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Gañarlle á marea negra
CON UN MES E VINTE DÍAS DE RETRASO, O PP AGARROU

por fin o leme. Sen embargo o espertar da modorra gubernamental, esixido pola oposición e a cidadanía (¡Tomen a iniciativa!
¡Gobernen!), non está sendo orientado á resolución do problema
da marea negra. Como di, neste mesmo número, un científico,
presente no submarino Nautilus, o Prestige segue vertendo unhas
180 toneladas/día e que chegue ou non ás nosas costas depende
só dos ventos e das correntes. Para sorpresa da poboación galega
e foránea que segue o problema “as praias están esplendorosas”
(o ministro Trillo dixit). ¿A que se dedican xa que logo os que
gobernan? Pois a colocar barreiras que impidan que a oposición
contamine os seus bancos de votantes. A estratexia é negar os
erros propios e culpar os que critican, tirando do baul, se é menester, o espantallo do terrorismo. O PP dá internamente por perdido un 5 ou 6% dos seus electores. A súa obsesión agora é fidelizar os que lle quedan, que non son poucos. Aos directores de
prensa pídenlle que reduzan a cobertura do problema da marea
negra, mentres os seus líderes intentan estigmatizar a todo aquel
que se mova. Causa pasmo ver o doberman Xaime Pita condenando á fogueira a varios centos de miles de manifestantes, aos
que hai só uns días Xesús Palmou, secretario xeral do PP-G,
anunciara a súa solidaridade e a unha plataforma Nunca Máis á
que o mesmo Palmou fixera xestións para sumarse. Por certo, señor Trillo: o problema non está só nas praias “esplendorosas”,
que vostede coñecerá como veraneante, senón tamén nas rochas
que é onde, en moitas zonas, se colle máis marisco.♦

O vicio de ler en vacacións
Andel de novidades
(Páx. 24 e 25)

Xosé Monteagudo
As voces da noticia
Premio Blanco Amor 2002

PA C O VILABARR O S

Un periodista viaxa a unha pequena vila de Galicia interior co
propósito de desenlear un crime acontecido dez anos antes.
A través da voz das testemuñas, a novela vai
recreando, de xeito maxistral, as
tensións que configuran un mundo
autónomo e abafante, ó tempo que
reflexiona sobre as máis fondas
motivacións humanas cunha
linguaxe literaria anovadora.

Nº 1.062 ● Do 26 de decembro ao 3 de xaneiro de 2002 ● Ano XXV

¡NUNCA M IS!

Madrid minimiza o desastre e afirma que só hai
dúas praias afectadas

A presión obriga o Goberno central
a comprometer máis medios
A. EIRÉ - H. VIXANDE - R.VALVERDE

O Goberno central non trouxo máis medios para loitar contra o fuel porque non quería gastar
diñeiro. A folga de fame de varios confrades e as mobilizacións conseguiron que contratasen
barreiras e bombas nos EE UU e Noruega. Pero en Madrid seguen máis preocupados dos efectos políticos que dos económicos, sociais e medioambientais: os ministros negan a evidencia.
“Pasámonos de presuposto”. Con
estas palabras xustificaron no Goberno central ante as confrarias a
negativa a traer os medios que estas demandaban hai un mes para
combatir a marea negra. Tiveron
que porse en folga de fame e ollar
o apoio popular para prometer
gastar 12 millóns de euros. Ante
esta promesa, os confrades e o
pintor Correa Corredoira abandonaron a folga de fame.
“Cederon ás nosas presións,
que polo que se viu, non era cousa do outro mundo: pedíamos
medios para defender as nosas
rías. Só facía falta un pouco de
vontade”, explica un cansado
Francisco Iglesias, patrón maior
de O Grove despois de abandonar a folga de fame.
Pero os mariñeiros non se fían. Outro dos folguistas, Manuel
Maneiro, patrón maior da Pobra,
considera que “inventan mentiras para tranquilizarnos, porque
os medios non chegan”. Se o Goberno central non cumpre as promesas, as protestan irán a máis.
“Dixeron mil veces publicamente que dispoñían de todos os
medios existentes para loitar
contra a marea negra. Quedaron
en evidencia, non os tiñan”, afirma Francisco Iglesias.
O compromiso a que chegou
o subdelegado do Goberno central, Alexandre Millán Mon, cos
folguistas é traer barreiras transoceánicas para impedir que a
marea entre nas rías, succionadores para chuchar e gabarras para
botar o fuel recollido. Serían 50
bombas de achique para cada ría

e 17 barreiras transoceánicas,
cinco delas con bombas incorporadas. Millán Mon tamén se
comprometeu a que o Goberno
autonómico establecese unha liña de axudas para compensar os
gastos que están a pagar en solitario as confrarías e das embarcacións pesqueiras que participan na recollida do fuel.
Os medios que o Goberno
promete 40 días despois traer,
non son algo novidoso, xa se
usaron con éxito en 1989 cando
o accidente do Exxon Valdez en
Alaska. Anunciou o Goberno
central que existen no mundo 17
dispositivos combinados de barreiras transoceánicas con succionadores incorporados. Segundo o gabinete de crise, cinco
xa están en camiño. Veñen dos
EEUU e de Noruega. (A mesma
semana do accidente do Prestige,
A Nosa Terra demandaba na súa
editorial que trouxeran estas barreiras que os noruegos posúen
para illar os fiordos e así preservar as nosas rías).
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marea negra pode estar na Galiza
nunha semana, segundo fontes

Unha “visión magnífica”
Día a día sucédense os partes
cosméticos sobre o estado do
Prestige por un equipo médico
habitual no que repiten unha e
outra vez que lograron cauterizar
algúns dos achaques. Pero as
fendas do barco aumentan ata
sobrepasar xa a vintena. Cada
vez sae á superficie máis fuel,
158 toneladas diarias, segundo
Portugal e está a formarse outra
importante bolsa nas imedia-

Director:

Colaboradores:

Afonso Eiré López.

GALIZA: Bieito Iglesias, X.L. Franco

Redacción:
Edita:

cións do fundimento dunhas 4
mil toneladas de fuel. A cuarta

Xan Carballa, Manuel Veiga, Horácio
Vixande, Carme Vidal, Paula
Bergantiños, César Lorenzo Gil, Mar
Barros, Rubén Valverde, Paco Vila
Barros (Fotografía).

Cesáreo Sánchez Iglesias.
CONSELLEIRO DELEGADO:

Edicións Especiais:

Xosé Fernández Puga.

Xosé Enrique Acuña.

VOGAIS:

Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.

Xoselo Taboada.

SECRETARIO:

Coordenación Humor Gráfico:

Xan Piñeiro.

Picho Suárez.

Deseño de Maqueta:

Grande, Abelardo Vázquez, Xoán Vila,
Santiago Jaureguizar, Manuel Monge,
X.L. Muñoz Portabales, Martina F.
Bañobre, X.C. Garrido Couceiro, X.M.
Sarille, Miguel Barros, Xesús Veiga, Mª
Pilar Garcia Negro, V.M. Vázquez
Portomeñe, A. Gato Soengas.
S OCIEDADE: Perfecto Conde, X. Vázquez
Pintor, Encarna Otero, Xavier Queipo,
Henrique Harguindey.
ECONOMÍA: Manuel Cao, Ramón
Maceiras, Carme Vences, Bieito
Lobeira, X.F. Pérez Oia.
PENÍNSULA: G. Nuno de Faria, Manuel
Lombao, Daniel Álvarez, A. Marqués.
MUNDO: Xulio Ríos, Moncho F. Leal,

portuguesas. Todo vai depender
do vento. A terceira vaga de chapapote, deixou o seu compoñente de morte na costa dese nome e
viaxa, fraccionalmente, cara
Francia. Pero pode dar a volta e
emporcarllar a costa de Lugo, ata
agora a única galega que se salvou. Anúnciase que os ventos rolarán ao noroeste o día 27.
Pero a operación cosmética
do PP aumenta en intensidade. O
ministro de Defensa, Federico
Trillo, despois de percorrer Galiza en helicóptero, afirma que
“non hai praias manchadas de
chapapote”. Trillo tivo unha visión idílica: “os areais están limpos e esplendorosos, a visión é
magnífica”.
O Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, asegurou
nunha comisión parlamentaria
que das nosas 1.064 praias, só 8
teñen problemas graves, aínda
que recoñece que 516 están parcialmente “afectadas”.
Fraga Iribarne tamén considera que “as rías está moi limpas
e cubertas de relucentes gaivotas”. Aínda así recoñece tamén
que estas son “as navidades maís
tristes da miña vida”.
“Minten como bellacos, traicionaron á xente”, afirma Francisco Iglesias, patrón maior de O
Grove e moitos galegos e voluntarios prefiren non escoitar a radio para “non ouvir parbadas”.
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de ministros que, por sorpresa,
para non recibir a ira dos veciños, se achegarán ao litoral.♦
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Corina Porro xa tiña
as competencias sobre
voluntariado
Fraga Iribarne anunciou como
un dos fitos da Xunta na catástrofe do Prestige que a conselleira de Asuntos Sociais, Corina
Porro, ía asumir o 1 de xaneiro a
coordinación de todos os voluntarios pero esa consellaría xa tiña
esa competencia antes de tomarse esa decisión, e non a exerceu.
Hai, xa que logo, perguntas que
facerse: ¿Por que tarda máis de mes
e medio en asumir esa función?
¿Por que se agarda ata o 1 de xaneiro? ¿Que vai pasar con Corina
Porro cando Fraga remodele o Goberno o próximo mes? ¿Seguirá como coordinadora usurpando as funcións do sustituto ou será relevada?
A día de hoxe descoñécense
aínda os planos que ten a Consellaría de Asuntos Sociais para
coordinar os voluntarios, despois
de afirmar que lle vai dar “un xiro de 180 grados á sua xestión”.

Unicamente se anunciou que un
dos obxectivos marcados por
Fraga é o de “establecer un único número de teléfono para que
os voluntarios de España e de
Europa se podan apuntar...”.
Olaia Fernández, deputada do
BNG, presentou unha interpelación no Parlamento no que lle pergunta á conselleira non só polos
planos que ten para o voluntariado, senón por qué a Xunta ven rechazando a colaboración de voluntarios debidamente equipados,
que puxeron á súa disposición algúns concellos e universidades.
Os nacionalistas consideran
que o único que pretende facer a
Xunta co voluntariado é “facerse
visíbel como tal ante a cidadanía”. ¿Será que agardan traxes co
anagrama da Xunta para comezar a coordinar o voluntariado?,
pergúntanse os nacionalistas.♦

O Goberno central encubriu a crise do
Prestige desde un primeiro momento por
interese electoral. Foi o propio Aznar o
que decidiu mandar o barco “alá fóra” e
agardar que o mar tragase todo, por iso
non pode cesar a Cascos. O Goberno autónomo asumiu a estratexia do Goberno
central e cando quixo reaccionar xa non
podía dar marcha atrás sen enfrontarse
directamente a Madrid. Fraga negouse.
Agora o PP unificou a súa estratexia.
Pero non para pór a andar un plano que
resgate a Galiza da crise económica, social e ata psicolóxica. O PP establece a
súa grande preocupación en paliar os
efectos electorais que sobre o partido ten
a súa nefanda actuación. O fuel está aínda asolando Galiza, non se sabe por canto tempo, pero o PP xa instalou a polémica en Madrid.
Elévase así a categoría de problema
de Estado a trécola de Jesús Caldera no
Congreso, cando, como denuncian os so-

O presidente do PP ourensán
denuncia falta de medios,
descoordenación e ineficacia
A voz galega do PP deixouse
ouvir unhas horas antes que en
Compostela o seu partido tratase de escenificar a unidade interna. Non foi un Xosé Cuiña
presente nas fotos, pero sempre
calado, senón Xosé Luís Baltar,
presidente da Deputación e tamén do partido en Ourense.
Nun comunicado, pactado co
BNG e PSOE, cuestionou pacticamente todas as actuacións
das autoridades centrais e autonómicas na crise do Prestige.
Baltar, como outros dirixentes populares en privado,
afirma publicamente que o accidente do Prestige “revelou
de forma dramática que as administracións competentes
non aprenderon as leccións
dos graves accidentes acontecidos no pasado”. Tamén sos-

tén no comunicado que “non
se tomaron as medidas necesarias e posíbeis para acabar coa
indefensión do noso país”.
Critica tamén “a carencia
de medios e de organización”
como causantes de “impedir
que os traballos de limpeza de
fuel e de contención da marea
negra se realizasen coa intensidade e eficacia necesarias
para reducir na medida da posíbel os efectos”.
Pero o dirixente do PP vai
máis alá no seu comunicado
institucional afirmando que “as
ofertas de miles de voluntarios
non foron ata de agora ben apro-

Madrid centro da polémica
cialistas, o propio Goberno leva mentindo todo un mes, mentiras recoñecidas
polo mesmo Mariano Raxoi.
O PP acusa ao PSOE de “falta de lealdade” e mesmo de “traición de lesa patria” como os censurou Fraga por apoiar
unha comisión de investigación en Bruxelas. Trata de impedirlles realizar oposición e, ao mesmo tempo, de descalificar as súas críticas ante a sociedade.
Na Galiza a estratexia é distinta. Despois duns meses de tregua co BNG, volta a aventoar o problema da violencia. A
policía busca o encontronazo cos manifestantes, usando a forza con destreza
para deslexitimar a loita de “Nunca
máis”. Co seu efecto de acción desmedida, propia do franquismo (A Coruña) ou

provocativa (Vigo) tenta restarlle apoio
ás mobilizacións daquela persoas máis
próximas ao PP. Non lles importa mesmo
utilizar á Monarquia magnificando ou
desenfocando os incidentes en Vigo cando a inauguración do MARCO.
No plano institucional, o PP volta a
usar as mesmas renarterías. Trata que os
deputados e alcaldes do BNG respondan
de igual xeito aos seus engados. Tentouno Cuiña con Beiras o día da moción de
censura (“xa me ocuparei de vostede”,
díxolle desde o escano), o conselleiro de
Xuxtiza, Antonio Pillado, no pleno dos
orzamentos (“deixádemos a min”), ou o
ex conselleiro e agora deputado Castor
Gago cando lle chamou “sinvergoña” ao
deputado nacionalista Bieito Lobeira. É

veitadas polas administracións”.
A denuncia da descoordinación e da ineficacia da Xunta e
do Goberno central, contrasta
coa versión oficial do seu partido, ditada ao día seguinte nunha reunión en Compostela na
que se dá todo por ben feito.
Algúns dirixentes do PP galego
tamén criticaron que esta reunión, á que asistiron Rajoi, Rato, Oreja e Arenas, fose presentada como de apoio á Xunta
“cando a culpa de todo o acontecido é de Madrid que errou
totalmene ao comezo e logo
tardou un mes en valorar axeitadamente a situación”.♦

a mesma táctica que usan os voceiros
municipais, por exemplo, Figueroa en
Vigo, insultando o alcalde Lois Castrilo.
Ademais, din os nacionalistas, “Fraga
voltoulle sacar o bozal a Pita”.
Axudándolle ao PP na súa campaña,
aparecen uns misteriosos artefactos esboirando contedores. (O alcalde de Poio, o
nacionalista Luciano Sobral, denuncia
que hai meses que neste concello se veñen
producindo tales atentados sen que recibise nunca as explicacións demandadas).
O Goberno central comprométese a
concentrar todos os actos electorais e ministros que lle pidan na Galiza, mentres
usa á Monarquía como símbolo para facer visíbel un Estado ausente pola deixación do Goberno. O alcalde coruñes,
Francisco Vázquez, colabora con esta estratexia “como pago por non levar o petroleiro á Coruña”, afirman fontes socialistas, que revelan que Vázquez foi preguntado sobre esta posibilidade.♦
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Carnota, un concello rodeado primeiro polas lapas, logo polo Prestige

‘Os voluntarios fan un labor loábel,
pero para retirar o fuel necesitamos maquinaria’
A marea negra afectou integramente aos 34 quilómetros de litoral que ten Carnota, unha localidade da Costa da Morte que,
como o resto da comarca, vive
do mar. Mentres o seu alcalde
loita por salvar os últimos recursos do municipio, as axudas da
Xunta van chegando a pingas.
Carnota é un concello costeiro
cercado polas lapas, a emigración e agora a contaminación do
fuel deitado polo buque Prestige.
Ante unha catástrofe como esta,
máis de 600 postos de traballo directos corren o risco de perderse.
O fuel da marea negra non
deixou limpo nin un dos 34 quilómetros de costa que ten o concello
de Carnota, un municipio costeiro
lonxitudinal que como todo o litoral, vive do mar. “A contaminación afecta ás 32 praias e 17 portiños, ou calas, que temos no municipio”, asegura o alcalde, o nacionalista Manuel García.
Ante dimensión da catástrofe,
Manuel García non parou de reclamar ante as autoridades medios
materiais que permitisen afrontar
con éxito a limpeza das zonas
afectadas e, sobre todo, a eliminación das manchas de fuel que
ameazan os mellores bancos da
zona. “Hai que facer desaparecer
as entre cinco e seis mil toneladas
de fuel que hai flotando xusto enriba das zonas de maior riqueza
marisqueira”, di o alcalde.
O granadino José María Durillo é un dos dous mil voluntarios
que a fin de semana do 21 e 22 de
trataron de recoller o fuel da costa
de Carnota. El, en concreto, chegou o venres 20 acompañado doutras 109 persoas, nunha viaxe organizada pola Área de Medio Ambiente do concello de Granada.
“Acabamos de chegar a non sabemos ónde imos a hospedarnos”,
dicía o mesmo venres enfundado
nun traxe de augas e armado de
material para recoller chapapote.
Esforzo loábel
A presencia de milleiros de voluntarios chegados a Carnota
merece o cualificativo “loábel”
por parte do alcalde, quen considera sen embargo que a súa entrega representa un esforzo pouco operativo. “Non son de recibo
esas cadeas humanas, estamos
insistindo á Xunta que hai que
mecanizar a recollida e limpeza
do fuel”, advirte Manuel García.
En Carnota precisan de maquinaria pesada para construír accesos ás súas numerosas praias e
para proceder a limpalas. “Parece
que o domingo 22 xa entenderon
que hai que facer as cousas como
diciamos nós –afirma o rexedor–,
eu non son ningún experto pero
caía de caixón que era así e o tempo rematou por darnos a razón”.
Certamente, a chegada ao concello dunha máquina de araña o do-

O traballo individual pouco resultado dá cando hai que recuperar 34 quilómetros de praia só no concello de Carnota.

mingo 22 serviu para recoller
nunha soa praia 750 toneladas en
só unha xornada de traballo.
Pero os problemas do alcalde
de Carnota non se quedan na reclamación de maquinaria que permita acometer o labor de limpar
as praias e as zonas de rochas e a
esixencia de barreiras para que
non se achegue a marea negra. No
medio da crise non tivo máis remedio que ter un pé en Santiago e
outro en Carnota para máis reclamar apoio por parte da Xunta de
Galiza. “Os problemas de organización e loxística que comporta
ter 2.000 voluntarios obrigan a
dar solución e ata onte a Consellería de Sanidade non enviou unha UVI móbil por se había un accidente durante as labores de limpeza”, dicía o luns 23.
A maioría dos voluntarios que
acoden a Carnota proceden de fóra de Galiza: un auténtico filón
para a prensa, que anda á procura
de foráneos como se a maioría
dos que están nas praias non fosen galegos. Cara onde non bota
unha ollada a prensa é ás dificultades que a Xunta pon aos voluntarios de Carnota para desenvolver o seu labor. “Estivemos a facer comidas para os voluntarios

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

de fóra, pero agora resulta que vai
facelo un cátering porque nós
non somos manipuladores de alimentos e a Xunta non nos permite cociñar”, denuncia un dos voluntarios. “Pero esa empresa só
pode facer comidas para cen ou
duascentas persoas –engade–, e
pregúntome eu cómo lle van a dar
comer aos restantes voluntarios”.
Ao contrario do que acontece
en amplas zonas do país e sobre
todo nas Rías Baixas –onde os
voluntarios son milleiros de mozos e mozas das respectivas localidades–, en Carnota os voluntarios teñen que vir de fóra porque a mocidade marchou emigrada para as illas Canarias porque as alternativas económicas
na comarca non existen.
Mar e emigración
“O mar e a emigración son as alternativas”, asegura Manuel
Souto, veciño de Carnota e integrante da Plataforma Nunca
Máis nesa localidade. “Primeiramente –engade–, a xente marchou aos Estados Unidos e máis
recentemente ás Canarias”.
A sangría da emigración
Continúa na páxina seguinte

O Exército perdeu a oportunidade de xuntarse co resto dos voluntarios para traballar
na recuperación do litoral.
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afecta por igual a toda unha Costa da Morte víctima dun illamento que en Carnota xúntase a circunstancias particulares. Desde
1992 o monte do concello –o
municipio conta con seis comunidades de montes– arde cunha
puntualidade asombrosa.
“En 1992 foi o primeiro grande incendio; ardeu todo e repoboárono con piñeiro manso con regos de arriba a abaixo en vertical,
xusto como non se debe facer. E
en canto os piñeiros teñen un metro de altura, arden de novo. É
unha opinión moi estendida en
Carnota que as empresas repoboadoras están detrás, pero só é unha opinión”, di Manuel Souto.
O último lume grande produciuse en setembro de 2000. “Lémbroo porque estaba en San Sebastián e cando volvín xa non había
monte”, explica Xoán Caamaño,
outro veciño da vila. A seguinte
catástrofe padecida por Carnota
foi a do Prestige e a Xoán tocoulle
a organización do voluntariado e
da limpeza das praias e, como non,
tamén se queixa da ineficacia da
Xunta: “As praias máis afectadas
son as de Simprón e Panchás. A
primeira fixéronlle acceso e puxéronse a traballar, pero Costas, que
é quen fai os informes, non debe
saber que existe Panchás, iso que
hai milleiros de toneladas nesa
praia”, protesta Xoán Caamaño.
A praia de Panchás estivo esquecida pola Xunta durante 36 días. Non se fixo ningún tipo de acceso e cando por fin se montou un
operativo para limpala, houbo que
chegar ata ela desde unha praia veciña, o que dificultou as labores dos
voluntarios. Tanto é así que o tractor empregado para cargar o chapapote que recollían os voluntarios revelouse como case inoperativo.

A piscifactoría Stold Sea Farm, de Prodemar, empregou un skimmer para salvar o rodaballo.

Danos económicos

Salvar os bancos marisqueiros
A pesar de todos os atrancos, hai
deseñada unha estratexia para
afrontar a catástrofe en Carnota. O
primeiro obxectivo é salvar os bancos marisqueiros e impedir que o
fuel chegue á piscifactoría de Lira,
a maior granxa de rodaballo do
mundo e unha das dúas piscifactorías do concello –a outra está situada en Quilmas e pertence á mesma
compañía norueguesa. “É unha
empresa privada, seino, pero a min
móveme salvar os postos de traballo, unhas cento cincuenta persoas”,
lembra o alcalde Manuel García.
“Temos un skimmer –chuchador de fuel por procedementos
mecánicos– na boca de recollida
de auga do mar e outro máis pequeno no pozo de bombas para extraer a graxa que se poida colar”,
explica un técnico de Remolcanosa, a empresa á que a piscifactoría
alugou o material para impedir
que o fuel chegue ás piscinas dos
rodaballos e remate con eles.
De momento, na piscifactoría
de Lira as medidas adoptadas foron positivas e non hai mortaldade de peixe. “Levamos catro días
e de momento o skimmer só se
atascou unha vez”, explica o técnico de Remolcanosa. Con todo,
xunto ao extractor, estase retirando fuel do mar cunha grúa cunha
gaiola de ferro aberta por arriba.
O procedemento tamén funciona
aínda que é moi rudimentario.

colmaba as aspiracións de autogoberno, pero demostrou que este era insuficiente. O Exército tiña a oportunidade reconciliarse
coa sociedade, pero nas praias
galegas e nas de Carnota preferiu
a segregación, apartarse dos voluntarios e mesmo impedir que
traballasen a carón dos soldados.
“Esta praia límpoa eu”, parecían
dicir cando non permitían o acceso dos voluntarios ás zonas nas
que traballaba o Exército.
Sen embargo, para o alcalde de
Carnota iso non representa un problema porque a dimensión do desastre leva a que toda diferencia
quede superada polos acontecementos. “Hai tantas praias que limpar, tanto que facer, que cada quen
pode elixir a praia que limpa”, ironiza con amargor Manuel García.
Tanto que facer tamén significa poñer a salvo os bancos marisqueiros que hai entre Lira e Lariño e entre Caldebarcos e Pinto. O
norte e o sur do concello son as
zonas máis afectadas polo desastre. Aínda que non quedou a salvo, os estragos na praia de Carnota, no centro do municipio, revisten menor gravidade. Os oito quilómetros do areal máis grande do
país constitúen unicamente depósitos de galletas de combustíbel,
pero non están sepultados baixo
un metro fuel, como acontece no
norte e no sur dese concello.

“En setembro de 2000 marchei uns días a San Sebastián e ao
volver xa non había monte, ardera”, conta Xoán Caamaño. A
seguinte catástrofe foi a do Prestige.

“O mar e a emigración son as alternativas económicas en Carnota”, di Manuel Souto, veciño do concello.

A mocidade, case en extinción, agradece a colaboración dos que chegaron de fóra.

Cada quen á súa praia
A zona entre Lira e Lariño, no sur
do concello, está a concentrar os

esforzos de limpeza. Cando un
helicóptero militar sobrevoa unha das praias de Lira, os voluntarios civís fan acenos de hostilida-

de. Esta crise é a das oportunidades perdidas. O Estado puido ter
demostrado eficacia, pero non o
fixo. A Xunta que a autonomía

Os bancos marisqueiros en Carnota ofrecen principalmente centolas e nécoras, pero tamén navallas e ameixas. Sobrancean tamén as crías de mexilla, que van
directamente ás mexilloeiras das
Rías Baixas. “Carnota é un viveiro que hai que salvar”, resume o alcalde.
Nos portos de Lira e do Pinto
hai tamén trinta embarcacións e
outras noventa de menor tamaño
que dan directamente emprego a
trescentas persoas. Agora están
amarradas pola prohibición de
pescar e todo indica que continuarán así nos próximos meses.
Cando por fin podan saír á mar,
probabelmente volverán de baleiro porque a marea negra marchou con todos os recursos.
Pero o mar non só dá traballo
aos mariñeiros ou ás empresas
auxiliares. Conservas Carnota, na
que están empregadas entre cen e
cento vinte persoas, segundo a
época do ano, completa as actividades relacionadas co sector.
En Carnota a penas queda actividade: algunhas pequenas constructoras e unha fábrica de plásticos que sobre todo emprega a discapacitados. O resto é comercio
que xa non ten a quen vender.
“¿Que imos facer agora, que
alternativa nos queda, porque a
Canarias, coa crise que hai, xa
non podemos marchar”, di un dos
mozos que aínda non marchou de
Carnota. Algo de mocidade queda
neste concello: son os nenos que
aínda non teñen idade de fuxir,
eses rapaces que medio cederon
parte do seu colexio para albergar
aos voluntarios e ao Exército. O
que ninguén se explica é cómo
ante unha situación de desartellamento dos sectores produ ctivos
locais aínda hai nais dispostas a
traer fillos a Carnota.♦
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Cadea humana de seis mil estudiantes na muralla de Lugo

Trinta mil persoas de Ferrolterra piden dimisións
A cidade de Ferrol foi escenario
dunha gran manifestación celebrada o sábado 21, convocada
pola Plataforma Nunca Máis e
apoiada polo BNG, PSOE, IU,
CIG, CCOO, UGT e cinco
concellos. O día anterior en Lugo unha cadea humana de estudiantes ateigaba a muralla.
A manifestación celebrada en Ferrol era de convocatoria comarcal
e por esa razón sumáronse á mobilización os concellos de Narón,
Neda, Mugardos e As Pontes,
ademais de Ferrol. En palabras
do alcalde desta última localidade, Xaime Bello, “unha marea cívica anegou as nosas rúas” para
esixir a dimisión dos responsábeis da xestión da crise derivada
do naufraxio do Prestige.
A manifestación, celebrada a
mediodía, partiu da zona do Inferniño e concluíu ante a sede da
Xunta na Praza de España. Asistiron trinta mil persoas e, como
sinalou Xaime Bello, entre elas
“houbo moitos votantes do PP”.
Esta convocatoria era anterior
á das manifestacións celebradas en
todo o país o pasado mércores once de decembro, por esa razón
aquel acto rexistrou en Ferrol unha
asistencia sensibelmente menor
que noutras localidades galegas.
Aínda que convocatoria ferrolá do 21 de decembro foi a
que contou cun seguimento
maior, ese mesmo día tamén se
rexistraron concentracións nas
localidades de Corme, Ogrobe,
A Poboa do Caramiñal e Vigo.
Cadea na muralla
O día anterior, o venres 20 de decembro, celebrouse en Lugo un
acto reivindicativo convocado
polos estudiantes desa cidade e
que consistiu nunha cadea humana no adarve da muralla. O obxectivo dos seis mil asistentes era
denunciar a situación provocada
pola catástrofe do Prestige. Ao
final do acto leuse un comunicado da Plataforma Nunca Máis.
Os convocados pertencían a
dezasete centros de ensino secundario da cidade e a súa pre-

Brutalidade
policial
na Coruña

O senador Anxo Quintana, o deputado no Congreso Francisco Rodríguez e os deputados autonómicos Xosé Díaz e Xosé Manuel Beiras asistiron ao acto de Ferrol.

sencia permitiu ateigar os 2.340
metros que ten de lonxitude a
muralla romana de Lugo. Tamén
estiveron presentes o alcalde, o
socialista Clemente López Orozco, e varios concelleiros do BNG
integrantes do equipo de goberno municipal.
Os asistentes ao acto portaban
numerosas bandeiras negras coa
banda azul e a consigna “Nunca
Máis”, pancartas con alusións á
crise e aos Gobernos central e autonómico e ían ataviados con bolsas de plástico negras.

Concentración ante TVG e TVE-G
O sábado 21 tivo lugar unha concentración convocada pola Plataforma Nunca Máis diante da Televisión de Galiza en Santiago. A
intención dos cincocentos asistentes era formar unha cadea humana que rodease o edificio, pero
a oportuna colocación dun valado
impediu aos manifestantes achegarse á sede da TVG, polo que tiveron que concentrarse ás portas
e ler senllos comunicados. Un deles era da Plataforma e outro do

comité de empresa da Compañía.
Neste último denunciouse a censura informativa imposta ese
mesmo día na Radio Galega para
impedir que tanto a portavoz da
Burla Negra como os músicos de
Fuxan os Ventos falasen da marea
negra no decurso dunha entrevista. Rematado o acto, os asistentes
trasladáronse á sede da Televisión
Española en Galiza, onde ao non
ser esperados non había ningún
operativo que impedise a formación dunha cadea humana que rodease o edificio.♦

Area Negra convoca unha cadea humana entre Laxe e Muxía
A Coordinadora de Ensino
Marea Negra vén de convocar
unha cadea humana de estudiantes para o mércores 22 de
xaneiro para cubrir os 30 quilómetros que separan as localidades da Costa da Morte de
Laxe e Muxía.
O acto pretende denunciar
a situación creada pola catás-

trofe do Prestige e empregala
para espertar a conciencia ecolóxica da mocidade debido á
utilidade educativa que ten.
Ademais, servirá aos estudiantes para coñecer in situ os
efectos da marea negra.
A convocatoria precisa dunha organización loxística especial porque é necesario a contra-

tación de autocares para o traslado dos alumnos e a aprobación
da actividade por parte do Consello Escolar de cada centro. Por
todas estas razóns, a data límite
para inscribirse é o venres 17 de
xaneiro. Para máis información,
a Coordinadora Area Negra conta coa páxina electrónica
www.areanegra.net.♦

Vinte antidisturbios feriron a vinte
persoas, entre elas dous xornalistas
de La Opinión, que cubrían o pasado 18 unha protesta pola crise do
Prestige, fronte á Torre de Control
Marítimo da Coruña. Sindicatos,
profesores, alumnos e asociacións,
suscribiron un manifesto de repulsa pola “brutal e inxustificada acción policial”. Consideran que os
estudantes “foron agredidos pola
policía sen motivo algún”, condenando “o uso inxustificado da violencia e as atitudes intolerantes”.
BNG e PSOE levaron esta “agresión policial” ao Congreso.
“Me la suda”, con esta rotunda
frase contestáballe Silverio Blanco
a unha xornalista de La Opinión
cando lle comunicou que o ía denunciar. Blanco foi, como xefe da
Unidade de Intervención Policial
de A Coruña, o encargado de dirixir o 18 ao mediodía a carga policial contra medio cento de estudantes que tentaban aproximarse á
torre onde se pechan as autoridades para seguir a crise do Prestige.
Mariano Rajoy, que se atopaba alí,
saiu en lancha e afirmou que non
soubo nada do incidente.
Non é a primeira vez que Silverio Blanco é denunciado por actuacións similares de abuso de forza.
Xa sentou duas veces no messote
dos acusados polas lesións sufridas
por decenas de persoas nas cargas
policiais que el dirixe. As súas máis
recentes e polémicas intervencións foron a manifestación antiglobalización de Barcelona do 21
de xuño do 2001, e o desaloxo da
casa okupa da Muntanya, un mes
despois e na mesma cidade.
Despois daquelas actuacións
polémicas e da presión cidadá en
Barcelona (denunciárono 71 asociacións), Blanco foi destinado á
Xefatura Superior de Policía de
A Coruña. Polo que se ve, non
mudou para nada os métodos de
actuación que semellan estar respaldados polo goberno.♦
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As comparacións poden ser odiosas, pero tamén interesantes. O autor deste artigo estaba en Alemaña en agosto de 2002, cando as

inundacións devastaron amplas zonas deste país e máis de Austria
e Chequia. E tamén viviu desde Galiza o desastre da marea negra.

Inundacións alemanas e Marea negra
Dous desastres con consecuencias políticas diferentes
FRANCK MEYER
A primeira diferencia substancial entre o
Prestige e o sucedido en Alemaña é que
alí era posíbel seguir a todas horas do día
a catástrofe. As canles de televisión privadas e públicas, cambiaron a súa programación habitual ou aproveitaron programas de sempre para dedicalos a informar
sobre as inundacións, a analizalas, a falar
das causas e a reflexionar sobre as solucións. O tema axiña se converteu nun fenómeno social non limitado ás zonas
afectadas. Unha das reaccións espontáneas que puiden observar (e que compartín)
foi a de pensar na pobre xente do leste de
Alemaña que acababa de construír unha
nova vida e xa a vía destruída. Foron sobre todo os medios de comunicación os
que canalizaron a solidariedade económica. O semanario Die Zeit, por exemplo,
organizou contactos entre xente disposta a
colaborar nun tipo de apadriñamento de
proxectos e a Igrexa protestante de Grimma, unha pintoresca vila saxona especialmente azoutada. ¿En Galicia hai Igrexa?
Dentro dese ambiente e vista a gravidade do que ocorría foi lóxico que os políticos responsábeis interrompesen as súas
vacacións estivais para asumiren a responsabilidade. No Estado español, pola contra, algúns preferiron ir de caza. O chanceler Schröder impresionou coa súa decisión
e coa rapidez coa que tomou as rendas da
situación. Visitou a zona máis afectada, o
sur de Saxonia, e convocou unha reunión
cos xefes de goberno da República Checa
e Austria, que loitaban cos mesmos problemas. Aznar, cómpre non esquecelo,
cando xurdiu o problema do Prestige, preferiu a vía das acusacións: primeiro só culpou a Xibraltar, pero logo estendeu a súa
“finta” a Inglaterra, Letonia, Grecia, Bahamas... E logo desapareceu. ¿Ou foi Raxoi
quen empezou coas acusacións? Tanto ten.
A opinión pública estimou acertado e
eficaz o comportamento do goberno alemán. Criticouse a tardanza coa que o candidato conservador á chancelería, Edmund Stoiber, acudiu ás zonas afectadas.
É máis, perdeu puntos coa súa actitude
dubitativa e logo coa torpeza de visitar
primeiro a cidade de Passau (inundada
non máis que noutros anos) en Baviera

PA C O VILABARR O S

–Estado federado do que é primeiro mi- de todos os tempos. Entre outras cousas.
nistro– no canto de atreverse a ir ao leste
Na RFA, a organización da protección
do país realmente devastado. Pola contra, civil é competencia dos Estados federaAznar reprochoulle a Zapatero que visita- dos, que en xeral a estructuran baseándose
se Galicia, dicindo que só o facía para que na colaboración con organizacións non
lle tirasen fotos. E el mesmo tardou máis gobernamentais (pero semioficiais) como
dun mes (en sobrevoa Cruz Vermella ou o
ar a zona do desastre).
Technisches Hilfsprobábel que Schröder werk (Servicio de
En Alemaña, certas
críticas da oposición
axuda técnica), xunto
gañase as eleccións
cristianodemócrata recon policía, bombeiferentes ás axudas
ros etc. A solución
de setembro gracias
económicas ofrecidas
concreta depende de
a un desastre natural e cada Estado. O minispolo goberno federal
xulgáronse mesquiñas
tro responsábel é o de
á súa axilidade no
e as voces calaron ao
Asuntos Interiores.
pouco. Non chegou a
Ao comezo das inunmomento
de
actuar”
haber unha verdadeira
dacións seica fallou a
instrumentalización
previsión do tempo.
da catástrofe durante a campaña electoral. Nas montañas do sur de Saxonia souberon
Pero é probábel que Schröder gañase as tarde o que ía pasar. Sen embargo, pouco
eleccións de setembro gracias a un desas- despois, fóronse publicando mapas diariatre natural e á súa axilidade no momento mente, indicando o avance das augas e do
de actuar. Aznar, pola súa banda, permetiu punto máis alto da onda. No caso do Presque aumentasen os efectos do desastre tige, había que recorrer á información de
coa súa deixación e conseguiu provocar institutos especializados de Francia e Poras manifestacións máis grandes de Galicia tugal.

‘É

Nas beiras do río Elba tiñan tempo para
reforzar os diques, ainda que en moitos lugares romperon. Activáronse os plans previstos para casos de catástrofe. Foi Otto
Schily, ministro federal de Interiores, quen
exerceu de coordenador xeral das medidas
adoptadas e dos traballos que implicaban
seis Estados federados. Non houbo maiores
problemas na colaboración coas autoridades deses Estados, algúns deles gobernados
por socialdemócratas (partido maioritario
do goberno federal) e outros por cristianodemócratas (oposición a nivel federal). A
maior contribución visibel do goberno federal foi enviar o exército para que axudase
con soldados e maquinaria. E poñer a disposición das zonas afectadas sacos de area.
Desde o comezo das operacións. E cando se
vía que os sacos non chegaban para os diques das chairas do norte, Schily (nos anos
70 avogado dos terroristas do grupo BaderMeinhoff) ocupouse de comprar máis.
Que cadaquén faga a comparación coa
falta de medios e co caos de competencias
e incompetencias que acompañan a marea
negra desde o principio. Non se sabe se
este caos ten unha orixe estructural: o solapamento superfluo dun sistema herdeiro
do centralismo (mal copiado de Francia),
como son as provincias e o delegado do
goberno central, e doutro semi- ou pseudofederal como son as Autonomías coas
súas respectivas institucións. Ou se todo
simplemente vén da incapacidade (ou do
desleixo) das persoas que gobernan.
■ A CAUSA
O desastre do Prestige é o resultado da intervención humana. Pero os responsábeis
políticos non cansaron de xustificarse co
mal tempo. En Alemaña, a catástrofe foi
causada pola chuvia, pero debateuse de
qué maneira os efectos da civilización
(urbanización, canalización dos ríos)
agravara o problema.
E as consecuencias. Os museos de Dresde volveron abrir hai algunhas semanas. En
novembro, a subida do paro foi menor no
leste de Alemaña que no oeste, disque por
mor dos efectos positivos da reconstrucción
no mercado laboral. ¿E en Galicia?♦
ADELA LEIRO / MON DAPORTA
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Xaime Bello, alcalde de Ferrol (BNG)
‘O Goberno debe permitir que Izar constrúa petroleiros’
Ferrolterra está a ser unha das zonas máis activas en canto a mobilizacións de protesta, organización de voluntarios e presentación de propostas para paliar os
efectos da marea negra. A proposta de recuperar a Izar como estaleiro civil para reactivar a economía da comarca, a finalización do
porto exterior ou a creación dunha páxina web para seguir a marea negra, son algunhas das propostas que presenta Xaime Bello.
¿Cal é a situación en Ferrol?
Estamos á expensas do vento
e, sobre todo, das correntes. O 21
de novembro o fuel entrou por
primeira vez na ría. Temos varios areais afectados, pero poremos todos os medios que estean
ao noso alcance para protexer a
ría, que é un acuario natural de
26 quilómetros de superficie.
¿Existe un cálculo de persoas afectadas dentro da Ría?
Como no resto de Galiza, trátase dunha cadea. Aquí hai tres
confrarías: Ferrol, Barallobre e
Mugardos, cun total de 600 mariscadores directamente afectados. A estes hai que unirlles unha
rede enorme de comercializadores, empresas fabricantes de productos navais, os consumidores... As xentes de Ferrol sempre
estiveron moi vinculadas ao mar,
dende a boca da Ría ata Ortegal
somos unha economía interdependente. Por este motivo construímos un gabinete municipal
para facer un seguimento da catástrofe e reclamamos máis medios das administracións.
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¿Con que medios contan na
actualidade para loitar contra
a marea negra?
Temos unha barreira en mans
das confrarías que mediante sete
embarcacións pode despregarse
en calquera momento. Sen em-

bargo, precisamos máis barreiras
oceánicas para poder selar a ría
e, ademais, é necesaria unha rede
de cerco para pode capturar o
fuel que navega entre augas e
que non se ve.
O Concello de Ferrol cons-

truíu unha páxina web na que
se pode facer un seguimento
de todo o que ten que ver co
Prestige...
Pensamos que cumpría ter un
medio para poder facer un seguimento diario. Non hai que esquecer que Ferrol é un dos puntos de
referencia da Plataforma Nunca
Máis. A esta páxina acoden multitude de persoas para saber que
teñen que facer para vir como
voluntarios.
A resposta da cidadanía tamén foi enorme...
Tivemos a maior concentración da historia de Ferrol, reunimos a máis de 30.000 persoas,
segundo fontes policiais. Ademais, houbo peches en 21 concellos da comarca. En Ferrol aproveitamos para facer un debate
con expertos e para levar a cabo
distintas iniciativas culturais.
¿O porto exterior á ría pode funcionar como elemento de
seguridade preventiva?
Dende setembro do ano pasado estanse acometendo as obras.
Polo seu calado natural podería
ser un lugar seguro a onde levar
este tipo de embarcacións perigosas. Deste modo, un buque
con alto índice de contaminación
potencial nunca entrará na ría.
De todos os xeitos, nós solicitamos do Goberno competente que
vixíe de maneira adecuada o corredoiro Atlántico, xa que se ven
demostrando que é un lugar de
paso para todo este tipo de chatarra mariña.
A semana pasada González

Laxe comentou que unha das
medidas que se podían levar a
cabo para mellorar o salvamento marítimo consistía en
dotar os concellos de medios ,
logo de terse demostrado nesta
crise que están mellor organizados que as demais administracións. ¿Que opina vostede?
Agora en Ferrol hai varias
administracións competentes,
que na maioría dos casos actúan
sen ningún tipo de organización.
Sería necesario que nos puxésemos de acordo e entre todos estar
preparados para actuar. Non se
trata de que os Concellos teñamos todos os medios, pero polo
menos deberiamos contar con algún para non estar á vontade dos
factores atmosféricos.
Estase a falar moito de renovar os petroleiros obsoletos e
as embarcacións que transporten embarcacións perigosas.
¿Podería Ferrol adquirir carga
de traballo con esta medida?
Dentro da ría contamos cos
estaleiros tecnolóxicamente máis
avanzados do Estado. Ademais,
a cualificación profesional entrou plenamente no século XXI.
Por este motivo imos solicitarlle
ao Goberno do Estado, a través
do noso deputado no Congreso,
Francisco Rodríguez, que levante a prohibición para fabricar buques civís ao complexo Izar-Ferrol e Izar-Fene. Deste xeito poderíamos recuperar o mercado
tradicional de Astano, que nos
anos 60 fabricou os mellores superpetroleiros do mundo.♦

Tomás Barreiro Sotelo, alcalde de Bueu (PP)
‘O Goberno debe darlle tamén axudas aos Concellos’
Para Tomás Barreiro a catástrofe
de Ons “vai para longo” debido a
que as pedras tardarán en ser limpadas e o marisco en ser repoboado. Como medida para que non
decaia a actividade económica da
vila propón incentivos fiscais e
axudas aos concellos para crear
infraestructuras, mediante o Fondo de Cooperación local.
Ao concello de Bueu pertence a Illa de Ons, unha das zonas
máis afectadas pola catástrofe.
¿Como é a situación alí?
Ás praias chegou unha cantidade de fuel importante, pero penso que traballando a este ritmo e
co número de voluntarios que hai
na actualidade, en 15 días podemos limpar o que queda, se non
chega unha nova marea. Sen embargo, as rochas xa son outro cantar. Penso que habería que facer un
estudio para buscar o mellor xeito
de limpar porque moitas veces por
bulir acábase con todo. A Consellería de Medio Ambiente comprometeuse a estudiar esta proposta.
¿Cantas persoas de Bueu traballan nas tarefas de limpeza?
Entre os voluntarios e as persoas contratadas por medio ambiente debe haber unhas 350. Se
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lle unimos os militares temos en
total 600 persoas. Pero doutro
modo sería imposíbel facer nada.
¿Que método de traballo se
emprega?
O que se fai é ir trasladando os

monicos ata unha draga que está
atracada no peirao e alí descárgase. Cando a marea está baixa e
non dá o calado, descargamos nun
barco bateeiro e de alí levámolo á
draga ou directamente a Bueu.

¿Hai moitas persoas que viven do marisco que se pesca en
Ons e arredores?
Practicamente toda a vila vive do mesmo. Aquí está a pesca,
o turismo directamente vinculado ao mar e o comercio. Coa crise xerouse unha sorte de psicose
que fai que a xente gaste menos
porque ten menos cartos e as
axudas son insuficientes.
¿Pensa entón que a actividade económica da vila vai
verse afectada?
Cos subsidios non chega. Sei
que non se lle poden dar cartos a
todo o mundo, pero poderíanse
crear medidas para favorecer os
autónomos e o pequeno comercio,
como axudas fiscais. Se deixas de
ingresar e aínda por riba tes que
pagar unha chea de impostos é a
ruína e desaparecerían a metade
dos negocios. Tamén os concellos
deberíamos recibir máis cartos dado que somos uns dos grandes
prexudicados. O Fondo de cooperación local debería destinarnos
máis cartos. Este ano recibimos
25 millóns, pero eses cartos a día
de hoxe non chegan para nada
porque non nos dan marxe de manobra. Por exemplo, o noso apar-

cadoiro público, que está ao lado
do peirao, quedou totalmente desfeito por mor dos camións que recollen chapapote e non temos cartos para reconstruílo.
¿Pensa que o Goberno
atenderá estas propostas?
Agardo que si, porque somos
a administración máis próxima
ao cidadán e se non contamos
con cartos...
¿Tiveron problemas de coordinación?
O Concello propiamente dito
non. Ao principio si estaban as
cousas bastante mal organizadas
e non contabamos con medios,
agora a situación mellorou.
¿Houbo cooperación entre os
concellos da Ría de Pontevedra
para impedir que o fuel entrase?
A cooperación foi total. Entendémonos todos moi ben e
sempre contamos coa colaboración de todos, especialmente do
de Pontevedra e do de Marín,
que son de distinto signo político. Aquí os partidos foron o de
menos, entenderon á perfección
que o que contan son as persoas.
Incluso recibimos axuda de Santa Cruz de Tenerife, que non sei
nin quen goberna.♦
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Fiz Fernández, científico a bordo do Nautile
‘O 80% da carga do Prestige aínda segue alí’
Oceanógrafo do Instituto de Investigacións Mariñas, foi unha
das persoas que baixou no submarino Nautile e forma parte
da comisión científica que creou o Goberno do Estado para
estudiar como baleirar os tanques do Prestige.
¿Cal é o estado do Prestige?
O 80% da carga aínda segue
alí. O barco perde arredor de
125 toneladas día. Cifra que pode reducirse a partir de agora
porque tapamos unha das fendas. Ademais, cada día que pasa,
o fuel vólvese máis viscoso, co
cal lle resulta máis difícil saír.
¿Non existe posibilidade
de que rebenten os tanques?
Os tanques non poden rebentar porque son herméticos. Teñen
pequenos respiradoiros pero a
presión da auga do mar impide
que saia fuel. Agora mesmo está
perdendo polos buracos que se
fixeron ao rachar as bitas do barco (lugar de amarre). Ninguén se
explica como romperon.
¿Que función desempeña a
comisión nomeada polo Goberno?
Estamos levando a cabo distintos estudios para ver cal é a
mellor forma de baleirar o fuel
que aínda queda dentro do petroleiro. A miña idea é a de que
hai que ir tanque por tanque, polo que non vale con perforar
dende unha soa plataforma.
Agora mesmo restan 8 contedores por baleirar. Os especialistas neste combustíbel estudian

mesturalo con aceite vexetal para que o fuel perda a súa excesiva viscosidade.
¿Como é o submarino?
É unha habitáculo reducido,
de dous metros de diámetro. A
bordo descenden dúas persoas e
un piloto. Ao principio sentes
un pouco de nerviosismo, pero
logo acostúmaste. O descenso
dura unha hora, igual que o ascenso, e abaixo pasas cinco horas. Dentro non se poden facer
movementos bruscos, pero xa
che vai explicando todo o responsábel. Hai que ter en conta
que se trata dun submarino de
1985, que leva 1502 inmersións
a profundidades abisais.
¿Dispón dalgún mecanismo de interacción co medio
mariño ou simplemente serve
para visualizalo?
O sistema de iluminación é
impresionante, de aí que a observación sexa o seu principal
cometido. Sen embargo, tamén
conta cuns brazos mecánicos
que permiten recoller mostras
dos fondos mariños. Cun deles
atoamos unha das bitas polas
que se perdía fuel.
¿Que sistema empregaron?
Semellará rudimentario, pero
o que fixemos foi poñer unha peza metálica cun peso enriba, que
sexa capaz de aguantar a presión. As probas que realizamos a
posteriori demostraron que
aguantaba. Pensa que levar unha
bombona para soldar, tal e como
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propuxeron algúns, é un auténtico disparate posto que a presión
rebentaríaa por completo.
¿Queda descartado que o
fuel poida solidificarse?
Os que afirmaban iso non

caeron na conta de que nesas
profundidades case non hai osíxeno. Os datos do instituto La
Cedre de Francia indican que
neste tipo de compostos nunca
sería correcto falar de solidifi-

cación. Si é certo de que, por
mor da presión e das baixas
temperaturas, é moito máis difícil que o combustible flúa.
¿Canto tempo tarda en chegar o vertido ás nosas costas?
En chegar ata a superficie o
fuel tarda entre oito e 24 horas.
A última marea, de 11.000 toneladas, tardou en chegar a Galicia case dúas semanas, pero pode variar. Desgraciadamente hai
que dicir que estamos a expensas do vento e das correntes.
¿Por que motivo se aínda
quedan oito tanques e o Prestige transportaba 78.000 toneladas, fálase de mareas de miles
de toneladas e de cantidades semellantes recollidas na costa?
Porque en contacto coa auga
o fuel dobra o seu volume. En
estudios de composición dos
vertidos atopouse que o 45%
era auga do mar, á que hai que
engadirlle algas e peixes, máis
area e outros sedimentos cando
toca a costa.
¿Que métodos se poden
utilizar entón para loitar contra o fuel?
O problema é que ao rachar
o buque, as manchas chegan
moi dispersas, de aí que haxa
que atacalo con métodos dispersos. O traballo é desesperante
porque como se fai de día e o
fuel ataca día e noite... Hai que
estudiar ben os métodos, porque, por exemplo, as máquinas
de vapor para desincrustar o
fuel devólveno ao mar.♦

Miguel Pérez García, alcalde do Grove (PP)
‘Cómpre recuperar o mercado marisqueiro’
¿Cal é a situación costeira do
Grove?
Agora está tranquila. Estamos pendentes dos restos que
chegan ás praias, porque todos os
días aparece algo de fuel. A zona
máis afectada está entre a Lanzada e San Vicente, no norte da península do Grove. Son o que nós
lle chamamos galletas, que pola
súa dispersión traen un problema
engadido á hora de poder frealas
antes de que cheguen á costa.
O Grove pasa por ser unha
vila turística importante, coa característica engadida de que se
trata dun turismo gastronómico,
en gran parte. ¿Pensa que se vai
ver afectado este sector?
Tendo en conta que a incidencia aquí foi menor que noutros lugares, podemos recuperarnos antes. Por iso hai que pedirlle á xente que continúe vindo.
A costa do Salnés é unha
das zonas de marisqueo máis
importantes de Galicia, ¿existe
algún prazo para que se poida
volver a pescar?
De momento non hai prazo
previsto. Todo depende da Consellería. Sen embargo, tanto confrarías, como representantes sin-

dicais e demais sectores implicados, pretenden que sexa o máis
breve posíbel. Solicitaron reunirse con representantes da Xunta
para eliminar a restriccións nos
vindeiros días.
¿Que opina de que o Patrón
maior do Grove se puxese en
folga de fame?
É unha decisión persoal e eu
respéctoa. Entendo o que fixo
porque foi unha medida de protesta ante a falta de medios. Nos
primeiros días pasouse mal, pero
nos seguintes xa non tivemos
tantos problemas, especialmente
nas praias. Sei que a protesta
centrábase na falta de recursos
para loitar en alta mar contra a
mancha e aí non sei do que se
dispoñía, non podo valoralo.
¿Como actuou o Concello?
Actuamos na medida que nos
foi posíbel, porque nós non contamos con ningún tipo de medios. Ao collernos por sorpresa
tivemos que botar man de todo
aquelo que estaba ao noso arredor e todo o que se nos ocorreu,
como contedores de obras, redes,
plásticos... Logo duns días xa
chegou o material oficial.
¿Existiu algún problema de
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organización cos voluntarios?
Temos voluntarios de todas
partes, especialmente de Galicia.
Valoro de xeito moi positivo que
haxa unha resposta tan inmediata, que a xente se volque co problema. Aquí todo o mundo ven
cooperar e por iso non tivemos

ningún problema de coordinación pasados uns días.
¿Que propostas lle traspasaría ás administracións competentes para completar as
axudas os mariñeiros?
Aquí xa empezamos a cobrar,
pero non serán suficientes. Habería

que levar a cabo outras medidas,
especialmente na parte comercial,
porque os nosos productos caeron
no mercado. A marca de marisco
de Galicia vai quedar tocada e penso que nese sentido haberá que tomar as principais medidas para recuperar a nosa imaxe.♦

Nº 1.062 ● Do 26 de decembro ao 3 de xaneiro de 2002 ● Ano XXV

¡NUNCA M IS!

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

E as rúas vestíronse de protesta no nadal
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“Pescaremos na rede dos atlas
ronseles de Simbad”
....................
“Fomos ficando sos
o Mar o barco e máis nós”
....................
“O cadavre do mar
fixo do barco un cadaleito”
MANUEL ANTONIO
Os galegos pescamos de todo no mundo
enteiro, fomos pioneiros tanto en métodos
como en novas especies. Nós a descubrir
e as autoridades a limitar e acoutar. Ata
que neste outono nos trouxeron a enchenta ás portas, sen límite de cota.
Cando os mariñeiros e as mariñeiras de
Aguiño, e logo os de Arousa, o Grove, Portonovo, Cambados, Cangas, Muros, Fisterra, Corme, Muxía, Camariñas, Laxe, Malpica, Vigo ou Baiona saíron cos seus milleiros de barcos ao encontro do fuel-oil,
saían como moitos ben dixeron, a enfrontarse a un monstro. Non a un monstro calquera porque non se trataba de espetarlle a
lanza no pescozo e desangralo alí. Tampouco a besta nos ía devorar ou abrasarnos
cuspindo lapas infernais. Digo “nós” e eu
non fun, deixade que me sinta mariñeiro.
Este monstro de agora era moito peor.
Matar ou morrer na loita resultaría heroico,
tráxico ou epopeico, mais o que había que
facer con este monstro xigantesco, informe
e fedorento era o oposto do que se fai cos
monstros e os inimigos. Había que rescatalo, abrazalo, cheirarlle o alento a xofre, someterse á lambetada pegañenta das súas
mil linguas pretas e confundirse con el, subilo aos barcos e as lanchas nas que gañamos o pan e traelo á casa, sabendo que a
súa presencia era a nosa desgracia.
O monstro que acababa con nós era un
cadáver e a un morto non hai quen o ven-

Atlántida
XURXO BORRAZÁS
za. Aínda así o día seguinte debiamos voltar porque na noite a hidra botara tres cabezas negras por cada unha das arrincadas.
Aos mortos e fantasmas non hai quen os
venza pero os galegos e galegas estamos
afeitos a negociar con mortos que acoden
ás feiras e dan consellos, gañan eleccións
e reciben os premios máis senlleiros.
Podiamos tolerar que os mortos non se
soterrasen lonxe e ter que traelos á casa, se
fosen nosos. Mais este cadáver lurdo e visguento non era da familia, non foi a intuición a que nos dixo o que facer, foi a intelixencia. Dos mortos apréndese e do chapapote tamén. Estamos afeitos igualmente a
“ficar sós, o mar o barco e máis nós”, por
iso nesta altura actuamos sen esperar a axuda de quen nola debía e nola negou. Os nenos orfos e desprotexidos espabilan antes.
Aprendemos que estas desfeitas non son
casualidade, todo o que se repite deixa de
ser casual e os petroleiros esnafrados son espantosamente regulares. Tampouco son casualidades os Chernobyl ou Aznalcóllar, o
envelenamento do Danubio, a desaparición
dos bosques tropicais ou o desecamento do
mar de Aral, o efecto invernadoiro ou Bhopal, o encoro do Yang-Tse ou o derrubamento do vertedoiro no Portiño, casualidade
é que non pase nada. Son os danos colaterais
previsíbeis do desenvolvemento salvaxe e a
rapina capitalista. Estatisticamente e a nível
global debe haber fórmulas de cálculo cunha desviación de erro practicamente despreciábel. A nós tocounos elevar a media .
Levabamos décadas sen unha guerra que
lembrar e agora tiñámola, coa súa ruína e a

súa perda de inocencia, coa memoria emboutada pola dor e a carraxe, coas súas batallas
sanguentas: rochedos de Oia, fondos de Cíes,
Buraco do Inferno, Sálvora, Corrubedo, Baroña, Carnota, o Rostro, coídos de Touriñán,
enseada de Trece, Camelle, o Roncudo, Anllóns, Sisargas, Baldaio, Valdoviño, cantís da
Capelada. Os nosos campos de batalla.
Cando en diante me sente a enxergar o
mar azul saberei que está morto e na escuma das ondas verei bocas babexantes e
dentes afiados a rir de nós. O corazón
afundirame no peito ao lembrar o combate dos monos brancos emboutados pola
burla negra e os mangantes que a ocasionaron. Cando a vida vaia voltando coma o
Fénix, lembrarei os milleiros de corvos e
andoriñas de mar, os mascatos, os araos e
as gaivotas petroleadas pola dereita económica de aquí e de acolá. Agardarei inmóbil o brincar dos arroaces e caldeiróns
na bahía de Louro ou na praia de Razo.
Os divinos ministros do P.P., desde o
seu Olimpo dos coutos de caza, as estacións de esquí ou os retiros en Corfú, condenáronnos a ser Sísifos e arrastrar o barreño do chapapote cantil arriba unha vez
tras outra, non só pola súa incompetencia
senón polo exercicio das súas prioridades
e o seu imperial desprezo. Dunha poutada
priváronnos do mar, os nosos dereitos e a
dignidade, por unha presa de moedas.
“É un soño” dixeron logo “non vos preocupedes”. E cando iamos abrir os ollos para comprobalo acrecentaron: “É un soño
dentro dun soño, tentaremos solucionalo
por todos os medios”. Atordáronnos un

tempo e cando quixemos experimentalo notamos que nos coseran as pálpebras, os medios dos que falaban eran os de comunicación. Non contaron con que o sol atravesa
a pel e acabariamos por descubrir os fíos.
“Non é o que parece” recuaron daquela. Pero a xente escandalizada xa non podía pechar os ollos e perdera o sono.
No catálogo das torturas lemos que os
pesadelos atúranse, o non durmir é mortal.
“Non é o que parece” teimaron, “as
aparencias enganan”.
“Claro que si” coincidimos, “nada é o
que parece. Os homes de Estado, por
exemplo, resultastes ser uns cagainas. O
voso Prestixio era unha merda. Noutros
envites salváronvos a propaganda e as
perversións da linguaxe pero neste mar e
nestas praias haivos petróleo de máis para
dicirdes que é un fío de plastilina.
A cento corenta millas das rías, baixo
quilómetros de mar tenebroso e a xeito de
canto de serea o vento do suroeste e as correntes tráennos o arfar e arrotar sonámbulo do monstro mergullado,
“o cadavre do mar
fixo do barco un cadaleito”
...a nosa verdadeira Atlántida.
Nestas semanas os medios enchéronse
de facer epopea da desgracia pero a epopea está na loita. Se fomos quen de enfrontármonos ao chapapote e arrincalo a
dentadas no medio do temporal ¿como
non imos poder ceibármonos destes covardes e ineptos fillos de rico franquistas?
Se non é dunha maneira terá que ser doutra. ¡Fóra con eles!
Neste inverno de chapapote, mil primaveras máis.♦
XURXO BORRAZÁS é escritor.
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Tempos ¿de paz?

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

MANUEL DIOS DIZ

A guerra no Irak parece máis cercana despois das últimas declaracións do goberno dos EE UU. Non podemos deixar que triunfe
o concepto de guerra xusta. A guerra non soluciona problemas.

C
Resaltan os
altofalantes ministeriais
que segundo un
inquérito do CIS, o
problema causa do polo
Prestige non lles
preocup a aos cid a d áns.
Tan grande sorpresa
sociolóxica , difundid a a
b a bor e estribor,
explícase sen emb argo
doa d amente. O CIS non
incluíu na d a sobre a
mare a negra entre as
preguntas do
cuestionario.

Había que ver a
ministra
(e pontevedresa) Ana
Pastor nunha d as praias
afecta d as, con z a p atos
de tacón. Algún do PP
dixo que con de z fotos
coma esa escusarían de
presentarse ás
eleccións. Estiveron a
punto de requisar os
carretes, que non os
zapatos.

Os tres momentos
d algúns progres
(e d algúns medios de
comunicación)
foráneos.1º Momento:
O s g alegos son
conserva dores, xa se
ve: sempre votan a
Fra g a . N on sei como
aturan os caciques.
2º Momento: Q ue ben
se org aniz an con isto
d a mare a negra . Deron
a sorpresa .
C ómpre felicitalos. 3º
Momento:
Estas protestas son prepolíticas, cuestionan a
democracia e só
favorecen o
radicalismo
nacionalista .

ando Galicia, os galegos e as galegas máis de cinco lustros, para referirse ao poder
de ben, a sociedade civil, outra vez que impón un obxectivo que forma parte do
máis, teñen que tomar as rendas do seu pensamento máis mercantilista e criminal:
destino nas súas propias mans nunha loita tan non hai negocio que sexa máis negocio que o
dura como frustrante contra da marea de cha- da guerra. E a equipa de Bush, fidel representante daqueles intereses, estuda
papote e de indignidade que nos
mesmo pagar a periodistas ininvade, volven a resoar, no horifluíntes para reforzar, aínda
zonte, os tambores da guerra.
on hai
máis, o pensamento único a faA Administración Bush, aínda
sen constancia oficial algunha en guerras xustas. vor das súas teses intervencionistas e violentas...
relación coa investigación realizaA guerra
George W. Bush, coa comda polos inspectores da ONU en
pracencia
ou o silencio de moiIraq sobre a tenencia ou non de arnon é nunca
tos, non ten reparo en difundir
mas de destrución masiva, está dea solución,
masivamente ideas e decisións
cidida a descargar sobre todo o
políticas que non só vulneran o
pobo iraquí, o desproporcionado
senón o
dereito internacional construído
peso do seu potencial de morte e
logo da II Guerra Mundial “para
destrución, con toda probabilidaproblema.
evitar aos nosos fillos o horror
de, a finais do mes de xaneiro ou a
principios de febreiro, parece ser
Contra o que da guerra” e liquidan de facto o
papel outorgado ás organizaque o clima na rexión condiciona
dicía
cións supranacionais, senón que,
o máis que probábel ataque, desde
toda a cobertura mediática
logo moito máis que a investigaClausewitz a con
das grandes cadeas de televisión,
ción dos inspectores da ONU.
mesmo asina unha vergoñenta liNa Educación para a Paz disguerra é,
cencia para matar en calquera
tinguimos entre dous tipos de vioprecisamente, lugar do planeta contra presuntos
lencia, a directa, aquela que idensen xuízo, sen defentificamos sen dificultade, unha
o fracaso da terroristas,
sa, sen os dereitos democráticos
agresión, un atentado, un asasinamínimos que corresponden a
to... e a violencia estrutural, moipolítica”
calquera ser humano polo feito
to máis opaca, menos perceptíbel,
de selo. Mantén ademais, desde
que ten que ver coa inxustiza. Coo 11 de setembro de 2001, a cenmo non recordar aquela vella mátos de detidos (mellor sería cuaxima de que as inxustizas de hoxe
lificalos de secuestrados) na base militar de
son as guerras do mañá.
Nas guerras clásicas os exércitos e os sol- Guantánamo en Cuba, sen acusación, sen dedados estaban para protexer o territorio e á reito algún, e nunhas condicións que ofenden á
poboación civil, especialmente a aqueles máis elemental dignidade humana. Para colsectores máis febles da sociedade, nenos e mo, oponse decididamente á apoiar a Corte Penenas, mulleres e anciáns. Na actualidade, o nal Internacional ou a rubricar os tratados meobxectivo fundamental dos ataques militares, dioambientais máis recentes.
A todo isto temos que engadir o inmedos exércitos e dos soldados non é outro que
a poboación civil indefensa xunto coas prin- diato despregue do chamado escudo antimicipais infraestruturas. Por iso a maioría das sís, vulnerando todos os acordos de desarmavítimas das guerras modernas non son os mi- mento previos acordados internacional e bilitares senón os civís, os civís dos sectores lateralmente, xunto coa aprobación, para o
sociais, precisamente, máis desprotexidos. ano fiscal do 2003, do presuposto militar
Espanta con qué frivolidade a maioría dos máis xigantesco da historia dos EE UU por
comentaristas, máis ou menos apesebrados, un valor de 379.000 millóns de dólares, que
dan cobertura mediática, insistente, ás teses veñen representar un 3% do seu PIB, e co
máis belicistas dos falcóns da Casa Branca que poderá financiar toda caste de aventuras
(Dick Cheney, Condolezza Rice ou Donald bélicas coa escusa da ameaza terrorista, igRumsfeld) auténticos portavoces do complexo norando que o terrorismo máis brutal, o que
militar industrial, vello e afortunado concepto ten provocado e provoca –historicamenteacuñado por un presidente estadounidense, máis mortes no mundo é, precisamente, o teDwight Eisenhower, que falaba do Military rrorismo de estado. Por iso xa non sorprende
Industrial Complex en siglas MIL-I-C, van xa a ninguén a énfase que pon José María Aznar

en relación coas violacións dos dereitos humanos en países como Iraq, Cuba ou China e
o silencio clamoroso en relación con violacións similares nos EE UU e noutros países
aliados. O terrorismo, toda clase de terrorismo, temos que combatelo por medio da xustiza, da democracia e da equidade, tal e como
di Baltasar Garzón: “fronte do terrorismo, o
dereito, non a guerra”, porque ningún obxectivo político, ideolóxico ou social pode
xustificar o asasinato.
Xa na Antigüidade afirmaba Píndaro que
“a guerra é doce para aqueles que non a sufriron, pero quen a coñece sinte un horror
extremo só con achegarse a ela”, aquel horror que Francis Ford Coppola foi quen de
reproducir tan maxistralmente, con náusea,
en Apocalipse Now.

‘N

A N A PILLA D O

Non hai guerras xustas. A guerra non é nunca a solución, senón o problema. Contra o que
dicía Clausewitz: “a guerra non é máis que
continuación da política por outros medios”, a
guerra é, precisamente, o fracaso da política.
En realidade seguimos a pagar a terrible peaxe
do dito máis perverso da historia da humanidade aquel vello dito latino que di: “si vis pacem
para belum”, si queres a paz prepara a guerra.
No modelo socio-crítico de educación para a
paz, preferimos reiterar que si queres a paz,
prepara a paz, cada día, contigo mesmo, cos
demais, no ámbito interpersoal, intergrupal e
no internacional. Por iso insistimos tanto na
idea de que non hai paz sen educación para a
paz porque como afirma a declaración constitutiva da UNESCO: “si é na mente dos homes onContinúa na páxina seguinte

Cartas

‘Prestige’ e
ría de Ferrol
É unha mágoa que certas personaxes queiran sacar avantaxe das
desgracias que sofre o conxunto
do país. É unha mágoa que teñamos tan pouca memoria e que
non saibamos tirar ensinanzas
dos accidentes producidos nas
nosas costas.
O primeiro ponto vai polo Alcalde da Coruña, que tenta aproveitar as ultrarápidas visitas dos
señores Aznar, Cascos e o príncipe Felipe, para reactivar a construción do porto exterior en Arteixo. Porto exterior hai un en construción a menos de 10 millas da
Coruña, tres veces máis barato

que o proxecto coruñés, con máis
días hábiles no ano pola súa situación, e que podería suplir a descarga de mercadurías perigosas
mesmo o petroleo e os seus derivados. A responsabilidade dos
nosos gobernantes tamén se mide
pola xestión dos recursos escasos
que ao fin iso non é máis que a
definición básica da economía, e
non pola concesión de prebendas
aos aduladores ou afíns políticos.
Xa ten o Goberno cartos para un
par de bos remolcadores.
O segundo fai referencia á
consideración de mercadurías
perigosas. Debe ser que os buques gaseiros transportan leite
para non pensar de novo, e termos aprendido dunha vez para
sempre, a aberración de ter no

interior da Ría de Ferrol unha
planta de gas moi preto de importantes núcleos habitados.
Aprenderemos no próximo Prestige dentro da ría.♦
MARCOS A. RIVAS BOUZA
(FERROL)

A marea negra e
a cúpula do PP
Lendo os xornais quédome
abraiado. A cúpula do PP reuniuse en Santiago e fíxoo nun hotel
illado do todo contacto cidadán,
coas rúas do seu arredor pechadas
e a policía identificando as persoas que pretendían acercarse; é dicer: afastados do pobo. Mais eles

chamaron a ese pobo, xustamente
indignado pola súa nefasta actuación na traxedia do Prestige, para
que os premien nas vindeiras
eleccións, porque din que “á xente da Costa da Morte non se lle
pode enganar”. E quen quixo facelo, segundo eles, foi a oposición coa súa crítica, cos seus votos de censura e coa súa falla de
colaboración, ante a sobranceira
actuación das administracións do
Goberno central e a Xunta de Galiza. Ata Fraga, o fuxido, cazando
perdices e presentando libros intrascendentes, mentres os verquidos do petroleiro emporcaban e
arruinaban a Costa da Morte, permítese dicir que “foi un delito de
lesa Patria” (chéirame a franquismo) presumir coma posíbel crear
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Lula-Bush

Vén da páxina anterior

de nacen as guerras, é na mente dos homes
onde temos que erixir os baluartes da paz”.
Temos, como di Anna Bastida, que desaprende-la guerra, porque a violencia, a guerra, como tantas outras cousas, se aprenden,
se maman, na familia, na escola, na sociedade, cos medios de comunicación...
Educar para unha Cultura de Paz significa educar para a crítica e a responsabilidade, educar tamén para a disidencia, para
a indignación, para a desobediencia, para
un compromiso transformador. Significa
tamén loitar contra da pereza e a tendencia
ó conformismo e ó silencio, o que Federico Mayor Zaragoza dicía, parafraseando ó
clásico, “eu que calar máis non podía...”.
Falamos dunha educación prosocial e para
a convivencia, que desarme a cultura da
violencia cos mellores antídotos, uns antídotos que moitas veces esquecemos: o
afecto e o cariño, o apoio, a autoestima, a
empatía..., apostando pola pedagoxía da
tenrura, polos valores cívicos e democráticos, pola sensibilidade, o perdón, a amabilidade... para poder ir superando, paseniñamente, sen pausa, a mística da masculinidade violenta, esa obsesiva recorrencia do
xénero masculino cara o destructivo, a forza física, a imposición, a dominación... e
procurando rematar con esa fascinación
pola violencia como unha variante máis do
machismo, e denunciar que a banalización
da violencia e o permanente ocultamento
da crueldade das guerras forma parte, tamén, dunha anovada versión militarista,
sutil, imperceptible, máis eficaz.
Educar para unha Cultura de Paz consiste tamén en moderar os valores de dureza, dominio, competitividade..., introducindo os valores da nonviolencia, desacreditando todas aquelas conductas que glorifican, idealizan ou naturalizan, a cotío, o
uso da forza, superando as dinámicas destructivas, a cultura da queixa e do victimismo, para vencer á fatalidade, dando a
mesma entidade a dereitos e a obrigas.
Cunha pequena fracción dos astronómicos gastos despilfarrados para manter as
actuais desigualdades a través dos medios
militares sería suficiente para asegurar teito, auga potable, saúde e educación a toda
esa maioría de xente anónima que o necesita. Ese xigantesco despilfarro humano, económico, científico... ofende a nosa conciencia pola súa completa inutilidade. De qué
nos sirve toda esa tecnoloxía de morte e
destrucción, de qué nos serven agora os
avións de combate europeos, os tanques de
nova xeración, as corvetas ultramodernas..., ese insaciable fondo orzamentario
que tanto entusiasma a Federico Trillo,
fronte da marea negra e o chapapote...
¡Nunca máis!♦

CARLOS MÉIXOME

As imaxes que se transmiten nos grandes medios internacionais
condicionan a opinión cidadá, segundo o autor. A da visita de
Lula á Casa Branca pódese comparar coa do Sultán de Brunei.

E

se outro día viña na prensa unha ima- gurras no rostro que indican unha delgadeza
xe que atrapou a miña atención. Era provocada polo excesivo esforzo do deporte
unha instantánea de acto e axencia ofi- realizado por aquelo da imaxe. Ambos, cabecial. O presidente da Federación de Estados los esbrancuxados; o primeiro barbado. Os
dous de traxe e garabata con inmáis poderosa do planeta estreisignia na solapa: un a bandeira
taba a man do presidente, que
das barras e multitude de estreaínda non é, da que, por capacin presidente las; outro, a solitaria e vermella
dades evidentes, debería ser unha
de cinco puntas.
das grandes potencias mundiais.
electo
O máis significativo quizais
O Lula recibido polo Bush.
fose a man enlazada no saúdo de
Nun principio intentei, cando
por ampla
protocolo; a do sudamericano
menos, pasarlle unha ollada ao
gordiña e forte co índice estenmaioría
texto que a acompañaba. Nun
dido como se termase dun desafun quen. A imaxe aínda que sen
era recibido parafusador lembrando o seu
provocar impacto chamaba á reflexión. Un presidente democra- polo poderoso metalúrxico oficio; a do veciño
do norte fina e elegante propia
ticamente electo por ampla
dun empresario petroleiro. As
maioría de votos era recibido na
presidente
miradas directas: Lula observanCasa Branca polo poderoso preelixido polo do ao seu hospede con ollada de
sidente elixido por unha maioría
negociador curtido; Bush con
acordada polo Tribunal SupreTribunal
interrogativo pregue de cello como. Aparentemente todo estaba
mo preguntándose: ¿este de que
en orde. Ao fondo da imaxe, unSupremo”
vai?.
ha cheminea lembraba a dozura
Aos poucos días, outra foto
do fogar de acollida; a súa beira
oficial, de axencia non menos
unha árbore de nadal subliñaba a
bondade formal da época na que andamos. oficial, recollía unha outra visita oficial, no
Logo detivémonos nos detalles. Os dous mesmo recanto oficial. Era a do sultán de
non son alá moi altos. O brasileiro regordote Brunei. Os dous mandatarios escachaban coa
como aquel que come para ter forzas para un risa mirando cara os fotógrafos. Nada que
traballo físico forte; o texano fraco e con en- ver coa anterior.♦

‘U

Xosé Lois

Resulta que a Xunta e
a C onsellerí a de
Asuntos Soci a is non
interviron na desfeita
do Prestige porque era
un tema de
competenci a estata l. E
a gora vén o
responsá bel de
Protección C ivil do
G oberno centra l
(home, por certo, de
A na Pastor) e di que
Protección C ivil non
interviu porque non era
“unha emerxenci a
na ciona l”. Á tame esa
mosc a polo rabo.

Canta inaugura ción
ha i, a lí está , en
primeira liña de foto,
Xesús Pa lmou,
secretario xera l do PP
g a lego, pero sen c argo
ofici a l ningún. Debe
ser que os
conserva dores non
gobernaron nunc a e
teñen pouc a
experienci a co
protocolo.

A estratexia do PP é
a gora , nun arrouto de
orixina lid a de, a de
a cusar os que
protestan de violentos,
b atasunos e
guedelludos. H a i que
recoñecer que a lgo de
ra z ón teñen, porque ¿a
quen se lle ocorre levar
a prop a g and a do
N unc a M á is a o
programa O pera ción
Triunfo? Basta x a de
ra dic a lismos.

MANUEL DIOS DIZ é presidente do Seminario
Galego de Educación para a Paz e membro do
Comité Asesor Internacional do Chamamento
pola Paz da Haia.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

unha comisión no Parlamente Europeo, para investigar a xestión
do Goberno español no accidente
petroleiro, cando, en realidade,
esta proposta resultou rexeitada
somentes por seis votos, do que
resultaría que se tivesen asistido
os diputados socialistas que fallaron, a proposta sairía adiante.
Máis ben a irrespomsabilidade
estivo nos oito socialistas que non
asistiron a sesión cando se presentaba unha proposta tan importante, xa que o Parlamento español, de maioría do PP, a rexeitara.
En que quedamos, ¿somos ou non
europeos?
¡Isto é o máis alá do cinismo!
Un goberno prepotente, autoritario, por medio do seu Ministro
de Fomento, Álvarez Cascos,

asume a dirección da catástrofe,
ridiculizando a toda a Xunta de
Galiza e principalmente ao seu
Presidente, antano o fachendoso
home “da rúa é miña”, que tiñan
a obriga de defender as costas de
Galiza do desastre que se aveciñaba, dá a orde, dende Madrid,
dí que asesorado por técnicos do
seu Ministerio, de que o Prestige
“o manden ao quinto pino” é dicer: que o afasten da costa camiño de ningures, mentres el vai de
caza a un Parque Nacional.
Vai para mes e medio e aínda
temos a ameaza enriba. Non lles
serviu de ren a repulsa do pobo
nas grandes manifestacións de
Nunca Máis. Eles só miran coma
paliar os efectos electoraies desta
grande desfeita e teñen a faciana

de coiro para dicir que nas vindeiras eleccións municipais do
mes de maio os cidadáns premiaran “os feitos e realidades e castigarán a quen non souberon dar
mostras de lealtade”. Son cínicos
ou están tolos, non querendo ver
o despertar do pobo galego.♦
GONZALO GÓMEZ CARIDAD

AV I S O
Por mor dos feriados,
este xornal publicarase
as dúas 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.

Algunha xente
considera que Xaime
Pita é demasia do amigo
d a descualificación
p ara d ar un bo político.
Esquecen que se formou
ideoloxicamente na sala
de cine d a súa familia ,
nunha época na que o
xénero dominante era o
d as películas de
va queiros. C alquera día
solta iso de “Beiras,
nunca debiches cruz ar
o Misissippi”.♦
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Ler xornais
franceses para
saber das
protestas sobre
o ‘Prestige’

NOVO DESEÑO E CONTIDOS

“Galiza síntese abandonada”, titula o xornal Sud
Ouest do 20 de decembro.
Nunha reportaxe que recolle
declaracións de Pilar García Negro, a deputada lembra que cando o Prestige se
afundiu “nós tiñamos aínda
na memoria o naufraxio do
Mar Exeo, o 3 de decembro
de 1992”. García Negro afirma que a historia das catástrofes remóntase ao franquismo e pasa por todas as
etapas da democracia española, do Partido Socialista ao
Popular, tempo durante o cal
Galiza sufriu a máis “absoluta indiferencia en materia
medioambiental”, polo que a
profesora e dirixente nacionalista non dubida e parafrasear o título de García
Márquez para afirmar que
se trataba da “crónica dunha

catástrofe anunciada”. Con
todo, García Negro xulga
que despois do Prestige “o
pobo galego ergueuse como
un só home para protestar”.
Unha protesta que, na súa
opinión, non foi ben recollida polos xornais. “O primeiro de decembro, nos estabamos todos en Santiago de
Compostela. Sen embargo,
foi preciso ler a prensa francesa para descobrir que eramos 300.000 os manifestantes”. A prensa galega minimizou a amplitude do rechazo, como minimizara a
extensión do problema, declara a deputada galega.♦

Miles de
asinantes contra
a manipulación
informativa
sobre Venezuela
Un grupo de varias ducias de
asinantes de todo o Estado
español, moitos deles profesores de Universidade, pu-

blicaron como publicidade
pagada o pasado 23 de decembro un “manifesto a prol
do respeto á legalidade democrática en Venezuela que
representa o Goberno do
Presidente Hugo Chávez”.
Despois de opinar sobre a situación do país latinoamericano, os asinantes refírense
aos medios de comunicación, dicindo que “deberían
ser máis responsábeis na súa
función informadora”. “Ata
o momento -afírmase no manifsto- comportáronse de
xeito dubidosamente acorde
cos preceptos constitucionais e coas necesidades informativas dunha sociedade
democrática. Apoiaron o
golpe de Estado e todas as
mobilizacións opositoras solicitando o adianto das eleccións, e menosprezan o labor
que se intenta realizar desde
as institucións públicas”. No
texto continuase afirmando
que “os medios de comunicación -non só venezuelanos; senón tamén moitos españois- deberían reflexionar
sobre esta actitude e acomodar o seu comportamento ao
respeto á democracia en Venezuela”.♦

Demasiado corazón
BIEITO IGLESIAS

E UN NOVO FORO
PARA AS TÚAS OPINIÓNS
■

Información Xeral
■

■
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■

■

N úmeros atrasados en PDF

■

A NOSA TERRA

V

eu o Príncipe e tivo un éxito bárbaro entre
mariscadoras, pescas e outras lectoras de
Hola. A xente tratou do pior ós políticos
pero salvou á realeza. Mesmo unha señora indignada se dirixiu ó delfín nestes termos:
“Díghame, corasón, e logho non habían traer un
barco e limpar todo isto”. Habían, muller,
habían. O propio Filipe podía doar parte da asignación da Casa Real prós damnificados, mais o
Gotha, en xeral, de dar non entende. Contra o
que nos inculcaron os Reis Magos –coas súas rapañotas de caramelos–, a caste de sangue azul
aplícase o refrán da plebea tacañice: a dar
ninguén se fai rico. A alta misión da monarquía
consiste en consolar os súbditos vestindo traxes
e celebrando festas que estean fóra do alcance
da populaza. A multitude vive vicariamente tales
luxos, lendo as reportaxes de voda na imprensa

do corazón. A traxectoria destes peraltas –ós que
lle tocou a lotería dinástica– coñece un momento
crítico cando os conminan a elixir noiva fotoxénica (podendo ser que non ensinase as manuelas
nin puxese o cu á recacha). Todo o demais
perdóaselle, pero ese é un punto filipino.
Parece que, por obra da ira popular, desmandouse unha pela de chapapote e luxou o automóbil do herdeiro da Coroa. El limitouse a sorrir
sardónica, beatificamente. Se un foi escollido
desde o rolo pra empoleirados destinos, é fácil
que atribúa aquel azar a algún mérito persoal.
De aí a condescendencia coa masa vociferante,
entre a que se atoparían, o máis seguro, varios
aristócratas do espírito.
O Príncipe non trata con Touriños nin
bloqueiros. Entrevistouse con Fraga, Vázquez e
dúas Caixas de Aforros. Cos peares da Terra.♦

Latexos
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Alicia no
noso país
X.L. FRANCO GRANDE

U

ns amigos, dende Londres, diante da
situación que
padecemos, dinme que comprenden o difícil que é ser
“normal” nun país tan
anómalo. E fan por darme
azos e suxírenme que colla
por modelo a Alicia,
circulando sen perde-lo siso
polo país das marabillas. Olla
arredor, dinme, e verás como
pasan o Coello Branco, a Lebre de Marzo, o Sombreireiro
Tolo, Roncho Rechoncho e o
resto...
Esfórzome, pero non
podo, que non mo permite
unha situación que afoga
todo sentido do humor. Xa
sabemos que cómpre sentido
do humor para non perde-la
cabeza. Pero non hai maneira. A marea é tan negra e ten
tales dimensións que afoga a
vida ó pasarlle por riba –e o
humor é alento da vida e o
primeiro en padece-los
abafos daquela. Se eu fose
doutra parte, podería pensar
e comportarme como Alicia.
Pero como son de onde son e
estou onde estou sinto verdadeira pavura de catro cousas:
do esquecemento, da resignación, da submisión e de que,
calquera día, todo empece de
novo. E aquí nada pasou. ¿E
quen dixo que non é posible,
que nunca máis?
Porque aquí, xa se ve, todo é posible. E entre esas
cousas posibles, que non deben causarnos moito abraio
se en pouco tempo empezan
a debuxarse diante de nós, é
a sensación de normalidade
que de aquí a pouco penso
que se vai ir apoderando de
nós. Esa vai se-la dinámica
natural das cousas: o cansazo
que, ó cabo, rematan por producir aínda aquelas que máis
acesa actualidade teñen, ou
tiveron. Dinámica que
saberán aproveitar moi ben
os gobernantes para se salvaren e coller novos folgos, e
aquí nada pasou. Tan feble é
a nosa memoria.
Desmemoria,
esquecemento ou desleixo
moral que podería ser a peor
marea negra que nos
chegase. Porque coutaría unha vez máis as nosas
enerxías, os nosos folgos, as
nosas pretensións. Un mal
negro que está aí ó axexo.
Non sei como se pode loitar
contra el, pero si que haberá
que facelo. Porque xa de vello sabemos, con Ovidio, que
“tempus edax rerum”, que o
tempo destrúe as cousas. Por
iso penso que tamén cómpre
ter idea clara desa outra
marea que nos espreita. E
que lle valería a moitos para
se salvaren eles e afundi-lo
país un pouco máis, que xa
se ve o moito que lles importa. Que Alicia, se vén por
acá, non vexa esa
marabilla.♦

O BNG pídelle ao PP que faga público o seu modelo territorial

Cuíña saca adiante,
sen consenso, a nova Lei do Solo
A.N.T.
Despois de suspender o planeamento de varios concellos,
o PP ven de aprobar no Parlamento, pola vía de urxencia,
a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural. Cuíña tratou de conseguir, sen éxito, o aval do
BNG e do PSOE e aínda que aceptou case que un cento de
modificacións, á oposición séguenlle a sobrar argumentos
para rexeitar o documento que entra en vigor co novo ano.
A Xunta mantén que esta lei vai
contribuír a solucionar problemas como o desmesurado incremento do prezo da vivenda ou a
especulación. O deputado Xoán
Casares (PP), por exemplo, defendeu no Parlamento a idea dun
urbanismo homoxéneo e único
para toda Galiza e sinalou que a
lei axudará a construír “cidades
lóxicas” e a “preservar o rural”.
Pero non pensa o mesmo o
BNG que insiste en que non se
pode artellar unha lei destas características, igual que pasou no
1997 coa Lei do Solo, sen que
se coñezan as directrices xerais
de ordenación territorial. “O
Goberno non pode manter ocultas as directrices territoriais e
ampararse nos Libros Blancos.
Teñen que definir as súas políticas sectoriais, decir cal é o seu
modelo de país. Aclarar se a súa
aposta é a de non fixar poboación no rural e a de seguir a
manter o fluxo migratorio ao litoral”, explica o seu deputado
Xosé Henrique Rodríguez Peña.
Para o BNG a “maior denuncia é a precipitación e a urxencia coa que se tratou esta
lei”. Rodríguez Peña sinala que
a vontade de Cuíña de admitir
moitas emendas –o dobre ao
PSOE que ao Bloque– non se
mantivo á hora de tratar temas
cruciais. “O resultado é un refrito, un texto medio tolo sen
fío condutor algún”, comenta.
O nacionalista cualifica a lei de
“ultraliberalizadora” e advirte
que deixa os cidadáns en situación de inseguridade xurídica.
Tampouco vai servir para fixar
poboación no rural ou abaratar
o prezo da vivenda, engade Rodríguez Peña, quen critica a actitude da Xunta ao tratar de “situar o problema de xeito desproporcionado no feismo en lugar de falar da especulación e
da competencia desleal que xera o crecemento desordenado”.
Nalgunha das análises coincide o deputado do PSOE Ismael
Rego, que cualifica de “auténtico
despropósito” unha lei que, engade, non nace dun debate social
amplo, da nosa realidade económica e social e das necesidades
de ordenación e protección. “O
texto mellorouse algo pero non
tanto como sería preciso para ser
útil. A lei necesitaba dun cambio
profundo da súa filosofía que
non foi posíbel através das
emendas parciais”. Así por
exemplo, Rego láiase de que colla “ao pé da letra o real decreto
de medidas liberalizadoras que
multiplicou por cinco o prezo do
solo e máis aínda o da vivenda”.

Ao tempo indica que a lei é demasiado “intervencionista” porque “invade competencias que
lle corresponden aos concellos e
deixa sen papel ao planeamento,
unha figura moi creativa para o
deseño das vilas e das cidades,
que vai quedar en función do que
pense o conselleiro de turno”.
Rego tamén mantén que a
súa aplicación vai estar presidida pola discrecionalidade. “Todos as prohibicións expresas
que recolle levan un apuntamento que deixa a decisión final
en mans da Xunta”. Tamén nega
que haxa “nada para evitar o
feismo ou a presión das grandes
cidades sobre os concellos periféricos. Baixo o anuncio de que
se protexe o que se fai é uniformizar –explica– ata o punto de
que se establecen ata o tipo de
materiais, cubertas, etc. que teñen que levar as casas o que vai
encararcer moito as construcións cando non existe un alto

Xosé Cuíña.

nivel de renda”. Un modelo de
protección, engade, “que parte
dunha realidade virtual” e que
fai a lei “absolutamente inaplicábel”. Rego discrepa asimesmo co criterio dos douscentos

A . PA N AR O

metros de protección do litoral.
“Moito me temo que se abre unha nova porta á especulación
porque hai zonas na que a distancia para non edificar tería
que ser moito maior”.♦

Pedro de Llano
‘A lei é culturalmente reaccionaria’
Tamén entre os arquitectos se
escoitan críticas contra a nova
Lei de Ordenación Urbanística e
de Protección do Medio Rural.
Pedro de Llano, por exemplo,
que estudiou polo miudo o proxecto, fai una valoración negativa. Di que a lei ten un plantexamento caduco, que non se adecúa ao tempo no que se está facendo. “Culturalmente é absolutamente reaccionaria”, indica.
De Llano tamén bota en falta un plan director “un documento global que estabelezca
que é o queremos facer co noso
territorio e como queremos facelo, que áreas naturais se van
protexer e como, cal vai ser o
papel do ferrocarril, por exemplo, ou que áreas se van destinar
a agricultura, cales a industria,
ou que pasa coas infraestruturas
culturais, sanitarias ou educativas, entre outras moitas cuestións”. Ao seu ver un país como
Holanda “cunha dimensión territorial similar ao noso vai un
século por diante”. O único plan
base para o desenvolvemento
desta nova lei, láiase, é o Plan
Xeral de Ordenación Municipal.
Ao fío, este arquitecto apunta
tamén que hoxe os concellos
non responden ás necesidade do
país e que é necesario “unha nova base organizativa, chámeselle comarcal ou rexional”.

Pedro de Llano.

Pedro de Llano mantén que
con esta lei “tampouco se pensa
nas áreas metropolitanas” e que o
documento responde a unha concepción “ruralizante” que non se
adecúa aos tempos nos que vivimos nin aos avances tecnolóxicos. “Cos criterios que establece
non se podería construir ningún
dos grandes edificios do século
XX”. Ao tempo, engade, propón
“un planeamento urbanístico ve-

A . PA N AR O

llo, á defensiva, non ligado ao desenvolvemento arquitectónico e
cultural”. Tamén Plácido Lizancos apunta, dun xeito xeneralista,
que o documento e lamentábel.
Por outra banda Carlos Almuíña
critica o feito de que sexa escesivamente regulamentista na protección do medio rural ao recoller
con demasiado detalle cuestións
que tiñan que desenvolverse noutros documentos.♦
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O BNG afirma que está en condicións de garantir a gobernabilidade

Rebelión socialista no concello de Ferrol
A. EIRÉ
Apostaban no Ferrol a que
Amable Dopico non chegaría a
maio como candidato socialista
ás eleccións. Pero ninguén pensaba que os seus concelleiros o
deixasen só. A situación leva ao
Goberno municipal a unha difícil situación, pero o BNG afirma que “está en condicións de
garantir a acción de goberno”.
É unha história de desencontros,
enfrontamentos, ambicións persoais e axustes de contas. Tres
son os protagonistas principais
desta lideira socialista no Ferrol:
Fernando Blanco, Bonifacio Borreiros e Amable Dopico.
A loita entre Blanco e Borreiros ven de lonxe. O primeiro era
un histórico comunista, o segundo deu o paso ao PSOE desde o
PSG. Ambos desputaban a hexemonía na esquerda estatal ata
que Blanco entrou no PSOE. As
loitas continuaron logo no interior do partido. Blanco controlou
as listas locais, pero, hai catro
anos, Borreiros foi nomeado
candidato a alcalde. Pagábaselle
así o seu apoio a Pérez Touriño.
Borreiros levou da súa man a
Amable Dopico, situando ao ex
director de Astano como o seu
segundo. Pero Dopico traicionou
a Borreiros e, aliado con Blanco,
sacoulle a portavocía municipal
a Borreiros. Pero Dopico decide
presentarse como candidato ás
próximas eleccións municipais
enfrontándose a Blanco. O novato sae vencedor fronte ao histórico militante que, segundo os
seus compañeiros “fai o que sexa
para sobrevivir”.
Tanto Blanco como Borreiros
comezaron a falar da posibilidade de encabezar sendas candidaturas municipais. Pero a sorpresa
salta cando hai dúas semanas se
alían os dous enemigos contra
Dopico e deciden sacarlle a portavocía, apoiados por outros dous
concelleiros. Dopico queda só.
A dirección do PSdG-PSOE

Amable Dopico intervindo nun pleno con Bonifacio Borrereiros en segundo plano.

toma cartas no asunto e decide
suspender de militancia aos catro
concelleiros, abríndolles expediente. Borreiros contesta que “a
dirección do partido está desnortada”, calificando a Amable Dopico de “inepto”.
A gobernabilidade
A crise socialista tócalle profundamente ao acordo de goberno
entre PSdG-PSOE e BNG. A dirección socialista demándalle ao
alcalde, o nacionalista Xaime
Bello, que manteña aos catro
concelleiros expedientados á
fronte das súas áreas de goberno.
O BNG, pola súa parte, solicita unha reunión imediata a nivel
nacional entre as dúas organizacións, pois o acordo de goberno
sitúase con oito concelleiros do
BNG e un do PSdG-PSOE. Os
nacionalistas demandan solucións que eliminen de raíz os problemas xerados. Sobre todo por-

que Bonifacio Borreiros non asistiu a un pleno inxustificadamente.
O BNG afirma, ao mesmo
tempo, que está en condicións de
asegurar a gobernabilidade nos
meses que restan até as vindeiras
eleiccións. Trataría de prorrogar
os orzamentos para o próximo
ano, aínda que no BNG recoñecen
que a súa elaboración xa está
practicamente rematada e consensuada con todos os concellerios.
Os nacionalistas tamén consideran que poderían sacar adiante
planos como a segunda fase da remodelación da Praza de España.
¿E os concelleiros socialistas
disidentes? Tanto Borreiros como Dopico declaran que están
dispostos a garantir a gobernabilidade e cumprir cos acordos. Pero nos medios locais a pasada semana fálase non só dunha comida de Blanco con membros do
PP, que este recoñece, senón
dunha posíbel moción de censura coa dereita. Algo que Blanco

nega, pero os seus ex compañeiros non ollan como imposíbel
“coñecendo o persoaxe”. Pola
súa parte, a dirección socialista
afirma que vai seguir adiante coas medidas tomadas. Os concelleiros rebeldes sosteñen que non
van dar marcha atrás na sustitución de Dopico como portavoz.
O pleno celebrado na tardiña
do 26 de decembro non serviu
para esclarecer a situación.
Esta división únese no
PSdG-PSOE á de Ourense, onde
só quedou tamén cun concelleiro. O mesmo que á de Carballo.
En Pontevedra os socialistas aínda non teñen tampouco candidato á alcaldía despois da grave enfermidade de Roberto Taboada.
En Vigo, cunha forte división interna, moitos socialistas apostan
a que o candidato Ventura Pérez
Mariño vai dimitir antes de tres
meses. Un negro panorama organizativo contrarrestado polo chamado “efecto Zapatero”.♦

A Coruña
Hoxe toca unha crónica de números porque a corporación municipal de A Coruña ven de aprobar un orzamento de 159 millóns
de euros para 2003, que só contou co voto favorábel do PSOE e
o rexeitamento do BNG e PP.
Non corren bos tempos para
as contas municipais porque o
orzamento descendeu 4 millóns
de euros respecto ao do 2002.
Outro dato negativo é que os cartos previstos para investimentos
reais acadan 22,129 millóns de
euros, descendendo tamén 11,15
millóns respecto ao ano anterior
(un 33,5%). Para Henrique Tello,
portavoz do BNG, “esta redución amosa a seria crise económica do concello; a política de
derroche e despilfarro impide
afrontar os compromisos en materia económica e social”.
Como partidas máis significativas hai que subliñar os 4 millóns de euros para o Instituto
Municipal de Cultura e Espectáculos (IMCE); 2,7 para o recinto

Descenso
nos investimentos
municipais
MANUEL MONGE

PP e BNG rexeitaron uns orzamentos nos que o
dato máis preocupante é a débeda municipal viva,
que chega a 89,88 millóns de euros, cun incremento de 11,2 millóns nos tres últimos exercicios.
ferial; 2,27 para o cuartel de Macanaz, que será a sede da fundación Luis Seoane; 1,5 para o novo Palacio de Congresos; 1,23
para centros sociais; finalización
do centro dos Mallos e inicio dos
de Monelos e Nostián; 350.000
euros para o ascensor ao monte

San Pedro e un millón para a ampliación do tranvía.
Os ingresos aportados pola cidadanía a través dos impostos directos e tasas, superan xa o 60%
do orzamento. Por outra parte,
crece un 5,4% o gasto corrente,
que chega a 134,68 millóns de eu-

ros, é dicir, o 84,6% do total.
Pero, sen dúbida, un dos datos máis preocupantes é o aumento da débeda municipal viva,
que chega a 89,88 millóns de euros, cun incremento de 11,2 millóns nos tres últimos exercicios.
O concello solicitará un creto de
12,6 millóns para abonar as
amortizacións desa débeda e adicará outros 4,09 millóns para o
pago de intereses; en definitiva,
adica 44,082 euros diarios ou
7.334.659 pesetas para facer
fronte á débeda, é dicir, o 10%
do orzamento.
Neste Pleno o Goberno Municipal do PSOE rexeitou varias
propostas do BNG: que os orzamentos contemplasen un fondo
de solidariedade de 800.000 euros (o 0,5%), susceptíbel de
ampliación, para os afectados
polo Prestige; que se destinasen
2 millóns de euros para un plan
de vivenda social e un millón
para un programa de creación
♦
de emprego.♦

O modelo de
Pontevedra
XOSÉ M. SARILLE

O

u resistes o mal coa
forza, ou convérteste en responsábel do
seu triunfo. Esta
afirmación de Max Weber,
referida á función dos políticos, é válida como poucas
para valorar aos causantes
da ruína do Prestige. Carece de importancia o estado
de ánimo dos responsábeis.
Non importa nada que Fraga Iribarne estea pasando o
natal máis triste da súa
vida. Todo iso é crónica rosa que devalúa aínda máis
aos xornalistas lacaios do
poder. Aproxímaos aos piores comentaristas, achégaos
en indecencia aos Parada
de turno, que brinda con
tazas de albariño, rodeado
de idiotas, diante das cámaras de TVE1, coa mesa
chea de mariscos.
O estado de ánimo de
Fraga e compañía é un problema deles. Todos
ignoramos o que lle pasa
pola cabeza, pero unha cousa é segura: co sentimento e
a compaixón non se resolve
o problema actual de
Galiza.
Fraga fai política cando
expresa o seu estado de ánimo e afunda na idea de calamidade, de desgraza
incontrolada e irresolúbel,
mentres outros procuran
afrontar o problema con
accións. A política existe
permanentemente, cando se
fai e cando non se fai. Tan
político é o que resolve
como o neglixente. Fraga
pertence á segunda categoría e bota tinta de calamar,
lágrimas humanas ou de
crocodrilo, dá igual, para
borrar a incompetencia.
En Galiza, ante a catástrofe, todos somos políticos.
En realidade vense dous
modelos de actuación. O do
Partido Popular, incapaz de
pór os meios necesarios
contra a maré negra, sen
planificación loxística nen
técnica, e o outro, practicado polos concellos de Pontevedra, de Vigo, de Ferrol,
consistente en preparar
equipas de limpeza, en
organizar racionalmente
aos voluntarios, en exixir
medidas ao partido do
poder e sensibilidade á
xefatura do estado.
Pontevedra, Vigo e Ferrol
funcionan e debe saberse. E
non importa nada cal é o
estado de ánimo do alcalde
Lores. É o seu problema
persoal. A súa función non
é chorar por Galiza, nin fomentar o apoliticismo con
anécdotas de brazos maternos que amortezan tanta
sensibilidade. A súa función
é pór toda a vontade,
deixar a pel parando tanta
desgraza e superando aos
demais en eficiencia. Hai
un modelo forte e perfilado
en Pontevedra. Político, naturalmente. A mágoa é que
♦
sexa tan limitado.♦

A nación
emerxente

Nº 1.062 ● Do 26 de decembro ao 3 de xaneiro de 2002 ● Ano XXV

XESÚS VEIGA BUXÁN

R

esulta habitual medir
a intensidade e as
características dun
proceso de cambio
desenvolvido en tal ou cal
sociedade mediante o
termómetro eleitoral. Este
instrumento é, certamente,
representativo dos estados
de opinión presentes no
tecido social pero non
asegura, sempre, a debida
expresión de todas as
dimensións que se rexistran
nun proceso desa natureza.
Ninguén discute que hai
un antes e un dispois do 13
de novembro na sociedade
galega. As situacións limite
posibilitan un coñecimento
máis contrastado das persoas
e das comunidades que viven
semellantes realidades. O
afundimento do Prestige provocou unha fenda na relación
estabelecida entre
representantes e
representados. “Fallou o Estado e emerxeu a nación”:
esta afirmación de X.M. Beiras no debate parlamentar
da moción de censura sintetiza as múltiples dimensións
do sucedido. O fracaso do
Estado como suministrador
de servizos básicos, como
axente representativo dos desexos maioritarios ou como
garante da identidade
nacional galega foi
acompañado por unha
contundente demostración de
dignidade colectiva e de autoorganización comunitaria.
A marea humana que se
fixo presente no mar, nas
praias e nas rúas non foi detida polas maiorias absolutas
dos Parlamentos, polos
desplantes chulescos dos gobernos ou polas censuras e
manipulacións mediáticas.
Os patéticos argumentos utilizados por Fraga para
desprezar as manifestacións
do 1 e do 11 de decembro
(“son menos que os que votaron contra nós”) agachan a
impotencia dos dirixentes do
PP para organizar a
movilización dunha parte do
seu eleitorado e o lóxico
desacougo que padecen ante
unhas convocatorias que
conseguiron a participación
directa de mais do 10% do
censo povoacional. Polo
demais, a utilización dun argumentario análogo ao que
exibiron nesta ocasión serviría para descalificar o valor
da grande maioría das movilizacións habidas contra a
violencia de ETA ou das
rexistradas con ocasión do
intento de golpe de Estado
do 23 de febreiro de 1981.
Na esfera da política, a
pedagoxía democrática xa
está inventada: apresentar a
dimisión e permitir que o
eleitorado exprese as súas
preferencias a respeito de
quen debe administrar a saída da crise. Todo o demais é
oficiar unha cirimonia que
conduce á Política ao mesmo
♦
lugar onde está o Prestige.♦

XA N C ARBALLA

A CIG gaña case todos
os comicios sindicais celebrados
MAR BARROS
Cunha participación electoral ao redor do 74%, a Conferencia
Intersindical Galega (CIG), encabeza as novas eleccións sindicais que se prolongarán ata o vindeiro xaneiro do 2004, nun proceso que engloba a case 400.000 traballadores, máis da metade
do total existente en Galicia, segundo datos da Dirección Xeral de
Relacións Laborais, e no que se elixirán a 17.500 representantes.
A Ensinanza Pública, a banca privada, a Administración central,
Caixa Galicia, Izar en Ferrol e Fene, Citroën, Ence e Laborais Xunta xa celebraron os seus comicios.
Dos 763 delegados electores elixidos ata o momento a central nacionalista acadou 283, Comisións
Obreiras (CC.OO.) 182, a Unión
General de Trabajadores (UGT)
135 e outras centrais 163.
O proceso iniciárono os traballadores da Administración central
do Estado en Galicia, Izar, Caixa
Galicia, Ence, Citroën e os centros
de ensinanza pública, e desenvolverase en quince meses.

A pesar de térense celebrado
os comicios a semana pasada para
a banca privada, este sector non
veu pechada a súa fase electoral
porque algunhas oficinas aínda
non escolleron aos seus representantes. Os resultados obtidos neste
apartado confirman a tendencia
xeral de auxe da central nacionalista. Nas eleccións ás caixas de
aforros está pendente o que suceda
en Caixavigo, empresa na que as
eleccións están paralizadas por diversas impugnacións que se solucionarán este mesmo mes e que
poden reforzar aínda máis a maioría nacionalista no sector.

As seguintes eleccións dentro
do longo proceso electoral, celebraranse na compañía ENDESA.
Despois de ter arrancado en outubro rematará no 2004, coa elección
de 17.500 representantes dos traballadores e onde non se agardan
cambios radicais no mapa sindical,

actualmente liderado por UGT.
Os resultados exitosos da
CIG son unha ameaza cada vez
máis palpábel para a hexemonía
da Unión General de Trabajadores, tras ter gañado claramente
en todos os comicios a excepción de Izar e Citroën.♦

Resultados Provisorios das Eleccións Sindicais
CIG

CCOO

UGT

Outros

Ensino Público
Banca Privada
Administración central
Caixa Galicia
Izar-Ferrol Fene
Citroën
Laborais Xunta
Ence

51
133
24
45
8
5
10
7

32
69
16
37
20
3
3
2

22
69
14
2
13
7
4
4

27
59
32
11
8
26
0
0

Totais

283

182

135

163

Pontevedra
O día 23 a comisión de goberno
do Concello de Pontevedra aprobou un programa de actuacións
para acometer o saneamento da
Ría de Pontevedra, o proxecto
ambiental máis ambicioso desta
lexislatura e que viña ser unha
teima constante do seu alcalde,
Miguel Fernández Lores.
As campañas publicitarias do
conselleiro Xosé Cuíña que van
desde ceibar aves no Lérez ata
prometer encargarse de todos os
sumidoiros de Pontevedra en
plenas autonómicas, só serviron
para ocultar a falla dunha actuación decidida para conseguir o
saneamento desta rica Ría, moi
castigada polos vertidos urbanos
pero tamén polos de empresas
altamente contaminantes que se
foron instalando pola súa beira a
partires dos anos 60.
A ría posúe unha riqueza
biolóxica moi importante cunha
altísima produtividade debida a

Saneamento da ría
X.C. GARRIDO COUCEIRO

O Concello de Pontevedra decide tomar a
iniciativa no saneamento da ría diante da
inhibición da administración autonómica
que é a quen compete esta actuación.
riqueza en nutrientes, boa iluminación e ao movemento das augas. Pero así como as rías altas
teñen unha contaminación baixísima (a excepción de Ferrol e
A Coruña e feita a análise antes
do “Prestige”), sen embargo a
Ría de Pontevedra é a que presenta os niveis máis altos de toda Galiza.
O proxecto de supresión de

oito puntos de vertidos incontrolados e a recuperación das marismas de Alba, ten un presuposto de 4´6 millóns de euros dos
cales o 20% será aportadas polo
Concello e o resto a través dos
Fondos de Cohesión.
Entre as obras previstas figura
a separación de pluviais e residuais, a impermeabilización do
colector de beiramar e a construc-

ción dun novo colector para conectar todos os vertidos. Nunha
segunda fase construirase unha
estación de bombeo e un colector
primario na Xunqueira de Alba.
O obxectivo é conseguir que en
dous anos o 90 % dos vertidos actuais ao río e ás marismas de Alba estean recollidas e canalizadas.
A depuración completa dos
residuos urbanos, na que ben traballando o Concello de Pontevedra desde que o BNG accedeu ao
goberno municipal, vai ser pronto unha realidade. Agora resta a
maiores outro tipo de actuacións.
Neste sentido o Concello ten unha postura clara a favor do traslado de ENCE-ELNOSA, complexo responsábel de vertidos
importantes. Pero a Ría de Pontevedra non é só responsabilidade dun só concello e esixe unha
actuación coordinada e global
que a CPTOV non pode xa demorar por máis.♦
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O fin do mundo
PERFECTO CONDE

D

ende que ocorreu o desastre do “Prestige” un amigo
meu non cansa de dicir que anda solto o anticristo.
Ou algo así. O meu amigo é agnóstico, pero para
estas regras ten sempre a súa excepción. Eu dígolle que se
faga converxente armónico, seguidor, ou sexa, do mexicano
José Argüelles, presidente dunha chamada Fundación para
a Lei do Tempo, que vaticina que o mundo vaise acabar
cando chegue o solsticio de inverno do ano 2012.
Dentro dunha década.
Os converxentes harmónicos, en forma de tribus dunha
nova era harmónica, xa tiveron xuntanzas diante das
pirámides de Exipto ou no Central Park de Nova York, e
agora o seu gurú, o tal Argüelles, anda dando a vara coa idea
de que hai que salvar o mundo dunha destrución posíbel no
2012 harmonizando o
tempo. Segundo este
visionario, chegou a hora de
rgüelles,
que cambiemos o calendario
cristiá, baseado no sol, e
anda dando a vara
relativamente novo xa que
data de 1582, por un de trece
coa idea de que hai
meses de vinteoito días,
que salvar o mundo
baseado na lúa e nos maias.
Se non o facemos, “a cultura
dunha destrución
occidental está programada
para o apocalipse cando
posíbel no 2012
remate a Conta Longa, o 22
ou o 23 de decembro de
harmonizando
2012”.
o tempo”
A Conta Longa é o ciclo
de 5.200 anos de creación e
destrución que calcularon os
maias, os grandes astrónomos e espertos en cronometría que
construíron a cidade mexicana de Palenque hai 1.600 anos. O
seu calendario, exacto en preto de tres segundos, é moito máis
preciso que o gregoriano que manexamos os sofridores do
barco da negrura. Pois ben este ciclo de Conta Longa, que
vén sendo en realidade xa o quinto, remata efectivamente
dentro de dez anos.
De facerlle caso o tal Argüelles, teriamos que darnos presa
en facer como os chineses, os xudeus, os islámicos ou varios
pobos máis do mundo, que calculan o seu tempo baseándose
na lúa en non no sol, coma nós. E, se lle damos as costas ao
que el nos recomenda, estamos abocados a outra ameaza
máis de que se vai acabar o mundo. Por min que non quede,
eu fágome maia xa, chinés e o que faga falta. Xudeu xa non o
teño tan claro, mentres pertenza a esa tropa un tal Ariel
Sharom.
Aínda vai ter razón o meu amigo. O anticristo anda solto,
♦
e chámase Prestige.♦

‘A

Viaduto da autoestrada Santiago-Dozón.

A Xunta estima rematar no 2006
a autoestrada Santiago-Ourense
MAR BARROS
Os corenta minutos de viaxe entre Santiago e Silleda veranse reducidos a quince a cambio dos 2,58 euros que se deben pagar pola peaxe da A-53, tras a inauguración da primeira fase da autoestrada que unirá a capital do país coa cidade das Burgas. Fomento rexeita o financiamento da segunda fase Silleda-Ourense.
O pasado luns, o presidente da
Xunta, Manuel Fraga e o ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos inauguraron a primeira fase da Autopista Central de
Galicia, máis de 33 quilómetros
que comunican Compostela coa
localidade de Silleda, que posteriormente complementará o corredor ata Ourense.
Os 191,8 millóns de euros
que custou o tramo inaugurado
foron financiados con 60 millón
da Xunta de Galicia e unha cifra
semellante correspondente a un

POSONEJRO

crédito participativo do Estado.
A Autopista Central Gallega
(Acega), a empresa concesionaria e outros investidores privados
aportaron a cifra restante.
A segunda fase do proxecto,
permitirá unir a autoestrada coa
autovía das Rías Baixas (A-52),
por Barbantes, ata Ourense a
principios do 2006, segundo Política Territorial. O conselleiro
de da mesma, Xosé Cuíña, sitúa
a finalización do tramo SilledaLalín Oeste a finais de decembro
do 2003 e o recorrido Lalín Oesposonejro@yahoo.es

te-Alto de Santo Domingo, en
Dozón, segundo as previsións da
Xunta, estará rematado a finais
de decembro do 2004.
O custe total da creación da
infraestructura Compostela-Ourense ascenderá a 280 millóns de
euros, segundo a Consellería de
Política Territorial. Sen embargo, a Xunta quere “acelerar ao
máximo” a busca de financiamento e estima que o proxecto
estará concluído no ano 2006.
Por outro lado, ese mesmo
luns, a Xunta e Fomento, firmaron un protocolo para executar
unha vía de grande capacidade
entre a autovía do Cantábrico e
Ferrol, ascendendo a sete millóns de euros o custe das obras
longamente aprazadas polo departamento de Álvarez Cascos.♦

O Fío da Negrura

Chapapote

Retomamos hoxe excepmoi empregada na construccionalmente –para explicar
ción; adoita ser branca aínda
a orixe de dúas palabras– O
que a do sapote negro é –nafío da lingua, convertido
turalmente– negra. Claro
HENRIQUE HARGUINDEY
por mór dunha negra actuaque esta especie non se trata
lidade en O fío da negrura.
realmente dunha sapotácea
A palabra chapapote úsase dende hai décadas senón dunha ebanácea, un tipo de ébano.
en Galiza –en galego e en español– como sinóniDo sapote chico, árbore orixinaria das Antimo de “asfalto, alcatrán”. Para a nosa sorpresa, llas, extráese o famoso chicle. E tanto a palabra
moitos galegos nos temos atopado con que fóra sapote (ou zapote) como a palabra chicle procede Galiza non se coñecía este termo que nós em- den tamén da lingua náhuatl, na que son respecpregamos a cotío. Agora está de triste actualida- tivamente tzapotl e mais tzictli.
de e chegou a todos os recunchos de España.
Poderíase supór que o nome da planta do chiA palabra é orixinaria de Centroamérica e cle, pronunciado aproximadamente chapote, se
probablemente a súa popularización no noso pa- lle dera por extensión a esa pasta alcatranosa que
ís se debeu á influencia dos emigrantes galegos serve para asfaltar camiños e estradas.
ao novo continente.
En todo caso, o que nos interesa é subliñar
Parece que chapapote é unha variante de cha- aquí a aclimatación da palabra no noso país. Sería
popote, termo mexicano procedente da palabra erróneo tratar de proscribila por allea. Maiormenchapopotli, da lingua náhuatl ou azteca. Con todo, te, argumentando que o termo galego é piche.
hai discrepancias á hora de explicar o termo: denPorque piche é tamén aclimatación dun termo
de quen o cre formado sobre dúas palabras náhuatl estranxeiro, esta vez inglés. Trátase da palabra
(tzauctli “pegamento” e mais popotchli “perfu- pitch “pez, brea” (ou “breu”). Esta é unha denome”) aos que o fan remontar á lingua maia (chak minación moi asentada en Galiza, particularmen“mascar”, pak “entregar” e mais pok “limpar”)
te na zona sur, e tamén se documenta en portuNon coñecía eu esta explicación que o relaciona gués xa dende finais do século XVIII.
con mascar cando pensei que se cadra tiña que ver co
Daquela, tan lexítimo é empregar piche conome dunha planta, ou mellor dunha familia de plan- mo chapapote. Con todo, debemos sinalar que a
tas: as sapotáceas. Son plantas tropicais xeralmente aclimatación da primeira palabra foi tan boa que
arbóreas, de froitos comestibles, que desprenden un deu lugar en galego a novos termos. É o caso do
látex ou goma. Algunhas teñen madeira cernella e verbo empichar, “asfaltar”.♦
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Máis de cen mil persoas saen ás rúas en demanda da fin da violencia

Mayor Oreja imponlles aos cargos do PP vasco
a ausencia na protesta contra a ETA
A.N.T.
A manifestación que discorreu por Bilbao o pasado 22
de decembro congregou todo
o espectro político, agás as representacións do Partido Popular (PP) e de Batasuna. O
lema “ETA kampora” (ETA
fóra) pode significar o definitivo achegamento entre o goberno vasco e os socialistas.
Foi Jaime Mayor Oreja o que
impuxo, por orde directa de José María Aznar, a ausencia do
PP na manifestación contra a
ETA. A pesar de que tres dos
dirixentes máis destacados desta formación en Euskadi tiñan
anunciada a súa presencia en
Bilbao (Ramón Rabanera, presidente da Deputación Xeral de
Álava; Alfonso Alonso, alcalde
de Gasteiz e María San Gil,
presidenta do partido en Guipúscoa), finalmente a forza de
dereita xustificou o seu non á
convocatoria na percepción de
que a manifestación “fortalecía
o plano independentista do lehendakari”.
O vicepresidente primeiro
do goberno español, Mariano
Raxoi, esixiu varias medidas
por parte do executivo que preside Juan José Ibarretxe para
acudir á protesta. Todas elas
aludían ao apoio á ilegalización
de Batasuna.
A outra ausencia destacada
foi a de Batasuna. O partido de
esquerda abertzale considerou
un erro esta manifestación por
“desviar a atención do conflito
vasco e querer simplificar a situación para conseguir o visto e
prace do españolismo”, explicou
o portavoz da organización, Arnaldo Otegi. Nunha liña semellante se manifestou a dirección
do sindicato ELA, maioritario en
Euskadi, que argumentou a súa
non presencia en que o lema ETA
fóra “era demasiado nesgado”.
Contodo, a manifestación
bilbaína foi a máis concorrida

Autoridades políticas vascas, catalanas e estatais estiveron na cabeceira da manifestación de Bilbao.

dos últimos meses. Ao lado de
Ibarretxe estiveron representantes de Eusko Alkartasuna, Parti-

do Nacionalista Vasco (PNV) e
Izquierda Unida. O Partido Socialista de Euskadi non só acudiu

á manifestación senón que tomou este achegamento ao PNV
como a culminación dun proceso

Maniféstanse
pola liberación dun etarra enfermo
Ao redor de 10.000 persoas
pediron en Iruñea a liberación
do preso etarra Bautista Barandalla, aqueixado dunha doenza intestinal irreversíbel. Os
manifestantes esixiron o cumprimento da lei, que permite a

excarceración en casos de enfermidade terminal.
Na manifestación estiveron
líderes destacados de Batasuna, Arnaldo Otegi, de Aralar,
Patxi Zabaleta e de Askatasuna, Jean-François Lefort. No

transcurso da protesta, o propio Barandalla dirixiuse aos
congregados a través dunha fita de vídeo. “Non cumpren as
leis que eles crearon”, afirmou. “Só estarei fóra cando a
miña morte sexa inminente”.♦

de desligamento da “fronte constitucional” para atopar vías de
diálogo co goberno vasco. Este
cambio de óptica pode concretarse co apoio dos socialistas aos
próximos orzamentos autonómicos.
Ademais, desfilaron xuntos
todos os grupos pacifistas. A Elkarri e Xesto pola paz uniuse
¡Basta xa!. Este último colectivo, achegado ao PP, quixo lucir
lemas propios (ETA non. Liberdade), o que provocou apupos
entre os manifestantes, que lles
recriminaron o anceio de protagonismo.♦

Bi l bao
Desde que Jaime Mayor Oreja se
puxera ao frente da loita democrática contra ETA e o nacionalismo en xeral, hai tres mandamentos sobre os que o goberno
do PP fixa a súa estratexia antiterrorista: o primeiro deles é a firmeza democrática. Este é ben
simple de explicar, como o PP é o
partido máis democrático e máis
constitucional, que non ten fisuras nen concepcións do Estado
español que supoñan pecado, hai
que resistir, sexa cal sexa o prezo
desa “resistencia democrática”.
O segundo argumento ideado por
Mayor Oreja, e aplicado ata hoxe
mesmo, foi o da “confianza nas
forzas e corpos de seguridade do
Estado”. Xa se sabe que o problema político que hai en Euskadi é, para o PP, un problema de
simple delincuencia, así que se
mudan leis, fanse pactos de Esta-

A colaboración internacional
DANI ÁLVAREZ

A fuxida do responsable militar, Ibon Fernández Iradi,
cuestiona a implicación de Francia na loita anti-ETA.
do e déixase a Xustiza en maos
de Garzón, o único xuíz famoso
por non ter resolto nin probado
ningunha das causas que abriu.
Aínda que batiu a marca de procesamentos e encarceramentos.
O outro deles é o que nos interesa hoxe: o da “cooperación
internacional”. Esa cooperación
busca que os membros de ETA
deixen de ter “santuarios”, lugares onde refuxiarse cando son
perseguidos no Estado. Venezue-

la, México, Uruguai ou Bélxica
eran ata agora países onde podían refuxiarse. A entrada en vigor
da entrega inmediata na UE ou
os acordos de extradición son
apresentados polo PP como as
medidas políticas máis eficaces
para acabar con ETA. Pero sobre
todo, o santuario de ETA eran
Iparralde e o resto de Francia.
A cooperación policial hispano-gala deu excelentes froitos en
materia anti-ETA nos últimos

anos. A Policía española e a Garda Civil soñan a diario con golpes como a detención de Iñaki
Gracia Arregi, “Iñaki de Errenteria”, ou o chamado “aparello militar”. Pero eses “bocados” quedan en maos dos xendarmes. Así
e todo, é curioso o episodio do
pasado domingo, cando o presunto responsábel militar, Ibon
Fernández Iradi, fuxiu da comisaría de Baiona onde estaba detido sen maior obstáculo que o de

abrir unha trampilla e chimpar
unha reixa.
O Ministro español de Interior, Ángel Acebes, o mesmo que
tras a operación policial lanzou
aos catro ventos que unha das detidas era Ainhoa García no canto
de Beltzane Obanos, dixo tras a
fuga que Iradi volvería a caer, porque, ao fin, “todos caen”. Eu tamén estou convencido que o único que lles ofrece ETA aos seus
militantes é cárcere ou morte, pero ao Ministro gostaríame perguntarlle: ¿Cantos máis van caer ata
que isto remate? E non me refiro
aos que caen no cárcere, senón
aos que caen para sempre. ¿Algo
que dicir sobre iso, Ministro? Supoño que si, “confianza no Estado
de Dereito, nas forzas e corpos de
seguridade do Estado e na cooperación internacional”. A este paso,
imos aviados.♦
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Chávez e
Allende
MONCHO LEAL

S

alvador Allende
sufriu moitas
derrotas ata que a
Unidade Popular
conseguiu a
extraordinaria vitoria
electoral do 71. Padeceu
o seu goberno un acoso
mediático, que
acochaba os seus logros
en ensino, saúde,
reforma agraria. Era
bombardeado pola
prensa burguesa e polos
sindicatos amarelos, que
tiñan o sustento
económico da CIA.
Pouco a pouco, dirixida
pola embaixada dos EE
UU, a campaña
reaccionaria rematou co
golpe dado polo traidor
Pinochet.
Hugo Chávez non
casa con ningunha caste
de militar tipo dos que
nós coñecimos e
padecimos. Non
responde tampouco ao
perfil favorito dos
telexornais. Non é un
millonario que lle dá
pola cousa pública, non
é un antigo estudiante
de elite, non vai
traxeado tipo Uribe.
Non, Hugo Chávez é dos
militares que coñecen
ben o seu país, tamén a
obra de Simón Bolívar,
que cre na unidade
latinoamericana, e que
ten a osadía de pensar
que o petróleo
venezolano, 40% do
orzamento nacional, ten
que ser venezolano.
Chávez, a diferencia dos
seus inmediatos
antecesores no cargo,
non aceptou sobornos.
Está, pois, condenado,
aínda que o proceso
sexa ben distinto ao
chileno. Os medios de
comunicación, golpistas,
son propiedade da alta
burguesía. Que este
goberno conseguira
incorporar a un millón
de cativos ao sistema
educativo, que estaban
perdidos nas rúas, non
merece o recoñecemento
dos medios. A ofensiva
ten coma obxectivo
asegurar o
fornecemento de
petróleo aos ianquis,
todo o demais son
efectos especiais. Hai
dous bancos que
presionan no boicot
comercial. O Banco
Provincial e o Banco de
Venezuela. Son
coñecidos tamén no
noso país. Con outros
nomes: Banco Bilbao e
Banco de Santander. Un
interese moi interesado.
♦
Hai que moverse.♦

Nos ranchitos, á esquerda, mora parte do electorado chavista. Á dereita, imaxes de dúas marchas da oposición

A división social camiño dun enfrontamento armado

Venezuela importa petróleo
CÉSAR LORENZO GIL
Venezuela pasou o nadal máis tenso dos últimos anos. Logo de
case catro semanas de folga xeral, a economía está moi afectada
pola deficiente produción e o ambiente social comeza a ser irrespirábel. A división entre chavistas e opositores é cada día que pasa máis radical e xa ninguén dubida do perigo dun conflito civil.
O plano da oposición venezuelana comeza agora a dar os seus
primeiros froitos. A insurrección
pacífica (agás cando se obriga a
pechar comercios ou se rexeitan
marchas favorábeis a Hugo Chávez) mantén unha estratexia de
desgaste a longo prazo que non
só debilita o goberno senón que
está depauperando o país.
O maior obxectivo da revolta
das cazolas foi a paralización da
industria do petróleo para dar a
sensación de incapacidade dos organismos bolivarianos para abastecer o seu pobo e os seus clientes
internacionais. Polo momento,
Chávez conseguiu manter a conta
de vendas de cru no exterior, con
moitos traballos e unha forte militarización da industria estatal de
carburantes. Pero perdeu a batalla
no mercado interno. Tanto foi así
que o goberno tivo que comprar
petróleo fóra de Venezuela. O
Brasil recoñeceu que está a ven-

derlle a Caracas hidrocarburos
coa intención de evitar que un estado de carencia extrema no país
desemboque nun conflito armado.
Segundo os grupos próximos a
Chávez, os opositores están a crear
un clima de violencia co obxectivo
de que un enfrontamento civil nas
rúas deslexitime o actual réxime
constitucional e faga indispensábel
unha actuación decidida desde o
exterior, preferentemente desde
Washington. Para defenderen estes
argumentos, os chavistas recompilaron datos sobre condutas dos dirixentes da revolta e directivos de
medios de comunicación que queren dar a imaxe, tanto dentro como
fóra do país, de que os partidarios
do presidente –moitos deles habitantes dos ranchitos (barrios de casoupas nos arrabaldos da capital)–
están a iniciar saqueos en moitos
establecementos. Ademais, estas
mesmas fontes dan conta de extraordinarios movementos de cartos

Hugo Chávez fixo un chamamento á harmonía na súa mensaxe de Nadal.

nas administracións (preferentemente locais) que controla a oposición e máis en moitas das concentracións cidadás.
‘A democracia do pobo’
Para os opositores, a situación
social de desorde e protesta continua debería servir para
concienciar o presidente de que a
súa xestión é desaprobada pola
maioría. “O pobo berra para impoñer a súa democracia. Para

que o ditador marche”, berraba o
sindicalista Carlos Ortega, un
dos promotores da rebelión.
As marchas sobre a cidade
son permanentes durante todas as
semanas, moitas delas de máis de
medio millón de persoas. Mais o
motor da folga póñeno en marcha
os pequenos grupos, organizados
pola patronal e polos sindicatos,
que se encargan de impedir a produción en Petróleos de Venezuela, boicotear o transporte de mercadorías mediante os cortes de estradas e incluso facer xestións internacionais para recabar apoios
no bloqueo aos resortes estatais
que manexa Chávez.
Ortega defende este sistema de
‘marcaxe’ ao presidente no nome
do desexo da cidadanía de acabar
coa era Chávez. “É a mellor maneira de dicirlle ao mundo que xa non
aceptamos este sistema político.
Queremos cambios radicais xa”.
Tal e como explicaba a semana
pasada Xulio Ríos en A Nosa Terra, as intencións da oposición son
inconstitucionais e a defensa absoluta desta tese política pon en risco
a convivencia nun país no que o
apoio a Chávez aínda é maioritario
segundo as enquisas.♦

Francia aumenta as súas tropas en Costa de Marfil

A guerra civil marfilense provocou unha gran suba do cacao no mercado internacional.

A.N.T.
Francia xa mantén 2.900 militares en Costa de Marfil para mediar na guerra civil que enfronta
o goberno do país cos grupos rebeldes que se sublevaron o pasado 19 de setembro. O goberno de
París, con intereses coloniais na
zona desde hai máis de tres séculos, ofreceulles ás partes un proceso de paz aínda que unha parte
da prensa gala afirma que a intervención responde a un interese de defensa do actual goberno
de Laurent Gbagbo, que estaba a
piques de perder o poder xusto
antes da intervención europea.
De feito, Francia esixiu que as
potencias estranxeiras se absteñan de intervir, nunha especie de
confesión de que a zona está “baixo o seu control en exclusiva”. A

pesar desta petición, Amnistía Internacional segue a demandar que
as Nacións Unidas interveñan para impedir as constantes violacións dos dereitos humanos.
Costa de Marfil é o maior
produtor de cacao do mundo. A
actual guerra aumentou o prezo
desta materia prima no mercado
final (nótase no chocolate, principalmente). Mais para franceses
e directivos de Amnistía Internacional, o problema de fondo é
unha loita étnica entre os marfilenses do sur do país e os procedentes de Mali e Burkina Faso,
que habitan no norte e nin tan sequera están recoñecidos como
cidadáns. Para a diplomacia gala, o conflito deste país é moi perigoso porque hai risco de que se
estenda aos países veciños.♦
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Os equipos galegos con perdas económicas

Números vermellos para o 2003
O paro frea a
mundialización

CÉSAR LORENZO GIL
Celta e Deportivo aprobaron
as súas contas do ano que remata enlamados en débedas
millonarias. A crise do sistema
televisivo e o mantemento dunha liña de xestión dos cadros
de futbolistas sobrepasada pola conxuntura poñen en dúbida o futuro dos clubes da elite.
O Deportivo remata o 2002 con
éxitos en moitas frontes. Campión da Copa, subcampión de liga, brillante clasificación para
os cuartos de final da Liga de
Campións, un pichichi para
Tristán… Mais a pesar de todos
estes éxitos, a directiva de Augusto César Lendoiro presenta
unha débeda de 144 millóns de
euros e un orzamento de 90. Este endebedamento é o meirande
desde o nacemento das sociedades anónimas deportivas e o ascenso dos coruñeses cara ao
grupo dos máis grandes.
No caso do Celta, a débeda
alcanzou o pasado ano os 5 millóns de euros de perdas. Horacio Gómez diminuíu o orzamento (agora non chega nin aos 35
millóns de euros). O club vigués
recoñeceu o momento de crise e
avogou por reducir os gastos
(disporase dun 18 por cento menos de diñeiro). O propio presidente da entidade vén insistindo
durante os últimos meses no feito de que xa é insostíbel unha
estrutura como a actual. “Fichaxes, poucas, e de xente nova para poder lograr valor engadido”,
admitiu. A mesma idea ten o actual adestrador, Miguel Ángel
Lotina. “Os técnicos notamos a
crise todos os días. Se o meu
presidente me pide unha opi-

A crise económica mundial potenciará as fichaxes de valores novos. Na imaxe, o brasileiro Edu, primeiro xogador fichado polo Celta con esta perspectiva.
MI G UEL RI O PA

nión”, explicou para A Nosa Terra, “coido que o mellor sistema
para aturar os malos tempos é
buscar constantemente novos
valores coa idea de formalos e
traspasalos a equipos con máis
medios.”
Investir en botas de fútbol
Lendoiro aínda non perfilou un
programa para reducir as perdas.
Na Coruña saben que eses núme-

ros vermellos non son urxentes.
Os triunfos en todas as competicións danlles un atractivo de cara aos proveedores que se traduce en novas liñas de crédito para
fortalecer o seu equipo. O Deportivo aposta forte para ficar no
reducido grupo de escolleitos
que poderán acubillarse da era
das vacas fracas. Para iso necesita ter altos valores en futbolistas
(Makaay, Diego Tristán, Luque
ou Valerón son agora mesmo

xogadores cunha alta plusvalía).
Mais as contas deportivistas
teñen un problema que vai custar subsanar. Os seus salarios
son propios de tempos de riqueza, capaces de competiren co
Madrid e o Barça. Ademais, o
seu cadro de xogadores está superpoboado, nunha deficiente
xestión de fichaxes que empezou xa hai seis anos, coa fichaxe de Manteca Martínez e Sebastián Abreu.♦

Todo o mundo está arestora
metido nunha crise semellante
á dos equipos galegos. A miseria dos contratos televisivos
non por esperada, deixou de
ser letal. No camiño deixou vítimas de altura, como a
Fiorentina, que tivo que refundarse a pesar de ter no pasado
uns ingresos moi avultados.
En Inglaterra e Alemaña, a
creba de ITV e Kirchmedia,
respectivamente, reduciu
xigantescamente o ritmo do
mercado e fixo destacar as canteiras, especialmente nos equipos máis pequenos, que fixeron
auténticos expedientes de regulación de emprego entre os
seus xogadores máis caros.
En España nunca houbo
tantos xogadores no paro (como
xa dixemos nestas páxinas
meses atrás) e desde o sindicato
de futbolistas danse recomendacións aos representantes futbolísticos para que reduzan as súas pretensións económicas.
En Italia, ademais de ter
comezado a liga un mes
despois do previsto por falta de
acordo entre clubes e
televisións, clubes da entidade
do Lazio penan día a día por
cadraren os seus balanzos e
non desapareceren. Non en
van, parece que a renuncia de
Sergio Cragnotti non vai solucionar gran cousa no curto
prazo. Segundo un estudo privado, as dúas ligas profesionais
transalpinas acumulan
débedas de 1.000 millóns de
euros. Un campionato afeito a
buscar xogadores en mercados
exóticos ten agora que ollar cara ás escolas propias na procura de solucións.
Xustamente, Suramérica e
África tamén pagan a crise do
fútbol europeo. En Arxentina,
os futbolistas reduciron o
salario (e reducíullelo a devaluación do peso) pero periga a súa
estabilidade ao seren vítimas de
asaltos e secuestros, nun
ambiente de degradación económica grave. No Brasil, os clubes
deben esquecerse dos traspasos
multimillonarios para cadraren
as contas e disque moitos directivos botan en falta ascaixinhas
(comisións) que deixaban as
fichaxes cara a Europa.
En África, a Fifa decatouse
de que os investimentos
indirectos que producían as
vendas dos valores novos non
estaban a crearen
infraestruturas nos países de
orixe. Foi por iso que
aprobaron grandes
investimentos para
fortaleceren as canteiras dos
diferentes países (Senegal, Camerún, Ghana e Suráfrica son
mercados florecentes nos que a
man de obra é ben barata, polo que interesa telos de man
por parte de ligas como a fran♦
cesa, a belga ou a alemana).♦

Enma Pedreira co
Finou o profesor
Modesto Figueiredo Isidoro Millán

Escrituras de
Adeus ao poeta
Freixanes en Madrid José Hierro

Co relato Os doce devorados a escritora Enma Pedreira fíxose co
premio Modesto R. Figueiredo de
narracións curtas, convocado pola
Fundación Pedrón de Ouro. Os accésits recairon en Xosé Luís Vázquez Somoza con O río do esquecemento, o primeiro, e Lupanar de
Xosé Díaz e Están ardendo as serras orientais de Xaime Domínguez, o segundo. O xurado recomendou tamén a publicación de
Tatuaxe de Salvador Rodríguez.♦

No Círculo de Belas Artes de Madrid,
o artista Xosé Freixanes desenvolve
un taller que ten como fin a realización da obra Escrituras. Na primeira
parte os participantes adentráronse nas
técnicas de emprego do arroz moído e
prepararon a obra que realizarán dos
días 9 ao 13 de xaneiro cun proceso de
comunicación do autor coa súa creación a medio da contemplación. A
terceira fase será a destrucción da
obra, como a recente montaxe do artista en San Domingos de Bonaval.♦

Aos oitenta anos finou en Compostela Isidoro Millán González-Pardo, profesor e investigador membro do Instituto Padre Sarmiento e
do Centro de Estudios Xacobeos.
Coñecido tamén como conde de
Quiros, título que posuía, Isidoro
Millán fora nomeado membro da
Academia Galega en 1967, cargo
ao que renunciou anos despois. Investigou no campo da toponimia e
defendía que o apóstolo Santiago
estaba enterrado en Compostela.♦

Nacera en Madrid en 1922 e o seu primeiro poema sería Una bala le ha matado, de 1937. Poeta que buscaba o calor dos lectores, José Hierro morreu en
Madrid o sábado 21 polos problemas
respiratorios que sufría. Autor de títulos como Estatuas yacentes, Cuanto
sé de mi, Agenda ou Caderno de Nueva York, a súa obra máis recoñecida,
Hierro conseguira os premios Cervantes, Nacional de Poesía ou Príncipe de Asturias e era un dos autores
máis queridos da literatura española.♦
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A cultura pecha o ano cun velorio

M AR P O RT O

C

inco minutos ás escuras para logo
abrir ben os ollos diante da marea de
cultura dos próximos días. O ano promete comezar con música nos distintos concertos que denuncian o atentado do petroleiro e que anticipan unha nova manifestación
gaiteira que percorrerá as rúas de Vigo o

mesmo día de Reis. Os poetas volven estar
atentos a un xurado, neste caso, o do premio Espiral Maior que se falla no próximo
sábado 28 de decembro, día sinalado no que
o mar celebrará o seu velorio. Será antes
de que o ano no que morreu Carlos Casares
e Roberto Vidal Bolaño peche en negro.♦
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Libros de Reis para Adu l tos
ESCOLMA REALIZADA POR
XOSÉ MANUEL EYRÉ

♦ BIOGRAFÍAS ♦—
—♦
■ Tres tempos e a esperanza (Mariví Villaverde; A Nosa
Terra), preguerra, guerra e posguerra, a vida baixo a ameaza
do fascismo.
■ Carolina Otero (Marga
do Val; A Nosa Terra) é a biografía de Carolina Otero, desde
unha perspectiva lírica, acompañada de documentación gráfica, como no anterior título.
■ A paixón de Carolina
Otero (Galaxia) son os primieros anos, novelados por Ramón
Chao, da vida de Carolina Otero.

♦ NOVELA ♦—
—♦

♦ BREVIARIOS ♦—
—♦

A . PA N AR O

XA N C ARBALLLA

■ Un tranvía cara a SP
(Unai Elorriaga, Galaxia). Xa
pode coñecer, en galego (en
castelán aínda non) o Premio
Nacional de Literatura 2002.
■ O sol do Verán, novela
vitalista a derradeira publicada
(Galaxia) de Carlos Casares.
Non tiñan que marchar nunca
os bos contadores coma el.
■ Ira (Xavier Manteiga,
Galaxia) é unha novela exótica,
de atmósfera, xeográfica e humana, tropical que acende os
sentidos e as paixóns.
■ Atuado na braña (Xabier
Quiroga, Xerais) foi a revelación
deste ano; tan entretida como
densa, moitas horas de pracer.
■ Concubinas (Inma López
Silva, Xerais) é a gañadora do último Xerais, unha novela-praia
co centro nas relacións humanas.
■ Trece badaladas (Suso
de Toro, Xerais), para os amantes do terror gótico.

Miguel Anxo Fernández e Xavier López teñen ambos dous libros no andel de novidades.

As novidades volven ás librerías
despois de meses en crise
A novela regresa con forza
CARME VIDAL
Á vista da cantidade de novelas novas que estes días se mostran
nas vitrinas das librarías non é difícil concluír que o fin de ano é o
tempo privilexiado polas editoriais para lanzar as súas novidades.

Inma López Silva.

♦ RELATO ♦—
—♦
■ O sabre francés foi a
presentación (Galaxia) dun novo narrador, Miguel Anxo Fernández; temática arredor da
afrancesada.
■ Longa Lingua é o título co
que a Mesa pola Normalización
Lingüística celebra os 15 anos de
actividade a prol da nosa lingua;
relatos con conciencia.
■ Materia prima, a primeira antoloxía de narrativa curta
do século XXII (Xerais), prologada por Ramón Nicolás e Armando Requeixo.

♦ CLÁSICOS ♦—
—♦
■ Poesía galega completa
(Eduardo Pondal), en edición de
Manuel Ferreiro, Sotelo Blanco,
deixou este ano o segundo tomo
(“Poemas manuscritos”).

♦ BANDA DESEÑADA ♦—
—♦
Cita na Habana (Fran
Jaraba; Xerais), aventuras dun
mozo (estudiante golfo, poeta
impublicado) compostelán no
marco da terceira guerra independentista cubana.
■ A retirada de Sir John
Moore. Pepe Carreiro creou,
para Xerais, ao Teixugo, unha
personaxe lograda que responde moi ben ao carácter galego.
Agardando próximos títulos
gocemos das súas aventuras nos
tempos da invasión francesa.♦
■

lao, Feixoo ou Prisciliano.
Para quen queira agasallar
poesía pode atopar un novo título
de Úrsula Heinze Torso (Edicións
do Castro), a antoloxía de cancións de mulleres Damas negras
(Xerais) a cargo de María do Cebreiro, Unha vida de traballo... de
Claudio Pato (Xerais) ou Once
poemas gallegos y tres páginas
en prosa de Rafael Alberti (Edicións do Castro) no ano do seu
centenario nunha edición da que
se ocupou X. Alonso Montero.

O gañador do último Premio
ra (Ir Indo), a crónica persoal do
Blanco Amor, Xosé Monteagunacionalismo de Antón Baamondo ve publicada a súa primeira
de en Aire para respirar (Xerais)
novela As voces da noticia (Gaou a Historia do PCE en Galicia
laxia) ao tempo que Unai Elo(1920-1968) de Víctor Santirriaga, trunfador do Premio Nadrián (Edicións do Castro) son
cional de Literatura, coñece a
algúns dos novos títulos que atotraducción ao galego de Un
paremos nas librarías. Para os intranvía cara a SP (Galaxia).
teresados en afondar no exilio
Coinciden no estante cos gañagalego, tres libros darán novas
Un presente de imaxes
dores dos premios Xerais e
pistas sobre unha época aínda
Merlín, Concubinas de Inma
por descubrir, Antonio Baltar, o
Os libros de fotografías teñen taLópez Silva e Pel de lobo de
compromiso do exilio de María
mén nestas datas un maior númeXosé Miranda (Xerais), coa
Díaz (Edicións do Castro), Tres
ro de clientes. O Entroido Ancesobra preferida polo xurado do
tempos e a esperanza de Mariví
tral de Xerardo Dasairas con fotoGarcía Barros, Un nicho para
Villaverde (A Nosa Terra) e El
grafías de Carlos Puga e Nacho
Marilyn, de Miguel Anxo Ferexilio gallego de la guerra civil,
Gómez (Edicións do Cumio), Ganández e coa trunfadora do
de Carlos Fernández (Biblioteca
meleiros con texto de Miro Villar
Lueiro Rei, O mono do espello
do exilio de Edicións do Castro).
e imaxes de Manuel Álvarez (Xede Xavier López (Sotelo BlanPara quen queira afondar na rerais) As lavandeiras de Mari Vega
co). Pero o abano de novidades
flexión filosófica, Bahia Pensa(A Nosa Terra) ou Galicia que reábrese con Resistencia de Rosa
mento ofrece como novos títulos
cupera un texto de Ramón Piñeiro
Aneiros (Xerais), Amigo medo
os ensaios sobre Copérnico e Vixunto unha colección de fotograde Xavier López Rodríguez (A
torino García Martí que s suman
fías de Vitor Vaqueiro (Galaxia)
Nosa Terra), Intramundi de Caraos últimos de Deleuze, Casteson algunhas das novidades.
los Reigosa (Xerais), O bos- Vítor Vaqueiro.
A . N .T.
Pero este xénero editorial núque das levas de Alfonso
trese especialmente da recupeÁlvarez Cáccamo (Galaxia),
ración da historia visual local e
Termodonte e oturos contos,
deste xeito atopamos Vigo por
de Begoña Martín (Bahía EdiMagar (Xerais), unha seleccións), Novela por entregas
ción da obra do fotoxornalista
de Suárez Abel (Ir Indo), A
Manuel García Castro, “Manoite que avanza de Euxenia
gar”; Memoria de Tui, a cargo
Pérez (Bahía) ou a obra póstude Carlos Díaz cun texto de
ma de Antón Risco, O emRoque Cameselle (Xerais),
brión (Galaxia).
Tranvías de Ferrol de Xan FraFora da narrativa, o ensaio,
ga (Espiral Maior) ou Ordes.
a biografía ou a crónica atopan
Crónica fotográfica do século
tamén neste tempo a ocasión
XX, de Manuel Pazos e Daniel
de mostrar os novos títulos. Os
Pereiro (Espiral Maior). Do
artigos xornalísticos de Matrinque e con idea de grande
nuel Rivas recollidos en Muagasallo ofrécense A batalla de
ller no baño (Xerais), o ensaio
Rande, con gravados históricos
do sociolingüista Rafael Nin(Galaxia) e o recén publicado
yoles Nai España (Laiovento),
oitavo tomo da Enciclopedia
a biografía de Xosé Neira ViGalega Universal.♦
las escrita por Ramón Reguei-

■ A embaixada do vinagre
(Xosé Luís Martínez Pereiro;
Sotelo Blanco). Textos moi
breves, plenos de eruditismo e
co golpe final enxeñoso.
■ A espera crepuscular
(Carlos Quiroga; Laiovento &
Quasi Ediçoes), son textos que
non ocupan máis de unha páxina,
hai poesía pura e poesía en prosa.
■ Cincuenta asasinatos
breves e un prólogo (Antonio
Sánchez Lorenzo-Ramón Gutiérrez Izquierdo) tamén conta
con moitos textos breves, pero
con continuidade narrativa
(sempre aguda).

♦ POESÍA ♦—
—♦
■ Damas negras (Xerais) é
unha antoloxía onde María do
Cebreiro recolle textos poéticos-musicais de grandes nomes
da canción feminina, en versión bilingüe inglés-galego.
■ Subversións, desaparecida
Letras de Cal, a colección Ablativo Absoluto (Xerais) e a Editorial Espiral Maior, son dos poucos refuxios que lle restan á poesía; propoñémoslles unha viaxe
pola poesía de Fran Alonso.

Antón Baamonde. EM A N UELA SALA DI N I

♦ CRÓNICAS/CONVERSAS ♦–
–♦
■ Conversas con Francisco
Carballo (Santiago Prol/Xan
Carballa; A Nosa Terra), ver o
mundo desde a Galiza, desde o
orgullo o compromiso.
■ Muller no baño (Xerais)
é unha recolleita dos textos
xornalísticos de Manuel Rivas.
■ Aire para respirar (Antón Baamonde, Xerais) é unha
proposta narrativa, sobre os últimos 25 anos, que quere espertar a reflexión crítica.♦
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Libros de Reis para Xente Miúda

■ Os bolechas (Pepe Carreiro, A Nosa Terra) son xa un
auténtico fenómeno sociolóxico, imprescindíbeis.
■ Os contos da rula (Edicións do Cumio). Son libros
con formas de animais, para
aprender números, cores...
■ Orelliñas. Van xa dous títulos da personaxe (e o seu
mundo) creada por Carl Hansr
Verlag. Edita Xerais. Desta
mesma editora, tampouco cómpre esquecer A casa da duna
(Fran Alonso & Manuel G. Vicente) nin a colección Merliño
e as súas simpáticas historias.
■ Minilibros para soñar.
Os contos (VV.AA.) que veñen
nas caixiñas da editorial Kalandraka, son preciosos e as ilustracións de moita altura.
■ Contos populares. Tamén presentados en caixiñas,
son contos populares xa clásicos, diversión asegurada.
■ Animais domésticos (A
Nosa Terra) seduce os cativiños
falándolles do medio natural.
Con esta mesma temática, Sotelo
Blanco vén de estrear a colección
Contos para crecer. A tamén recente Bolboreta ten no nº 2 o título de A folla seca (X. Vázquez
Pintor e M. Sánchez Lires), nun
formato que Os contos do trasno comodín (Kalandraka) e a colección Plis-plas (Sotelo Blanco)
dinamizaron moito.
■ Os Contos completos de
Charles Perrault, veñen de
sair á luz nunha preciosa e moi
coidada edición de Xerais.
■ Xabarín de Ouro, é unha
colección de Xerais onde se
atoparán títulos de autores clásicos: J. London, L. Carrol, C.
Collodi xa están no mercado.♦

Esmolas

Da poesía
ás tres dimensións
C.V.
Problemas para escoller pode
ter quen se achegue á manchea
de novidades que estes días se
presentan para os máis cativos.
Complétase a triloxía de O señor dos aneis coa publicación
de O regreso do Rei (Xerais) e
sae o segundo volume das aventuras do mago de Rowling,
Harry Potter e a cámara dos
Segredos (Galaxia) pero as editoriais foron xenerosas á hora
de promover libros de interese
para o universo infantil. Un deles é sen dúbida O libro dos cen
poemas. Antoloxía da poesía infantil galega de Xosé María
Álvarez Cáccamo e Marisa Núñez (Espiral Maior) e outro Os
xoguetes esquecidos de Xosé
López e Xosé Manuel García
(A Nosa Terra) para que os cativos coñezan un mundo distinto
do dos videoxogos.
En tres dimensións poden
atoparse unha historia marabillosa os nenos que reciban O
labirinto dos soños, editado
por Galaxia en colaboración
con Grándola Nova Edicións,
para “interactuar” e xogar coa
literatura, a imaxe e a música.
En cativo, cativo, ofrece Kalandraka a cuarta edición dos
seus Minilibros para xogar, e
xunto a eles pon nas librarías
Quen viu as tesoiras, de Fernando Krahn, A merliña en
adaptación de Antonio Rubio
e ilustrado por Isidro Ferrer e
un navideño O niño de mazapán, de Raquel Méndez e Elia
Manero.
Libros que veñen de xera-

cións atrás e que xa leron os
pais teñen agora nova presentación nas editoriais galegas. A
chamada da selva de Jack London con traducción de Gonzalo
Navaza, Pinochio de Collodi
en versión de Antón Santamarina e Alicia no país das marabillas de Lewis Carrol pasado
ao galego por Teresa Barro inician a colección “Xabarín de
Ouro” de Xerais, editorial que
publica tamén os Contos completos de Charles Perrault. Ao
tempo Ir Indo inicia unha colección de clásicos con relatos
de Kipling e Edgar Allan Poe e
publica unha antoloxía de contos tradicionais portugueses a
cargo de José Antonio Gómes.
De Jack London chega tamén
ás librarías polos mares do sur,
baixo o selo de Sotelo Blanco.
Son algúns da morea de
novos libros que poden engaiolar aos máis cativos leitores e facelos disfrutar coa literatura. Coa vontade de que
ademais de xogar aprendan
cos libros, nacen as coleccións Contos para crecer con
títulos referidos á auga, á vaca, á árbore e ao lobo, ou a serie de Bahía sobre os dereitos
do neno e a nena, presentados
cada un deles cun conto infantil e unha proposta de actividades. E Os Bolechas, os irmáns creados por Pepe Carreiro, agora tamén queren saber o que é o aire, o lixo, a
nerxía, o solo ou a auga (A
Nosa Terra) e descobren un
feixe de cousas en cada un dos
temas propostos.♦

LOIS DIÉGUEZ

D
XA N C ARBALLLA

ESCOLMA REALIZADA POR
XOSÉ MANUEL EYRÉ

Xosé Miranda tamén presenta dúas obras.

■ Cando os animais falan
son cen historias “daquel tempo” que Xosé Miranda e Antonio Reigosa seleccionaron para
Xerais, tamén nunha coidadísima edición.
■ Cabalo buligán (Xosé
Miranda, Antonio Reigosa: Xerais) trouxéronnos os contos de
encantamento (I e II).
■ Harry Potter e a cámara
dos segredos, está editado por
Galaxia, tamén aquí chegou a
pottermanía.
■ O señor dos aneis. Xa está completa (en Xerais) a triloxía de J.R.R. Tolkien, ese outro
fenómeno.
■ Para remate, e para a xentiña que se aproxima á adolescencia (ou está nela: ou para
grandes, quetodos sabemos disfrutar) tres títulos da colección
Fóra de Xogo (Xerais): Noite
de voraces sombras (Agustín
Fernández Paz, o autor máis lido da literatura galega), ¡Balea
morta ou lancha a pique!
(Jaureguízar, piratas de hoxe e
de sempre) e Pel de lobo (maxistral conto de medo, como o
mellor Fole).♦

in que non é bon alporizar-se. Quizabes sexa
asi, pero neste terríbel
pesadelo da marea negra, vexo
a moita xente, por máis, tranquila, que perde arreo a sua clásica
paciéncia e chama a moitas portas para buscar explicacións á
desfeita. Mágoa que non poda
analizar politicamente o feito
para tirar conclusións máis
atinadas. Non é este un artigo
para analisar o significado que
para a nosa economia e para o
futuro de Galiza ten a traxédia.
É, tan só, para espaventar das
miñas roupas esas esmolas que
nos choven cada dia nos programas da TVE-TVG, e nas rádios
españolas, e nesas asociacións
opulentas que seguen a ver-nos
como estranos seres do noroeste, indíxenas de acento escuro e
choróns eternos.
Non daba crido eu a imaxe
que me apresentaban as
pantallas de Aznar e Fraga: uns
nenos con pequenas bandeiras
negras e pancartiñas de papel,
poñian-lle á xente os petos nos
fociños para que lles metesen
cartos. Eran, seica, para eses da
marea que todo mancha e
impregna de fedor, é dicer, para
ti, para min, para os mariñeiros,
para as mariscadoras... Axiña
me veu á cabeza aquela imaxe
de hai ben anos, cando os curas
e as damas da caridade, nos poñian a nós os petos de barro nas
mans para que pedísemos polos
“negritos”. E até podíamos apadriñar a algun se mandábamos
non sei cantos cartos nun sobre
xa preparado. Ao mellor esqueceron, os do PP, esta parte.
Supoño que si, porque do
contrário os españois estarian a
receber nas suas casas un sobre
con tal petición, un pouco ao
xeito desa xa ráncia candidata a
concelleira do concello de Lugo
que anda a mandar-nos estes
dias unha postal para felicitarnos o nadal a todos os viciños.
E con versos do poeta Luís
Pimentel, nada menos. Que culta nos saiu. Espero que mostre a
mesma cultura coas desfeitas
que os seus compañeiros de governo fixeron en San Vicente do
Pino, do meu sofrido Monforte.
Esta é, ao final, a solución
que dan á traxédia o governo
de Madrid e o seu acólito da
Galiza. Desprezan a verdadeira
solidaridade, o traballo, a loita
deste povo, a sua imensa dignidade que non admite esmolas
nen enganos. E posto que nen o
PP nen o PSOE (cando
governaba este pasou algo
semellante) son quen de arranxar tan graves problemas como
é debido, só a confianza en nós
mesmos, galegos e galegas, e
nos partidos propriamente
nosos, poderá mudar este negro
sino que a história vén botando
sobre as nosas sofridas costas.
Aprenderemo-lo dunha vez?♦
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Poemas para vós
Edicións Alén-Miño, presenta Adicado a vós, antoloxía
da obra de Ismael González
escrita entre os anos 1998 e
2000. Realizado por Eva
González Esteban, o
traballo reflexiona
sobre o
mundo a
través dos
ollos do poeta, unha
mirada
influenciada
pola emigración, o cine e
a saudade da
terra. Como
resultado, unha mostra cabal
da ollada lírica de Ismael
González, un libro onde cada
poema preséntase como un
estoupido de vivencias que
revelan o seu canto
persoal.♦

Cantar de xesta e panorámica aérea
Chega a segunda parte de O señor dos aneis
Título: O señor dos aneis. As dúas torres.
Intérpretes: Viggo Mortensen, Elijah Wood,

Ian McKellen, Christopher Lee, Liv Tyler.
Director: Peter Jackson.
Xénero: Aventuras. EE UU, 2002. 181 min.

Xoves 19 de decembro, 36 días
despois do inicio da era Prestige, 366 días despois da estrea
de “A comunidade do anel”,
nunha das pequenas salas dun
multicine da Coruña, arranca o
filme sen comerciais previos,
cuestión de aproveitar o tempo
para máis pases supoño, aos 3
minutos experimentamos unha
curiosa sensación de dèja vu, e
non é só cuestión de repetición
de planos, que a hai, en clave
de prescindíbel recuperación
de esceas da primeira entrega.
Se Peter Jackson iniciaba
“A comunidade” seguindo a
máxima de Cecil B. De Mille,
arrancar cun terremoto e despois seguir cara arriba, nesta
continuación o cineasta neozelandés fai o propio cun absurdo recital de efectos especiais
dixitais, asistencia técnica para
os espectadores con maiores
limitacións de imaxinación
que así fantasearán coa batalla
entre Gandalf, aínda o Gris, e o
Balrog das minas de Moria. O
mesmo horror de cine-playstation co que arrincaba “A comunidade do anel”. É difícil
acudir a ver a adaptación dunha novela que nos acompaña
dende moitos anos atrás e resistirse a facer de avogado do
demo e buscarlle as cóxegas a
cada escea, e é que que estas
Dúas Torres pedían un arranque máis repousado, como na
novela, se non o digo revento.
Xa temos case que seis horas de “señor dos aneis”, presentación e nó dunha única película río convertida en serial
de entregas anuais, polo que
antes de emitir un xuizo definitivo haberá que agardar a ter as
tres fitas vistas. Iso non quita
para que xa se podan ir facendo
as primeiras apreciacións, por
enriba de todo a cuestionábel
adaptación feita por Jackson e
o seu equipo de guionistas sobre o texto de Tolkien. Di unha
vella máxima sobre isto das
adaptacións literarias que as
máis “fieis” son as que menos
respetan a letra do orixinal, e
algo diso hai neste mural épico
de Peter Jackson que segue a
quedar coa letra, en primorosa
caligrafía gótica iso si, sen acabar de levar á pantalla o espíritu da obra de Tolkien.
Apenas hai saídas do texto
orixinal, os supostos “sacrilexios” da primeira entrega non
pasaban de arranxos de chapa e
pintura, nesta hai un par de
“variacións” de certa entidade,
a presencia dos guerreiros élficos na batalla do Abismo de
Helm, aportación que nin quita
nin pon; e, como acontecía na
primeira, un exceso alarmante

Cercedo
en Sarmiento

Parte do elenco protagonista de As dúa torres. Na escena recóllese a espera antes da batalla do Abismo do Helmo.

de divagacións discursivas que
ralentizan a acción no momento do relato no que menos pertinentes semellaban, resultan
innecesariamente reiterativas
e, o peor do asunto, restan carácter a certos personaxes, os
hobbits, que parecen condeados nos filmes de Jackson a ser
meros bustos parlantes de impostada moralidade cando no
texto orixinal eran tipos sobradamente interesantes.
¿Onde se fai Jackson merecente das críticas? ¿Onde consigue o director de “Criaturas
celestiais” os acertos que o redimen? Diremos que non acada
a asombrosa capacidade de
Tolkien para combinar estilos e
sensibilidades. O señor dos
aneis, a novela, transita entre o
épico e o íntimo con igual capacidade de emoción en ámbolos dous rexistros, asombra o
seu tono de cantar de xesta,
emociona cando adopta un tono a media voz, e mesmo non
evita o humorístico. Algo que
desaparece por completo nos
filmes de Jackson, os amagos
cómicos das dúas entregas vistas mellor obviámolos, ¿A épica? Poucas veces temos visto
nunha pantalla de cine unha capacidade como tal, especialmente nesta segunda entrega,
para levar á linguaxe cinematográfica os resortes do cantar de
xesta. Lástima que logo Jack-

son naufrague estrepitosamente cando ten que baixar o ton e
dar credibilidade á compoñente
romántica da historia, compoñente que tenta amosarse máis
convincente nesta entrega.
A épica en Jackson, a pesar
do uso e abuso de panorámicas
aéreas que a forza de repetirse
acaban por perder toda capacidade de énfase, emprega con acerto os resortes clásicos do xénero,
a súa carga de ritual simbólico, o
clima de fatalismo tráxico. Eses
son os puntos fortes desta segunda entrega do “Señor dos aneis”.
Unha entrega
que profundiza Jackson
máis na psicolo- segue a
xía dos personaxes, certo, aínda quedar
que sigue desa- coa letra de
p r o v e i t a n d o , primorosa
volvemos
á caligrafía
cuestión do hu- gótica sen
mor, as posibili- acabar de
dades de moitos levar
deles.
E falando á pantalla o
de personaxes espíritu
hai que recoñe- da obra
cerlle a Jack- de Tolkien.
son que coa
adaptación da
segunda entrega da cosmogonía de Tolkien
as dificultades multiplicábanse, canto o narrativo a novela
dividíase en dúas partes ben
diferenciadas onde asistiamos

ao vagar por separado de dúas
tramas de estilo oposto, aquí a
dispersión de personases e relatos faise moito máis evidente e aporta lastre ao discurrir
cinematográfico, un baile
constante de escenarios e tipos que nin acaban de definir
os protagonistas da historia. O
episodio que sae máis coxo
deste envite é o protagonizado
polos medianos Merry e Pippin cos Ents de Fangorn, algo
que non acontecía na primeira
entrega onde un Jackson máis
arriscado aplicaba as tesouras
sobre o texto orixinal con
máis decisión.
En resumo seguimos ante
unha película, aínda non rematada, espectacular, de técnica
cuasi perfecta, a pesar dese exceso de panorámicas aéreas,
que poderá resultar fatigosamente ampulosa para certa parte do público e que, de ningunha manera, substitúe a maxia
da novela de Tolkien. Cine de
nadal, axeitado para facer voar
a imaxinación durante tres xenerosas horas e para soster a
continuación longas discusións
sobre a natureza do novo cine
de aventuras, sobre a cuestión
da arte como espectáculo ou
sobre as perigosas relacións
entre cinema e literatura. O cal
xa non é pouco.♦
XOSÉ VALIÑAS

O traballo, Cercedo na obra
do Padre Sarmiento, de Carlos Solla Varela, constitúe
unha rigorosa e documentada
pescuda na obra desta figura
histórica onde se recolle a
presencia do
topónimo
de Cerceda e doutros
moitos, situándoos
no seu
contexto.
Editado pola
asociación
ecoloxista e
cultural da
Terra de Montes Verbo Xido,
o libro corrobora o interese
do padre Sarmiento pola
terra dos seus devanceiros e
polo resto de Galiza para o
enxalce e a recuperación do
país, a lingua e a condición
galega.♦

O segredo
da princesa
A Editorial Galaxia ven de
publicar o libro para nenos
Basilisa, a princesa sapiño,
onde non todo é o que parece,
os traxes de ra non se
poden
queimar e
os
dragóns
acampan
libremente
coa seu lume mentres
as galiñas
poñen ovos
de ouro.
Marilar
Aleixandre,
gañadora de varios premios
pola biografía Castelao
segundo Rañolas, é a autora
desta reelaboración dun conto
popular ruso, tamén recollido
por J. e W. Grimm, ambientada nas grandes estepas
xeadas, con bruxas, tsares,
princesas e sapos.♦
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Lendo poesía desde a infancia
Espiral Maior publica unha escolma de cen poemas para os máis novos
Título: O libro dos cen poemas. Antoloxía da

poesía infantil galega.
Autores: Xosé María Álvarez Cáccamo e
María Núñez.
Edita: Espiral Maior.

Foi no século XVII cando se
acuñou o termo literatura infantil, que evidentemente
abrangue un xénero tan abeirado á infancia como a poesía. O
poemario de Espiral Maior, O
libro dos cen
poemas, é a Sen
primeira inprexuízos
cursión que fai
a editorial que é como
dirixe o poeta debemos
Miguel Anxo ler este
Fernán- Vello libro,
neste tipo de esquecendo
literatura. Cun incluso que
libro senlleiro,
vai dirixido
fóra de toda
colección, de a un publico
diseño atracti- infantil.
vo e cunha
proxección cara aos máis
novos o libro tenta encher un
baleiro existente, froito en demasiados casos do descoñecemento da nosa tradición popular asemade da producción de
poetas clásicos e contemporáneos (Luís Amado Carballo,
Gloria Sánchez, Antonio García Teixeiro, Pura Vázquez,
Manuel María, Manuel Cuña
Novás, Uxío Novoneyra, Amado Carballo, Aquilino Iglesia
Alvariño, Manuel Curros Enríquez, Noriega Varela, Luís Pimentel, Blanco Amor, Celso
Emilio Ferreiro, Cunqueiro,
Rosalía de Castro,...) tentando
que traspasen as fronteiras do
gueto que forman os adultos e
que redescubran ou descubran
unha produción poética encor-

A N A PILLA D O

setada pola edade. O libro dos
cen poemas, malia o seu subtítulo, tenta derrubar a barreira
levantada por un termo desafortunado que limita os leitores. A antoloxía tenta encher a
fenda que se produce no intre
en que se rompe a tradición
oral, segundo Miquel Desclot
recente Premio Nacional de Literatura Infantil quen engade
“cando miras aos países anglosaxóns, xermánicos, eslavos e
escandinavos ves que teñen unha tradición de poesías escritas
polos grandes poetas das súas
literaturas, Elliot, Brecht, Hughes...”, feito que en galego non
se dá como podemos comprobar na obra de Xosé María
Álvarez Cáccamo e Marisa
Núñez.
Xosé María Álvarez Các-
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Manuel Rivas.
Xerais.
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Xerais.
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Galaxia.
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Galaxia.
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camo, autor do limiar e coautor do libro, afirma “Un poema
infantil non é un subproduto literario. É Poesía.” Sen prexuízos é como debemos de ler este libro, esquecendo incluso
que vai dirixido a un publico
infantil e que “os poetas que
teñen adicado o seu tempo ou
parte del á labranza minuciosa
do poema infantil coñecen ben
a tensión deste dificil equili-

brio: a esixente transparencia
da música, da sintaxe e do léxico a soster o peso de significados e imaxes tan complexos
e polisémicos como o profundo mundo interior do pequeno
ser humano a quen o texto vai
destinado” volta o poeta a dar
no centro da diana nese limiar
que anticipa un poemario dividido en duas partes a primeira
é a antoloxía que esta dividida

a súa vez en cinco partes: Animais, Cancións de berce, O
mundo, Cancións de festa e ramatando cos protagonistas Nenas e nenos. A segunda parte
do libro é un Caderno de actividades, unha aproximación
didáctica pero tamén con propostas de xogo e divertimento
que van dende a musicalidade
dos versos, a propostas artísticas e de relación coa natureza,
convertendo a poesía en multidisciplinar. Orientado tamén
aos profesionais, con vocación
de ser utilizado ben como libro
de lectura ou material fóra do
tempo de lecer, buscando sempre o agarimo cara a palabra e
o verso. Emprega como base
os poemas contidos na primeira parte, que poden server de
mediadores entre o neno/a e os
adultos, para que os primeiros
poidan facerse donos da poesía, facela súa, dende a ledicia
e a risa e o segundos simplemente disfrutar lendo en compaña, en voz alta
Xan Pericán
a cabalo dun can.
O cabalo era coxo,
tirouno nun pozo.
O pozo era frío,
tirouno no río.
O río era...♦
XOSÉ FREIRE
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Hika
Nº 137. Outubro de 2002. Prezo 3,50 euros.
Edita: Hirugarren Prentsa.

Iñaki Uribarri, Javier Villanueva, Jaime Pastor e Santi Ramírez analizan a proposta de paz
de Juan José Ibarretxe. Guillermo Múgica defende un contorno político idóneo para o desenvolvemento
de todas as
ideas en
Euskadi.
Agustín Unzurrunzaga
critica o sistema de
cupos para
inmigrantes
previstos polo
Estado español en 2003. Ion
Arregi repasa os intereses internacionais dos EE UU. Juan Miguel Perea dá conta do
palmarés do último Festival de
Cinema de Donosti.♦

Página abierta
Nº 131. Novembro de 2002. Prezo 4 euros.
Dirixe: Manuel Llusia.

PA C O VILABARR O S

Unha nova marea gaiteira
chegará a Vigo o día de Reis
Libros, discos, recitais e exposicións arredor do Prestige
A.N.T.
Pleamar no mundo da cultura. Despois do concerto de
Compostela e a noite de humor na Coruña, a Plataforma
contra a Burla Negra, integrada en Nunca Máis, prepara o
grande velorio do mar o día 28 e anuncia unha nova marea
gaiteira que sairá da Praza do Rei de Vigo o día de Reis ás
18 horas. Entretanto, as factorías culturais recitan, expoñen e
ultiman discos e libros para denunciar o atentado do Prestige.
A tarde do día 28 será de loito
na Praia do Orzán da Coruña e
en todo o litoral galego. Un
grande velorio lembrará a traxedia do mar con cruces e cunha
xornada na que a música e a poesía agardarán a noite vestida de
negro e branco, a cor do loito e
dos voluntarios que limpan as
praias, o acto rematará cunha
procesión funeraria ata a sede
da Delegación do Goberno. Lumieiras brillarán no solpor no
día seguinte de que un grande
apagón de protesta peche a luz
durante cinco minutos.
Haberá música no Orzán pero o son baterá máis forte na segunda Marea Gaiteira que percorrerá Vigo na tarde do Día de
Reis na segunda convocatoria
de manifestación sonora promovida pola Burla Negra, despois
do sorprendente éxito da celebrada en Compostela. Gaitas e
moita percusión serán as protagonistas desta mobilización que
incluirá unha ruidosa batucada.
Máis de vagar irán saíndo libros e discos. A asemblea de
músicos de Burla Negra prepara

un traballo colectivo no que unha boa parte dos grupos musicais participarán con temas
maiormente inéditos arredor da
catástrofe. O proxecto foise
abrindo a medida que nacía e da
colaboración dos músicos pasouse á implicación de escritores, artistas plásticos e fotógrafos que participarán dunha iniciativa que incluirá unha pista
interactiva para dar acollida tamén ao mundo audiovisual. Na
editorial Kalandraka continúanse a recibir traballos de cativos
que plasmarán nun libro a súa
visión da catástrofe e Xerais e
Espiral Maior preparan un volume no que participarán arredor
de cen poetas.
Poetas en Fisterra
O Pen Clube organizou un recital na mañá do día 26 no faro de
Fisterra no que participaron
máis de vinte poetas e narradores, entre eles, Alonso Montero,
Vitoria Moreno, David Otero,
Marilar Alexandre, Helena Villar, Xesús Rábade, Luís Tosar,

Dario Xohán Cabana, Alexandre Nerium, Luciano Rodríguez,
Xosé M. Dobarro, Modesto Fraga , Xavier Alcalá, Suso Baamonde, Gonzalo Navaza, Bieito
Iglesias e Xan Fernández Abella
entre outros. A Asociación de
Escritores en Lingua Galega organizará un recital colectivo na
Coruña no mes de xaneiro.
O Colectivo de Músicos
Solidarios da Coruñpa organiza o concerto “Marea Sonora”
o día 2 de xaneiro na Sala Punto 3 e o recadado irá para a comisión das confradías afectadas. Triceeratops, Guru Deva,
The Sunday Truckers ou Electricats serán algúns dos participantes. Con outro ritmo, a Orquestra Sinfónica de Galicia
dirixida por Víctor Pablo Pérez
ofrecerá o día 30 un concerto
especial tamén promovido a
beneficio dos damnificados.
Os autores de banda deseñada agrupáronse no Colectivo Chapapote e xa recolleron
a confirmación de máis de oitenta debuxantes que responderon ao convite de participar
nun álbum colectivo sobre o
atentado do petroleiro. Afirman
desde a súa páxina www.chapapote.org que o seu calendario de
actividades prolóngase cando
menos ata decembro do 2003
e prevén facer carteis especiais para o Día dos Santos
Inocentes, para o Día dos Na-

morados e para a Semana Santa.
Todo o ano durará tamén o
calendario que está a preparar o
Colexio Oficial de Xornalistas
no que recollerá imaxes dos voluntarios e os mariñeiros que
loitaron contra o petróleo. A iniciativa forma parte dunha campaña para a que se pide a colaboración dos fotoxornalistas que
dará lugar a unha exposición itinerante na que ademais de mostrar o alcance da traxedia denunciarase o cerco informativo que
rodeou ao atentado. Da exposición sairá un catálogo e unha colección de postais que se venderán para recadar fondos.
As iniciativas xorden tan rápido que case non repousan os
ecos das pasadas pero na memoria queda o pleno do Pazo da
Ópera da Coruña na celebración
o pasado día 23 da Marea de
Humor Negro ou as vibrantes
actuacións no concerto colectivo Marea da dignidade na Compostela do día 21, coincidindo
co Fuck The Fuel que xuntou ás
bandas de rock da Illa de Arousa
con manifesto para a ocasión a
cargo do escritor e músico Manuel Seixas. Os de Siniestro Total viron como se coreaba con
forza en Compostela a súa histórica Miña Terra Galega, tema
que pechou de vez tamén o programa Caiga quien caiga cun
plató repleto de bandeiras negras co lema Nunca Máis.♦

O tema principal deste número é o plano de Ibarretxe.
Transcríbese a proposta do lehendakari e engádense
diferentes comentarios sobre a
súa comenencia e posíbeis
cambios. A elección de Lula
como presidente do Brasil
tamén provoca controversias e
análises
por parte
de Raúl Zibechi, Stella
Calloni e
Guillermo
Almeyra.
Carmen Heredero dá
conta do
desencanto
do profesorado. Jim Cason e David Brooks
fan unha crónica (extraída da
públicación mexicana La Jornada) das manifestacións antibelicistas dos EE UU.♦

Viento Sur
Por una izquierda
alternativa
Nº 65. Novembro de 2002. Prezo 6 euros.

Raimundo Viejo analiza os resultados electorais en
Alemaña. Hassan Hadj Nassar
explica o panorama político
marroquí. Raúl Zibechi dá
conta dos cambios
socioeconómicos que
están
iniciando
os arxentinos.Josu
Egireun
entrevista a
Paul
Nicholson,
de Vía
Campesina.
Julien Salingue conversa con
Ahmed Saadat, secretario
xeral da Fronte Popular para a
Liberación de Palestina. Inclúese unha serie de fotografías
de Javier Arcenillas, baixo o
epígrafe de Paraíso.♦
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Premio Nacional de Literatura

Efecto sorpresa

Unai Elorriaga
‘A morte tamén se pode tratar con ironía’
CARME VIDAL

Coa súa primeira novela, Un tranvía cara a S.P., Unai Elorriaga (Algorta, Getxo, 1973) gañou o Premio Nacional de Literatura no apartado de narrativa á
mellor obra publicada no 2001. Trátase do escritor máis novo que consegue o
galardón e o segundo cunha novela en euskera, despois de Bernardo Atxaga.

A . PA N AR O

Unai Elorriaga parécese sorprender máis polo balbordo creado que pola propia singularidade do premio. Sereno comenta
que o que máis lle interesa é
continuar o seu proxecto literario cunha segunda novela que
verá a luz no 2003 e unha terceira que ten xa na cabeza. Foi rápida a editorial Galaxia ao publicar en galego a novela deste
filólogo, tradutor á súa vez de
obras de Agustín Fernández Paz
e Marilar Aleixandre ao euskera.
Comezar gañando o Premio Nacional coa primeira
novela e, ademais, en vasco é
toda unha proeza.
Cando vin os nomes dos gañadores do premio pensei que
non era certo. Comezaron a chamarme dos medios de comunicación e eu contestaba tranquilo
pero logo, ao día seguinte, vin
como terxiversaban todo o que
dicía. A partir dese momento
asusteime e tiven que controlar
as respostas. De todos xeitos, todo son casualidades. Acabei o libro no 2000 e publicouse no ano
seguinte. Se chega a saír cando
estaba previsto, o máis seguro é
que non gañase porque había
outra novela vasca moi potente.
É a segunda vez que unha obra
en euskera gaña o premio pero
paréceme desmedido que me
comparen con Atxaga porque el
xa tiña unha traxectoria literaria
xenial cando o gañou.
Tampouco é habitual que
un escritor novo aborde o tema da vellez e a demencia
que no seu libro son vistos
con ironía e tenrura.
Tómase a morte con ansiedade e eu teño tíos e incluso
primos de sesenta e tantos anos
que tratan o tema con ironía,
que non a ven de xeito tráxico.
Din que teñen un pé na tumba e
que queren gozar da vida. Quixen dar outro punto de vista, xa
que temos que pasar o trago,
non ten sentido que por riba
nos amarguemos antes.
Recrea a perda de noción
do tempo e a falta da realidade como unha fantasía literaria. Por exemplo, esa confusión de Lucas ao pensar que
Rosa aínda está viva.
Pero é unha impresión que
eu tamén teño, ás veces penso
que vou atopar en calquera recanto a unha persoa próxima que
xa está morta. Pásame tamén co
tranvía. Estaba seguro de que o
coñecera e logo preguntei e dixéronme que o quitaran no 58 cando eu nacín no 73. Sen embargo,
de oír falar tanto e ver os raís tiña a impresión de que o vira e
mesmo de que un día ía saír á rúa
e atopar o tranvía circulando.
Son impresións irreais e, para
min, tamén literarias.
Trátase dunha novela na
que a vida cotiá aparece con
naturalidade pero que parte
dun feito extraordinario, cando os vellos din que se quede a
un okupa que atopan na casa.
Quería que unha situación
extrema, de choque, se resolvese
de xeito natural, con cariño. Son
dous mundos diferentes que, sen
prexuízos, se ensamblan. Esa
circunstancia é símbolo doutras
situacións menos radicais diante
das que nos amargamos e que

podíamos tomar con moita máis
deportividade. Outra persoa incomodaríase, estaría angustiada
e preocupada, os personaxes toman a circunstancia con calma e
son máis felices.
¿É daquela unha novela
metafórica?
Coido que non. É transparente. Hai uns feitos claros,
non ten nada detrás pero pode
lerse de distintos xeitos.
Pero si, digamos, que de
sentimentos.
A priori non pensaba niso.
Quería escribir o mellor que sabía e, logo, cando rematei, dixéronme que era unha novela de
sentimentos, que os expresaba
ben. É máis, pensaba que algúns
dos sentimentos que alí había
eran só meus, pensamentos propios, e logo dinme conta de que

había xente que os compartía.
¿Por qué rompe a estrutura lineal da historia e constrúe a novela con tantos capítulos pequenos?
Julio Cortázar dicía que a vida, e a novela, non eran lineais senón que a vida era unha man que
de repente se che pousa nas costas. Iso é realmente o que che
marca. Moitas novelas son lineais
e logo teñen puntos álxidos onde
a vida dos personaxes cambia. O
que fixen foi obviar todo o demais e só contar eses momentos.
O mundo sempre foi fragmentario, o que pasa é que tivemos un
empeño tolo en ordenalo. Suponse que o escritor ten que ordenar a
vida. Cando me din que nun capítulo aparece unha personaxe que
logo non sigue digo que tamén na
vida hai cortes, ás veces ves pola

rúa unha persoa que te saúda e ti
non a coñeces nin sabes cando
pasou pola túa biografía. Díxose
que a novela non é real e eu penso que é moito máis que moitas
do século XIX porque conta as
cousas como pasan. Por exemplo,
ti acabas de chegar e estamos falando, se conto este fragmento
aproxímome máis á realidade que
si imaxino toda a túa vida. Cando
teño un texto diante miro o que
hai que quitar para conseguir que
sexa máis áxil, para non agobiar
ao lector. Normalmente cando escribimos saen obras longas, elegantemente escritas, eu doulle
voltas e vou acurtando ata que
quede só a esencia. A miña intención é sorprender ao lector. En todas as pasaxes do libro quixen facelo, nalgunhas incluso varias veces.

Trátase, polo que di, dun
exercicio literario de eliminar o que poda anular ese
efecto de sorpresa.
Gústame ese estilo, atrápame máis. Agora vou publicar
unha novela cunha historia máis
lineal na que unha persoa chega
a un sitio para quedar durante
bastante tempo. Nesa situación
a viaxe é moi importante e por
iso comecei a escribila polo
miúdo pero a verdade é que me
aburría. Fun quitando texto e ao
final unha viaxe de sete horas
queda reducida a quince páxinas. Se me aburro ao ler e ao repasar penso que non teño por
que amargar a ninguén que colla ese libro no seu tempo libre.
Non, teño que darlle algo que o
sorprenda e agrade.
Case todos os escritores
afirman que o reto está en
ofrecer algo novo e, en cambio, vostede defende que na literatura todo está inventado.
Bernardo Atxaga fixo un
ensaio precioso no que di que a
orixinalidade é un invento do
século XIX. Ata daquela esa
impresión non existía, repetían, plaxiaban... Non sei se todo
está escrito, pero podo dicir
que practicamente todo o que
está no libro eu xa o vin nalgunha parte, nada é novo. Lin
libros despois de ter escrito o
meu nos que aparecían aspectos que estaban na miña novela, e xa estaban de antes sen
que eu o soubera. Practicamente todo está en Cortázar,
Rulfo, García Márquez...
¿Para vostede, entón, a literatura nace da literatura?
En parte nace pero tamén hai
que facer unha aportación, de
conseguilo compre mirarse dentro. Se eu escribo Cortázar cun
sentimento que tiven con nove
anos, que el non tivo porque viviu outro tempo e outra cultura,
xurde algo que parece novo. Está a cultura literaria pero tamén a
do pobo e a persoal, e hai que
aproveitar o que se ten, as vivencias de cada quen. Miña nai coidaba vellos cando eu era cativo e
algunhas das cousas que contaba
aparecen agora na novela. Meu
avó era ebanista, case non o coñecín, pero o outro día contoume
un vello que nunha ocasión tallou un arcón cun rosario no que
puxo un misterio máis para ver
se o cliente se daba conta. Non
se decatou, pero el estaba disposto a volvelo a tallar só por facer
a broma, por xogar. Na terceira
novela miña aparece un personaxe que é ebanista e reclámase o
Premio Nobel de ebanistería.
A súa vida mudou co premio, en breve será moi traducido e chámano de toda parte
para que fale da súa novela.
Espero que pase o tempo,
din que todo este rebumbio dura un ano e logo ven a calma.
Vou seguir, sei cal é o meu camiño literario. En xaneiro entregarei a segunda novela e xa
teño a terceira pensada. Na
primeira sae un escritor e que
toma máis importancia na segunda na que desaparece un
texto del, unha situación que
terá continuidade na terceira.♦
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sía do Concello de Carral. Malia
o tráxico dos títulos, o autor diferencia os sentimentos que presiden os dous libros. “O Caderno é unha historia de amor e
morte e Derrotas a constatación
cotiá dos pequenos fracasos que
se refiren ao diálogo coa obra de
arte, á imposibilidade da comunicación” no sentido de que “cada un ve a realidade desde o seu
propio contexto e no que se crea
non están os condicionantes do
lector ou o espectador”.
Pese a esa “incomunicación”
o poeta continúa a escreber pola
súa vontade de “dicir cousas,
non creo na existencia dunha comunicación total pero si na posibilidade dun texto de transmitir
sentimentos. Facer sentir é importante na vida e na literatura e
o obxectivo da miña escrita”.
O encontro en Compostela

PA C O VILABARR O S

Premio Lorenzo Baleirón

Eduardo Estévez
‘A literatura ten que facer sentir’
CARME VIDAL

En Caderno apócrifo da pequena defunta o poeta Eduardo Estévez quixo ofrecerlle unha homenaxe a Alejandra Pizarnick, a escritora coa que aprendeu a ler poesía. O xurado do Premio Eusebio Lorenzo Baleirón escolleu o libro como gañador do certame e sorprendeuse ao
atopar o nome do autor detrás daquela voz poética feminina. Varios títulos publicados fan
de Eduardo Estévez unha das voces máis dinámicas da nosa literatura, a dun autor que se
atopou coa lingua galega e a asumiu como propia cando chegou a Compostela hai sete anos.
Para Eduardo Estévez (Buenos
Aires, 1969) Caderno apócrifo
da pequena defunta responde á
esixencia de autonomía da voz
poética, algo que o autor defende con forza. Escrito en primeira persoa feminina, os poemas
non descobren a autoría masculina que agochan. O poeta sinala
que todo o libro é unha homenaxe á escritora arxentina Alejandra Pizarnik, a autora coa que,
segundo comenta, aprendeu a
ler poesía. “Nos seus textos están permanentemente as palabras defunta e morte. A idea de
que non se debe ler un libro a

través da biografía do autor está
traicionada en Pizarnik xa que
todo o mundo colle a súa obra a
partir da súa vida. Trátase dunha
dobre perversión xa moi asumida”, defende Eduardo Estévez
sobre unha das autoras que máis
están a influír na nova poesía.
Sen embargo, non por iso
deixa de afirmar Eduardo Estévez que Caderno apócrifo da pequena defunta é un libro biográfico. “Aí está a clave, son textos
biográficos pero non autobiográficos. A voz poética existe pero
non é a persoal. Unha das miñas
teimas é a memoria, constrúese

desde ela, pero iso non significa
que haxa que recoller algo que
de feito teña acontecido. A memoria pódese crear” explica o
autor para quen “non é a reconstrución do pasado senón a construción dunha paisaxe que nos
gustaría ter visto e unha persoa
ou persoas que nos gustaría ter
sido. Un xogo de máscaras, de
imposturas”, afirma na súa particular definición.
Recibe o premio Eusebio
Lorenzo Baleirón pouco despois
de que outro poemario da súa
autoría, Derrotas, fose elixido
para gañador do premio de poe-

Desde moi novo Eduardo Estévez sentiuse fascinado pola poesía. En Arxentina publicou Catedrais de perfil e en Venezuela
Ya tan deshabitado e participou
en talleres literarios ademais de
traducir ao español a obra de autores brasileiros, portugueses e
galegos. En 1995 trasladouse
para Compostela e pouco máis
de dous anos despois recibiu o
accésit do premio González
Garcés con Só paxaros saíron
desta boca. “Foi todo moi rápido, agora levo oito anos en Galiza e cando cheguei non tiña
conciencia de lingua. Sen embargo, de xeito natural comecei
a falar galego e pouco despois
dinme conta de que traducía os
poemas ao castelán así que decidín escribir directamente en galego” explica Eduardo Estévez
do proceso que o levou a se converter nun poeta monolingüe en
galego, unha lingua coa que se
atopou de novo cando chegou a
Compostela. Agradece, iso si, a
“enorme receptividade do grupo
humano que é o dos chamados
poetas dos noventa que de seguido me consideraron un dos
seus”. Virían despois poemarios
como Lúa gris (Xerais) ou Os
veos da paisaxe, publicado por
Retagarda Edicións, un proxecto
editorial colectivo do que o autor é un dos promotores e que terá unha especial atención á edición electrónica das obras.
“Sempre fun un escritor de
referencias. Todos o somos. As
miñas vivencias son en moita
medida lecturas que deixaron
pegada en min, diálogos con escritores, pintores ou obras cinematográficas, diálogos tamén
con esa idea da imposibilidade
de reflectir a realidade”, explica
Eduardo Estévez, e desa teima
dá boa conta a súa páxina electrónica persoal na que convida a
todos os autores que dunha maneira ou outra teñen presencia
no seu universo literario. Arredor de duascentas visitas recibe
semanalmente a súa páxina na
rede e Estévez gábase deste xeito de comunicación que pon a
poesía a disposición dun público co que o autor se comunica e
ao que lle brinda a súa obra, a
dos seus poetas queridos e mesmo unha sección de poemas con
dez versos ou menos.♦

Seguro Azar

Aire para
respirar
DAMIÁN VILLALAÍN

‘A

ire para
respirar”, en
Xerais, é o título
que lle pon Antón
Baamonde ó seu último
libro, que subtitula
“Memorias dun tempo
presente”. Dise por aí que o
feito é un tanto insólito,
mesmo extravagante, pois
Baamonde anda polos
corenta e poucos anos, unha
idade que non semella a
máis canónica para que
alguén se poña a escribir as
súas memorias. ¿E se en vez
de “memorias” calificase o
seu libro como “crónica”?
Pois seguramente a cousa
caería como máis natural e
non suscitaría as
contrapostas disquisicións
colaterais que o mero
anuncio do libro produciu.
En todo caso, cousas de
pouca monta.
A verdade é que a min
tanto me ten que lle chame
dun xeito ou doutro. Se é
unha extravagancia,
benvida sexa, cómo non. E
por outra parte, un xa
empeza a estar algo canso
de que a xente concentre as
súas inquisicións nestas
parvadiñas en vez de ir á
cerna das cousas sen
actitudes inquisitoriais.
Ademais, ¿qué é moitas
veces unha novela, senón
unhas memorias máis ou
menos fragmentarias,
mellor ou peor travestidas?
“Aire para respirar” é a
novela de Antón Baamonde,
ou sexa a novela de alguén
que non se propón, non
sabe ou non quere escribir
novelas, pero que ten na
súa propia vida e no seu
propio eu, sen necesidade
de que medie a ficción, un
argumento de interese.
A emoción discorre
púdica pero palpable pola
pel destas vivencias,
narradas desde unha
intelixencia irónica que ás
veces é desdeñosa pero case
nunca mordaz. Como ocorre
coas boas novelas, “Aire
para respirar” non só
interesa polo que conta nin
polos personaxes realmente
existentes que alí aparecen,
senón tamén porque está moi
ben escrita, no ton adecuado
e coa distancia precisa. E
desde a perspectiva da cousa
pública é unha boa
introducción ó que foron os
últimos vintecinco anos neste
país. Eso si, desde o punto de
vista dun nacionalista
heterodoxo. Ou, mellor dito,
dun heterodoxo
eventualmente
♦
nacionalista.♦

FUXAN OS VENTOS
esgota o novo disco
ÁLVAR O BALLESTER O S

PAULA BERGANTIÑOS

Cúmprense trinta anos do nacemento de Fuxan os Ventos e o grupo celebrouno coa edición
dun novo disco que inclúe cinco temas tradicionais e un de autor. “Na memoria dos tempos”
que se distribuiu co xornal La Voz de Galiza súmase ás protestas pola catástrofe do Prestige.
“Na memoria dos tempos” é
unha homenaxe á tradición, ás
fontes musicais das que bebe o
grupo pero tamén quer conmemorar os trinta anos de vida
que cumpre o grupo. A idea
deste novo disco partiu, segundo explica unha das súas compoñentes, Tereixa Novo, de
persoas ligadas ao xornal La
Voz de Galicia que teñen relación con membros do grupo.
“Foi todo moi rápido –conta.
Propuxéronnos o proxecto en
agosto e a condición era a de
telo rematado para estas datas.
Tivemos que facelo aos pouquiños entre os meses de setembro e outubro”, engade Novo que confesa que doutra maneira, a día de hoxe, se cadra
non poderían telo sacado. O
éxito foi rotundo e a media mañá o disco agotouse en case que
todas as cidades. Agora están a

estudar a posibilidade de reeditalo.
Cando xurde a proposta Fuxan os Ventos estaba a traballar

nun monográfico de romances
dirixido ao mundo do ensino. O
disco aproveitou parte deste repertorio que o grupo xa tiña pre-

¿Novos traballos?
Fuxan os Ventos, que despois de
quince anos de silencio, sorprendía aos seus incondicionais co
novo disco “Sempre e mais despois”, publicado en 1999, non
descarta novas sorpresas. As circunstancias persoais de cada un
dos seus compoñentes xa non lles
permitiran daquela volver aos escenarios, pero eles siguen moi
vinculados á musica e traballan
no seu repertorio.
“Estamos nun momento no
que nada nos apura –explica Tereixa Novo. Non descartamos
novos traballos pero tampouco

nos marcamos prazos nin datas.
O que queremos é ofrecer un
produto cunha calidade digna. A
raiz da publicación do anterior
disco a actividade interna é constante. Os nosos traballos non nos
permiten facer unha temporalización estricta do traballo pero
os avances técnicos tamén che
permiten levalo doutra forma.
Tampouco é preciso que nos
xuntemos sempre todos. Se o
que facemos co tempo se traduce
nun disco, mellor. Que non sexa
así tampouco nos quita de seguir
xuntándonos e ensaiando”.♦
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parado e sumou dúas foliadas e sús Bal y Gay, e continúa con
un tema de Miguel Lustres, ami- Malveliña, outro romance, neste
go dos compoñentes de Fuxan caso, recollido en Taboada.
os Ventos que xa colaborou no Despois da Danza do namoraanterior traballo.
dos, de Miguel
O disco ten unha
Lustres, un noduración total de
vo romance O
22 minutos e
cabaleiro e, ficonta ademais
nalmente, o
coa colabora- A historia de Fuxan os
disco péchase
ción de músicos Ventos e inseparábel a
coa peza Ancacomo Rodrigo unha memoria dun tempo
res, recollida
Romaní, Santi inzado de loitas sociais e o
en San Román
Cribeiro de Be- grupo tamén quixo, desta
de Cervantes e
rrogüeto, o gru- volta, sumarse ao berro de que remata coa
po de pandere- “Nunca máis”. “O disco
foliada de Toteiras Liñaceira, xa estaba gravado cando
rrente, do reXaneco Tubío, chegou a marea negra e
pertorio do seSegundo Gran- incluir un tema en
ñor Cobas, gaidío, Marcos Ga- relación á catástrofe,
teiro de Conxo
lán e varios mú- como nos tería gustado,
e recollida a
sicos que forma- era completamente
Xoán Bello
ron parte da Or- imposíbel -indica Tereixa
Mallou. Os
questra de Vol- Novo. Entón decidimos
arranxos dos
vogrado e que o modificar o deseño da
temas son de
grupo coñeceu portada [para a que
Moncho Díaz e
en Lugo.
de Xoán L.F.
escolleron unha foto das
“Na memo- rochas impregnadas de
Saavedra e de
ria dos tempos” fuel] e así facer unha
Fuxan os Venábrese co ro- alusión á situación”.♦
tos fan parte
♦
mance a A rotamén Carme
meira, do canVázquez, Tecioneiro de referencia de Castro reixa Novo, Xosé Luís Freire,
Sampedro, tema ao que lle se- Alfonso Fernández, Maruxa Fogue a Foliada de Ribadeo que ciños, Antón Castro, Xosé Vázprocede do cancionerio de Xe- quez e Pedro Lucas.♦

Marea negra
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Legais nos camiños
da arte e da doenza
MAR BARROS

A arte baixo unha bandeira: a prevención da SIDA dentro do colectivo de lesbianas e gais. Así se presenta en Vigo a exposición Legais coa SIDA ´02. Os
camiños da arte e da doenza, unha chamada de atención e pracer estético.
A SIDA segue vencendo a guerra
aberta dende hai varias décadas
de modo arrepiante. Sen embargo, estanse producindo pequenas revoltas que lle tentan dar a
volta ao resultado, e a arte érguese como un bo campo de batalla. Aquí sitúase a campaña de
prevención da enfermidade entre
homosexuais, do colectivo de
gais e lesbianas de Vigo LEGAIS,
unha boa mostra de arte e compromiso, que se prolongará ata o
vindeiro 5 de xaneiro e que conta
coa participación de oito artistas.
“Queremos resaltar que a SIDA é unha enfermidade independente da identidade sexual, pero
cómpre tomar medidas de prevención e a arte pode ser un reclamo máis atractivo e eficaz”,
explica a presidenta do colectivo,
Beatriz Pérez Briones. “Non afecta só ao colectivo homosexual,
senón que actualmente un maior
número de heterosexuais contraeron o VIH. Hai que estar alerta”.
Co apoio da Concellería de
Muller de Vigo, tras ser demorada a apertura pola catástrofe do
Prestige, a exposición Legais coa
SIDA ´02. Os camiños da arte e
da doenza, presentada o pasado
martes 17 de decembro na sala
dos Peiraos, en Vigo, inclúese
dentro do programa de actividades que se desenvolverá ao longo do mes, co motivo do primeiro
de decembro, día da SIDA.
Como sinala Beatriz Pérez
Brionés, “as campañas institucionais non van dirixidas a grupos
concretos”, e engade que, “sen
embargo, o colectivo homosexual
precisa unha campaña específi-

ca, sobre todo as lesbianas, porque se soe pensar que a elas non
lles afecta. E non é así, temos
que desenvolver unha forte tarefa de concienciación, para evitar
que se estenda a enfermidade”.

A mensaxe da arte
Nove obras de oito artistas reflexionan sobre o corpo e sobre a
sexualidade. Corpos de mulleres
presos en botes de cristal, mans
suplicantes que reclaman atención, cicatrices na pel, a imposibilidade de movemento e de acción dos leotardos cosidos entre
as pernas, o dobre xogo pracerdor dun picaporte en forma de
man que bate contra un sexo feminino. Diferentes visións dos artistas sobre a mesma problemática, que incitan á reflexión.
Dende a fotografía á escultu-

ra, dende o bronce ata o cristal,
pasando polas teas, os fíos e o
papel, en branco e negro ou en
cor, baixo calquera estilo pero
sempre coa mesma sensibilidade. Así de plural se presenta a
mostra de Legais, unha boa cita
para estas vacacións.
Case todos ligados directa ou
indirectamente á Escola de Belas Artes, os oito autores, máis
ou menos coñecidos, Begoña
Acín, Buxán Bran, Rafa Cáccamo, Santi Jiménez, Paula Mariño, RBK, Santos e Elena Vitoria,
son encargados de darlle protagonismo á exposición.
“A maior parte deles tiñan relación con nós, así que ou ben
crearon unha obra para a ocasión
ou ben buscaron dentro da súa
traxectoria un traballo que se
adaptase á temática”, explica o profesor de Belas Artes, Buxán Bran,

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

quen contribúe cunha creación.
A campaña presentada por
Legais, ademais da sección cultural e plástica centrada na exposición e na creación de tarxetas
informativas, contou cun apartado máis científico. Neste sentido,

veñen de celebrarse unha serie
de conferencias a respecto das
novas formas en que se presenta a enfermidade e as terapias
que se están a desenvolver, impartidas pola especialista en
VIH, Celia Miralles.♦

Nº 1.062 ● Do 26 de decembro ao 3 de xaneiro de 2002 ● Ano XXV

Carlos
Blanco
‘Facer humor
sobre o Prestige
é moi duro’
A.N.T.
O pasado luns 23 celebrouse na Coruña a Gran Noite
do Humor Negro, da Plataforma Contra a Burla Negra. ¿Como se pode facer
rir a unha poboación moralmente afundida?
Para min, como para o
resto dos humoristas, actuar
dentro desta “catástrofe colosal”, como asegura Fraga,
despois de ter ido de caza cos
amigos, é unha tarefa moi
dura, porque para facer humor cómpre ter certa dose de
enerxía, de alegría para que a
xente se ría e desfrute, e o
único co que te atopas é coa
túa tristeza e a túa rabia. Pero, por outra parte, dáste conta de que a xente o necesita e
queda moi agradecida. Incluso necesita máis do que lle
das. Non é unha apreciación
miña só, senón que a compartimos todos os que participamos na noite do luns.
A actuación foi unha arma ao servicio dos afectados pola catástrofe para loitar contra a manipulación
informativa. ¿Cómo pode
ser o humor reivindicativo?
O humor debe ser reivindicativo. Dende todas as
épocas tivo ese carácter, ese
rirse do poder, de aí toda esa
serie de chistes sobre cregos.
O humor é interesante na
medida en que podes criticar
unha actuación vergoñenta e
censurábel. E no caso do
Prestige podes entrarlle por
calquera parte.
¿Que humor ten o Prestige?
Escoitei humor moi crítico fóra. Caiga Quien Caiga
ou os monicreques do Plus fixeron cousas moi boas. Pero
eu agora non son capaz, porque doe moito, é a túa realidade e a situación vívese en
primeira persoa. Agora é moi
complicado, pero sería un
humor moi negro, as veces
para poñerse a chorar co que
se ve na televisión. A xente
tamén canaliza a rabia a través do humor con pintadas e
lemas que quedan reflectidas
nas cidades e nas vilas.♦

subscripcions@anosaterra.com
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O pequeno
besbello

Sitios

Horácio Vixande

XURXO G. LEDO

O

pequeno besbello
estaba confundido.
Non sabía se
empuxar para dentro ou
tirar para fóra, se cuspir a
favor do vento ou en contra,
se mexar ou dicir que chovía.
O pequeno besbello estaba confundido e non sabía a
quén preguntarlle. ¿Á
oposición? De ningunha
maneira. ¿Os veciños? Tampouco porque sería un sinal
de debilidade. ¡Qué difícil é
tomar decisións!
O mellor para pensar
con claridade é unha boa
cacería acompañada dunha
suculenta enchenta, a continuación facer unha cantas
viaxes despexa o intelecto e
ademáis escoitar a
monarquía pronunciando
unhas verbas reais favorece
o discernimento.
O pequeno besbello levaba unha morea de papeis
debaixo do brazo, con xenerosidade e solucións para
todos e non coma aqueles de
hai dez anos. ¡Vouvos
axudar cós cartos que me
dades todos os meses e non
coma outros que son
desleais e carroñeiros!, dixo
maxestuosamente.
¿Que sería de nós sin seres de tal calibre? Debemos
darlle as gracias porque conseguiron voluntarios para
axudar os necesitados, informaron do que estaba a acontecer de forma puntual e incluso foron a ver cos seus
propios ollos os animaliños
que berraban ¿Nunca máis!
Hai quen afirma que de
esmorecerse os pequenos
besbellos deixaría de haber
gaitas e xacobeos, que se
perderían costumes
ancestrais e especies
protexidas coma a dos caciques e que incluso habería
problemas coa electricidade
xa que non funcionarían
ben os enchufes.
A miña avoa dicía que
nunca chovera que non
escampara e quen a quen
madruga Deus axuda.
Os pequenos besbellos
teñen boa vontade pero fáltalles experiencia, con dezaseis anos máis seguramente
os problemas non serían os
que hai hoxe en día. O malo
é que a xente ten pouca
paciencia. Temos que
comprender que sen tempo
non maduran as uvas e non
perder a confianza. Cada
cousa require o seu tempo.
Galegos e galegas só
tedes que mirar o ceo e preguntar cal é o galego máis
guapo, de seguro que sodes
un de vós, o que pasa é que
todavía non vos destes conta.
E logo din que os
galegos somos irónicos.
♦
¡Manda carallo!♦
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Boutique do psiconauta
A Boutique do Psiconauta de Vigo –López de Neira 26– non vai
facer rico ao seu dono, pero lle
permitirá vivir con dignidade
vendendo todo o necesario para
o cultivo da marihuana. Non é
esta a única oferta da tenda, pero
as demais tamén están moi relacionadas coa cultura do cáñamo;
a saber: artigos para fumador,
complementos e algo de roupa.
Chama a atención que unha
tenda así poda permanecer
aberta. Debido á súa recente
inauguración, a policía aínda
non pasou a facer a visita de rigor. Pasará, sen falta, pero o seu
propietario sabe que non hai nada ilegal no interior.
Unicamente podería haber
dúbidas sobre as sementes de

marihuana de todas as calidades
que vende –desde 9 a 150 euros–, pero a lexislación só declarou ilegal o principio activo
desta droga, o THC, que non
contén a semente aínda que si a
planta –en maior medida a femia que o macho. E, como en
democracia, o que non está
prohibido é legal, a tenda goza
de todos os parabéns.
Todo cidadán debe saber
que cultivar marihuana non está
permitido, por iso na tenda non
incitan ao seu cultivo, aínda que
si subministran todo o necesario para contar cunha pequena
plantación de interior, suficiente para o autoconsumo do fumador máis empedernido. Con só
300 euros pódense conseguir as

sementes, as lámpadas de sodio
e os sistemas de irrigación para
alcanzar tres colleitas ao ano e
evitar así a adquisición na rúa
de substancias de calidade máis
que discutíbel.
En caso de que a alguén o
sorprendan na súa casa con algunha planta de cannabis para
autoconsumo, a multa non será
tan grande como unha pena por
cultivo de drogas para a súa
venda, pero nos dous casos se
tratará dunha actividade ilegal.
Hai, na Boutique do Psiconauta, outro tipo de productos
máis curiosos, como os “limpadores de ouriños”, unha substancia que elimina os alcaloides
–cannabis, heroína e cocaína
conteñen alcaloides– ante as

probas para detectar drogas nos
ouriños, só cómpre inxerilo dúas
horas antes e seguir as instruccións que indica o prospecto.
Outros productos que chaman a atención e que se venden
nesta boutique son aqueles destinados a realizar probas ás drogas para saber qué grao de pureza teñen.
Os clientes que acoden a este establecemento son de toda
case: desde rapaces novos interesados na cultura do cannabis
ata cincuentóns que sempre manifestaron gusto por estas substancias. Hai, ademais, algúns
que se achegan para realizar un
presente para un ser querido, e é
que non hai outra data máis indicada para regalar que o Nadal.♦

Meu Santo, Miña Santiña
San Xoán evanxelista
Din que morreu con case cen
anos, pero os retratos que hai
del, salvo moi raras excepcións, preséntannos a un mozo
imberbe, de rostro doce e amábel, sempre moi lonxe do tormento vital que a súa haxiografía nos amosa.
acera en Galilea, e ao
igual que seu irmán Santiago o Maior, era pesco
de profesión, pero cando oíu
que o Baptista lle chamaba a
Xesús “Año de Deus”, foi xunto
con Andrés na súa procura e xa
non se quixo arredar das súas
ensinanzas. Por iso, cando o
Mestre decide formar o seu grupo de apóstolos, Xoán será un
dos primeiros invitados a seguilo, precisamente un día no que
estaba reparando as redes e aparellos do barco familiar, converténdose desde entón no fiel seguidor do Mesías. Tal é así, que
foi o único que aguantou ao pé
da cruz todo o martirio de Cristo, e o único que recibiu o encargo de coidar da nai do Mes-

N

tre cando este faltase, polo que a
levará con el a onde fose destinado e con ela estará no intre no
que María abandona a vida e ascende aos ceos.
Tan seguro estaba Xoán da
predilección por el, que no seu
evanxeo di expresamente que era
o discípulo máis querido; pequena vaidade que lle dará pé a súa
nai, fiel seguidora das ensinanzas de Xesús, a interceder, con
todo o amor e a naturalidade, para lle pedir ao Mestre que, cando
chegase ese reino que predicaba,
lle dese uns postos destacados
aos seus fillos.
oán foi o único que tivo o
privilexio de repousar a súa
cabeza no peito de El Señor
durante a cea de despedida, e o
único que, por encima da castidade de que se honran a maioría
dos santos, recalcan as haxiografías que foi virxe. Pero os retratos que nos legaron del non lle
deben facer moita xustiza, pois
ese rostro anxelical, puro, sereno
e compracente, non se corres-

X

ponde co do home que sufriu, ao
pouco de encetar a predicación,
unha chamada a xuízo de parte
do emperador Domiciano, pola
que tivo que ir a Roma, onde os
malvados xuíces daquela época
o meteron nunha pota de aceite
fervendo en Porta Latina, da que
saíu ileso pero seguramente moi
afectado, pois de alí foi desterrado á illa de Patmos, e nela, en total soidade, apartado do contacto
humano, escribiu unha das obras
máis tétricas que se escribiron
nunca, o Apocalipse.
orto Domiciano vese favorecido por unha amnistía e volve ao Efeso
para predicar a nova doutrina e
fundar varias comunidades cristiás; pero alí, nesa loita por demostrar que a súa relixión é a
verdadeira tivo lugar outra das
duras probas que sufriu para
convencer os incrédulos.
Non contentos con que el;
para demostrar que o amor e a
entrega aos demais é máis importante que calquera riqueza,

M

f rancisco a. Vida l
convertese en ouro un feixe de
garabullos ou unha presa de area
da praia, un sacerdote de Diana,
Aristodemo, doulle a beber un
veleno, coa condición de que, se
non lle facía mal, el mesmo se
deixaba bautizar. E o evanxelista, tomando a copa na man, fixo
sobre ela o sinal da cruz e todos
viron como de dentro do vaso
saltaba un diaño con rabo e uñas
afiadas. Logo bebeu tranquilamente.
uizabes, a función principal deste evanxelista foi
a de poñer orde no que se
contaba sobre o Mestre, pois por
aquel entón a moitos doulles por
escribir historias sobre Xesús, algunhas cargadas de fantasías que
levaban á nova doutrina por un
camiño que non era o que idearan os apóstolos, e daquela encargáronlle a el que escribira a
verdade, pois vivira e morara
con Xesús. Por iso redactou o
cuarto evanxeo e algunhas cartas, tan fermosa e claramente,
que os país da Igrexa escolleron
para el o símbolo da aguia, pois
os seus escritos son os que se
elevan a máis altas cotas de espiritualidade.♦

Q

Ubicación:
non é iso
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O millo corvo

FRANCISCO CARBALLO

A

quí, en Punta Udra, un
dos cabos do Morrazo,
fisterras da Galiza, sen
balaustres, sen prensa nen TVE
a enganar, penso. Esta democracia autonómica, esta Monarquía
parlamentaria, esta Reforma política de España, ¿para qué?
Nos setenta, cando nas rúas de
Vigo a policía española
perseguía obreiros e intelectuais
galegos, a nosa esperanza ía cara unha democracia participativa, cara unha Galiza liberada.
Non picamos o anzó da Constitución do 78 co seu 2º artigo
militar-monárquico de asoballamento; non pasamos polo aro
da transición enmascarada do
78-82; un tanto fomos arrastrados polo fervor español do 82
filipista que acabou na miseria
da corrupción e dunha terceira
vía tan neoliberal como a da
UCD. ¡Que tempos perdidos!
E agora o Prestige –burla
negra– destapou toda a trampa
da maraña feixista-militaristaclericalista-neocapitalista...
Don Ricardo Carvalho Calero
escrebeu hai anos: dúas clases
de galegos hai, os que se
deixaron asimilar e os que
resistimos. Engado: os asimilados, vístense de pel de
galeguistas e dan o timo. Mais
o Prestige deixounos espidos:
son servos dunha España militar-monárquica- submisa a
Bush e á globalización. A
trampa de Fraga e dos seus está máis á vista que o sol. El
muda de camisa, segue na osamenta feixista. Lede o libro de
Gustavo Luca de Tena sobre
ese señor. Como el os raposos
que cazan pitas montesas.
Non é iso o que
necesitamos; non é iso unha
transición; non é iso unha democracia ao servicio da igualdade,
da paz e da dignidade de todos e
de cada un. Iso é unha trampa
saducea do peor xénero.
Por iso a política e a sociedade galegas ten que alinearse sen
medo co FSM e con todos os
xermolos que crecen como a escuma en todo o universo. Ten
que ser unha política en todos os
frentes: institucional, social, cultural, sindical. Mais
fundamentralmente cultural: só
as cabezas liberadas son cabezas
de militantes. E só se liberan cabezas desde unha pedagoxía crítica e mobilizadora. ¿Podemos
inspiramos no PT de Lula, no
Mas de Bolivia? Seguro que sí;
son os dous a coordenación,
chea de contradicións, de colectivos unificados nun horizonte e
nunha dirección para unha sociedade diferente desta alienada da
globalización. Todos cabemos,
todos somos necesarios; todos
debemos reflectir e non tirar pedras ao veciño, nin perder de vista ao inimigo. ¡Que
oportunidade de concienciación!
¡De firmeza! Algo que non se fai
na visita a psiquiatras, senón na
rúa, nos debates, no tallo do traballo que organiza as vidas. A terapia da concentración en Santiago, Vigo, Ferrol e outras cidades
e vilas supera a canto poden
aportar médicos e intelectuais.♦

ANTÓN PATIÑO REGUEIRA
As provincias da Coruña e de
Pontevedra eran as que soportaban a maior cantidade de cultivo de millo en Galicia, logo a
de Lugo (onde colleitaban o
grao de centeo en maior medida) e o resto de millo na provincia de Ourense era moi escaso.
Nos arredores da Coruña,
onde tiven a miña nenez, estaban as agras do Orzán, da Bragúa, Gató-Bens, Meicende,
Vioño-Torre das Vellas, A Grela; agras onde se cultivaba moito grao de millo. Daban tanto
traballo e xornais aos “veigueiros” que dende as montañas de
Carballo, Vimianzo, Coristanco
se xuntaban na praza de Pontevedra na Coruña debaixo dun
eucalipto centenario que a ditadura de Franco derrubou aló polo 1950. Os veigueiros colgaban eixadas, ligóns e fouces das
ramaxes baixas de aquel eucalipto singular, de onde tamén
pendían os envoltorios de panbroa e toucíño para matar a fame entramentes non acadaban
traballo, mantenza e xornais.
As veigas que menciono, hoxe están urbanizadas é son as
Avenidas de Finisterre e Rúas de
Barcelona, Polígonos industriais
de Bens, da Grela, Meicende,
Ventorrillo e Refinería de Ben.
Voltando na memoria aos
tempos da nenez, lembro-me
que eramos moitos irmáns. Rozando espiga con espiga de millo dábamos debullada unha
mazorca e con aquel carozo debullábamos as outras espigas.
Entramentras que o noso pai
debullaba un paxe cheo de espigas nós, todos os irmáns, non eramos capaces de acadar nin a mitade é iso que eramos máis de dez.

Todo millo preto era separado coidadosamente e o branco,
xa ben limpo, pasaba a unha artesa, da que durante o ano se ía
sacando o necesario para as necesidades de alimentación da
familia e dos bichos de engorde
que criabamos para os dias das
festas. Naturalmente, o primeiro millo que se lles daba tanto
os cochos como as pitas, eran
os graos negros que no debullo
xa iamos separando. Lembro
que o noso pai nos dicía sempre: “o grao negro, o do “tardón” é para as pitas...”.
Aquel grao negro, tan desestimado en todo o noso contorno, curiosamente tamén despreciado pola Igrexa, que o intitulaba “grao do Demo”, era o
millo corvo que en Meiro, ruei-

Produtos elaborados con millo corvo en Meiro (Bueu).

A . N .T.

anos de moita humidade o fungo
prolifera moito e no almacenamento das patacas fai unha quentura –fermentación que dá en
disparar o medro e propaga o
fungo. E non somentes lle pon ás
patacas moi mal gosto, se non
que cristaliza a pataca e ao cocer
queda insípida como o navo, se
ben o navo dá un regosto agradábel e non así iste da pataca.
Fago fincapé nos fungos,
por canto o da pataca, non só
derrama colleitas enteiras, se
nón que somentes é destrutor
incomestíbel.
O fungo do millo, en cambio, que os campesiños lle dín
na provincia da Coruña: “Caruncho” ou “Coruncho” e os da
de Lugo e Pontevedra lle dín:
“Tizón”, cando está fresco é comestíbel excelente, córtase en
robadas finas, mestúrase con
perixel e allo, con pimento picante, nunha tixola cun nisco de
ro do concello de Bueu, na pro- aceite, frítese volta e volta, sen
vincia de Pontevedra, honran chegar a dourar. Ten un sabor
como o millo de maior calidade dozón e grato ao padal. Ao pouna hora da molturación é, parti- co tempo de o comer dá ao corcularmente, na da alimentación po do degustador a sensación
humana. Goza, pola súa rendi- dun alivio do cansancio que o
dura e brandeza na ricaz gusta- traballo produce, dá sensación
ción tanto en empanadas, de pracidez e fai ver os problepapas, bolos e pan-millo, de mas con millor optimismo. Os
gran aprecio. E se o xabarín fa- nativos mexicanos que trabalase, dirianos que sementáse- llan no campo, un mes antes de
mos en toda Galicia somentes o recoller a colleita do millo, fan
grao negro... Ollade se o xaba- unha recolección do Ustilago
rín ten o “dente” fino que cando maydis, xusto cando está fresdá cunha leira sementada de co. Xúntanse en todos os rueiforma mixta, rego de grao bran- ros e fan unha grande festa con
co é, intercalado, outro de grao este fungo simplemente asado
corvo, pois –cando enceta a me- ou frito con picante e aceite. Esdrar a mazaroca, moito antes de ta práctica véñena mantendo
dende antes da
madurar– sitúase
viaxe de Colón.
o xabarín na caNon vale xa
beceira do rego é
para
cociñar
arreo non se vai
e o xabarín
cando está seco.
ata que remata
O patriarca de
na outra punta falase,
San Lourenzo
con todo o millo dirianos que
de Torbeo (Ricorvo. Ven de sébas de Sil), Maculos o refrán de sementásemos
noel Rodríguez
que o dente enRodríguez, tengorda o animal! en toda Galicia
me falado de
Eu recomenque con este
darialle aos veci- só grao negro...”
fungo, cortado
ños de Meiro que
en robadas e
solicitasen das
posto como caautoridades da
taplasma nunha
Xunta permiso
berza, a curanpara que, nas dadeira Filomena
tas do cultivo do
Arias Armesto
“millo corvo”, se
curaba os abspoidesen matar
cesos e o antrax
os xavarís, e na(ou carbunclo) e
turalmente logo
de conxelados e unha vez vistos outras inflamacións con pús. Os
polo veterinario, poderíanse bufos de vello (Lyconperdum
ofrecer aos visitantes na festa do perlatum) tíñaos colgados de
Millo corvo. Non dubido de que fios no teito e cando lle ian cun
neno enchagado ou con proído
Meiro tería moito máis éxito.
O millo e a pataca foron trai- na entreperna, cun pouquiño
dos por Colón dende as Améri- dese pó, ao día seguinte aparecas. Readaptados ás nosas terras cía curado e sen picores.
Os meus amigos do rueiro
deron moita abundancia de alimentos que foron solución. Pero, de Meiro tiveron a delicadeza
sen o saber, viñan nestes graos e de me vir a pedir que lles escrinas patacas, os fungos chamados bise un artigo sobre o Millo
Ustilago maydis para o caso do Corvo e abofé que o fixen con
millo e Phythotora infestans no moito gusto porque me fixeron
da pataca. Este fungo deu orixe a lembrar a miña nenez e o feliz
dispersión dos irlandeses por to- que fun ate os dazasete anos.♦
da a América do Norte, pois nos
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O Trinque
Facer torradas
Co nadal, as cociñas de Galicia recenden a pan frito, á
mestura do aceite co viño
branco. Un doce típico destas
datas son as torradas. Hai
quen as frite rebozadas en ovo

O Bar co
■ ACTOS

CASA DA CULTURA

La comida
frugal,
obra que
podemos
ollar na
mostra
Picasso
Novo na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.

Neste lugar será onde se desenvolvan todas as actividades que a continuación relacionamos. No ciclo de CINE
PARA ADULTOS poderemos
ollar El viaje de Chirino, o
luns 30 ás 20 e 22:30, o mércores 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 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 películas pero
as programadas polo cineclub: Lugares comunes o
sábado 28 e domingo 29 ás
20 e 23 h. O concerto do
cantautor Emilio Rúa será o
venres 27 ás 22:30 h.
■ XOGOS

PARQUE
PARA CRIANZAS

No Pavillón Polideportivo
de Calabagueiros o venres
27, de 16 a 20 horas, e o sábado 28 de 12 a 13:30 e de
16 a 19 h.

Becerr eá
■ ACTOS

CERTAME LITERARIO
A PIPA
XI edición deste certame da
Alta Montaña Luguesa, organizado pola A.C. A Pipa,
do que se entregarán os premios o sábado 28 –na categoría infantil– ás 21 h. no
hostal Herbón, polo escriO Edificio
Liceo de
BETANZOS
acolle a
mostra
adicada á
vida do
ilustre
nacionalista
Castelao.

e leite. Outros enchóupanas
de viño branco. Sobremesa de
casa humilde que se converte
en prato de altura no intre no
que se esparexe por riba o
azucre mudo.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

tor 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. Rábade Paredes. O
domingo 29 realizarase a
entrega de premios das categorías xuvenil e para
maiores de 18 anos pola
poeta María do Cebreiro
–que tamén dará un recital
poético– e poderemos asistir á representación teatral
de Ai, Himen Himeneo, dirixido por Afonso Becerra
e cos actores Laura Cuervo e Daniel G. Salgado, a
partir de textos do Primeiro
Canto, de María do Cebreiro, e de O incerto señor don
Hamlet, de Álvaro Cunqueiro. Máis información
nos telf. 658 356 015 ou
982 360 113.

Esta é a oferta do C.C. Caixanova de
VIGO para este Nadal; o domingo 22
Monicreques de Kukas van representar a obra Xan Trapallas; oa obra

ra, chourizos e viño. Haberá
mostras de fotografía, viñetas e vídeos domésticos, ademais das actuacións musicais
de Rabisaco, Viñalar Fantastic Band e Os Abrentes
de Cerdedo, e as intervencións de representantes das
confrarías, voluntarios e sindicalistas labregos.

A Coruña
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL FACAL

Cerdedo

A galería Pardo Bazán serve de escenario para a mostra dos seus gravados. Ata o
14 de xaneiro.

■ ACTOS

ALFONSO COSTA

■ EXPOSICIÓNS

Ata o 12 de xaneiro, a sala
de exposicións do Edificio
Liceo vai acoller a mostra
adicada ao ilustre rianxeiro.

Bueu
■ MÚSICA

KULTUR SHOCK

Concerto de metal-xitano
desde Bosnia, Bulgária,
EEUU e Xapón no Aturuxo
o domingo 29 ás 21:30.
Máis información en
www.aturuxo.net/info@atu
ruxo.net

Cambados
■ MÚSICA

XOEL LÓPEZ

Na sala A Pera o venres
27 ás 0:30, actuará Xoel
López (Deluxe), co seu
pop británico mesturado
con soul funk; o prezo da
entrada é de 3 euros. O

E S P E C T Á C U L O S

Teatro en familia

Betanzos
AS IMAXES
DE CASTELAO

E

venres 3 ás 0:30 tocará o
sevillano Tom, coa súa
persoal mestura de rock,
rumba, pop... con entrada
de balde.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS
DEL VALLE SUÁREZ

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

HOMENAXE ÁS
XENTES DE MAR
Un berro contra a incompetencia. Acto organizado pola
Asociación Cultural e Ecoloxista de Terra de Montes Verbo Xido, que se celebrará o
sábado 4 de xaneiro a partir
das 7:30 do serán na Casa do
Pobo, en Pedre, e no que se
degustarán mexilóns, cachei-

A cor do aire, titula esta
mostra que podemos ollar en
Trebellar Arte (Mª Pita 25)

BECAS
UNIÓN-FENOSA 99
O Museo de Arte Contemporánea Unión-Fenosa (Avda. de Arteixo 171) recolle
a mostra de Mónica Alonso, Mar Caldas e Manuel
Vázquez, gañadores das

Castr o
Caldelas
■ ACTOS

III MERCADO
DO TROCO

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.♦

Becas de Creación Artística
no Extranxeiro 99.

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

PICASSO NOVO
A Fundación Barrié presenta 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 evolución 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
primeira, unha selección
significativa de obras deste
periodo, que non foi exhibida ata o momento. Ata o 17
de marzo. Para máis información visitar www.fbarrie.org.

FRAUDE

Ven trocar o que queiras:
roupa, xoguetes, cromos,
trastos, libros, discos, vacas, allos, ollos, fillos... ¡o
que se che ocurra! O xoves
5 de xaneiro, de 11 a 13 horas, na Praza do Concello.

DA REALIDADE

A Fundación Luís Seoane
(Durán Loriga 10) acolle
esta mostra que reúne obras
de Juan Hidalgo, Teresa
Arozena, Francis Naranjo

Steelwood é
un dos
grupos
participantes
no concerto
solidario
coas
confrarias
de
pescadores
que se
celebrará na
sala Punto 3
da CORUÑA
o xoves 3.

Car teleira

☞

AS DÚAS TORRES.
Continúa a saga do señor
dos aneis no seu segundo episodio. Comeza a guerra na Terra Media entre o Poder Escuro
e unha alianza de homes, elfos,
hobbits e ananos.

☞

OITO MULLERES. O
asasinato dun industrial
colle á súa familia e servicio –oito mulleres en total– na súa casa
illadas durante unha nevada. Entre elas está a sospeitosa. Musical que lembra os dez negriños.

☞

KAMCHATKA. Cecilia Roth e Ricardo Darín interpretan unha película de
fuxida. O golpe arxentino de
1976 convértese en fonte de
anguria e en atmósfera da película, con máis intensidade por
canto os militares a penas se
ven. A voz narradora é a do fillo maior da parella.

☞

UNHA CASA DE TOLOS. Para conseguir un
traballo, un rapaz parisino vai
a estudiar a Barcelona cunha
bolsa Erasmus. Alí convive na
mesma casa con alumnos de
moitas nacionalidades. Topica-

zo sobre o multiculturalismo e
a nova Europa.

☞

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

☞

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

☞

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

☞

O ROUBO MÁIS
GRANDE
XAMAIS
CONTADO. A picaresca ácrata
española, que tivo un dos seus cumes en Air-bag, volve da man de
Daniel Monzón. Unha película
que ofrece máis do que se espera.
A destacar a interpretación, e sen
que serva de precedente, de Resines, Manquiña e Neus Asensi.

ñar con pan. Comedia amábel,
sen pretensións, que se deixa
ver. E ademais, está a canción.

☞

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

☞

☞

☞

☞

O CASO BOURNE.
Un mozo rescatado en alta mar con amnesia, anda á procura da súa identidade, pero unha trama de espías ao seu redor
conspira para eliminalo. Intriga
americana con París ao fondo.
O IMPERIO DO LUME. Por acidente, un rapaz esperta a un dragón que leva milenios hibernando e esa
especie esténdese tan rápido
que case remata cos humanos.
Anos despois, o rapaz, xa home, loitará contra eles.

☞

SWEET HOME ALABAMA. Moza obrigada a
escoller entre dous pretendentes,
a cal máis macizo. Destaca Josh
Lucas. A súa presencia compensa o prezo da entrada. Acompa-

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

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

☞

DARKNESS. Fita de suspense na que a axilidade das
secuencias 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.♦
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poránea que podemos ollar
no CC Torrente Ballester.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 19 de xaneiro a Autoridade Portuaria Ferrol-San
Cibrán acollerá esta mostra
fotográfica submariña sobre o ecosistema mariño do
noso país, que, a través de
50 fotografías, pretende
amosar a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra
o noso mar, desde un punto
de vista artístico que á vez
sirva como fío condutor para axudar a divulgar e coñecer mellor as nosas especies. O resultado de 25 anos
de experiencia mergullándose e fotografando o mundo submariño.

Foz
■ EXPOSICIÓNS

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

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

LUÍS ESCOBAR...

Mulleres,
unha visión
crítica,
humorística
e solidaria
sobre as
relacións do
home e da
muller,
representarase o
venres 27
no Auditorio
Municipal de
MALPICA.

e Juan Carlos Batista, na
que se formula a ambigua
relación da fotografía coa
realidade. Os artistas comparten a preocupación pola
imaxe-técnica como interfaz. É unha boa oportunidade para preguntarnos en
qué medida somos produto
das nosas propias representacións.

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

MÚSICOS SOLIDARIOS

O Colectivo de Músicos Solidarios da Coruña organiza un concerto solidario cos
afectados pola marea negra
o xoves 2 de xaneiro na sala Punto 3 (Mercado de
Santo Agostiño). Participarán Triceratops, Guru Deva, The Sunday Truckers,
Steelwood, Electricats,
O pobo de
Muxia
protexe as
embarcacións
dun
maremoto.
Esta e
moitas
outras
fotografías
forman
parte da
mostra de
Ramón
Caamaño
que se
encontra na
Casa da
Cultura de
ORDES.

Julio González, Pedro
Granell, Félix Arias e
máis sorpresas. O concerto
comezará ás 20:30 e as entradas (6 euros) poden comprarse en El Siglo, Rock’n
Roll, La Reserava, Patachin, Portobello, e Noni`s.
Máis información no telf.
981 160 102.

HOMENAXE A
JOE STRUMMER
O domingo 29 ás 19:30 horas no Centro Cultural Mil
Lúas (Beiramar 36) realiazarase un obradoiro de escoita ao falecido e mítico
compoñente de The Clash.
■ TEATRO

ARREPENTIMENTO DE
PADRÓN

Traballo experimental en
continuo proceso de montaxe que busca a risa máis
universal. O venres 27 no
Centro Cultural Mil Lúas
(Beiramar 36, entrada por
Javier Fonte). Entrada 3 euros.

Fotógrafo dun pobo é como
se titula esta mostra que podemos contemplar na Sala
de Exposicións da Fundación Caixa Galicia ata o 7
de xaneiro.

XOSÉ ARTIAGA

A súa obra plástica esta exposta no Museo Provincial
ata o 7 de xaneiro.

PACO DÍAZ

Retratos e lousados, pinturas e debuxos titula a mostra que se encontra na galería Sargadelos ata o sábado
28 de decembro.

FRANCISCO LAGERES

As súas pinturas poderemos ollalas na sala da Deputación ata finais de decembro.

SARA LAMAS

A galería Augatinta serve
de escenario para a mostra
de gravados, titulada Bañistas, e que poderemos
ollar ata este sábado 28..
■ MÚSICA

MORROVISIÓN

■ EXPOSICIÓNS

O Clavicémbalo vai celebrar, un ano máis, este festival, que desta volta será o
sábado 28. E o martes 31
Festa de Fin de Ano.

HELENA LÓPEZ LORES

■ TEATRO

Ferr ol
Tapices e retratos a pastel no
café Avenida (P. España 6).

GRAVADOS DO CGAC
Escolma de pezas do Centro Galego de Arte Contem-

CURAS (REMIX)

Espectáculo irreverente,
que coas andainas destes
simpaticos curas asegura
as gargalladas do público.

Fernando Pereira mostra a súa pintura na galería José Lorenzo de SANTIAGO.

Desta volta van actuar cun
sacerdote
convidado:
Monseñor Fishman, que
estará tras os pratos remisturando cancións de
misa do Padre Milucho. O
venres 27 esta comedia
musical con sesión dj no
Clavicémbalo.

Monfor te

lón da Casa da Xuventude
ata o luns 30.

■ EXPOSICIÓNS

CÉSAR TABOADA

Maceda

GRAVADOS DO CGAC

■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA

Navegante galego ao servizo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, figura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Galiza, que está a ser reivindicada polo investigador
Santiago Prol. A mostra,
sobre a súa vida, poderase
ollar, durante este curso
académico, na Biblioteca
Municipal Francisco Carballo, de luns a venres de
16 a 20 h. As mañás resérvanse para grupos de centros de ensino que poden
solicitar cita no telf. 988
463 001.

Malpica
■ TEATRO

MULLERES
Franca Rame e Darío Fo
perfilan os personaxes
desta obra, introducíndoos
en situacións grotescas,
onde a arma do riso desvela e bate nos puntos máis
feble e dolorosos ao eterno
antagonista, o home. Pero
o feminismo dos autores,
aínda sendo implacable,
nunca resulta fanático ou
sombrío. Tratase dunha visión crítica e solidaria das,
sempre difíciles, relacións
entre home e muller. Será
representada por Uvegá
teatro o venres 27 no Auditorio Municipal.

Marín
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO 1930-1980
Unha selección de obras da
súa produción vai ser exposta no museo Manuel Torres, ata o 26 de decembro.

Moaña
■ MÚSICA

RENATO SPENCER

Un variado repertorio de
música brasileira (samba,
forró, xote, baiao...) interpretará este cantor pernambucano, acompañado polos
músicos de Na Virada, este sábado 28 ás 23 h. no café-teatro Do Real. Entrada
3 euros.

ROBERTO GONZÁLEZ

A súa obra gráfica está exposta na galería Sargadelos
ata este sábado 28.
Mostra de gravados do
Centro Galego de Arte
Contemporánea na que
destacan obras de Jorge
Castillo, Eduardo Chillida, Antonio Saura, Antoni Tápies, Christo, Enzo
Cucchi, Appel Karel,
Njaume Plensa ou Perejaume, entre outros. Ata o
10 de xaneiro no Centro
Comarcal.

...e mil historias que contar
titúlase esta mostra que podemos ollar no Centro Cultural da Deputación.

CÁNDIDO
FERNÁNDEZ MAZAS

Vangarda, militancia e esquecemento, no Centro
Cultural da Deputación ata
o 12 de xaneiro.

GRAVADO CAIXANOVA

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

Noia

Y DE REPENTE ¡PLIF!

■ EXPOSICIÓNS

Da man de P.T.V. Clowns
o luns 30 no teatro Principal.

EDUARDO BAAMONDE
Sobre o deterioro da beiramar van os acrílicos e acuarelas deste pintor, que podemos contemplar no Liceo
ata o 7 de xaneiro.

Pontevedra

Ordes

ENTRE DOUS MILENIOS

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO

A Casa da Cultura acollerá, ata o 12 de xaneiro, esta
mostra de fotografías tomadas nos anos 20 e 30 na
Costa da Morte, que presentan unha completa descripción da vida do pobo
nesa época, quedando reflectidas todo tipo de actividades laborais.

Our ense
■ EXPOSICIÓNS

DIAS NOCTURNOS
Fotografías de Eva Domínguez sobre a xira do grupo
Los Suaves a Catalunya na
primavera do 2000, no sa-

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

■ EXPOSICIÓNS

ARTE INTERNACIONAL
Mostra que poderemos
ollar nas salas de Caixanova da Praza de S. Xosé e
Gagos de Mendoza ata o 5
de xaneiro.

CLASE OBREIRA
GALEGA
Ata o 31 de decembro a galería Sargadelos acollerá
esta mostra titulada Unha
década de avance na clase
obreira galega, 1972-1982.

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

Moon
Cresta,
na foto,
toca, xunto
con Sugar
Mountain,
o venres
27 no
Camawey
de
PONTEVEDRA
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hispanoamericana. 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,
conmemorativa do centenario do seu pasamento, no
edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra.

JOSÉ DE GUIMARÃES

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

MOON CRESTA &
SUGAR MOUNTAIN

Convocatorias
PREMIOS XERAIS DE NOVELA,
E MERLÍN DE LITERATURA
INFANTIL
O XX Premio Xerais de Novela está
dotado con 12.200 euros, e o XVIII
Merlín de Literatura Infantil con
6.100. Ambos estarán rexidos polas
seguintes bases: Poderán concorrer a
eles todas aquelas persoas, de calquer
nacionalidade, que presenten os seus
orixinais en galego, conforme á normativa vixente, que sexan inéditos e
totalmente orixinais. Presentaranse
seis copias, en tamaño folio ou holandesa, mecanografados a dobre espacio, antes do 14 de abril de 03 nos locais de Edicións Xerais, Dr. Marañon
12, 36211 Vigo. Os orixinais deberán
presentanse baixo lema e plica, onde
constará o nome completo, enderezo,
telf. e título da obra, indicando nos sobre para o Premio Xerais de Novela,
ou para o Premio Merlín. A composición do xurado darase a coñecer en

O PRESTIGE E O COLEXIO DE XORNALISTAS
maio e emitirá o fallo, no curso da Cea
Xerais, que se celebrará o 14 de xuño.
Edicións Xerais resérvase os dereitos
de edición sobre a obra premiada en
todas as linguas do Estado español,
podendo ceder os dereitos a terceiros;
poderá publicala sen limitación de
exemplares nin edicións; os cinco mil
primeiros exemplares estarán libres do
pagamento de dereitos de autor, recibindo este cincuenta exemplares da
obra. Xerais resérvase, igualmente, a
opción de publicar calquera das obras
presentadas aos premios, subscribindo, a tal efecto, cos autores os correspondentes contratos. Os orixinais non
premiados poderán retirarse nos dous
meses seguintes ao fallo, destruíndose
os que non se retiren. A participación
require a aceptación das bases e as decisión do xurado. Máis información
no telf. 986 214 888, no enderezo
electrónico xerais@xerais.es ou na páxina www.xerais.es.♦

A sala Camawey será o
escenario para estas bandas de hard-rock, os primeiros de Vigo e os segundos de Pontevedra, o
venres 27 ás 23 h. co prezo da entrada a 3 euros. O
sábado 28 ás 23 h., concerto flamenco da man
dos pontevedreses Los
Potros; entrada e consumición por 3 euros.

COLECCIÓNS DO
CGAC E ARCO
A colección do CGAC está
composta por 300 pezas,
das que vinte foron incorporadas recentemente (Mónica Alonso, Xoán Anleo,
Rafael Baixeras, S. Cidrás, Elmgreen & Dragset, Duane Michals, Ernesto Neto, Manuel Vilariño), e nelas pódense rastrexar os temas da identidade e as relacións entre o entorno e o individuo. A colección da Fundación Arco,
en depósito, fórmana cento
coarenta pezas e inclúense
as dúas adquisicións máis
significativas deste ano: a
vídeo-instalación Middlemen 01 do holandés Aernout Mik, e a escultura
bombilla Panneau Lumineus nº 4, La Route 01 do
francés Xavier Veilhan.
Ata xaneiro.

NA VIRADA

Presentarán o seu disco para crianzas, Rolada das
Cantigas, no teatro Principal, o sábado 4 de xaneiro
en horario de tarde.

Porriño
■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
Fran
Herbello
mostra a
súa serie
fotográfica
A imaxe e
semellanza
na
Fundación
Granell de
SANTIAGO.

Da man de Artello Teatro
o mércores 2 ás 16 h. no
C.C. Municipal.

Ribeira

MANUEL VILARIÑO

■ EXPOSICIÓNS

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

DEJA QUE CANTE
EL GALLO
Fotos do vasco Eduardo
Arrillaga sobre o quefacer
de cotío das familias labregas de Bolivia, Guatemala,
Haití, e República Dominicana, na Aula Socio-cultural de Caixa Galicia ata o
12 de xaneiro.

SOLIDARIEDADE

MANUEL SIRERA

Estará no Auditorio Municipal o sábado 28 para dar
un recital.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO PEREIRA

Co título de Sinestésia, a
cor da música, esta exposición permanecerá aberta
ata o 18 de xaneiro na galería José Lorenzo

COA XENTE DO MAR

Mostra colectiva na galería Auria (Alfredo Brañas), ata o 30 de xaneiro.
O 10% das vendas será
destinado aos afectados
pola marea negra.

PACO PESTANA &
MANUEL PATINHA

Ata o 9 de febreiro esta vai
ser a mostra que acolla o
Auditorio de Galiza, baixo
a súa propia produción, na
sala Isaac Díaz Pardo.

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

O Colexio Profisional de Xornalistas de Galiza (CPXG) organiza, en
colaboración con Burla Negra, e a
sección cultural da Plataforma
Nunca Máis, unha exposición sobre a marea negra coa que pretende poñer de relevo o traballo dos
fotoxornalistas, denunciar as trabas coas que se están a atopar os
profesionais da comunicación para desenvolver o seu traballo e, sobre todo, aportar un gran de area
en axuda dos máis afectados. A
mostra será unha escolma de imaxes que irán acompañadas de textos realizados, para a ocasión, por
distintas persoas na defensa da
dignidade de Galiza. Tamén se realizará unha proxección audiovisual que acompañará á exposición, de carácter itinerante dentro
e fóra do país. O CPXG fai un

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

FRAN HERBELLO

A imaxe e semellanza,
mostra deste fotógrafo na
Fundación E. Granell ata o
10 de febreiro.

LUIS LORENZO

Ten unha mostra de pintura, titulada Máis vetas, no
hotel Porta do Camiño organizada pola galería José
Lorenzo, ata o 10 de febreiro.

VARI CARAMÉS
NA CATEDRAL

A Fundación Catedral
Sta. María de Gasteiz e a
Universidade de Santiago
organizan esta mostra fotográfica no Colexio de
Fonseca.

1935-1936
“COMPOSTELA”

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

PHILIP WEST

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

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

MONA HATOUM

Esta libanesa residente en
London, maiormente, caracterizase, desde os inicios

chamamento aos fotógrafos para
que cedan as imaxes que consideren máis axeitadas e, a tal efecto,
habilitou o correo electrónico secretaria@xornalistas.com para
remitir as fotografías debidamente documentadas (título, data, lugar, etc.) e páxinas dos medios onde foron publicadas, de
ser o caso. Neste mesmo correo
pódese solicitar máis información
asi como no telf. 981 935 670. A
mostra incluirá a edición dun catálogo e tarxetas postais, que se
venderán nos lugares onde esté a
mostra asi como nos locais do
CPXG en Santiago. Solicítase,
igualmente, o envío solidario de
imaxes sobre o traballo dos mariñeiros e voluntarios para a elaboración dun Calendario 03 que ta♦
mén se porá á venda.♦

II Festival de Zarzuela
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 soprano Mariola Cantarero e o pianista Kennedy Moretti. O sábado 4
de xaneiro é a vez de Carmen
Acosta, soprano; Salvador Carbó, tenor; e Ross Craigmile, piano. Rematará o mércores 8 de xaneiro con Elena de la Merced,
soprano; José Ferrero, tenor; e
Rubén Fdez. Aguirre, piano.♦

Mariola Cantarero.

da súa carreira, pola evolución das investigacións sobre a estética, a ética e a política. A súa obra nace da
vida cotiá, libre de convencións sobre o que é público
e privado. Manipula os obxectos domésticos e o corpo humano utilizando materiais diversos. Traballa
con diferentes escalas, da
miniatura ao desmesurado.
Agora poderemos saber
máis dela de visitar a mostra que o CGAC lle adica
ata xaneiro.

a través dun concerto de
xuntanza que se celebrará
na sala Nasa o sábado 28 de
decembro.

■ MÚSICA

Vigo

DEZ ANOS DE
MADALENAS CÓSMICAS

■ ACTOS

O grupo musical Kozmic
Muffin cumple dez anos
desde a súa formación. Para
conmemoralo a banda invita a incondicionais e curiosos a repasar a súa historia

NOITES VIVAS

Soutomaior
■ EXPOSICIÓNS

E. RIVERO VEIGA

Pintor marinense que mostra a súa obra no Castelo de
Soutomaior, baixo o título
de Diferencias, ata este domingo 29.

O programa da Concellería
de Xuventude oferecerá as
seguintes actividades para o
que resta do ano. No C.X.M.
Uruguai: selfservice (obradoiros libres), sala de xogos
e sala de internet, o venres
20 e 27, e o sábado 28; cociña internacional o venres
27; vidrieiras o sábado 28.
No pavillón do Berbés: bailes de salón os venres 27;
musculación e squash o venres 27; tiro con arco o venres
27. Na A.X. Abertal: futbolin, internet, sala multiusos,
PIX, o venres 27, e o sábado
28; faino ti mesmo (obradoiros libres), o venres 27;
obradoiro de candeas aromáticas o sábado 28. No Espacio Xove do Castro: campionatos de xogos na rede o
venres 27, e o sábado 28;
obradoiro de candeas aromáticas o venres 27 e sábado
28. No Club Slot: scalextric
o venres 27. Na Praza Elíptica: obradoiros de globofléxia, henna, malabares, elipting show e elipting dance
(bailes estandar), o venres
27. Acuaeróbic, o venres 27
na Piscina das Travesas. No
Pavillón de Coia: obradoiroexhibición break dance e
maquillaxe de efectos, o sábado 28.

Catro
carpetas de
gravados da
derradeira
etapa de
Laxeiro
poden ser
olladas na
Casa das
Ar tes de
VIGO.

Anuncios de balde
■ Precisam-se pessoas sem ánimo
de lucro para trabalhos solidariedade, competentes em língua portuguesa preferentemente. Contacto gzsgalizasolidaria@hotmail.com.
■ 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 bioconstrución. Telf. 981 513 273.

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 actuación da orquestra Alcalá.
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO,
OBRA GRÁFICA

Exposición formada por catro carpetas de gravados
feitas na súa derradeira
época e na que mostra a
vertente máis madura, máis
lúdica e menos dramática
do pintor. Poderemos disfrutar deles na sede da súa
Fundación, na Casa das Artes, ata o 16 de febreiro.

LEGAIS COA SIDA

A sala dos Peiraos acollerá,
ata o 5 de xaneiro, esta
mostra titulada Os camiños
da arte e da doenza, e na
que participan Begoña
Acín, Buxán Bran, Rafa
Cáccamo, Santi Jiménez,
Paula Mariño, RBK, Santos e Helena Vitoria.

CAPRICHOS DE LUZ
Martín Garcia colga as súas fotografías na galería
Androx (Vía Norte 22) ata o
3 de xaneiro.

GRANÍTICAS ESTRELAS
Mostra coa que a galería
Chroma (Florida 34) comeza a súa andanza. Está formada por obras de 24 artistas galegos de recoñecido
prestixio.

JUAN DÍAZ &
DANIEL ALONSO

Ata o 7 de xaneiro poderemos contemplar as pinturas
do primeiro e as esculturas
do segundo na galería Sargadelos.

ARQUIVO PACHECO
Interesantisimos documentos fotográficos que estarán
expostos, ata o 26 de xaneiro, na Aula Sociocultural
de Caixa Galicia.

OBRA GRÁFICA
CUBANA ACTUAL

■ Alúgase habitación na zona do
campus sur en Santiago. Interesados chamar ao telf. 636 779 747.
■ Gatiña gris atigrada, mansa e cega, precisa un fogar. Telf. 981 170 730.
■ Licenciada en Xornalismo, 25
anos, con experiencia en medios audiovisuais, busca primeiro emprego
como redactora en prensa, radio ou
TV local. Tamén para actualización informativa ou creación de contidos en
páxinas electrónicas. Teño coche e
residencia en Compostela. Verónica,
telf. 630 915 792.
■ Alúgase praza de garaxe en Euxenio Arbones (frente a pavillón deportes das Travesas) en Vigo. Tlf.:
986477074 ou 670508980.
■ Véndese casa de canteiría con
palleira (200 m2) e terreo na zona de
Chantada (Lugo). Ben situada.
8.500.000 pta. Telf. 982 441 589.
■ Seleccionamos persoas maiores de 18 anos con aptitudes empresariais. Traballo desde a casa,
mínimo insvestimento. Telf. 653

913 206 fóra de horario comercial.
■ Alúgase cuarto e praza de garaxe
na rúa Martínez Garrido de Vigo. Telf.
986 277 213 a partir das 20 h.
■ Alúgase casa de campo restaurada en Meira (Lugo). Tres cuartos dobres con baño e calefacción e 10.000
m. de finca. Fin de semana ou tempada. Razón nos telf. 982 331 700 / 686
753 105.
■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase asesoramento no campo das TIC. Deséñanse páxinas electrónicas.
Préstase asesoramento informático.
inferninho@galizalivre.org.
■ Compraría números 10, 19 e 26 da
revista Obradoiro. Telf. 606 521 536.
■ Se eres un apaixoado pola informática de balde e en galego visita a
páxina http://www.all4you.dk/FreewareWorld/links.php. Aceptamos todo
tipo de suxestións e colaboracións.
¡Temos máis de medio cento de programas traducidos á nosa lingua!
■ Consegue a camisola da selecçom galega de futebol ao preço
de 25 euros (mais 4 de gastos de envio) solicitándoa ao apdo. 2103, CP
15700 de Compostela, con os teus
dados pessoais.
■ Muller que buscas amizade, dar o
mellor de ti e atopalo nos demais:
aquí tes un amigo de 27 anos, leal,
sinceiro, sensíbel, que apreza a literatura, cine, música e a boa diversión e
alegría. Xosé, carriza1@latinmail.com
■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga cando se encontra alivio. Tlf. 625 996 334.
■ Mozo de 32 anos quixera coñecer
mozas de entre 20 e 40 anos. Son ri-

Este é o título dunha interesante mostra que ata o 29
de xaneiro vai poder ser visitada na galería Visual Labora (López Neira, 5).
Ata o 12 de xaneiro na Sala de Mostras do Colexio
de Arquitectos (Marqués
de Valadares 27) poderemos contemplar estas fotografías.

ANTE O NOVO MILENIO

MARÍA MASSÓ

Mostra as súas acuarelas na
cervexaría Popular (Elduayen 51) ata o 17 de xaneiro.

O FEMININO NA
PINTURA GALEGA

A visión da muller a través
da pintura galega na galería
de arte Saga.

MONTAÑISMO
Exposición fotográfica,
comemorativa do 60 aniversario do Clube de Montañeiros Celtas, na Casa
do Libro.

BELÉNS CAIXANOVA
As montaxes elaboradas
para a XXXVII edición do
concurso, e que poderán
verse no Centro Cultural
desta entidade.

CARDINALES
O edificio do MARCO antes
foi Cárcere e Pazo de Xustiza. Esta exposición inspírase nesta tipoloxía arquitectónica e quere celebrar a
transformación do uso en

■ 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.
■ Dão-se aulas de português. Professor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.
■ Véndese casa no centro de Guitiriz duns 300 m2, con garaxe, patio,
pozo e horta. 150.253euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.
■ Home, 58 anos, sólida formación,
boa cultura xeral, francés, italiano,
portugués, galego. Ofrécese para recepción en hotel ou semellante. Experiencia en Suíza e Francia como recepcionista. Telf. 666 623 190.♦

ORGANIC JAZZ FUNK

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

ATLÁNTICA 1980-1986

Páxina electrónica da Plataforma Nunca
Máis con información sobre as actividades desta organización, noticias, enlaces
e todo o necesario para estar ao día nesta
catástrofe.♦

■ Este ano a Asociación Cultural A
Cepa de Cangas, no Morrazo, xoga
á lotería de Nadal con participacións de 3 euros. As persoas interesadas poden poñerse en contacto
coa Xunta Directiva da Asociación ou
na Escola de Adultos a partir de mediados de outubro.

Baixo a dirección de Manuel Martínez ÁlvarezNava a agrupación viguesa
vai tocar o luns 30 ás 20:30
no C.C. Caixanova.

Poderemos olla unha escolma da súa pintura na galería
Vgo (López de Neira 3) ata
o 4 de xaneiro.

www.plataformanuncamais.com

■ ¿Queres pasar uns días na Ribeira
Sacra? Alugo, por días ou semanas,
unha casa amoblada de 2 andares con
garaxe en Penalba (Nogueira de Ramuín). Telf. 986 376 022 / 661 642 070.

ORQUESTA CLÁSICA

GUILLERMO
A. MONROY

PLATAFORMA NUNCA MÁIS

■ Doutorando com experiência imparte
aulas de Química Orgânica. Todos os
níveis. Telf. 605 412 585. Compostela.

No C.C. Caixanova ás
20:30 o sábado 28, a Coral
do Real Club Nautico de
Vigo e a banda Unión Musical de Valladares.

REQUIEM 2 REVISITED

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

■ Arria Xida: escultura em pedra e
bronce. Bustos, imagens, cruceiros,
petos, chaminés, cabaceiros, fontes...
os teus sonhos feitos pedra. En Ourense no telf. 651 951 328.

CONCERTOS
DE NADAL

Mostra de arte internacional que o CC Caixanova
acolle ata o 6 de xaneiro.

A Rede

quiño e marabilloso. Se algunha me
quere coñecer, chámome Alberto. Tlf.
616 870 908.

■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Baixo a dirección de Carlos Blanco, remata a xira
de representación desta
obra posta en escena por
Nordesía Produccións o
xoves 26 e venres 27 no
C.C. Caixanova.
espacio de liberdade, de sociabilidade e obtención de
coñecemento e pracer, de
lugar de reclusión a espacio
de deleite. B. Jan Ader, P.
Althamer, J. Barbi, J. Casebere, R. Chafes, T. Dean, C. Wyn Evans, H. Farocki, V. Jouve, J. Kahrs,
Langlands & Bell, A.
Larsson, E. Männikkö,
M. Melian, Muntadas, C.
Nieuwnhuis, T. Oursler, S.
Prego, G. Romano, A. Sala, G. Scheider, N. Chöffer, A. Simon, M. Soto, P.
Tudela e E. Valldosera son
os artistas que participan
nesta mostra. Ata o 15 de
febreiro.

ANTONIA HURTADO &
ADONIS ESCUDERO

Teñen unha mostra de pin-

tura e escultura na galería
Artenova (Praza da Princesa 3), titulada Una mirada
a la sensualidad.

CONTOS DE NADAL

■ MÚSICA

RÍO BRAVO

RAMÓN FERNANDEZ E
AMARO FERREIRO

Na sala Ensanche van dar
un concerto o xoves 26 de
música pop para rematar a
programación do mes.

PREMIOS MAKETON

Segunda edición deste certame, organizado por Estrella Galicia, que se celebrará o venres 27 na sala
Código de Barras a partir
das 22 horas coa actuación
de Juan Rivas, The Tronka Jazz Quartet, e Ectoplasma.
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O venres 27 cos Kalandraka Kontakontos ás 18:30
na libreria desta editora.
O xoves 2 de xaneiro, no
CC Caixanova, Chévere
inicia a xira de Rio Bravo,
que, durante catro meses, le-

vará este espectáculo polos
principais teatros do país.

Vilagar cía
■ 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 mixtas (acrílicos, temple, óleo).

Braga
■ CINEMA

OS FILMES QUE EU
NÃO VI
Baixo este título, o Teatro
Circo e a Companhia de Teatro de Braga van proxectar fitas como, entre o xoves 26 e o luns 30, O fabuloso destino de Amélie de
Jean Pierre Jeunet.
■ TEATRO

O COLABORADOR
Obra de Frieddrich Dürrenmatt, que o Centro Dramático Galego representará no Espaço Alternativo o
venres 3 e sábado 4 de xaneiro ás 21:45 h. Esta obra,
dirixida por M. Guede Oliva, está interpretada por
Miguel Pernas, Marcos
Viéitez, Celso Parada, Rebeca Montero, Estevo
Creus, Toño Casais, Miguel L. Varela e Francisco
Lestón.♦

O
Colaborador
será
representada
polo CDG no
Espaço
Alternativo
de BRAGA o
venres 3 e
sábado 4.

Vademecwn clausura 02
O histórico local vigués Vademecwm, referente da música
electrónica na cidade, organiza,
conxuntamente co colectivo Sinsalaudio, esta festa na que actuarán Apeiron, Humanoid, Grado
33, 7th Heaven, a acción do co-

lectivo Flexo, os Dj´s do colectivo Sinsalaudio e visuais de
Track Shot. A entrada vale 5 euros e os cartos recadados irán a
benefício dos mariñeiros afectados pola catástrofe do Prestige.
Xoves 26 ás 23h.♦

mente o secuestro, o asasinato e a difusión de mentiras. Fraga ven de dicirlle ao
presidente dunha cofraría en
folga de fame que el non ten
dereito a protestar porque
cobrou unha subvención de

500.000 pesetas. Nin os caciques da Restauración actuaban con tanto descaro.
Como siga esta explosión
de sinceridade, a investigación histórica e social deixará de ser necesaria.♦

8 400021 303104

Ano XXV.
IV Xeira.
1,75 euros.

H

istoriadores e sociólogos demoraban ata
agora cincuenta anos
en descubrir as causas e as
relacións entre certos acontecementos políticos. Bush
acaba de autorizar publica-
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Vázquez Pozo, con pucho, na travesía do barco que agora ven de afundir.

XURX O L O BAT O

Gonzalo Vázquez Pozo
‘O Xurelo foi un símbolo de protesta contra un delicto ecolóxico’
RUBÉN VALVERDE
Foi concelleiro da Coruña a principios dos anos 80 por aquela Esquerda Galega de Camilo Nogueira. A bordo do Xurelo, xunto con
outros representantes do partido, xornalistas e xentes do mundo da
cultura como Manolo Rivas, en setembro de 1981 desprazáronse
ata a metade do Océano para protestar contra os vertidos radioactivos na Foxa Atlántica. As repercusións daquela mobilización tiveron carácter internacional e dous anos máis tarde aprobábase
unha moratoria que impedía durante 20 anos botar residuos nucleares ao Océano. A semana pasada o Xurelo afundía en Ribeira...
¿Que lembra daquela viaxe?
Foi unha primeira toma de
conciencia do noso pobo por un
delicto ecolóxico. Demostrou
que os galegos tamén se preocupaban polo medio ambiente. O
Xurelo era un símbolo desa loita
e sinto moito que afundise.
Daquela creáranse uns billetes que se chamaban “xurelos”...
Foi unha iniciativa para reca-

dar fondos na loita contra os vertidos. Substituíamos o valor peseta polo valor xurelo. Lembro
que firmaba os cartos o “Tesouro
Galego...” Penso que foi unha
forma bonita de facer publicidade a prol dos nosos valores.
Como o programa de Pedro
Ruíz de hai uns días...
Igualiño, vamos... Este caso
que mencionas penso que é todo

o contrario do que necesita unha
sociedade avanzada. Non foi
máis que sensiblería barata.
Aquela viaxe no Xurelo foi
cómoda, ¿non?
Imaxina, era un barquiño palangreiro de 22 metros en medio
do Océano e movíase para todos
os lados. Viaxabamos 15 persoas
e semellabamos un gran en medio
da nada. Teño que resaltar a pericia de Paco, o patrón, que foi quen
de localizar a dous barcos que ían
contaminar, en metade da mar cun
radar moi rudimentario. Máis,
tendo en conta que eses barcos
xogaban as agachadas porque non
querían ser localizados. En termos
de confort a viaxe foi mala, pero a
satisfacción persoal enorme.
¿Que iniciativas seguiron á
do Xurelo?

O ano seguinte volvemos ir á
Foxa cunha flota máis considerábel. Ademais do buque insignia,
o Xurelo, viñeron varias embarcacións da Coruña e Vigo. Lémbrome do nome do Arousa I, pero xa pasou moito tempo... Logo
houbo manifestacións por toda
Galiza en contra dos vertidos.
¿Que quedou de todo aquel
movemento social?
Aprobouse unha moratoria
mundial que prohibía botar vertidos nucleares durante 20 anos. Este ano hai que estar pendentes porque penso que remata esa norma.
¿Entón estaría disposto a
volver a viaxar no Xurelo II en
sinal de protesta?
A pesar do que se movía, volvería facelo polo meu país e as
miñas conviccións.♦
UNHA NOVA COLECCIÓN
PARA SABER QUÉ SON E
CÓMO FUNCIONAN
AS COUSAS

7 EUROS

CADA LIBRO

A NOSA TERRA
Fai o teu pedido no telf. 986 433 830 ou por correo electrónico subscripcións@anosaterra.com

¡POLA COMPRA DE
5 LIBROS ESTA MOCHILA DE
AGASALLO!

Lula e os
cristiáns
VITORINO PÉREZ PRIETO

‘X

esús Cristo foi
vítima da elite
na súa época.
¿A fin de contas, quen foi
máis revolucionario na
historia da humanidade
que Xesús Cristo?”, preguntou Lula ante unha entusiasta audiencia. “É a
mesma elite que ten prexuízos contra nós a que tiña prexuízos contra el”,
engadiu. Por iso, non é estraño que ademais do
apoio dos sindicalistas da
CUT (Central Unitaria dos
Traballadores) e do MST
(Movemento dos Sem Terra), Lula, o novo presidente do Brasil, contase co
apoio das Comunidades
Eclesiais de Base e parte
do voto dos evanxélicos.
O mesmo Lula ten falado
do apoio do coñecido teólogo da liberación e ex
franciscano
Leonardo
Boff, quen a pesar dos infundios que se difundiron
del hai uns anos sobre a
súa pretendida apostasía,
segue facendo teoloxía
cristiá, como mostran os
seus últimos libros publicados. E nunha revista relixiosa española (Vida
Nueva) liamos estes días
un artigo do coñecido frade dominico Frei Betto titulado “Por qué votei a Lula”: “Votei a Lula porque
ten peso político, un programa viábel e un equipo
envexábel. Prefiro estar
con Mª Victoria Benavides, Dalmo Dallari, etc. e
coa CUT, a CMP e o MST,
que están con Lula, que
andar mal acompañado...
É impensábel un goberno
Lula sen reforma agraria,
impostos ao capital especulativo e unha política
eficaz contra a fame”.
Chamoume particularmente a atención a participación activa na súa campaña do coñecido político
negro norteamericano e
pastor evanxélico Jesse
Jackson, que comparou a
Lula con Martin Luther
King e Nelson Mandela:
“Os dous eran persoas que
inspiraban un espírito especial, Lula tamén inspira
ese espírito”, dixo. Segundo o líder do PT, o apoio
evanxélico á súa candidatura parte “dos pequenos
pastores e líderes comunitarios, e non da cúpula das
igrexas”. Como é sabido,
para ter a maioría final,
Lula contou co apoio de
Anthony Garotinho, pastor
evanxélico que lidera o
Partido Socialista Brasileiro (PSB), con gran parte
do voto das igrexas pentecostais. Calcúlase que hai
26 millón s de evanxélicos
no Brasil, o que representa
algo máis do 15 por cento
da poboación. Ben é certo
que os católicos están no
74 por cento.♦

