían aos despertos ra-
paces un luminoso horizonte, pa-
ra iles denantes enteiramente nu-
blado, anque soñado, en canto ao
pasado e o porvir da sociedade e
da cultura galega”.

■ OS DISCÍPULOS DE PIÑEI-
RO. Se ben debín de recordar que
os primeiros que acompañaron
polas rúas ao recén chegado (no
1952) Ramón Piñeiro, foron Bal-
domero Cores e o seu insepará-
bel Otero Guldrís, que logo sería
concuñado seu. Na reveladora
introducción de Cores á edición
facsímil do Suplemento del Sá-
bado, de La Noche, relátase con
moita precisión ese momento
inicial do meditador lugués en
Compostela; no que axiña prin-
cipia a captación, para o seu ide-
ario, dos valores xuvenís da Mi-
nerva galega. Anque Cores e
Guldris siguen o seu propio ca-
miño, e o reconstrutor clandesti-
no do galeguismo atopa no cor-
dial Ramón Lugrís o seu millor
axente neste período fundamen-
tal da acción segreda de Piñeiro,
que non sei se queda reflexada
ben Da miña acordanza, dil e de
Casares, pois ainda non a lin.

“Logo Ramón Lugrís –se-
guía lembrando naquil anaco–
iría levando ao fogar de Piñeiro,
na rúa de Xelmirez (na casa de
Sabell), aos estudantes, con in-
quietudes espirituais e políticas,
das sucesivas promocións uni-
versitarias que foron consolidan-
do alí o seu pensamento gale-
guista. Os que ademais quedaban
abertas, subindo por Fonte Se-
quelo, ás portas da Noite. Onde
se lles brindaba, en cada número,
a páxina da Universidade Litera-
ria, para que expuxesen, no que
cabía, as súas cavilacións”.

“Serían xa –engadía– as pro-
mocións que concorreron as re-
xurdidas Festas minervais, que
significaron o triunfo e o princi-
pio da fama, de Mourullo, Bei-
ras, Franco Grande, o infortuna-
do López Nogueira, Méndez Fe-

rrin, Bernardino Graña, etc”. Di-
les foi López Nogueira o que
máis constante comunicación ti-
vo conmigo. Rara era a madru-
gada que deixaba de vir a Noite
para expoñerme os seus fondos
coñecementos filósoficos e as
súas iniciativas en canto as acti-
vidades culturais do estudianta-
do. Mentras libabamos o licor
masónico co que obsequiaba aos
meus noctivagos visitantes.

Carlos Casares chegou algo
máis tarde a Universidade de
Santiago e sería un daqueles que
se “quería porlle música periodís-
tica a calquera idea galeguista, o
Patriarca (Otero Pedrayo) senten-
ciaba: eso resolveo Borobó. E ou-
tro tanto nos aconsellaba Piñeiro,
en Xelmirez 15, dende o maxiste-
rio da inesquecible mesa cami-
lla”. Coma recorda, na presenta-
ción de A Cantora do Sar, o Dr.
Sixto, que estaba entre iles entón.

Eran xa tantos os rapaces da
Xeración da Noite, co mes-
mo Carlos Casares, malia a

súa enigmática mirada, e un non
sei que de recelosa, casi me pa-
sou, parvamente, desapercibido.

■ POLA RÚA DE XELMÍREZ.
Tardei moitos anos en volver a
atoparme con Carlos Casares, e
sucedeu a mañá na que se inau-
guraba, no Pazo de Xelmirez, o
Parlamento de Galicia. Saía con
Ramón Piñeiro da súa morada,
cando ía eu, casualmente, coma
invitado, a tal apertura. Eles, e
Alfredo Conde, acudían na súa
condición de diputados indepen-
dentistas, incrustados nas candi-
daturas electorais do PSOE.

Había tamén algún tempo que
non veía a Piñeiro, e o metafísico,
e metapolítico, de Láncara sau-
doume coa afabilidade con que
sempe me tratou dende que coin-
cidimos, por vez primeira, na
Xuntanza do Preguntoiro, alá po-
lo ano 1944. Ramón representan-
do ao galeguismo, e Raimundo ao
Partido Socialista. Partido que no
momento en que tropecei con el e
con Casares, abríalle as portas do
Parlamento, a onde se dirixian.

Andei con eles algúns pasos
pola rúa de Xelmirez, pero notei
que querían falar das súas cou-
sas, seguramente moi importan-
tes, naquel histórico día, e retra-
sei o paso para que o político e
escritor ourensán poidera recibir
as confidencias e instruccións do
seu mestre lugués e gratuito, sen
que ninguén alleo as escoitara.

■ NO CONGRESO DO ANO PA-
SADO. Tivo que chegar o século
XXI para que tivera eu a honra de
coincidir co III Presidente do
Consello da Cultura Galega na
maioría dos múltiples congresos
literarios, ou xornadas equivalen-
tes, que se celebraron o ano pasa-
do na nosa comunidade. Partici-
pou, loxicamente en todos, por-
que Carlos Casares estaba en to-
do; tal era a súa enorme activida-
de cultural. Dela, en canto as súas
intervencións como conferen-
ciante, ou ben presentando a ou-
tros congresistas ou xornalistas, o
que máis gravado me quedou no
egocénctrico cacume foi, natural-
mente, o que dixo de min. Denan-
tes de que eu falara do xardín pa-
dronés, no ciclo estival da Funda-
ción do Marqués de Iría Flavia;
ciclo que asimesmo dirixía.

Pois ruboriceime ao oir a Ca-
sares recordar a opinión que
escoitaron de don Vicente

Risco, nos dias da Noite, a man-
tenta do seu cotián anaqueador.
Opinión que motivou un admira-
tivo revoo entre os xornalistas
celianos. Dinlle as gracias a Ca-
sares, na conversa monosilábica
que tivemos de contado. Catro
palabras e nada máis.

■ NO CONVITE DA VIRXE DO
CRISTAL. Posto que a conversa
máis longa que tiven con Carlos
Casares sería no transcurso do
convite que o Concello de Cela
nova ofreceu aos asistentes ao
Congreso de Curros Enriquez, na
Festa da Virxe do Cristal, en Vila-
nova dos Infantes. Presidia a me-
sa coas demais autoridades, e o
meu asento quedaba algo distan-
te. Perto do III Presidente sentá-

base o segredario do Consello da
Cultura, Xosé Henrique Montea-
gudo, quen empezou a falar con-
migo, dunha das miñas teimas.
Chegoulle o eco a Casares, intere-
sándolle, polo que o excelente se-
gredario repetíalle, palabra por
palabra, o que eu dicía, apagado
polo barullo do convite. Asi que
cabe concluír que a miña maior
conversa co autor de Os escuros
soños de Clío ocurreu a través
dunha singular persoa interposta.

■ A MIÑA ACORDANZA. Foi
xa niste ano, o derradeiro da súa
vida, cando aínda tiven o lecer
de ver e escoitar a Carlos Casa-
res un par de veces, en Madrid.
Viaxou a primeira, acompañan-
do do esclarecido séquito do
Consello da Cultura (incluido o
historiador Barreiro, que estaba a
piques de ser elexido presidente
da Academia Gallega), para asis-
tir corporativamente á presenta-
ción, nas Cortes Españolas, do
libro de Xosé Antonio Durán
adrede de Alfredo Vicenti, espe-
llo de xornalistas e de políticos
galegos. Na solemne sesión fa-
lou Casares algo evasivamente.

Á s poucas semáns volveu o
III Presidente, sempre co
seu ilustre séquito, invitado

polo club de periodistas madriga-
legos, a participar na mesa men-
sual pola que discurren as perso-
nalidades máis destacadas da cul-
tura e da economía do noso país.
Expoñen aos postres as súas ide-
as e os seus propósitos. Así o fi-
xo, clara e extensamente, Carlos
Casares, e aínda invisten varios
minutos repetindo aquelo que
contara de min en Iria Flavia. Po-
lo que lle quedei verdadeira e
eternamente agradecido, xa que
poucos días despois daquel fatí-
dico convite madrigalego, finou
o proteico intelectual ourensán.

Cecais por non levar no peto
aquila castaña borobesca, que
tanto resgarda, e da que escribi-
ra, con moita sorna, na súa co-
lumna xornalistica. Isto é o que
máis lembro na miña boa acor-
danza de Carlos Casares.♦♦

Nº 1.061 ● Do 19 ao 25 de decembro de 2002 ● Ano XXV

Anacos de Borobó
Olle o mar
FRANCISCO CARBALLO

Roma, 1945, Rossellini
con guión de Fellini
dirixe “Roma cittá

aperta”. Protagonistas, un
crego e un avogado. A GES-
TAPO detén a estes dous
enlaces dos partisáns.
Tortura a Manfredi mentres
don Pietro está baixo a olla-
da dun policía. Manfredi
non fala. É moído, masacra-
do. Así actuaba en Roma o
III Reich a prol do fascismo
e contra Badoglio e os parti-
sáns. 

Dúas frases de don
Pietro: “quen loita pola xus-
tiza e a liberdade” vai por
bo camiño. Antes de ser fu-
silado nas Fosas
Ardeatinas: “non é difícil
saber morrer, o difícil é
saber vivir”. Don Pietro re-
flexa a Luigi Morosini,
padre paúl italiano que, en
Roma, colaboraba cos
partisáns. Ten unha estatua
en Zagarolo; os estudantes
paúles daquela ollabamos
nel un exemplo e na “Casa
internacional” había cada
ano unha especial
homenaxe. Mais Luigi
Morosini, cando ve tortura-
do a Manfredi, exclama:
“malditos, malditos”, logo
traga ese reproche e sen có-
lera camiña ao suplicio. 

Neste serán, 14 de
decembro, ollo de novo o
filme, mentres Aznar é por-
tador de 5 millóns de euros
de Europa, péchase na
Coruña e fabula. Afirma
que non hai problemas de
fuel na costa, pero as praias
e as illas galegas negrean e
están a entrar en cada vaga
moreas de hidrocarburo.
Aznar e os seus enganan ou
¿están tan atrofiados que se
autoenganan?“ 

“-quen poeta, / ora que
volve ó canto, ó adro de
tantas lamentacións, / ó coro
do Templo, / e abre o libro, o
códice das acusacións, a
letanía dos impíos, / misere
nobis, / malditos” 

(A. López  Casanova) 

Recorre toda a costa ga-
lega a cólera e a rebelión.
Afrontan a loita contra o
chapapote as confrarías de
mariñeiros, Tragsa e o
Exército. A visión de cada
un é diferente e, ás veces,
oposta. O exército ante todo
pide ir “en filas”; Tragsa
contrata ¿a beneficio de
quen? Os voluntarios van
coñecendo os intereses de
cada quen. Comproban que
os mariñeiros saben e
traballan; os outros dous
mandan. E fronte a esta re-
alidade, escoitas emisoras
como a Ser ou a Cope e de-
duces que falan de distintos
países; a Ser de Galiza; a
Cope, da illa de San
Brandán. Se atendes  á
TVE , á TVG e á RG, tes
que acodir ao  poema de M.
de Santiago, 

“ollei o lonxe 
e chorei”.♦♦

O exemplo de Carlos Casares

Ramón Piñeiro e Carlos Casares.



O BarO Barcoco
■ ACTOS

CASA DA CULTURA
Neste lugar será onde se de-
senvolvan todas as activida-
des que a continuación rela-
cionamos. No ciclo de CINE
PARA ADULTOS poderemos
ollar Imperio del fuego, o
sábado 21 e domingo 22 ás
17, 20 e 23 h. e o luns 23 ás
20 e 23 h; Señales, o mérco-
res 25 e xoves 26 ás 18, 20 e
23 h; El viaje de Chirino, o
luns 30 ás 20 e 22:30, o mér-
cores 1 ás 20 e 23, e o xoves
2 ás 20 e 22:30 h; Los lunes
al sol o venres 3 e sábado 4
ás 20 e 22:30, o domingo 5 e
luns 6 ás 20 e 23, e o martes
7 ás 20 e 22:30 h. No CICLO
INFANTIL están programadas
as seguintes fitas: La edad
de hielo o luns 23 e martes
24 ás 16 e 18 h, o xoves 25 e
venres 26 ás 16; Scooby-
Doo o sábado 28 e domingo
29 ás 16 e 18 h; Lilo &
Stitch o luns 30, martes 31 e
mércores 1 ás 16 e 18 h;
Jhimy Neutron o xoves 2,
venres 3 e sábado 4 ás 16 e
18 h; Spirit, o domingo 5 ás
16 e luns 6 e martes 7 ás 16
e 18 h. Seguimos con pelícu-
las pero as programadas po-
lo cine-club: Intervención
divina este xoves 19 ás 20 e
22:30; Lugares comunes o
sábado 28 e domingo 29 ás
20 e 23 h. No que se refire ao
teatro, os Títeres Tanxari-
na representarán Rapatú o
venres 20 ás 20 h. O concer-
to do cantautor Emilio Rúa
será o venres 27 ás 22:30 h. 

BecerrBecerreáeá
■ ACTOS

CERTAME LITERARIO
A PIPA
XI edición deste certame da
Alta Montaña Luguesa, or-
ganizado pola A.C. A Pipa,

do que se entregarán os pre-
mios o sábado 28 –na cate-
goría infantil– ás 21 h. no
hostal Herbón, polo escritor
Xesús rábade Paredes e no
transcurso do que haberá un
concerto de piano a cargo
de Abe Rábade, e un recital
poético a cargo de X. Rába-
de Paredes. O domingo 29
realizarase a entrega de pre-
mios das categorías xuvenil
e para maiores de 18 anos
pola poeta María do Ce-
breiro –que tamén dará un
recital poético– e poderemos
asistir á representación tea-
tral de Ai, Himen Himeneo,
dirixido por Afonso Bece-
rra e cos actores Laura
Cuervo e Daniel G. Salga-
do, a partir de textos do Pri-
meiro Canto, de María do
Cebreiro, e de O incerto se-
ñor don Hamlet, de Álvaro
Cunqueiro. Máis informa-
ción nos telf. 658 356 015 ou
982 360 113.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Ata o 12 de xaneiro, a sala
de exposicións do Edificio
Liceo vai acoller a mostra
adicada ao ilustre rianxeiro.

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.

■ MÚSICA

CLUB ARTÍSTICO
DE RIBADAVIA
O seu Coro de Cámara vai

cantar o sábado 21 na Igre-
xa Parroquial.

CambadosCambados
■ MÚSICA

NIÑOS MUTANTES
A banda de pop granadina
vai tocar na sala A Pera o
xoves 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 sevi-
llano 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
■ CINEMA

CGAI
Inserida no ciclo adicado ao
director iraní Abbas Kiaros-
tami, vai ser proxectada o
xoves 19 a fita A través das
oliveiras (Irán, 1994), ás
20:15. No ciclo Eurowestern,
o venres 20 proxectarase Joe
Kolaloka (R. Checa, 1964),
dirixida por Oldrich Lipsky,
ás 18:15, e ás 20:45 no ciclo
Expresionismo: cine fantásti-
co e de terror alemán (1919-
1927), a fita As mans de Or-
lac (Austria-Alemaña, 1925)
de Robert Wiene. Dentro do
ciclo adicado á Nouvelle Va-
gue van proxectarse o sábado
21 ás 18:15 Tout les garçons
s’appellent Patrick (1957) e
Charlotte et son Jules (1960)
de Jean-Luc Godard; Une
histoire d’eau (1958) de Je-
an-Luc Godard e Françoise
Truffaut; Les mistons
(1957) de Françoise Truf-
faut e Le coup du berger
(1956) de Jacques Rivette.

Ás 20:45 proxectaranse Le
signe du lion (1959), Char-
lotte et son steak (1951) e
Veronique et son cancre
(1958) de Eric Rohmer.

■ 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 xuventude e
poderase aprezar a evolu-
ción da súa formacion como
pintor, recollendo momentos
estilísticos da súa carreira
como a etapa azul. A mostra
vai facer un especial fincapé
na etapa coruñesa do artista
e presentarase, por vez pri-
meira, unha selección signi-
ficativa de obras deste perio-
do, que non foi exhibida ata
o momento. Ata o 17 de
marzo. Para máis informa-

ción 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.

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

Kalandraka tirou do prelo a
cuarta edición dos seus ‘Minili-
bros para soñar’. A editorial es-
pecializada en literatura infantil
e xuvenil propón, nun formato
reducido, sete títulos que xa ti-

veran grande éxito nas dimen-
sións normais. Anaquiños de
cor e de maxia que igual que to-
das as cousas que merecen a pe-
na, ocupan pouco espacio mais
logran expandirse.♦
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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, dispon-
se a vender a derradeira locomoto-
ra de vapor uruguaia para ser utili-
zada nas películas de Hollywood.
Un grupo de xubilados do ferroca-
rril secuestra a máquina. Luppi e
Alterio 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 ácrata
española, que tivo un dos seus cu-

mes 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 Resi-
nes, 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. A súa presencia compen-
sa o prezo da entrada. Acompa-
ñar con pan. Comedia amábel,
sen pretensións, que se deixa

ver. E ademais, está a canción.

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

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

☞ O DRAGÓN VERME-
LLO. Un policía retirado

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

☞ DÉBEDA DE SAN-
GUE. Retirado e co co-

razón transplantado, un policia
recibe o encargo da irmá da
donante do seu corazón para
descubrir ao asasino.

☞DARKNESS. Fita de sus-
pense na que a axilidade das

secuencias transmite tensión, sen
tregua, ao espectador. O realizador
de Los sin nombre vólvelle dar a
volta a unha historia na que o final
deixaráo abraiado. Nada é o que
parece, coidado ao apagar a lus.♦

CarCarteleirateleira

Esta coñecida obra de R. Valle-
Inclán vai ser representada por
Ur Teatro en PONTEVEDRA o
mércores 18 no Pazo da Cultura;
en VIGO, estarán no C.C. Caixa-

nova o xoves 19; estarán no esce-
nario do teatro Principal de OU-
RENSE o venres 20; no teatro Ro-
salía 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

Baixo a dirección de Carlos Blanco vai ser representada por Nordesía
Produccións o sábado 21 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; e o xo-
ves 26 e venres 27 no C.C. Caixanova de VIGO, onde rematará a xira.♦

O país da comediaO país da comedia

Tanxarina
representará

a obra
Rapatú o

venres 20
no BARCO.

Tamén
estarán o

luns 23 na
Praza

Elíptica de
VIGO.

Carlos del
Valle ten

unha mostra
de óleos no

Auditorio
Municipal

de CANGAS.

Susana
Seivane,
participa,
entre outros,
na
homenaxe
aos
gaiteiros
deste xoves
19 na
CORUÑA.
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AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de decembro, a
Casa das Ciencias vai aco-
ller esta mostra fotográfica
submariña, que forma par-
te dunha unidade didáctica
sobre o ecosistema mariño
do noso país, que pretende
amosar a beleza e a diver-
sidade zoolóxica que ence-
rra o mar, que á vez sirva
como fío condutor para
axudar a divulgar e coñe-
cer mellor as nosas espe-
cies. O resultado de 25
anos de experiencia mer-
gullándose e fotografando
o mundo submariño.

■ MÚSICA

HOMENAXE
AOS GAITEIROS
A A.C. Alexandre Bóveda
organiza estes concertos-
homenaxe no Fórum Me-
tropolitano do Parque Eu-
ropa, con entrada de balde.
Este xoves 19 ás 20 h., ho-
menaxeando a Xosé Tem-
prano, Francisco Paradela e
Emilio Corral, tocarán Su-
sana Seivane e Brais Ma-
ceiras, Óscar Miranda e
Vítor Iglesias, Os Fonte
Suairas, Alén do Mar, Co-
ros e Danzas Eidos e Can-
tigas da Terra.

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquestra vai dar un con-
certo este xoves 19 ás 20:30
no Pazo da Ópera.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 19 de xaneiro a Auto-
ridade Portuaria Ferrol-San
Cibrán acollerá esta mostra
fotográfica submariña so-
bre o ecosistema mariño do
noso país, que, a través de
50 fotografías, pretende
amosar a beleza e a diversi-
dade zoolóxica que encerra
o noso mar, desde un punto
de vista artístico que á vez
sirva como fío condutor pa-
ra axudar a divulgar e coñe-
cer mellor as nosas espe-
cies. O resultado de 25 anos
de experiencia mergullán-
dose e fotografando o mun-
do submariño.

■ MÚSICA

XVIII XORNADAS
DA GAITA
Este venres 20 a partir das
20:30 h. no Ateneo Ferro-
lán coa actuación de Luvas
Verdes e 3 das Cóxegas. O
trío 3 das Cóxegas está for-
mado por Pablo Pardo (re-
quinta) e Carlos Quintá
(acordeón diatónico), alum-
nos do Conservatorio Fol-
que de Lalín e integrantes
de Nemetobriga –Carlos ta-
mén o é de Liño do Cuco–,
e Óscar Fernández, profe-
sor de zanfona deste con-
servatorio e pertencente a
Os Cempés, que consiguen
unha formación perfecta
para pequenas sas e a inter-
pretación dos ritmos máis
bailabeis como muiñeiras,
valses, polcas, fox, mazur-
cas... De Luvas Verdes, in-
tegrado por Daniel Bellón e
Pedro Lamas (gaitas), Pepe
Montero (tamboril), e Melo
Suárez (bombo), podemos
dicir que a pesares da súa
corta traxectoria –primave-
ra 01– teñen recibido dis-
tintos galardóns nos con-
cursos celebrados recente-
mente, dos que destacan
nove primeiros prémios,
ademais de ser o 1º cuarteto
tradicional de gaitas que re-
presenta o noso país no
Festival de Lorient 02.

AA FonsagradaFonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

MUSEO COMARCAL
Os seus contidos xunto coa
paisaxe e a gastronomía ben
poden ser motivo dunha es-
cursión. Colección de arte
contemporánea titulada De
ida e volta, con Mónica
Alonso, Ignacio Basallo,
Manolo Paz, Paco Pesta-
na, Xoan Lomarti, Tereixa
Gómez, Álvaro de la Vega,
Manuel Patinha, Luís Bo-
rrajo, Fernando Villapol,
Xurxo Oro Claro e Ma-
nuel Moldes. Pezas da épo-
ca das mámoas, da época
castrexa e da romaniza-
ción. Etnografía coa repre-
sentación de: lareira, adega,
forxa, oficios rurais, a la-
branza, o monte, a escola, a
relixiosidade, a emigración.
Mostra arquitectónica con

maquetas, mapas e fotogra-
fías de pallozas, casas cú-
bricas e de corredor asi co-
mo hórreos e muiños.

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

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

LugoLugo
■ CINEMA

LA CIÉNAGA
Este xoves 19 vai ser pro-
xectada, dentro dun ciclo
de cinema latinoamericano,
no Auditorio Municipal
Gustavo Freire.

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

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

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

■ MÚSICA

HOLLYWATER
Este xoves 19, esta banda
lucense tocará no Clavi-
cémbalo para presentar o
seu primeiro CD. 

MORROVISIÓN
O Clavicémbalo vai cele-
brar, un ano máis, este fes-
tival, que desta volta será o
sábado 28. E o martes 31
Festa de Fin de Ano.

■ TEATRO

CURAS (REMIX)
Espectáculo irreverente,
que coas andainas destes
simpaticos curas asegura as
gargalladas do público.
Desta volta van actuar cun
sacerdote convidado: Mon-
señor Fishman, que estará
tras os pratos re-misturando
cancións de misa do Padre
Milucho. O venres 27 esta
comedia musical con se-
sión dj no Clavicémbalo.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servi-
zo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, fi-
gura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Ga-
liza, que está a ser reivindi-
cada polo investigador San-
tiago Prol. A mostra, sobre
a súa vida, poderase ollar,
durante este curso académi-
co, na Biblioteca Municipal
Francisco Carballo, de luns
a venres de 16 a 20 h. As
mañás resérvanse para gru-

pos de centros de ensino
que poden solicitar cita no
telf. 988 463 001.

MalpicaMalpica
■ TEATRO

MULLERES
Franca Rame e Darío Fo
perfilan os personaxes desta
obra, introducíndoos en situa-
cións grotescas, onde a arma
do riso desvela e bate nos pun-
tos máis feble e dolorosos ao
eterno antagonista, o home.
Pero o feminismo dos autores,
aínda sendo implacable, nun-
ca resulta fanático ou som-
brío. Tratase dunha visión crí-
tica e solidaria das, sempre di-
fíciles, relacións entre home e
muller. Será representada por
Uvegá teatro o venres 27 no
Auditorio Municipal.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

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

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do 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.

NoiaNoia
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO BAAMONDE
Sobre o deterioro da beira-
mar van os acrílicos e acua-
relas deste pintor, que po-
demos contemplar no Liceo
ata o 7 de xaneiro.

OrdesOrdes
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
A Casa da Cultura acolle-
rá, ata o 12 de xaneiro, esta
mostra de fotografías toma-
das nos anos 20 e 30 na
Costa da Morte, que pre-
sentan unha completa des-
cripción da vida do pobo
nesa época, quedando re-
flectidas todo tipo de activi-
dades laborais.

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.

■ TEATRO

Y DE REPENTE ¡PLIF!
Da man de P.T.V. Clowns o
luns 30 no teatro Principal.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

QUITTING
Dentro do ciclo de cine
oriental que está a promo-
ver Caixanova, esta fita
vaise proxectar o luns 23 no
Principal.

■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL IGLESIAS
Olladas é o nome da mostra
que o Pazo Mugartegui vai
acoller, ata o domingo 22.
Dá conta da experiencia vi-
vida polo fotógrafo durante
a súa estadía nunha Misión
en Costa de Marfín, co fin
de realizar un traballo foto-
gráfico para unha ONG.

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 desaparición
do considerado o derradeiro
artista da épica redentorista
da dramática hispanoameri-
cana. Esta mostra abranxe un
amplo percorrido plástico e
poderemola comtemplar no
Espacio para a Arte de Caja
Madrid, ata o 13 de xaneiro.

JENARO CARRERO
(1874-1902)
Exposición antolóxica, con-
memorativa do centenario
do seu pasamento, no edifi-
cio Sarmiento do Museo de
Pontevedra.

JOSÉ DE GUIMARÃES
A sala de exposicións Caixa-
nova na praza de San Xosé e
en Gagos de Mendoza  acolle,
ata o 4 de xaneiro, unha mos-
tra da súa pintura.

■ MÚSICA

MOON CUESTA &
SUGAR MOUNTAIN
A sala Camawey será o esce-
nario para estas bandas de
hard-rock, os primeiros de
Vigo e os segundos de Ponte-
vedra, o venres 27 ás 23 h. co
prezo da entrada a 3 euros. O
sábado 28 ás 23 h., concerto
flamenco da man dos ponte-
vedreses Los Potros; entrada
e consumición por 3 euros.

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

NA VIRADA
Presentarán o seu disco pa-
ra crianzas, Rolada das
Cantigas, no teatro Princi-
pal, o sábado 4 de xaneiro
en horario de tarde.

■ TEATRO

JUANILLO ESTEBAN
O espectáculo politoxicó-
mico Yoni Medio Gramo é
un monólogo cómico carga-
do de humor negro, salvaxe
e supercanalla. O sábado 21
ás 23:30 no Camawey.

PorriñoPorriño
■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
Da man de Artello Teatro
o mércores 2 ás 16 h. no
C.C. Municipal.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Poderiamos dicir que nesta
produción de Matarile Te-
atro, IGAEM e Teatro
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A banda de metal madrileña vai
levar a música do seu último tra-
ballo The gates of Oblivion, o
venres 20 ao Clavicémbalo de LU-
GO; e o sábado 21 á sala Código
de Barras de VIGO.♦

Dark MoorDark Moor

Esta banda vai dar un concerto en VIGO
o venres 20 na Iguana; e o sábado 21 en
La Burbuja de OURENSE.♦

BurningBurning

O Festival de Música de Vigo re-
mata esta edición do festival o
venres 20 co concerto no cine
Fraga (entradas no telf. 902 434
443) que van ofrecer Ensemble

Elyma e Gabriel Garrido, pre-
sentando a ópera A virtude das
frechas do amor de Cavalli, en
conmemoración da Batalla de
Rande.♦

ArAre-More-Moree

Luvas
Verdes, con

numerosos
premios

ao lombo,
participa
nas XVIII

Xornadas
da Gaita

este venres
20 en

FERROL.

O Café
Moderno de
PONTEVEDRA
alberga
a mostra
da Colección
AENA.

A brazo
partido é a
obra que
representará
Materile
Teatro o
domingo 22
en RIBADEO.
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Galán, se está a falar conti-
nuemente da morte, máis
cunha ironía que ratifica as
ganas de vivir e a necesida-
de de ser queridos por riba
de todo, co obxectivo posto
en rirmos das nosas mise-
rias cotiás. Será representa-
da o domingo 22 no Audito-
rio 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.

■ MÚSICA

MANUEL SIRERA
Estará no Auditorio Munici-
pal para cantar o sábado 28.

AA RúaRúa
■ MÚSICA

CORAL LICEO CASINO
DE VILAGARCÍA
O sábado 21 no C.C. Aveni-
da vai ofrecer un concerto.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

CINECLUBE
As súas proxeccións realí-
zanse na Facultade de Xor-
nalismo. Este xoves 19 ás
19 h. Asfalto (1929) de Joe
May; e ás 22 h. Silver city
(1969) de Wim Wenders.
e O repentino enriquece-
mento dos pobres de Kom-
bach (1971) de Volker
Schöndorff. O venres 20,
ás 19 h. A ansiedade de Ve-
ronika Voss (1982) de Rai-
ner Werner Fassbinder; e
ás 22 h. Opus I-V de Walt-
her Ruttmann, e O patrio-
ta (1979) de Alexander
Kluge.

■ DANZA

GELABERT -
AZZOPARDI CIA DE
DANSA
A compañía barcelonesa
vai actuar do xoves 19 ao
sábado 21 ás 22 h. no teatro
Galán.

■ EXPOSICIÓNS 

PACO PESTANA &
MANUEL PATINHA
Desde o venres 20 e ata o 9
de febreiro esta vai ser a
mostra que acolla o Audito-
rio de Galiza, baixo a súa
propia produción, na sala
Isaac Díaz Pardo.

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.

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 ga-

lería Citania (Agalia de
Abaixo 39) ata o 27 de de-
cembro.

PHILIP WEST
Metamorfosis Onírica é o
título que recibe a exposi-
ción que, ata xaneiro, aco-
llerá a Fundación Granell.
Ademáis de óleos e debu-
xos, mostranse documen-
tos e fotografías que per-
mitirán coñecer os víncu-
los de West con outros ar-
tistas e escritores de dife-
rentes países.

COLECCIÓNS DO
CGAC E ARCO
A colección do CGAC está
composta por 300 pezas,
das que vinte foron incor-
poradas recentemente (Mó-
nica Alonso, Xoán Anleo,
Rafael Baixeras, S. Ci-
drás, Elmgreen & Drag-
set, Duane Michals, Er-
nesto Neto, Manuel Vila-
riño), e nelas pódense ras-
trexar os temas da identida-
de e as relacións entre o en-
torno e o individuo. A co-
lección da Fundación Arco,
en depósito, fórmana cento
coarenta pezas e inclúense
as dúas adquisicións máis
significativas deste ano: a
vídeo-instalación Middle-
men 01 do holandés Aer-
nout Mik, e a escultura
bombilla Panneau Lumi-
neus nº 4, La Route 01 do
francés Xavier Veilhan.
Ata xaneiro.

MANUEL VILARIÑO
A fotografía do galego cir-
cula entre a vida e a morte.
Simboliza a unión enigmá-
tica da materia: o vínculo
de aniquilación e vida que
a existencia sempre des-
prega. A presenza continua
de animais fálanos do sen-
timento de precariedade e
intensa afección de quen se
atopa máis próximo dese
fondo desde a pura ele-
mentariedade. Fío e som-
bra permanecerá no
CGAC ata xaneiro.

MONA HATOUM
Esta libanesa residente en
London, maiormente, carac-
terizase, desde os inicios da
súa carreira, pola evolución
das investigacións sobre a
estética, a ética e a política.
A súa obra nace da vida co-
tiá, libre de convencións so-
bre o que é público e priva-
do. Manipula os obxectos
domésticos e o corpo huma-
no utilizando materiais di-
versos. Traballa con diferen-
tes escalas, da miniatura ao
desmesurado. Agora pode-
remos saber máis dela de vi-
sitar a mostra que o CGAC
lle adica ata xaneiro.

■ MÚSICA

ASTRUD
Pop en directo desde Barce-
lona para este xoves 19 ás
22 h. na sala Nasa.

NA VIRADA
Presentarán o seu disco pa-
ra crianzas, Rolada das
Cantigas, na inauguración
do Nadalxogo 02, no Pavi-
llón Multiusos do Sar, o xo-
ves 26 a partir das 19 horas.

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
O sábado 21 ás 18 h., acom-
pañada pola Collegium
Compostellanum, e baixo a
dirección de M. Zumalave;
prezo da entrada 3 euros. No
Auditorio de Galicia.

ESCOLA ESTUDIO
No clube de jazz Dado
Dada, este xoves 19 ás
22:30 h. festa fin de tri-

mestre da Escola Estudio
cunha repichoca do profe-
sorado e alumnado.

■ TEATRO

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..

VVigoigo
■ ACTOS

¿XOGAS? EN GALEGO
PODEMOS
Dentro deste programa te-
rán lugar de 18:30 h. a 20 h.
diversos obradoiros dirixi-
dos a crianzas de 4 a 10
anos. Este xoves 19 na li-
brería Andel sesión de Con-
tacontos. O venres 20 no
colexio Javier Sensat, ¿xo-
gas cando vai frío? O sába-
do 21 no C.C. de Teis,
Obradoiros de Reciclaxe,
Xogos co paracaídas, Can-
cións, Aros, Xogo da Ra...
O domingo 22 na Ludoteca
de Coruxo, Obradoiros,
Contacontos, Xogos, Bai-
les, Cancións... e Feira da

CURSO DE TROMPA
A Escola de Altos Estudios Musicais
organiza este curso para os días entre o
21 e 25 de xaneiro, e que será imparti-
do polo trompa solista da Orquestra
Filharmónica de Múnich, Eric Terwi-
lliger, no Auditorio de Galiza de San-
tiago. Para a inscripción é preciso en-
viar o boletín de inscripción antes do
10 de xaneiro acompañado do currícu-
lo a: Escola de Altos Estudos Musicais
de Galiza, Pavillón de Galiza, San Lá-
zaro s/n. Apdo. 150, 15703 Santiago
de Compostela. Telf. 981 577 126. Ta-
mén debe ser adxuntado o xustificante
do ingreso bancario que deberá facerse
na conta do BBVA 0182-5673-49-
0201504166; os alumnos activos debe-
rán ingresar 150 euros e os ointes 60.

BEGONTE E O NADAL
XXVII Certame xornalístico que pro-
move o C.C. José Domínguez Guizán
de Begonte (Lugo), e que atende ás se-
guintes bases: poderán tomar parte
neste certame as persoas que publi-
quen, en calquera xornal ou revista, en
língua galega ou castelán, algún traba-
llo ou serie de traballos sobre calquera
tema que faga referéncia ao Nadal en

Begonte ou na Galiza. Establecense
dous premios para os que se conside-
ren os mellores traballos, dotados con
600 euros e estatuiña de Sargadelos
para o 1º premio; e 300 e estatuiña de
Sargadelos para o 2º. O prazo de en-
trega dos traballos (no C.C. de Begon-
te) remata o 6 de xaneiro. A presenta-
ción deberá facerse por triplicado,
xunto cunha plica na que se fagan
constar os datos persoais do autor. Es-
te mesmo centro convoca o Certame
de Poesía sobre o Nadal coas mesmas
bases e premios, sendo a construción
dos pemas e a medida dos versos libres
e valorando aqueles textos que fagan
referencia a Begonte e o seu Belén
electrónico.

JULIO CAMBA
XXIV edición dos premios de xorna-
lismo convocados por Caixanova. Só
se acepta un traballo por autor, que de-
berá remitirse á Area Sociocultural da
rúa Augusto Gonzalez Besada 2, Pon-
tevedra, en sobre pecho suliñando o
destino para os premios Julio Camba.
Deberán presentarse un orixinal e 5 fo-
tocopias da páxina completa do xornal
que acolleu a publicación e que conte-

ña a data correspondente, acompañado
de plica coa dirección, NIF e teléfono
do autor. O prazo límite para a recep-
ción de todos os traballos que partici-
pen neste certame cerrase o 31 de xa-
neiro de 2003. O 1º premio (traballos
libres en castelán ou galego) é de 6.000
euros, o 2º (traballos libres en castelán
ou galego), o 3º premio (traballos de
carácter provincial ou local en castelán
ou galego) dotado con 1.800; e o 4º
premio (reportaxes libres) con 1.200

.

HISTORIA MEDIEVAL
DE GALIZA 2003
O premio convocado pola Editorial
Toxosoutos e a Fundación Comarcal
Noia, de investigación histórica, cultu-
ral, artística, económica, etnográfica,
etc. sobre o medievo na Galiza, réxese
polas bases seguintes: poderán conco-
rrer todos os autores, de calquera na-
cionalidade, que presenten traballos,
inéditos, en lingua galega ou portugue-
sa. A extensión deberá ser dun mínimo
de 150 folios a duplo espacio. Valora-
ranse o rigor, a innovación metodoló-
xica e o interese para a sociedade.
Presentaranse o orixinal e 5 copias an-

tes do 30 de setembro de 2002 na Edi-
torial Toxoutos, Cruceiro do Rego 2,
Obre, 15217 Noia (A Coruña). Con ca-
da orixina,l que deberá presentarse
baixo lema, xuntarase, en sobre pecho,
o nome completo, enderezo e teléfono
do autor, así como o título da obra. O
ganador recibirá un premio de 3.000
euros e o finalista 1.200.

ANTÓN AVILÉS
DE TARAMANCOS
II edición do certame literario de rela-
to de aventuras, ao que poderán conco-
rrer todas as persoas, de calquera na-
cionalidade, cun único traballo en ga-
lego de temática libre, inédito, enca-
drado no relato de aventuras. A obra,
cunha extensión entre 70.000 e
100.000 caracteres, presentarase por
cuadriplicado en exemplares separa-
dos, mecanografados por unha soa ca-
ra, debidamente grampados, cosidos
ou encadernados sen firma e cun lema
e ulilizando o sistema de plica. O pra-
zo de admisión remata o 6 de marzo de
2003. Os traballos serán remitidos ao
Concello de Noia, Rosalía de Castro 2,
15200 Noia (A Coruña). Establecese
un único premio de 3.000 euros así co-
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En PONTEVEDRA o Concello se-
gue realizando actividades con-
memorativas para dar a coñecer a
figura deste persoeiro tan vincula-
do á vila. Visitas guiadas polo Ro-
teiro Sarmiento: percorrido po-
los lugares e edificios do Centro
Histórico máis directamente ven-
cellados á súa vida e obra. Expo-
sición sobre Sarmiento: mostra
de caracter didáctico e divulgativo
que poderá ser cedida a entidades
e centros escolares previa solicitu-
de (departamento de normaliza-

ción lingüística do concello telf.
986 863 157). Sarmiento e Mou-
rente: exposición e publicación
realizada por diversas entidades
da parroquia. Tamén dispón de
exposicións itinerantes sobre As
murallas de Pontevedra, Santa
María a Maior, sobre diversas per-
soalidades da cultura galega, co-
mo Castelao, Murguía, Luís Ama-
do Carballo. Ademais ofrece ta-
mén visitas guiadas como: Rotei-
ro Castelao; Polo Centro Históri-
co; As murallas de Pontevedra.♦

Ano SarmientoAno Sarmiento

Que se celebra no teatro Principal
de Santiago ás 21 h. organizado
pola Asociación Galega da Lírica
e o Concello. Comezou o luns 16
coa mezzosoprano Lola Casariego
e o pianista Laurence Verna, e
continuará o sábado 28 coa sopra-
no Mariola Cantarero e o pianis-
ta Kennedy Moretti. O sábado 4
de xaneiro é a vez de Carmen
Acosta, soprano; Salvador Car-
bó, tenor; e Ross Craigmile, pia-
no. Rematará o mércores 8 de xa-
neiro con Elena de la Merced,
soprano; José Ferrero, tenor; e
Rubén Fdez. Aguirre, piano.♦

II Festival de ZarII Festival de Zarzuelazuela

Mariola Cantarero.

Na Virada
presentará

en directo o
seu disco

para
crianzas,

Rolada das
Cantigas, o

xoves 26 en
SANTIAGO.

O Arquivo
Fotográfico
Pacheco
está
exposto na
Fundación
Caixa
Galicia de
VIGO.



Nº 1.010 ● Do 26 de

infancia e a xuventude, cos
cibertitiriteiros do espacio,
un percorrido didáctico pola
historia do teatro de xeito
lúdico. E o luns 23 na Pra-
za Elíptica actuación do
grupo de títeres Tanxarina.

NOITES VIVAS
O programa da Concellería
de Xuventude oferecerá as
seguintes actividades para o
que resta do ano. No C.X.M.
Uruguai: selfservice (obra-
doiros libres), sala de xogos e
sala de internet, os venres 20
e 27, e os sábados 21 e 28;
postres de nadal o venres 20;
maquillaxe de festa o sábado
21; cociña internacional o
venres 27; vidrieiras o sábado
28. No pavillón do Berbés:
bailes de salón os venres 20 e
27; musculación e squash os
venres 20 e 27; tiro con arco
os venres 20 e 27. Na A.X.
Abertal: futbolin, internet, sa-
la multiusos, PIX, os venres
20 e 27, e o sábado 28; mara-
tón deportivo de futbito e ba-
loncesto, o venres 20; faino ti
mesmo (obradoiros libres), o
sábado 21 e venres 27; obra-
doiro de candeas aromáticas
o sábado 28. Na A.V. de Bea-
de: ciber, bailes de salón e ci-
ne (coa proxección de El rey
Scorpion) o venres 20 (La
habitación del pánico). Na
A.V. Dr Fleming: xogos de
mesa, acceso a internet o
venres 20; perfumes e bisute-
ría ecolóxica o venres 20. No
Espacio Xove do Castro:
campionatos de xogos na re-
de o venres 20 e 27, e os sá-
bados 21 e 28; obradoiro de
pintura adesiva en vidro, ven-
res 20 e sábado 21; obradoiro
de candeas aromáticas o ven-
res 27 e sábado 28. No Club
Slot: scalextric os venres 20 e
27. Na Praza Elíptica: obra-
doiros de globofléxia, henna,
malabares, elipting show e
elipting dance (bailes estan-
dar), os venres 20 e 27. Acua-
eróbic, o venres 20 na de La-
vadores, e o venres 27 na das
Travesas. No Plan Comunita-
rio de Teis: búsqueda do te-
souro polo barrio o venres
20. No Pavillón de Coia:
Wing Tsung, danzas do mun-
do, xogos de rol en vivo, ba-
loncesto mixto e pachanga, o
sábado 21; obradoiro-exhibi-
ción break dance e maquilla-
xe de efectos, o sábado 28.

BAILE FIN DE ANO
O martes 31 a partir da 1 h.
da mañá a A.V. Monte da
Mina de Castrelos organízao
no seu local social, coa ac-
tuación da orquestra Alcalá.

■ EXPOSICIÓNS

BELÉNS CAIXANOVA
As montaxes elaboradas
para a XXXVII edición do
concurso, e que poderán

verse no Centro Cultural
desta entidade.

GRANÍTICAS ESTRELAS
Mostra coa que a galería Ch-
roma (Florida 34) comeza a
súa andanza. Está formada
por obras de 24 artistas gale-
gos de recoñecido prestixio.

JUAN DÍAZ & DANIEL
ALONSO
Ata o 7 de xaneiro podere-
mos contemplar as pinturas
do primeiro e as esculturas
do segundo na galería Sar-
gadelos.

MESTURA
Na Casa da Xuventude,
mostra colectiva que será
clausurada o venres 27, e
que recollerá todas as mos-
tras 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).

REQUIE #2 REVISITED
Ata o 12 de xaneiro na Sala
de Mostras do Colexio de
Arquitectos (Marqués de Va-
ladares 27) poderemos con-
templar estas fotografías.

ANTE O NOVO MILENIO
Mostra de arte interna-
cional que o CC Caixanova
acolle ata o 6 de xaneiro.

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 trouxo
unha efervescencia creativa
pouco común en todos os ei-
dos da cultura. Galiza non es-
tivo á marxe. No ano 1980
naceu Atlántica, colectivo de
artistas e intelectuais unidos
por unha vontade común de
renovación que logrou que as
súas obras transcederan a ni-
vel internacional. R. Baixe-
ras, I. Basallo, L. Borrajo,
X. Cabanas, C. Corredoira,
A. Datas, M. Facal, J. Frei-
xanes, A. Goyanes, A. Gue-
rra, A. Huete, M. Lamas, A.
Lamazares, F. Leiro, J. Lo-
deiro, F. Mantecón, Q. Mar-
telo, M. Moldes, G. Mon-
roy, A. Patiño, R. Patiño, S.
Rivas, M. Ruibal, M. Vasco
e X. Vázquez son os artistas
representados nesta mostra
que o Museo de Arte Contem-
poránea de Vigo (MARCO)
elexiu para a súa inaugura-
ción. 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. 

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.

■ LEITURAS

VIGO POR MAGAR
Coarenta anos en branco e
negro, libro de Manuel Gar-
cía Castro, Magar, que será
presentado polo autor, Fer-

nando Franco, e Manuel
Bragado estes xoves 19 ás
20 h. na Casa do Libro.

■ MÚSICA

FUSIÓN A2
Noites de música na sala
Ensanche. Este xoves 19
jazz a cargo de Fusión A2.
O venres 20 Tumbling Di-
ce vai ofrecer un concerto
de música rock. O sábado
21 Los Bastillas van levar
a súa música pop ao local; e
o xoves 26 remata a progra-
mación do mes coa música,
tamén pop, de Ramón Fer-
nandez e Amaro Ferreiro.

SPEEDBALL + LASCIVOS
O sábado 21 ás 23 h. na sa-
la Nashville. Os primeiros
cunha música que mestura
punk, soul e rockabilly, con
influencias do blues-rock
acompañados polos coru-
ñeses Lascivos. Prezo da
entrada: 6 euros.

CONCERTOS DE NADAL
No C.C. Caixanova ás 20:30
o venres 20 actuará a Coral
Casablanca e Orquestra; o
domingo 22 a banda de mú-
sica Unión Musical de Va-
ladares; e o sábado 28, a
Coral do Real Club Nauti-
co de Vigo e a banda Unión
Musical de Valladares.

ORQUESTA CLÁSICA
Baixo a dirección de Ma-
nuel Martínez Álvarez-
Nava a agrupación viguesa
vai tocar o luns 30 ás 20:30
no 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

BELLE OTERO
O corpo que fala, basada
na obra de Marga do Val
sobre Carolina Otero, será
representada o venres 20
ás 20 e ás 22:30 no C.C.
Caixanova por Roberto
Cordovani e Eisenhower
Moreno.

CHÍMPATE CHÁMPATA
Espectáculo de títeres para
crianzas, de 3 a 8 anos, no
local social da A.V. Monte
da Mina de Castrelos, o sá-
bado 21 ás 18:30.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

PLATIS
Mar de nadie é o título da
mostra deste pintor que
acolle a galería Arcana ata
o 12 de xaneiro. Consta de
14 cadros en técnicas mix-
tas (acrílicos, temple, óleo).

■ MÚSICA

CAPELLA MADRIGALISTA
A formanción ourensá vai
estar o domingo 22 na Casa
da Cultura.

BragaBraga
■ CINEMA

OS FILMES
QUE EU NÃO VI
Baixo este título, o Teatro
Circo e a Companhia de Te-
atro de Braga van proxec-
tar fitas como O gusto dos
outros de Agnès Jaoui, en-
tre o venres 20 e o luns 23;
e entre o xoves 26 e o luns
30 poderase ollar O fabulo-
so destino de Amélie de Je-
an Pierre Jeunet.♦

PRES.O.S. GALIZA
www.casaencantada.org/presos

A organización non gobernamental de
axuda aos presos, PreS.O.S. Galiza, conta
cunha interesante páxina na que se dá con-
ta non só dos datos da asociación, senón
que se denuncia a situación dos presos coa
SIDA e a dos incluídos nos ficheiros Fies,
así como se subministra un completo in-
forme sobre as torturas nos cárceres. In-
clúese tamén información sobre as drogas
na prisión e ofrécese información xurídi-
ca, convocatorias e noticias.♦
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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

Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Roberto
Cordovani e
Eisenhower
Moreno
represen-
tarán Belle
Otero o
venres 20
en VIGO.

Platis
mostra a
súa pintura
na galería
Arcana de
VILAGARCÍA.



Corcubión é centro adminis-
trativo da Costa da Morte,
¿sentiuse a marea negra do
mesmo xeito que no resto das
localidades?

Obviamente o centro da crise
está en vilas como Fisterra ou
Carnota. Ir alí e mirar o que está
a acontecer dá ganas de chorar.
Pero a Costa da Morte funciona
como unha cadea económica. Se
unha vila está mal, o resto vense
directamente afectadas. Ade-
mais, afectadas directamente es-
tán máis de 120 familias, que se
adican á pesca e ao marisqueo.

¿Como está a ser a organiza-
ción do operativo de limpeza?

¿Organización? Aquí non sa-
bemos que é iso. Dende o princi-
pio ninguén nos comunicou na-
da, non existiu información, aín-
da que nós sabiamos o que ía
acontecer. Trátase dunha quebra
total das administracións. Agora
temos que conseguir todos os
medios gratis, autoorganizarnos
para ir limpar. Non existe coordi-
nación entre os concellos. Fíxose
unha delegación na que só están
representados os alcaldes do PP.
Traballamos sen ningún tipo de
apoio. Estou esgotado, pero pro-
curo que non me venza.

¿Como valora a resposta da
cidadanía?

A resposta dos cidadáns está
a ser inmensa. Eles son o único
positivo que se pode sacar desta
traxicomedia. A traxedia sufrí-
mola o pobo, mentres que a co-
media a fan as administracións
estatal e galega en TVE e na

TVG. Están xurdindo novos va-
lores a partir das manifestacións
que marcan un antes e un des-
pois no noso país. Eu mesmo
presidín unha concentración de
protesta en Barcelona, na última
rehabilitación que fun facer.

Tamén están chegando vo-
luntarios de diferentes puntos
de Europa para axudar nas ta-
refas de limpeza...

É un acto de solidariedade
que non podemos agradecer o
suficiente. Todos xuntos estamos
padecendo a falta de recursos e
medios para loitar contra a ma-
rea. Ademais, tamén existe unha
carencia enorme de información
por parte do Goberno. Por este
corredoiro marítimo transportán-
se todo tipo de mercadorías, in-
cluso armas, coa complicidade
do Estado. Un auténtico acto de
terrorismo que se ven repetindo
constantemente e non quero re-
cordar o que pasou co Casón...

¿Que lle parecen os actos
de solidariedade televisivos?

Ese programa de Pedro Ruíz
pareceume noxento. Agás Inmanol
Arias, que denunciou claramente a
falta de liberdades que temos no
Estado, o resto foi un cúmulo de
vergoñas. Montan eses culebróns
para tapar as súas carencias.

¿Pode describir algunha si-
tuación que exemplifique a
gravidade da traxedia?

Unha imaxe que teño garda-
da foi a de ver as rúas de Muxía
ateigadas de chapapote. daba a
impresión de que estiveramos
nunha mina do Amazonas de hai

200 anos. Foi a exemplificación
máis clara da impotencia dunha
nación sen Estado. A sociedade
civil é a única que está actuando
á altura das circunstancias.

¿Pensa que pode producir-
se unha viraxe na mentalidade
da xente?

Produciuse un impacto am-
biental e económico importantí-
simo. A longo prazo rompeuse

unha cadea natural que vai custar
moito restablecer. A xente hoxe
non é parva, sabe cales son as
consecuencias desta desfeita. Os
da aldea non son coma antes,
quen máis e quen menos ten un
universitario ou un bachaler na
familia que lle pode explicar o
que acontece. Agora só nos que-
da seguir traballando e dosificar
os esforzos para poder tirar.♦

Nº 1.061.
Do 19 ao 25
de decembro
de 2002 Solidarízase con Galiza

o Málaga club de fút-
bol, o mercado de Le-

gazpi promocionará o Gali-
za calidade, unha web de
voluntarios manda comer
mexillóns do Noroeste (das

zonas non afectadas). Os
galegos sempre foron moi
queridos, con ese acento,
pero nada separatistas. Gra-
ciosos, como o inesquecíbel
Xan das Bolas. Traballado-
res exemplares: segadores e

serenos e amas de cría en
Madrid, soldados (dos que
non volvían) en Marrocos.
Sendo todo iso tan certo,
¿de onde virá logo esa pro-
pensión do Goberno a es-
quecerse de Galiza?♦
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A economía
do desastre
MANUEL CIDRÁS

Hai certo materialis-
mo vulgar e moi es-
pallado entre aqués

que ten fama de honrados
na vila, para o que todo se
arranxa con cartos. Con-
forme a el, no caso da ca-
tástrofe do Prestige a ne-
glixencia dos responsables
políticos da desfeita non é
nada comparada coa pres-
teza en habilitar axudas pa-
ra os que non poden pes-
car. Reducida a desfeita ao
desastre económico, este
se palia cunha economía
do desastre que asegure
aos afectados o turrón no
Nadal. Subsidios a conta
de indemnizacións, axudas
independentes delas, con-
tratos para ir limpar com-
patibles cos subsidios por
estar parados, exencións,
desgravacións e un com-
plexo tecido de esmolas
configuran o nivel máis
elemental desa economía.
Máis sustanciosos son os
contratos coas empresas
que xestionan a desgracia,
dende a cuestionada Re-
molcanosa, que cunha man
ofrece unha estacha e coa
outra estende un contrato,
ata a denostada Tragsa,
que divide a voluntarios e
contratados. Coma o ente-
rrador non lle desexan mal
a ninguén, pero a cada un
no seu oficio que non lle
falte traballo. Están tamén
os que fabrican máscaras,
pas, traxes brancos desbo-
tables, forquitas, barreiras,
os das chuponas ditas
skimmers, o Nautile, Auda-
sa poñéndose as botas en
días de manifestación e
tantos máis que todos non
poden ser ditos.

A economia do desas-
tre ten efectos perversos,
xa coñecidos pola loita
contra os incendios. Están,
por parte, as perversións
morais derivadas de que o
mal dos máis sexa o nego-
cio dos menos (¡pero o
máis inmoral é querer la-
var con cartos o piche das
conciencias!). Logo están
as pervesións económicas,
porque a economía do de-
sastre tende de seu a ser
pan para hoxe e fame para
mañán. Claro que é preci-
sa a asistencia, e funda-
mental a solidariedade da
que tantas mostras vemos
estes días. Pero a nosa per-
vivencia nacional esixe
superar o fatal binomio
desastre económico/eco-
nomía do desastre en fa-
vor dunha economía da
reconstrución integral: re-
xeneración do medio na-
tural, reconstrución do te-
cido produtivo e, alén de
límite calquera, reconstru-
ción nacional que nos re-
dima do foro perpétuo que
lles debemos a quen de-
tentan o poder de pais a fi-
llos. Voltando ao primeiro:
de aqués que tén fama de
honrados na vila.♦
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UNHA NOVA COLECCIÓN
PARA SABER QUÉ SON E

CÓMO FUNCIONAN
AS COUSAS

¡POLA COMPRA DE
5 LIBROS ESTA MOCHILA DE

AGASALLO!
Fai o teu pedido no telf. 986 433 830 ou por correo electrónico subscripcións@anosaterra.com

A NOSA TERRA

7 EUROS CADA LIBRO

Rafael Mouzo, alcalde de Corcubión

‘Sufrimos as consecuencias de ser unha nación sen Estado’
RUBÉN VALVERDE

Alcalde de Corcubión desde 1979, Rafael Mouzo foi unha das cabe-
zas visíbeis das protestas contra o desastre do Casón, un accidente
do que hai poucos días se cumpriron quince anos. Da actual catás-
trofe, este abandeirado da democracia louva a actuación da socieda-
de civil e critica a ocultación de información por parte dos poderes
públicos. A pesar do seu delicado estado de saúde ten forzas para loi-
tar contra aquilo que considera como “unha agresión contra o país”.

Rafael Mouzo, á esquerda, mostrándolle ao escritor arxentino Osvaldo Bayer o lugar
onde se afundiu o Cason.                                                                  XA N  C ARBALLA




