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Nunca Máis dá a cara
Mesa Redonda
cos representantes
da Plataforma

De esquerda a dereita, Xosé Sánchez, presidente da
Confederación Galega de Asociacións Veciñais; Patricia
Vázquez, actriz de Mareas Vivas; Xosé Salvadores,
dirixente da Asociación pola Defensa Ecolóxica de
Galiza (ADEGA); Uxía Senlle, cantante; e Torcuato
Teixeira, Patrón Maior da Confraría da Coruña.
ANDRÉS PANARO

Unai Elorriaga
Un tranvía cara a SP
Premio Nacional de Literatura 2002
Lucas, un home de idade avanzada que
sofre un proceso dexenerativo, vive
nun mundo no que o imaxinario e o
real se confunden. A lembranza da súa
muller nun tranvía e a imaxe do monte
Shisha Pangma constitúen o eixo
simbólico dunha novela de linguaxe
suxestiva que esgaza o veo da lóxica.

JOSÉ MARÍA AZNAR ANUNCIA A CREACIÓN DUNHA SECRETARÍA
de Estado para Asuntos Galegos, unha especie de Comisionado que
ningunea a nosa Comunidade Autónoma ao impedirlle a xestión orzamentaria mesmo de competencias exclusivas e duns fondos que
proveñen basicamente da Administración galega. O Goberno galego
cala. Aznar veta a comparecencia de Fernández de Mesa na comisión de investigación do Parlamento galego, despois de ser apoiada
polo PP na Galiza. O Goberno galego achanta. Aznar é incapaz de
pór en marcha un só plano real para lle facer fronte á crise e o PPdG
arremédao. Aznar non compromete ningún investimento que non estivese contemplado nos orzamentos e o PPdG apoia de xeito entusiasta a campaña de propaganda. Aznar dá orde de abrir as rías á
pesca e ao marisqueo, cando segue chegando fuel, para non pagarlles por máis tempo a uns mariñeiros que aínda non cobraron o prometido, e o Goberno galego converte a recomendación en orde.
¿Onde quedou o galeguismo que predicaba o PP? ¿Podemos falar
dunha liña autóctona neste partido cando non dá a cara en situacións
especiais coma esta? Pero a súa política non queda aí: tenta enluxar
un movemento como Nunca Máis, que se converteu na expresión de
dignidade dun pobo, ao tempo que discute a lexitimidade para criticar o Goberno. Nesta crise, Galiza perdeu administrativamente autonomía, pero tal vez teña gañado conciencia de país.♦

As contas
de Nunca
Máis
(Páx. 10)

O Prestige
perde 80
toneladas de
fuel ao día
(Páx. 11)
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Aznar fala agora de 800 millóns,
e os orzamentos aprobados en setembro eran de 756

O Estado non investirá en Galiza máis cartos
dos comprometidos antes da catástrofe
RUBÉN VALVERDE - PAULA BERGANTIÑOS - CARME VIDAL - HORÁCIO VIXANDE

“Fan falta máis investimentos en Galicia para paliar a crise orixinada polo Prestige”. Estas declaracións poden atribuírselle aos
partidos da oposición, aos sindicatos e a patronal galega, pero semella que para o Goberno do Estado, os investimentos previstos son suficientes. Cando menos así se deduce das últimas declaracións feitas polo presidente Aznar nunha entrevista na TVG.
“Destinaremos arredor de 800 millóns de euros este ano, sobre todo en materia de infraestructuras”. Sen embargo, esta cifra
non ven dun plan de recuperación especial elaborado polo executivo de Madrid, senón que se trata dunha cifra dada a coñecer
en setembro do 2002 –antes da catástrofe– e que corresponde aos investimentos previstos nos Presupostos Xerais do Estado.
“Aznar está enganando á cidadanía
porque non ten ningún plan de recuperación social e económica de
Galicia. Negouse a modificar os
presupostos xerais do Estado para
facer novos investimentos en infraestructuras”, sinala o deputado do
BNG no Congreso, Francisco Rodríguez. No mesmo sentido, os sindicatos galegos denuncian a “deixadez e abandono por parte do Goberno de Aznar”. Para os coordinador do gabinete económico de
CC.OO., Manuel Lago, “o presidente trata de gañar tempo e enganar á opinión pública anunciando
medidas de cara á galería. Non
existe ningún documento onde se
expliquen cales serían os novos investimentos, os seus custes e os
prazos de execución dos mesmos”.
Hai que lembrar que nos presupostos do Estado destinábanse
756 millóns de euros de gasto en
Galicia. Cifra moi semellante á
anunciada por Aznar en televisión. O propio vicepresidente Mariano Raxoi recoñeceu que se trata dun “adianto” de partidas xa fixadas. “O comportamento de Aznar pode considerarse antidemocrático porque anuncia investimentos de cara a galería, sabendo
que no parlamento non vai presentar absolutamente nada”, sinala o secretario do organización do
PSdG-PSOE, Antón Louro.
O Ministro de Fomento, Álvarez Cascos, tamén prometeu esta
semana, que “o AVE será máis rápido en compensación pola catástrofe”. Sen embargo, non existe
Recollendo chapapote diante abandonada fábrica de Massó en Cangas.
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A limpeza
das zonas
afectadas
leva custado
133 millóns
de euros

Francisco Rodríguez, BNG; Antón Louro, PSdG-PSOE; e Xesus Mosquera, UGT.
Vén da páxina anterior

aínda un proxecto de trazado, nin
se habilitaron novos fondos para
posibilitar o aumento da velocidade do tren de alta velocidade. Neste sentido, o ministro anunciou
que destinará 5.500 millóns de pesetas para o Plan de Infraestructuras 2002-2007. Sen embargo,
para Francisco Rodríguez, “estes
investimentos xa estaban aprobados con moita anterioridade”.
Outra das propostas que anunciou o Goberno central consistirá
nun “plan especial de Turismo cultural para Galicia”, que consistirá
en promocionar alén das nosas
fronteiras o Xacobeo 2004. A dotación económica para levar a cabo esta medida que se ven facendo
de forma reiterada en todos os Xacobeos, aínda non está acordada.
Nos lugares de cola
Os investimentos anunciados polo
presidente do Goberno central,
colocaban a Galicia no cuarto
posto pola cola en volume de investimento. Por debaixo só figuran Euskadi, Navarra e Canarias.
Estas tres comunidades contan
cun réxime especial de financiamento, polo que, en realidade, Galicia estaría no último lugar. Por
outra parte, comunidades que xa
contan con AVE ou máis autovías
que Galicia recibirán máis cartos
do Estado para estes apartados.
Dos 756 millóns presupostados para nosa comunidade, non todo vai ser investimento, senón que
máis de 200 millóns están destinados a gastos de persoal, mantemento... Doutro lado, nos orzamentos tamén se inclúen a construcción das fragatas F-100 e
obras xa presupostadas o ano pasado, por valor de máis de 100 millóns de euros. Cada galego recibiría, segundo os datos anunciados
por Aznar, 283 euros por habitante. A media do conxunto do Estado é de 392 euros, sen catástrofe
do Prestige. “Non se van acometer
infraestructuras novas derivadas
do accidente. Non se fala de facer
un porto exterior na Coruña ou unha autovía Lugo-Santiago. Non
hai un programa concreto. Non se
di canto, cando e en que se gastará. Trátase dunha burla”, sinala o
secretario xeral de UXT de Galicia, Xesús Mosquera.♦

Os Fondos de Cohesión da UE
pasarán a cubrir os efectos da catástrofe
Os cartos que a UE destinou para Galicia como Fondos Estructurais e de Cohesión serán empregados para cubrir os efectos
da catástrofe. Esta é unha das alternativas que presentou o Goberno para seguir mantendo a súa
política económica. Para Francisco Rodríguez, “trátase de espir
un santo para vestir outro”. Eses

cartos estaban destinados a reconverter a flota galega e diversificar a economía das zonas mariñeiras. Agora están sendo empregados para as tarefas de limpeza
e de rexeneración do litoral.
Por outro lado, os “insuficientes” cartos que destinará a
UE en exclusiva para paliar os
efectos do desastre, terán que

ser compartidos con Francia,
Asturias, Cantabria e Euskadi.
Por este motivo, o BNG ven de
solicitar no Congreso, xunto
con Esquerda Unida, a creación
dunha Comisión de Política Social e Emprego e outra de Economía e Facenda, coa fin de estudiar e avaliar as consecuencias do Prestige nestes eidos.♦

Unha misteriosa secretaría do Estado
O Consello de Ministros aprobou a constitución dunha Secretaría de Estado para Asuntos
Galegos que se encargará de
supervisar e dirixir todas as actuacións que teñen que ver co
Prestige. Este Comisionado
dependerá directamente do vicepresidente primeiro e terá

como obxectivo realizar informes, coordinar iniciativas e
atraer fondos e investimentos
para Galicia.
Fontes do PSOE afirman
descoñecer as intencións reais
do Goberno, pero sinalan que se
trata dunha inxerencia máis do
Estado nas competencias pro-

pias da Xunta. Nesta opinión tamén coinciden moitos representantes do PP de Galicia, que de
momento non fixeron público o
seu malestar. Para Francisco
Rodríguez, “o Goberno Central
trata de tapar a súa falta de iniciativa, recorrendo a axudas privadas”.♦

A oposición pide ‘reactivadores económicos’
Os partidos da oposición veñen
reclamando dende que comezou a crise a constitución dunha comisión de expertos que
avalíen as consecuencias do
Prestige. Segundo o Eurodeputado, Camilo Nogueira, “cómpre investir 4.000 millóns de
euros, que teñen que ser co-financiados pola UE e polo Estado”. Esta cifra serviría como
reactivador económico e para
recuperar o ecosistema galego.
A estimación está feita en base
aos cartos investidos polos Estados Unidos, logo do accidente do Exon Valdez en Alaska. O
Plan de Defensa das Costas
Galegas, presentado polo
BNG, xira en torno a 5 puntos
e pretende “desenvolver unha
estratexia global para acabar
coa indefensión crónica que
padecen as costas”.
O PSOE tamén se mostra
partidario de elaborar un Plan
Integral de Recuperación. De
feito, Antón Louro confirmou
que o seu partido está rematando unha proposta que presenta-

Aspecto actual da inacabada Autoestrada do Atlántico en Mos (Pontevedra), despois
de 26 anos de obras.
PACO VILABARROS

rá no Parlamento Galego, “de
reactivación económica do país”. O mesmo consiste nun estu-

dio das zonas afectadas e nun
programa de “dinamización
económica e diversificación”.♦

Un dato que pon de relevo
a insuficiencia dos cartos
que o Goberno pretende
destinar para Galicia, sen
modificar os orzamentos do
Estado, é o dato apuntado
polo Ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas,
de que xa se levan gastados
na limpeza do litoral 133
millóns de euros. O executivo estatal estimara gastar
42 millóns nun primeiro
momento, pero só a
limpeza do Parque das Illas
Atlánticas supuxo case esta
cifra.
Para o secretario xeral
da CIG, Xesús Seixo,”o estado debe reclamarlle máis
fondos á UE e modificar os
presupostos do Estado”,
coa fin de mellorar as
infraestructuras do litoral e
recuperar o medio ambiente. Unha das solucións propostas polos sindicatos consiste en solicitar un crédito
extraordinario que non
afecte deste xeito á política
de déficit cero. Para a catedrática de Economía
Aplicada, Carme García
Negro, “non se pode
antepoñer unha política
económica a unha necesidade sobrevida e provocada
por eles”. , “as palabras de
Aznar non merecen nin comentario porque non se
trata dun estudio serio,
senón de propaganda
televisiva”.
“O máis positivo para o
Goberno nestes momentos
sería elaborar unha proposición de lei para modificar
os presupostos do Estado.
Tamén recorrer ao Fondo
de Continxencias previsto
nos orzamentos. O que non
pode é facer anuncios baleiros. Simplemente está
empeñado en que as contas
lle saian baratas”, sinala
Manuel Lago. De momento
o goberno está acudindo a
fondos privados e á
solidariedade cidadá, pero
non prevé aumentar o gasto
público na teima de
defender as súas políticas
de déficit cero. “O Goberno
ten que abandonar os seus
principios neoliberais de
deixar facer, deixar pasar.
Os fondos teñen que saír do
erario público. Pretender
que sexa a iniciativa privada a través de estímulos e
incentivos quen lles saque
as castañas do lume, será
un novo fracaso”, sentencia
♦
Xesús Mosquera.♦
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Carta de Reis
de dous nenos
galegos ao Congreso
Un neno de Muxía, Jairo (11 anos), e unha nena de Malpica, Celtia (10 anos) escribíronlle
dúas cartas de Reis ao Congreso dos Deputados para contarlles a súa visión da catástrofe
do Prestige. Catro ciclistas partiron o catro de
xaneiro de Caión cara Madrid. Fixeron o camiño en bicicleta e chegaron antes que se as
misivas fosen por Correos. O seis de xaneiro
entregábanlla en man ao Deputado do BNG
Francisco Rodríguez cos leóns cortesáns como testigos, para que lla fixese chegar a presidencia do Congreso e a todos os grupos parlamentarios. Antes, o profesor Carlos Taibo
fixo lectura das misivas ante os congregados.

E

u chámome Jairo e son dun povo da costa da morte chamado Malpica de Bergantiños.
Os nenos e nenas do litoral galego atrevémonos a pedir no nome dos nenos e nenas
dos litorais galegos que deixen de comprar
bombas e que compren buques anticontaminantes.
Eu aínda era moi pequeno cando foi o do
Mar Exeo e aínda non nacera cando fora o
do Cason pero a xente aínda se acorda do
medo que pasara e agora volve e volve, e sigo a ter medo, pena e rabia.
A miña amiga Maria dixo que o seu bisabó emigrara, que o seu pai emigrou e ela
tamén emigrou e que o seu fillo vai ter que
emigrar.
É moi inxusto o que nos está pasando porque despois de estar traballando dez anos
volven tirar petróleo encima.
E os presidentes non fan ben nada.
O que nos está pasando perxudícanos a
todos, tanto como aos albaneis, panadeiros,
etc., ... é un problema de toda Galiza.
¿Sobreviremos sen mar?
Jairo

S

eñoras e Señores Deputados:
Chámome Celtia, teño 10 anos e vivo en
Muxia que é a primeira zona a que chegou o
chapapote. Nesta época do ano estaríamos
escribindo a carta aos Reis Magos, pero polas circunstancias que estamos sufrindo desgraciadamente témovola que escribir a vós.
Antes os nosos pais ían ao mar e voltaban
cargados de peixe, agora van o mar e voltan
coa roupa chea de chapapote; na lonxa xa
non se vende peixe senón que está chea de voluntarios de todas as partes do mundo que viñeron axudar a Galicia.
A xente de Muxía pásase o día na lonxa,
para que non lles falte un prato quente cando
veñen mollados e cansos de traballar.
Pero que menos, cando a palabra gracias
queda pequena para agradecer todo o que
lles debemos.
Os nosos pais dinnos que cando sexamos
maiores igual xa non hai peixes porque están
buscando augas máis limpas onde poder vivir.
Cando me dixeron isto recordei aquel debuxo
que vira na escola de Castelao, onde hai dous
nenos sentados e un dille a outro: “as sardiñas
volverían se os gobernos quixeran”.
Nós queremos que os gobernos queiran,
para que volvan a aparecer sardiñas, araos e
eses moluscos chamados percebes. Tamén me
gustaria xogar no parque do Coido pero non
podo pois mancheime toda, porque os columpios tamén están petroleados.
Nós queremos que o goberno queira que
os nosos pais traballen de novo coma antes,
para darnos un futuro mellor, porque sen mar
non temos nada.
¿Como pensades que sairemos adiante?
Celtia

Intégranse na Plataforma Nunca Máis da Ría de Vigo

Cincocentos sanitarios
póñense a disposición de concellos e confrarías
A marea negra do Prestige
“non é só un enorme problema ecolóxico e máis
económico, senón tamén
sanitario e de saúde pública”, así o afirma un
manifesto de profesionais
sanitarios integrados na
plataforma Nunca Máis.
Nun manifesto subscrito por
447 profesionais sanitarios da
área de Vigo, póñense a disposición das confrarías e concellos galegos para integrarse
nos dispositivos sanitarios
que existen ou que se consi-

dere oportuno establecer.
Consideran que “Galiza
é o escenario dun experimento epidemiolóxico de
grande dimensión”. Demandan, polo tanto, das autoridades sanitarias que recuperen a información epidemiolóxica “dos casos que
presentaron problemas agudos de saúde”.
Afirman que a Administración “ten a responsabilidade fundamental de organizar a resposta social”, criticando que a Consellaría de
Sanidade e o Sergas non a

esteñan a liderar. Pídenlle,
polo tanto, ao Sergas “que
nos facilite o acceso ao material sanitario e de infraestruturas” que precisan para que
a súa actividade de voluntariado sexa eficaz. Tamén demandan que se poda facer un
seguimento axeitado deas
persoas cun grado relevante
de fuelóleo para poder tomar
as medidas preventivas axeitadas e “ter un coñecimento
científico dun campo do que
moi pouco se sabe”.
Os promotores desta
manifesto aprobado o 20 de

decembro, poñen da manifesto que, “nunha situación
de emerxencia nacional como a que estamos a vivir”
non tiveron resposta oficial
ao seu ofrecemento. Pola
contra, resalta a grande conciencía das persoas que traballan na saude pública que
decidiron apoiar este manifesto. Sabedores de que
“miles de sanitarios galegos” comparten a súa inquedanza anímanos a integrarse
na Plataforma e que noutras
zonas se constitúan plataformas similares.♦

Solidaridade co mar na Terra de Montes
O camiño á Eira de Pedre estaba marcado por fundas manchadas de chapapote. Se un as
seguía chegaría a unha humilde casa do pobo que no seu
tempo fora edificada por
aqueles canteiros obreiristas
de antes do 36. Hoxe é sede
da comunidade de montes de
Pedre, unha aldea de Cerdedo
famosa pola agrupación de
canastros da súa eira comunal.
Foi Verbo Xido, a Asociación Cultural e Ecoloxista de
Terra de Montes, que organizou
o pasado sábado un “Homenaxe ás xentes de mar” entendido
por eles como un berro contra a
incompetencia. Quixeron nesta
zona despoboada e labrega facer un encontro cos homes que
en días pasados protagonizaron
a loita contra o chapapote nas
rías. En Pedre xuntáronse sindicalistas labregos do SLG, patróns maiores, como o de Cambados, voluntarios anónimos e
membros dos cabidos de O
Grove e A Illa. Todos eles falaron entre eles e ante un público
entusiasta das xornadas vividas
a causa do Prestige. Insistiron
no abandono ao que foron sometidos e pediron e berraron
nunca máis ao tempo que apuraban o acto solidario coa degustación de mexillóns irmanados coa cacheira e o viño.
Discursos de xente de mar e
de campo que contaron co
apoio de dous centenares de
persoas chegadas de toda a contorna. Entre elas figuraban os
alcaldes de Pontevedra, A Illa e
Xinzo e o deputado Bieito Lobeira. As paredes da Casa do
Pobo de Pedre estiveron arroupadas cunha mostra-denuncia
na que os buzos manchados de
piche compartían o protagonismo con fotografías, viñetas e a
proxección continuada de imaxes. A maiores, como toda festa, a música non faltou e desta
vez foron solidarios os músicos
de Os Abrentes, Viñalar Fantastic Band e Rabisaco. Eles fixeron a troula.♦

Abaixo, os músicos de Os Abrentes cunha directiva da asociación organizadora; e o Patrón Maior da Confraría de Cambados, Benito González.

5.000 persoas
maniféstanse
en Ourense

A Plataforma Nunca
Máis reuniu a máis de
5.000 persoas polas rúas
de Ourense o pasado 4 de
xaneiro en protesta
contra a catástrofe do
Prestige. A manifestación
serviu como espectáculo
onde houbo
representacións teatrais e
de títeres na praza do
Ferro. Ademais, tamén se
colocou unha panatalla
xigante sobre unha
plataforma á que subía a
xente a cantar, a xeito de
karaoke, cancións
coñecidas pero con letras
referentes á
manifestación. Unha vez
rematada a
concentración, os actores
teatrais continuaron
facendo representacións e
animacións nas rúas da
♦
cidade.♦
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Os participantes gardaron un “minuto de ruído” a base de chiflos, cazolas, maracas e outros instrumentos improvisados. Os Reis Magos tamén participaron na protesta.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Cincuenta mil persoas en Vigo convocadas por Nunca Máis e Burla Negra

A grandes males, grandes manifestacións
Cincuenta mil persoas saíron á rúa en Vigo o seis de xaneiro
convocadas pola Plataforma Nunca Máis e pola Plataforma
contra a Burla Negra, nun acto que nacera con vocación de
ser unha mobilización de músicos, que a penas contara difusión nos medios de comunicación e que rematou convertida
nunha manifestación multitudinaria na que os Reis Magos
entregáronlles chapapote aos Gobernos central e autonómico.
Durante toda a marcha –cun tra- sinaladas polos convocantes.
“Fraga, Aznar, tirádevos ao
zado inusual– a música acompañou os manifestantes. En realida- mar, que merda con merda, non
de, o acto era unha convocatoria se vai notar”, coreaban uns. “Dipara músicos e artistas e carecía misión, dimisión”, dicían outros.
de vocación de ser unha manifes- E todos proclamaban que “o do
bigote, que limpe
tación multitudio chapapote”.
naria. E aínda que
s encargados de
Entre os lídea resposta dos meres políticos que
dios na convocadinamizar
o
acto
foron
estiveron presentoria foi moi escasa, a cidadanía o actor Antonio Durán tes no acto atopábase o alcalde de
acudiu en masa e
Vigo, o nacionarematou por ser ‘Morris’ e
lista Lois Pérez
unha grande mo- o presentador
Castrillo. Moi
bilización.
próximo a el ía o
Os coros foron de televisión e poeta
portavoz
do
igualmente cons- Manuel Romón.
BNG Xosé M.
tantes e entre os
Beiras e entre o
asistentes ían os
Reis Magos e un corvo mariño público o senador do Bloque Anque “sobrevoaba” a marcha do xo Quintana. Polo PSdeG-PSOE
que penduraba nunha bolsa negra estaba a concelleira viguesa
na que se lía a palabra “merda”. Isaura Abelairas.
Presidía a marcha unha comiTratábase dun acto festivo,
pero rematou por ser tamén rei- tiva de Reis Magos e detrás moivindicativo, ao que estaban con- tos veciños ían ataviados con
vocados aqueles que tivesen cal- disfraces ou con bolsas negras en
quera instrumento musical ou al- sinal de repulsa. Tras saír do
gún aparello que fixese ruído pa- concello, na praza do Rei, o desra que o puidesen escoitar ben en tino da manifestación era a sede
institucional da Xunta de Galiza
Raxoi e na Moncloa.
Así foi, os vigueses e vigue- en Vigo, no recén inaugurado
sas e tamén persoas doutras loca- edificio das Avenidas.
lidades, acudiron masivamente
ao acto das Plataformas Nunca Cánticos
Máis e contra a Burla Negra e
protagonizaron unha mobiliza- Aínda que parte da manifestación
ción que non chegou a ter a di- discorreu baixo unha forte choimensión da manifestación do on- va, non decaeu o espírito da marce de decembro en Vigo, pero cha e os berros e cánticos contique si foi moi numerosa. As ci- nuaron. As bandeiras de Nunca
fras de asistencia abalan entre as Máis reveláronse tamén como
corenta mil persoas estimadas idóneas para facer fronte ás inclepola Policía Local e as cen mil mencias do tempo e as cancións

O

preparadas pola Plataforma contra a Burla Negra axudaron a facer máis fácil de levar o percorrido. “O chapapote, o chapapote/ é
moi malo de quitar,/ hai que sacalo, hai que limpalo,/ co bigote de
Aznar”, dicía un dos cánticos, coa
música da cucaracha. “Ondiñas
veñen/ e veñen e van./ Ondiñas
veñen/ cheas de alcatrán”, dicía
outra das cancións.
Uns cabezudos coas efixies
de Aznar, Raxoi e Fraga dos que
facían mofa os manifestantes
aportaban outra nota de color ao
festivo acto vigués. Ninguén quixo deixar de acusalos de “incompetentes” e “mentireiros”.
Pero os verdadeiros encargados de dinamizar o acto foron o
actor Antonio Duran “Morris” e
o presentador de televisión e poeta Manuel Romón. Facíano á
fronte da marcha desde a plataforma dun camión decorada por
varios artistas plásticos vigueses.
Xunto a Morris e Romón, participaron no acto outros artistas
como a música, Uxía Senlle, o
cantante de Siniestro Total, Julián Hernández, a líder dos Killer
Barbies, Silvia Superstar, ou a
actriz Teté Delgado.
Cando a marcha chegou ao
seu destino nas Avenidas, os Reis
Magos fixeron entrega dun presente que consistía en chapapote a
tres cabezudos que representaban
ao presidente do Goberno central,
José María Aznar, ao presidente
da Xunta, Manuel Fraga, e ao vicepresidente do Goberno central,
Mariano Raxoi. Ao tempo que estes tres personaxes recibían o agasallo, un atronador apupo soaba
de fondo. Concluíu o acto lúdico
reivindicativo cun minuto de ruído, co que os presentes deixaron
constancia da súa disconformidade co xeito de xestionar a catástrofe do Prestige e reclamaron a
dimisión de todos os responsábeis
dos erros cometidos.♦
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De esquerda a dereita, Torcuato Teixeira, Patrón Maior da Confraría da Coruña; Uxía Senlle, cantante; Patricia Vázquez, actriz de Mareas Vivas; Xosé Salvadores, dirixente da Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza
(ADEGA); e Xosé Sánchez, presidente da Confederación Galega de Asociacións Veciñais.
Reportaxe Gráfica: ANDRÉS PANARO

Mesa redonda cos representantes da Plataforma Cidadá Nunca Máis

‘Co Prestige a sociedade galega perdeu o medo’
Nunca Máis convertiuse no lema das mobilizacións
máis numerosas da nosa historia. Unha plataforma
composta por máis de duascentas asociacións naceu
a raíz do desastre do Prestige co fin de reclamar responsabilidades políticas, esixir que se reparen os
danos e reclamar que non se volva repetir a traxedia.
O patrón maior da Confraría da Coruña, Torcuato
¿Como nace e quen compón a
Plataforma Cidadá Nunca
Máis?
Patricia Vázquez: Xuntámonos porque tiñamos a sensación de que nos estaban tomando
o pelo. Nunca Máis naceu para
canalizar a indignación que había en toda a sociedade. Como
dicía o patrón de Corcubión,

“petróleo xa temos, agora montamos a plataforma”.
Xosé Sánchez: Foi un reflexo do sentir da cidadanía. Cando naceu foron menos organizacións as que participaron pero,
aos poucos, fóronse sumando
ata chegar ás máis de duascentas que hoxe se integran en
Nunca Máis, e algunhas delas

Teixeira, o presidente da Confederación Galega
de Asociacións Veciñais, Xosé Sánchez, o dirixente de ADEGA, Xosé Salvadores, a cantante Uxía
Senlle e a actriz Patricia Vázquez, que pertence ao
colectivo cultural Burla Negra, representantes de
Nunca Máis, valoran a resposta social ao desastre
e explican as claves da actuación da plataforma.

agrupan a súa vez a moitas asociacións, como é o caso da Confederación Galega de Asociacións Veciñais.
Xosé Salvadores: Proba da
indignación que existía foi a
manifestación de Santiago do
día 1 de decembro que se plasmou nunha consolidación da
plataforma. Destacaría o aspec-

to cuantitativo da cantidade de
entidades que forman parte de
Nunca Máis pero tamén o cualitativo, é dicir, no caso do movemento ecoloxista podemos
afirmar que todas as asociacións entraron na plataforma
cidadá.
Uxía Senlle: E non son só
as entidades senón que tamén

participan moitas persoas a título individual. Foi algo sen precedentes do que debemos sentirnos orgullosos e está aberta a
novas incorporacións. Dentro
móvense outras plataformas como a do mundo da cultura, Burla Negra, ou a do ensino, Area
Negra.
Continúa na páxina seguinte
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‘Á Xunta non lle interesa que os voluntarios
se convertan en corresponsais da magnitude da catástrofe’
Nunca Máis protagoniza as
maiores manifestacións da nosa historia e o lema repítese
por toda parte.
Uxía Senlle: É un lema obrigado
co que todo o mundo se sinte identificado pero que conleva a esixencia de responsabilidades políticas.
Patricia Vázquez: A xente
respondeu de inmediato. Temos
un exemplo claro na morea de

voluntarios que chegaron e que,
máis unha vez, puxeron de manifesto a pésima xestión política
na catástrofe. O outro día mesmo me chamaron un grupo de
estudiantes de Bioloxía de Madrid que pasaron tres días rulando de praia en praia sen que lles
permitisen limpar nin unha hora.
Xosé Sánchez: O que acontece é que o goberno sabe que
se chegan de fóra 8.000 volun-

tarios convértense en 8.000 corresponsais que espallan o que
pasa aquí, poden falar da falta
de medios e de que o goberno,
contra o que di, non ten a situación controlada.
Xosé Salvadores: ADEGA
tivo que poñerse a organizar os
voluntarios porque a demanda
era enorme e xa foron con nós
4.000 persoas. Quen primeiro
pagou os autobuses para ir ás

praias foi o Concello de Santiago e ante a evidencia deste feito
a Xunta viuse na obriga de malorganizar o tema do voluntariado, metendo polo medio a Tragsa e sobre todo o que aconteceu
podería escribirse un libro de
anécdotas, xente que pasou sen
comer, que os mandaron a praias
nas que non había chapapote,
que lles impediron limpar...
Patricia Vázquez: Houbo

lugares aos que chegaron 300
pares de botas pero... ¡todas do
número 35! Dáse por riba a
imaxe de que os voluntarios son
todos de fora, que nós non nos
movemos e esperamos a que
nos veñan a tirar a merda da casa. A maior parte dos que están
limpando son galegos e ese é un
dato que se oculta.
Uxía Senlle: E os mariñeiros
tiveron que ser heroes á forza.♦

Vén da páxina anterior

¿Que estrutura ten e como se
organiza?
Uxía Senlle: Hai unha comisión xestora que se nomeou na
última das asambleas e que se
reúne semanalmente. Existen
voceiros comarcais e logo cada
coordinadora ten a súa propia
organización.
Xosé Sánchez: Constituímonos como asociación, cos cargos
que iso require pero o funcionamento real é máis complexo.
Nunca Máis asume o manifesto
que Manuel Rivas leu na Praza
do Obradoiro o 1 de decembro
cuns puntos moi claros e ese é o
noso nexo común.
Uxía Senlle: Reclamamos a
declaración de Galiza como zona
catastrófica.
Patricia Vázquez: Se en Extremadura hai unha inundación
en dous días está declarada a zona catastrófica e nós temos unha
desfeita enriba e non pasa nada.
Pedimos a dimisión dos responsábeis políticos e un plan para
que isto non volva pasar porque
é unha historia que se repite.
Xosé Salvadores: E tamén
esiximos a recuperación dos danos causados.
Xosé Sánchez: Unha comisión técnica dará a coñecer a
semana que ven un documento
cunhas demandas concretas,
que se saque o barco e o petróleo dunha vez, que se dean solucións aos sectores afectados e
alternativas de futuro porque
non abonda con que nos dean
unha esmola de trinta euros diarios.
¿Están os mariñeiros en Nunca
Máis?
Torcuato Teixeira: A xente do
mar integrouse na plataforma e
non só o sector extractivo senón
tamén os que se adican á comercialización. Os mariñeiros e
os empresarios apoian as convocatorias de protesta. O sector
sentiuse reconfortado coa creación da Plataforma Cidadá porque o tecido social está levantado para que se dea unha solución. É o único positivo que hai
en toda esta traxedia. Por exemplo, ningún dos 700 socios da
Confraría da Coruña poría en
dúbida o feito de pertencer a
Nunca Máis. Estamos nunha
sociedade democrática e se non
pedimos responsabilidades corremos o risco de que isto volve

‘Q

ueremos que marche o chapapote pero
tamén os responsábeis políticos do desastre’
Patricia Vázquez
a suceder. Cometéronse erros e
se non foron dilixentes teñen
que asumilo. Que houbese dimisións políticas sería o mellor
beneficio psicolóxico para os
afectados. A Plataforma durará
ata que a sociedade teña seguro
que isto non vai volver a pasar.
Se non existise Nunca Máis, o
sector tería que inventala. Todos tiñamos idea da súa necesidade.
Acúsanos de responder a intereses políticos. Primeiro foi o
vicepatrón da confraría de Vigo
e logo distintos cargos do PP.
Torcuato Teixeira: As críticas
hai que saber de onde veñen.
Neste caso non teñen ningún
fundamento, e todos coñecemos
de que pé coxea esa persoa.
Patricia Vázquez: ¿Quen
non é político? ¿Eles non son
políticos? Que me boten da miña terra e me obriguen a emigrar é unha decisión claramente política. Din que nas mani-

festacións hai bandeiras con
estrelas, pero tamén ecoloxistas, e xente disfrazada. Nós
non censuramos a ninguén,
non somos como eles e a xente
é libre para ir como lle pete.
Tamén vin eu na manifestación
do primeiro de decembro a distintas persoas que rompían en
público o carnet do PP e pedían perdón.
Xosé Salvadores: Sabíamos xa de antemán que ían
chegar esas críticas e xa o tiñamos valorado. Adiviñamos que
virían por tres frontes. A primeira polos cartos e por iso temos as contas claras e dixemos
desde o principio que Nunca
Máis non se ía adicar á beneficencia. En segundo lugar, que
nos acusarían de políticos pero
sempre estivemos abertos a todos e se alguén non se integrou
é porque non quixo. A terceira
será o calificativo de violentos
–de radicais xa o temos– cando
rexeitamos calquera acto violento aínda que non podamos

‘S

abiamos que tratarían de despretixiarnos
acusándonos de políticos, radicais e violentos’
Xosé Salvadores
controlar todo o que aconteza
nas mobilizacións. Non me extrañaría mesmo que, como nas
manifestacións anti-globalización, haxa infiltrados para provocar disturbios a mantenta.
Queren colocar aos mariñeiros
na nosa contra dicindo que movemos centos de millóns cando
as contas están claras e ao dispor de calquera e estamos en
números vermellos.
Torcuato Teixeira: A Confraría da Coruña, por exemplo,
que somos afectados directos e
non temos recursos consideramos necesario que se fixera unha recadación para aportar unha pequena cantidade á Plataforma porque sabemos que todo o que fai ten uns custes económicos e é necesario que se
manteña.
Uxía Senlle: Esta é unha plataforma de rexeneración democrática. A censura e a manipulación informativa foi unha das
claves da indignación da sociedade. Houbo que tomar a infor-

mación de Portugal. Foi unha
falta de respecto e un desprezo á
cidadanía e facer iso é gravísimo
nun gobernante.
Xosé Salvadores: E a manipulación continúa. O mesmo
día que o vicepatrón de Vigo facía as acusacións ás que se lle
deu tanto bombo, na confraría
de Muxía denunciaron irregularidades no pagamento das axudas e non saíu nada. Temos que
aturar que sigan mentindo. Por
exemplo, na Pascua militar o
ministro de Defensa, Federico
Trillo, dixo que o exército estivera nas praias desde o primeiro momento cando é evidente
que chegaron tarde.
Uxía Senlle: Nin sequer
mostraron documentos que avalen as decisións totalmente arbitrarias que tomaron.
¿Que supuxo que 200.000
persoas se manifestasen en
Compostela o día 1 de decembro?
Continúa na páxina seguinte

Nº 1.064 ● Do 10 ao 16 de xaneiro de 2003 ● Ano XXVI

¡NUNCA M IS!
masiva de voluntarios xa serve
para evidenciar a carencia de
medios e o que é máis grave é
que sigan a esquivar as axudas.
Xosé Sánchez: É inaudito
que a Xunta impida a entrada
dos tres barcos anticontaminación enviados pola Generalitat
de Catalunya pola sospeita de
que traian mexillón bravo de
río.
Torcuato Teixeira: ... cando iso é algo que se pode controlar con toda seguridade. O
grave é que o sector de pesca e
marisqueo supón un 10% do
Produto Interior Bruto do país
e non había nada previsto por
se se producía unha catástrofe
como esta. Non hai nin siquera
un barco anticontaminación. O
remolcador con potencia máis
próximo está en Xixón e temos
o servicio de salvamento privatizado ou semiprivatizado.
Nun país como Galiza hai que
ter todos os medios. Cunha soa
catástrofe xa se amortizaría toda a inversión, e con creces.
Estase xogando co futuro de
moita xente, en certas zonas un
70% da poboación vive do
mar.

‘As manifestacións marcan un antes e un
despois na nosa historia’
Xosé Sánchez
Vén da páxina anterior

Xosé Sánchez: Ese día pero
tamén o día 11 de decembro ou
o pasado 6 de xaneiro en Vigo.
Foron un antes e un despois. O
afundimento supuxo un aldabonazo para botar fora unha
serie de frustracións que tiña a
cidadanía. Son as datas dun
cambio social e político na Galiza.
Patricia Vázquez: Moitos
levabamos tempo en situación de
pasar de todo, incluso sufrindo a
censura. Lembro como nos botaron abaixo capítulos de Mareas
vivas por unha tontería como
cando Miguel de Lira lle cagou
unha gaivota e dixo, “cagan por
nós e iso que teñen a maioría”.
Mandaron a cinta de volta. Dicíase que tiña que pasar unha xeración antes de que perdesen o goberno pero agora cremos que
non é así, o que morreu foi unha
mentalidade.
¿Había outras formas de

xestionar a crise?
Xosé Salvadores: Esta non
é a primeira marea negra nin
moito menos. Non hai máis que
ver como se está facendo en
Francia. Non se trouxeron os
métodos que se aplicaron noutras zonas e iso non ten ningún
sentido.
Xosé Sánchez: Foi vergoñento como Fernández de Mesa,
que foi no primeiro momento o
que apareceu como o máximo
xestor, falaba dun paralelo e indicaba claramente un meridiano
no mapa.
Xosé Salvadores: Este tipo
de actuacións non é nova. Cometeron erros de igual calibre no
caso das vacas tolas pero daquela tapábase mellor. Esta traxedia
colleu unhas dimensións que son
imposíbeis de ocultar. ¿Que traballo lle costaba ao PP convocar
a todos os grupos da oposicións
e aos directamente afectados?
Uxía Senlle: Só a chegada

‘Esta resposta social non ten precedentes,
temos que estar orgullosos’
Uxía Senlle

A traxedia vai ser a longo prazo, ¿manteranse as mobilizacións e a resposta da xente?
Patricia Vázquez: A nosa intención é aguantar o tempo que
faga falta e seguir. Ademais,
abonda escoitar algunha das
declaracións dos dirixentes do
PP para que volva ferver o sangue. Logo da marea negra virá
o tema do paro, das listas negras e todo o demais. Non queremos que nos traten con beneficencia como se isto fose Etiopía. Foi terríbel ver na televisión a recolleita de xoguetes no
Nadal para os nenos galegos.
Queremos esixir responsabilidades porque xa non temos medo.
Uxía Senlle: Non existe tentación de claudicar porque o problema sigue estando aí.
Torcuato Teixeira: A Plataforma ten ademais varios frentes
abertos, un deles promover o
consumo de peixe das zonas nas
que aínda se pode pescar. Esa si
que sería unha boa forma de ser
solidarios. A xente ten que saber
que se pode comer o peixe con
garantías. Niso si que somos radicais, comendo peixe.♦

‘Se non existise Nunca Máis os mariñeiros e os
empresarios do mar teríamos que inventala’
Torcuato Teixeira

‘Na marea negra de Alaska
fixéronse pagos de 3.000 millóns de euros, aquí falan de 200’
¿Canto tempo se vai manter a
Plataforma?
Patricia Vázquez: Oxalá non
durase moito pero as consecuencias van ser a longo prazo, e non son só económicas.
Dinnos que sexamos solidarios pero non é ben así, todos
somos afectados. Cando chegas a tres quilómetros da costa
xa cheira a taller de reparacións de Nova Iorque.

Uxía Senlle: Seguiremos
presionando todo o tempo que
faga falta.
Patricia Vázquez: A Xunta
paga con cartos públicos a campaña que ten como lema “Galicia como antes”. Nós non queremos que iso pase, queremos
que cambien as cousas, que
marche o chapapote pero tamén
os responsábeis políticos do desastre.
Xosé Salvadores: Na marea

negra do Exxon Valdez de Alaska de hai trece anos calculáronse os danos en 2.800 millóns de
euros e fixéronse pagos de
3.000 millóns para recuperación
da zona a todos os niveis. Aquí
falan de pouco máis de douscentos millóns. A diferencia é
inmensa e danos idea do que
aínda temos que reclamar. Aquí,
dez anos despois do Mar Exeo
aínda está a ría da Coruña sen
recuperar. O director da Casa

das Ciencias dixo que continúa
sen haber ourizos e isto é só un
pequeno exemplo como indicador. O do Prestige é moito máis
grave e aínda están sen valorar
os danos psicolóxicos que vai
producir na poboación.
Patricia Vázquez: É como
un pesadelo. Limpas e cando regresas volve estar aí. Volves para casa deprimida. A bomba de
reloxería segue estando alá no
fondo. Hai moitas cousas que

non se saben. En Muxía déronse xa casos de mulleres preñadas que perderon o seu fillo e
cando unha médica se atreveu a
comentárnolo foi sancionada.
Imaxinade o que pode ser vivir
á beira de toda esa merda. Os
afectados directos cobrarán subvención un ano e logo que van
facer, ¿estar no bar da confraría?. Non queremos que este sexa un país subvencionado e
tampouco queremos emigrar.♦
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Nova xeira
de actos
contra
a marea
Nesta vindeira semana serán
varias as iniciativas en protesta contra a maré negra.
En varios puntos do estado
hai en marcha convocatorias
para que non se esvaeza a repulsa pola desfeita.
A plataforma ‘Nunca
máis’ puxo en marcha unha campaña de apoio aos
produtos do mar galegos
que nos próximos días se
centrará na peixota que
capturan os mariñeiros da
Mariña lucense. A plataforma asume así a promoción deste peixe, despois de
diversos actos nos mercados, caso do de Santiago.
Pola súa banda, a plataforma ‘Contra a Burla Negra’ segue axuntando traballos para o Colectivo
Chapapote de Banda Deseñada, que procura autores
que queiran colaborar nun
amplo proxecto que pretende retratar en tinta e globos
a catástrofe. “Precisamos
que os azos non esmorezan
e sigamos traballando na
denuncia da xestión deste
problema e na demanda de
responsabilidades”.
En colaboración con varias plataformas, o Colexio
de Xornalistas de Galicia
remata o 10 de xaneiro a
convocatoria de recollida de
fotografías para unha estensa exposición de fotografías sobre a maré negra. Por
un lado, a mostra quere subliñar o labor dos fotoxornalistas durante a crise e,
polo outro, servir de canle
de denuncia dos atrancos
que os xornalistas e fotógrafos teñen todos os días para
realizaren o seu traballo.
O domingo, día 12,
‘Nunca Máis’ homenaxeará a figura de Manfred
Gnadinger, o alemán de
Camelle. Será na praia do
Orzán, á unha da tarde.
Ecologistas en Acción organiza unha representación teatral en torno ao desastre do Prestige. Será no
Parque de la Victoria de
Jaén e nel participarán solidariamente o grupo de
teatro Animata Mundata e
o Instituto Andaluz de la
Juventud.
Un día despois, os actores participantes en El club
de la comedia (programa
de televisión emitido por
Canal Plus e Telecinco)
achegaranse a Cee. No seu
pavillón narrarán diferentes monólogos humorísticos. A recadación deste espectáculo destinarase integramente ás confrarías da
♦
Costa da Morte.♦

A. PANARO

Presidente da Praza de Abastos de Santiago

Xosé Bermúdez
‘Non estamos dispostos a que se subvencione o peche de peixerías’
Co lema “De Galicia, si gracias” o sábado 4 de xaneiro a Praza de Abastos de Santiago convocou xunto coas plataformas
Nunca Máis e Burla Negra unha concentración para animar a
consumir peixe galego despois de que as vendas, segundo explica o presidente da cooperativa de comerciantes do mercado,
Xosé Bermúdez, chegaran a descender en decembro un 70%.
¿Cando chega á Praza de
Abastos de Santiago a crise do
Prestige?
Aos tres ou catro días de que o
barco empezara a soltar fuel perto
da costa comezamos a percibir o
medo a consumir peixe fresco e o
incremento da venda de conxelados. Co precedente das vacas tolas
e logo de ver a gravidade da situación, o consello rector da praza
convocou a todos os comerciantes
de peixe e nomeuse un gabinete
de crise. Estes vendedores están
moi mal organizados -non existe
ningunha asociación que aune esforzos- e propuxémoslles que elexiran dous representantes para
empezar a traballar. Arredor do
vinte de novembro as vendas xa
caeran en picado.
¿Que decidiron facer?
Para atender o aspecto social
e profesional puxémonos en
contacto co avogado Ramón Sabín, ao que lle pedimos que tramitara as nosas reivindicacións
diante da Administración. Tamén enviamos cartas ás consellerías de Pesca, Industria, Comercio e Facenda, á Cámara de
Comercio, ao Concello e ao mi-

nisterio de Facenda nas que explicabamos o noso problema.
Nestes escritos fixemos fincapé
na necesidade de obter determinados beneficios a nível fiscal e
na seguridade social para que a
situación sexa menos gravosa
pero aínda non obtivemos resposta algunha. O que non queremos é que se subvencione o peche dos negocios. Todos nós
coincidimos na valoración de
que pechar as canles de comercialización -que tradicionalmente viñan funcionando ben- é darlle opción ao gran capital e ás
compañías multinacionais de
distribución do peixe a que se
fagan cun mercado que ata o de
agora era noso, con todas as
consecuencias negativas que iso
pode ter para o sector no seu
conxunto.
No aspecto comercial tratamos de informarnos sobre o produto que había e as garantías coas que se podía ofertar ao consumidor para intentar frear a caída
das vendas, coa certeza de que as
nosas accións non só van repercutir no ámbito de Santiago. A
Praza ten contratado un paquete

anual de publicidade coa
CRTVG e antes de que a Administración fixera absolutamente
nada xa estaban saíndo as nosas
cuñas na Radio Galega. Tamén
organizamos –en colaboración
cos hosteleiros da cidade, o Consello Regulador e as asociacións
de produtores– unha degustación
de mexillón. Outra das iniciativas foi a concentración lúdicofestiva convocada coas plataformas Nunca Máis e Burla Negra.
¿De onde ven o peixe que
chega ao consumidor?
Ademais do produto que, como o mexillón sae das rías e segue a comercializarse, a frota de
barcos do Gran Sol, a frota de altura de Vigo, Marín, Ribeira, de
Coruña, Celeiro, Burela... segue
traballando e traendo peixe. Se
hai mercancía os establecementos non deberían ter que pechar
porque iso si que suporía unha
quinta marea negra.
Na sociedade hai confusión
e iso segue a repercutir nas
vendas ¿como valora a resposta da Administración?
Estou certo de que todos os
profesionais implicados no control da calidade están traballando
máis c anunca e con máis empeño e compromiso. Non dubido
do seu quefacer e cónstanos que
os controis se fan correctamente.
Agora ben, toda esta crise colleu
desprevenida á Administración e

as accións para dar a coñecer o
gran labor que están facendo os
técnicos fóronse tomando tarde e
a remolque.
Hai minoristas que xa anunciaron o peche dos seus negocios
¿como están os ánimos?
Nos últimos días de novembro e os primeiros de decembro
as vendas descenderon ata un
70% e moitos compañeiros da
praza puxéronse nerviosos.
Houbo crispación e máis dunha
discusión por tratar de buscar
culpabeis onde non os hai, no
que tes ao lado. Pero agora mesmo, co bo facer de todos, penso
que fomos quen de empezar a
reconducir a situación. A sociedade tamén está máis sensibilizada e notamos que o día 31 de
decembro as vendas volveron situarse no 50% do normal. Semella que a desconfianza é menor e
iso fainos estar esperanzados en
relación á recuperación progresiva de posicións anteriores. A
xente está resignada, sabe que
hai que padecer a catástrofe pero non temos ganas de tirar a toalla. É máis, toda esta crise tennos que facer reflexionar tamén
sobre a importancia de sermos
máis competitivos, ofrecer ademais dunha enorme calidade unha boa manipulación e presentación do produto. Marcar ben as
diferencias entre o que é galego
e o que non o é.♦
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Nunca Máis
dá a coñecer
as súas
contas

O Prestige estaba abandeirado nas Bahamas, enseña adoito utilizada polos barcos ingleses.

É comparábel á de Bahamas do Prestige,

España ten unha bandeira de comenencia
con sede en Canarias
G. LUCA DE TENA
Despois da marea negra do Prestige, o goberno Aznar envía a
súa máquina de guerra contra barcos que non naveguen con todas as da lei. As garantías de construción e navegabilidade parecen ser o obxectivo principal desta vixiancia. Tamén as bandeiras de comenencia coma a de Bahamas que ondeaba na popa do petroleiro. No entanto, España fomenta o abandeirado de
comenencia da súa flota mediante a Segunda Lista de Canarias.
A Segunda Lista permite a armadores da UE e do resto do mundo
evitar o imposto de sociedades e
a regulamentación laboral e mercantil e da inspección de buques
nos seus propios países, unha situación de privilexio que beneficia principalmente a empresas españolas. Coma o resto das bandeiras de comenencia, o segundo
rexistro español é unha porta
aberta ao incumprimento das normas de seguridade. No caso da
República de Liberia (que rexista
á compañía Mare Shipping, dinque propietaria do Prestige), non
hai nada parecido a unha estrutura administrativa con capacidade para comprobar que se
cumpren as condicións esixidas
ao pavillón o que non impide
que Liberia teña na actualidade
1.567 barcos inscritos e sexa a
segunda bandeira mercante do
mundo en importancia. A primeira é a de Panamá, auténtica
segunda lista dos Estados Unidos con 6.248 barcos abandeirados. O Panamá Bureau of Shipping ou rexistro marítimo de
Panamá está establecido en Nova
York e o de Bahamas, que dá

bandeira ao Prestige, en Londres.
A Organización Marítima Internacional (OMI), axencia especializada da ONU, establece o célebre Código OMI, un rexistro
que contén o ano e condicións de
construción de cada barco así como cada unha das circunstancias
da súa biografía. A OMI representa a máis importante ofensiva
internacional contra as bandeiras
oportunistas, sobre todo a partir
do ingreso de Liberia na organización, en 1958, que se interpretou coma a internacionalización
inexorábel do dereito marítimo.
Con todo, Estados Unidos, Xapón e a maioría das nacións de
Europa defenderon o cuartel de
privilexio das bandeiras de comenencia, en contra da proposta da
OMI. O goberno de Madrid mantivera dende o final da II Guerra
Mundial unha guerra xorda contra a as bandeiras oportunistas,
que representaban a licencia das
grandes armadoras norteamericanas e británicas para facer magas
do dereito internacional. A tradición de que fose o Estado, representado polo pavillón do barco, o
garante en último termo da cali-

dade das certificacións, perdeuse
a partir da II Guerra Mundial.
Antes, as bandeiras de comenencia considerábanse simplemente
piratas pero a partir da confrontación, Panamá, Liberia, Honduras
e Colombia emprestaron cobertura a moitas empresas do Norte
que non querían someter cargamentos e barcos á responsabilidade dos símbolos nacionais en
guerra. Agora, a comezos do século XXI, máis dun tercio dos
barcos son de bandeira alugada.
A inspección de buques
privatizada
¿Quen inspecciona e estende os
certificados para navegar? En
tempos facíano as inspeccións de
buques de cada Estado pero agora esta facultade foi privatizada.
Dela encárganse sociedades internacionais de clasificación e
inspección nas que delega cada
país. O Prestige revela os perigos
desta privatización da inspección.
¿Responden estas sociedades de
clasificación das condicións dos
barcos? Na realidade, o Prestige
tiña todo en regra, por moito que
no relato do desastre se lle buscaran ilegalidades. Non as había. A
American Bureau of Shipping é
a inspectora escollida pola maioría da flota mercante española. A
bandeira de Bahamas está administrada dende unha oficina en
Londres. Calquera barco en plena
singradura podería abandonar a

Segunda Lista española de Canarias para se nacionalizar nas Bahamas ou viceversa. As desconfianzas expresadas polo goberno
Aznar a respecto da santidade do
Prestige serían as mesmas que
poderían aducir os británicos, por
exemplo, contra un buque da Segunda Lista de Canarias, se temos en conta que a de Bahamas
é, ao seu xeito, unha segunda lista inglesa, de maior calidade ca a
de Santa Lucía, ex colonia inglesa nas Antillas menores, tamén
con oficina en Londres.
O barco da nosa ruína era de
dono grego, con bandeira das Bahamas e estaba contratado por
unha sociedade rusa que servía
de cobertura a un home de negocios de nome famoso que fai agora todo o posíbel porque a súa cara non apareza nas revistas. Como un dos últimos estados apuntados ás bandeiras de comenencia, España ten que medir os seus
alardes de fiscalización do tránsito marítimo. En todo caso ten que
coidar os termos do convenio internacional da Badía de Montego
(1982) sobre a navegación en zonas económicas exclusivas, que
tamén obriga ao resto dos países
marítimos da UE. No seo da
OMI, o goberno Aznar podería
combater as bandeiras de oportunidade a comezar pola súa propia
se non fose radicalmente contra a
mesma filosofía de desregulación
que está no centro do discurso
político do PP. ♦

Diante das acusacións que
está recibir, a Plataforma
Cidadá Nunca Máis
decidiu facer público o
listado de entidades que a
integran e as súas contas.
Como únicas fontes de
financiamento a
plataforma dispón das
aportacións voluntarias
que ingresan diferentes
colectivos que a integran e
persoas a título
individual.
A día 8 de xaneiro
Nunca Máis recibiu un
total de 85.901,47 euros e
as súas contas dan un
resultado negativo de
1.808,88 euros. A
actividade máis cara foi a
edición das 100.000
bandeiras de plástico que
se distribuíron
gratuitamente e que
costaron 45.075,91 euros.
O total de gastos suma
87.710,35 euros e
corresponde sobretodo a
edición de material
(cartaces, adhesivos,
paneis, folletos).
Os ingresos ascenden a
85.901,47 euros, 23.667,00
de aportacións de
integrantes e entidades,
21.900,11 de aportacións
individuais e 40.334,36 das
distintas actividades
(concertos, camisetas,
etc...) que a propia
plataforma organizou.
Asimesmo e para dar
conta da súa dimensión
Nunca Máis, deu a
coñecer tamén o listado
das máis de duascentas
entidades que lle dan
vida. Entre elas figuran
todas as asociacións e
colectivos ecoloxistas, a
confederación galega de
asociacións veciñais,
ONGs, asociacións
estudiantís, culturais, de
empresarios ou de
músicos. Dos sectores
directamente relacionados
co mar, forman parte de
Nunca Máis, as confrarías
de mariñeiros das zonas
afectadas, agrupacións de
bateeiros, de percebeiros,
de mexiloeiros ou
asociacións de
comercializadores de
peixe. Sindicatos e
partidos políticos de
diferente signo integran
tamén a plataforma. Os
apoios que teñen recibido
de maneira expresa son
tamén dispares, desde a
Asociación Unificada de
Gardas Civís, ata o
Consello da Xuventude de
Galicia ou o Parlamento
♦
de Navarra.♦

Nº 1.064 ● Do 10 ao 16 de xaneiro de 2003 ● Ano XXVI

¡NUNCA M IS!

Unha nova
marea negra
ameaza
a costa
Despois de afirmar que o fuel do
Prestige non chegaría á costa galega, o goberno central recoñece
que as novas manchas que están
emporcallando desde hai días a
Costa da Morte e que xa chegaron tamén a Ferrolterra, proceden dos vertidos actuais do Prestige. Perto está unha mancha de
1.500 metros cuadrados e outras
moitas máis pequenas. Así o manifestou Emilio Lora-Tamayo,
presidente do Comité Científico,
contradicindo as versións oficiais anteriores.
Tamén informou Lora-Tamayo que o petroleiro sigue a
soltar diariamente unhas 80 toneladas de fuelóleo e que ata febreiro non terán redactado un
informe coas opcións para unha
solución definitiva. Esta probabelmente será a de abrir todos
os tanques e tratar de recoller o
chapapote que se poda e superfície. Mentres tanto os traballos
centraranse na “obturación das
fugas”.
Ata agora o Goberno central
viña tratando de desviar a atención cara a grande mancha de
fuel que camiñaba cara as costas francesas. Trataba de ignorar que o Prestige seguía vertendo fuelóleo e que este, tarde
ou cedo, tiña que aparecer nas
praias.
Durante dúas semanas, ante
a chegada de novas oleadas de
chapapote á Costa da Morte, diversos portavoces do Goberno
central estiveron negando que
estas procedesen dos vertidos
diarios do buque. afirmaban
que eran “planchas desprendidas das rochas que eran trasladadas a outras praias polo temporal”.
¿Qué pasaba logo co chapapote que soltaba o Prestige?
Preferían non falar del, coma se
non existise e o problema estivese resolto. Pero o mar batía
unha e outra vez contra a costa
mostrando a súa forte e negra
realidade. A evidencía mostraba
que o chapapote, na vez de solidificarse como seica preveeron
algúns científicos –o BNG perguntoulle os seus nomes ao Goberno de Madrid– aumenta de
volume coma se fose un merengue negro batido polas ondas e
correntes mariñas.
Pero o goberno central apareceu cunha biologa do ITOF,
Kathy Skanzel, para regalarnos o
dia de Reis unha boa nova: “o
fuel que sae do Prestige non chegará á costa galega”. Esta bióloga mariña explicou que “o fuel
que sae á superfície esparéxese
rapidamente nunha finísima película de ata 0,001 milímetros de
espesor e de cor gris. Parte dese
fuel evapórase”.
A boa nova foi portada na
maioría dos telexornais e e algún
diario. Pero a propaganda non
pudo co mar nin co chapapote. ♦

A Generalitat di que a Xunta boicoteou
os seus buques por motivos políticos
A.N.T.
A Generalitat de Catalunya saíu
ao paso das acusacións da Xunta de Galicia de facilitaren a colonización de especies hostís de
mexillóns que destruirían as colonias autóctonas. Hernan Subirats, director xeral de Pesca do
goberno catalán, considera que
houbo unha manobra política

na prohibición de que tres buques que ían limpar concellos
gobernados polo BNG na Ría
da Arousa. “Non entendemos
por qué o goberno galego nos
acusa de algo ilóxico e nos atribúe unha atitude sibilina cando
nós sempre actuamos con sinceridade neste asunto”. Os tres
barcos cataláns están agora á

disposición do comité de crise
que mantén o vicepresidente
Mariano Raxoi na Coruña.
Subirats dixo non entender
como o conselleiro de Pesca,
Henrique López Veiga, puido
pensar que os barcos poderían
traer consigo mexillóns cebra.
“É imposíbel que nós puidésemos traer algunha caste de es-

pecie contaminante. “Calquera
sabe que esa especie de bivalvo
só se reproduce na agua doce”,
afirmou.
Para o alto cargo da Generalitat, a única causa deste veto é
política. “Estou sorprendido de
que se entorpeza o labor de limpeza do fuel por unha cuestión
de siglas”, explicou.♦

Felipe González

Ven o frío. Os
xubilados da cidade
disgústanse. Os do
campo non. Algo de
frío é preciso para as
matanzas e para que
non agromen as
árbores antes de
tempo.

Cabalgata de Reis.
Melchor e Gaspar en
John Deere. Baltasar
en Massey Ferguson.
A Galiza rural
presume máis do
tractor que da
carroza.

Os EE UU ven máis
perigo en quen ten
petroleo (Iraque) que
en quen posúe armas
nucleares (Corea). Tal
vez porque Bush ten
máis alma de ladrón
que de policía.

Xulio Alonso,
vicepresidente da
confraría de Vigo,
critica a Nunca Máis.
Non lle gusta a
Plataforma, tampouco
o goberno municipal
contra quen
promovera unha
campaña no verán. É
membro do colectivo
independente que
comanda Soto, o exalcalde, grupo do que
se fala para pactar co
PP, se Corina Porro
non logra a absoluta.
Alonso é famoso na
ría polo seu verbo
fluido e axitado. En
tempos foi pescador
furtivo, o que lle
custou varias
denuncias, segundo
fontes da
Comandancia de
Mariña. Cúlpano de
ter “cazado” a última
cabra que quedaba
nas Cies.

‘Nunca máis’ e a politización

L

evo toda a vida traballando con problemas da colectividade e nunca atopei
ningún (non sendo, se acaso, a emigración) que afectara a tantos sectores de poboación como o desastre do Prestige.
As xentes do común entenden, sen ningún
problema, que os partidos, organizacións sindicais ou ecoloxistas sexamos os primeiros en tratar de crear presión e actividade para que estas
desgracias, que son moitas, se vexan aminoradas.
¿Qué é o que lles estorba pois a algúns?
¿A dignidade e a protesta que, como galegos
e galegas, estamos amosando, poñendo de
paso ao descuberto para moitos que Galiza
sempre foi tratada así, aínda que non se percibise tanto? É dicir, ¿molesta o que de galego e digno ten a Plataforma? ¿Molesta que
sexa unha petición colectiva de xustiza e non
un laio e unha petición de caridade?
¿Molesta que partidos e organizacións debatamos os problemas reais, no canto de actuar
de regueifeiros mediáticos sobre “quen mente
máis mellor”? ¿Molesta que a xente lle perda o
medo aos partidos, ás organizacións, aos seus
programas e aos
seus símbolos e
pense e se organiue ben
ce? ¿Lembra o señor Presidente da
saben facer
Xunta cando lle
dixo a Aznar en
política e
Galiza: “Trátame
ben a estas xentes que politizados
que son humildes
están os
pero leais”? Como dicía o Carra- das petroleiras,
bouxo, humildes
os dos
pero leais significa que tiñamos
armamentos,
pulgas, pero que
non mordiamos.
os da banca”
Non se lle
pode dicir a quen
só defende un
poder (o do diñeiro), unha única España, un
só partido (aínda que con dúas caras: de ferreiro cando España vai ben e de bombeiro
cando o obreiro vai mal), un só poder mediático e moitas outras unicidades, que entendan
e consintan que a xente se organice e pense.
E menos que iso aconteza en Galiza.
¿En que consiste a liberdade? ¿En deixarlle manifestar á xente libremente os seus programas e a súa opinión ou en converternos a
todos na procesión dos caladiños?
¿Como pode haber esa obsesión nalgúns
por meter medo a que os nacionalistas manipulemos un movemento no que todo o mundo se expresa?
¿Pode existir unha alternativa e unhas

EMILIO LÓPEZ PÉREZ

A Plataforma Nunca Máis é unha creación colectiva que está a
molestar a algúns e “sobre todo aos de sempre”, opina o autor.
propostas para os temas de medio ambiente
que non seña moi ampla, moi organizada e
que dure no tempo?
¿Porque no Brasil o pobo atopa expresións e alternativas e na Arxentina non?
¡Que ben saben facer política e que politizados están os das petroleiras, os dos arma-

mentos, os da banca, o PP e outros máis!
¿Cando aprenderemos os galegos e as galegas que a política é como a educación dos
fillos, se non lla das ti, apréndena das fontes
que máis os chamen?♦
EMILIO LÓPEZ PÉREZ é deputado do BNG.

‘Q

ANA PILLADO
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Cartas

Lazo negro
Señor Chema Figueroa é evidente
que o de vostede non foi un erro o
non estar a altura das circunstancias, cando mantivo aquela actitude no Pleno onde o Alcalde de Vigo advertía da necesidade de tomar
todas as medidas preventivas posíbeis ante a posibilidade de sufrir tamén na nosa Ría as consecuencias
da catástrofe do Prestige, daquela
vostede acusou de alarmismo innecesario ao señor Castrillo, declaracións que por outra parte gardaban
sintonía coa dos seus xefes cazadores. Agora rompeu o seu agradecido silencio destas semanas para dicirnos que non foron de penitencia,
senón todo o contrario, ao realizar
unha nova crítica ao Alcalde por
parecerlle un desaire o levar o lazo
negro de Nunca máis, no acto de
inauguración do MARCO presidido polo príncipe Felipe. Lamentábel señor, creo que a súa Alteza,
non só debeu ver tal distintivo, como un desaire, que mesmo creo
que no seu foro interno o compartía, o máis sorprendente é que vos-

tede non o leve, quizás porque é
deses que ven na Ría un lugar só
para a súa explotación económica,
de aí quizás, a súa tenacidade por
defender incluso nestes momentos
de tanta preocupación social o poñer andar os recheos do Areal. Señor, poña o lazo negro e que non lle
de vergonza, pense que os que representa, dende hai un mes, lévano
nas súas entrañas por intentar defender o que é de todos.♦
HENRIQUE PÉREZ GONZÁLEZ
(VIGO)

O caciquismo
do chapapote
O que estamos a padecer é a semente de moitos anos de incompetencia, caciquismo e desprezo ao
pobo constantemente enganado. O
mal dos políticos é que cando chegan a tocar o poder vólvense miserábeis contra aqueles que pagando
os seus impostos lles dan un soldo.
O chapapote caciquil que tanto
empregan os gobernos do PP nas
institucións onde se atopa, é o

mesmo que hoxe nos abafa por toda a costa e que homes e mulleres
do mar coa axuda de milleiros de
voluntarios loitan día a día para
que a marea negra non entre polas
nosas casas para adentro.
Aínda lembro cando nas pasadas eleccións municipais o chapapote dos caciques asfaltaba os camiños e tapaba buratos ata un día
antes das votacións, dese xeito e
doutros que todos coñecemos
compraban o voto dos cidadáns.
Agora o chapapote tapoulle a boca a moitos políticos cheos de soberbia, mesmamente fixo desaparecer algúns un mes enteiro. Estes
días volven a saír dos tobos e como se nada pasara seguen amasar
mentiras, sen decatarse que a
maioría dos cidadáns xa non os
creen nin os queren ouvír, non
obstante, aínda hai caciques e ignorantes que pensan que esta marea negra é natural e que os gobernantes están cansos de sacar chapapote, e que as axudas qeu están
dando é un sacrificio moi grande
porque sae dos seus petos. Xa hai
tempo que non tiña ningunha dú-

bida, agora penso que é moita
máis xente a que tamén sabe o que
esta tropa sinte pola nosa terra.
Cumpre suliñar que a marea
negra incrementará os beneficios
de TRAGSA e outras empresas expertas en sinistros varios. Penso
que Galiza e os cidadáns xa estamos fartos de gobernos tan eficaces
e con tanta dedicación, por iso lles
pedimos que se vaian a descansar,
Mentres isto non ocorre seguiremos escoitando as mesmas cousas
que nos veñen repetindo dende hai
moitos anos, pero esta vez gracias a
eles cubertos de chapapote dos pés
a cabeza e cos oídos taponados.♦
LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)

Desaparición
do galego
A teor do artigo publicado por X.
M. Eyré no n° 1.055 do seu semanario, gostaría de facer unhas breves pero, coido, axeitadas reflexións sobre algúns dados do motivo da predicíbel desaparición do
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esde o día 2 de xaneiro, case desde o
mesmo momento en que se iniciou
este novo ano, Nunca Máis non é só o
nome da carraxe dos galegos e galegas, o berro que sae de todas as gorxas, é tamén o nome do pequeno animal que nos visita, que
conmove o noso corazón ao mostrarnos ata
que punto é cruel a nosa desgracia.
Recolliamos o día dous unha foca, de a
penas tres meses de vida, tintada de negro.
Cando a vimos, pensamos que non se recuperaría. Con cada un dos seus pelos tan negro
coma os seus ollos, arfaba con dificultade,
envelenada polos gases do fuel que impregnaba o seu corpo. A pequena, como todas as
da súa especie, abandonara a custodia materna para inspeccionar as augas do Atlántico e,
deste xeito, chegou a Galiza, sen saber que
nesta viaxe atoparía un inimigo no camiño.
Nuncamais foi recollida en Arnela, unha
praia de Muxía, a mesma vila que enfrontou
desde o primeiro día esta traxedia, gracias aos
voluntarios da SEO, improvisados Xoáns
Bautistas para a ocasión. Sete horas despois
fregaban nela con aceite e xabón os voluntarios de todo o ano, os que todos e cada un dos
días do ano saen ás nosas costas para saber deses seres que tanto nos atraen: os mamíferos
mariños. Os mesmos voluntarios que levan xa
varios anos devolvendo ao mar golfiños e focas que veñen ás nosas costas, feridos, cansos
ou enfermos, voluntarios que seguen sendo
anónimos para os gobernos, xordos á petición
dun centro de recuperación para a fauna mariña e dun orzamento económico para esta actividade, tan necesaria e tan custosa. Autoridades xordas pero non invisíbeis, pois ben saen
despois nas fotografías e nas reportaxes, cando a foca é unha vedette de interesantes réditos políticos. Son da CEMMA, pero poderían
ser de ADEGA, SGHN, Guerrilleiros das Fragas, CES, FEG, etc, etc… Tantas organizacións ecoloxistas galegas que levan anos e
anos loitando polo noso país, ignoradas ou
desprezadas polo goberno, que non as ten en
conta e que as ningunea nas actuais circunstancias, rendido ao arrecendo de Madrid que
lles vén da man das organizacións españolas,
ou chamando a especialistas estranxeiros que
descoñecen a nosa realidade, a nosa natureza,
e que fan un traballo que se podería facer con
persoal galego perfectamente.
Os voluntarios, como dicía, fregaban con
impaciencia para retirar da pel da foca o fuel
apestoso o máis axiña posíbel, pois tan importante como limpala era conseguir que deixase de respirar esa sustancia. Nuncamais
deixábase facer, a pequena loba de mar non
ensinaba os dentes, deixábase rañar, dar a
volta, fregar, coller en peso, baldear, cortar o

Unha loba de mar
nas augas galegas
MARTA DACOSTA
pelo onde había ferida; deixou que
lle fixeran un lavado de estómago,
que a pinchasen unha e outra vez e
logo durmiu para espertar renovada
ao día seguinte, por fin libre de petróleo e selvaxe, disposta a medir a
profundidade dos seus cairos en
quen non fose do seu agrado.
E esta é a cifra da nosa esperanza,
este o noso desexo máis firme, o de
recuperar a nosa cor, a cor da area e
do mar, a cor dos homes e das mulleres galegos. Nuncamais, unha loba de
mar que inicia agora a súa recuperación, será tamén o símbolo da nosa
salvación para este ano, como ela nós
tamén precisaremos de coidados continuos e de vixilancia, para non esmaiar, para salvarnos para sempre. Se
o consegue, Nuncamais abandonará
estas costas para regresar á súa terra
natal, probabelmente Irlanda, e así recuperará a memoria da súa especie,
será un individuo con futuro para a

‘Nunca Máis
deixábase facer,
a pequena loba
de mar non
ensinaba os
dentes,
deixábase rañar,
dar a volta,
fregar, coller en
peso, baldear,
cortar o pelo
onde había
ferida”

súa tribo, unha femia plena,
nai de novas xeracións que
agrandarán a súa nación. Coma ela, nós tamén deberiamos
tornar con novas forzas ao noso ser, restablecer a nosa dignidade e ter unha memoria forte,
que non esqueza a aprendizaxe
destes días, se como Nuncamais aspiramos a ser nais de
novas xeracións para un país
con futuro, con identidade, deberemos afrontar a realidade e
non deixarnos convencer por
explicacións imposíbeis, por
palabras torticeiras, comprobar cal era o amor á nosa nación que nun momento tan crítico coma este algúns nos profesaron. Agora máis que nunca
non podemos esquecer, para
que nunca máis…♦
MARTA DACOSTA é escritora.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

galego, porque por un cravo se perde a Cerradura. Decerto que a mestura do galego co castelán, especialmente rechamante na rala popular, ten necesariamente que levar
á extinción da lingua máis feble,
como a historia lingüística nos ensina: é o que na Galiza se denomina “Bilingüísmo harmónico”, que
seica constitui o máis salientábel
contributo ideolóxico da “escola
galega” á Lingüística Xeral.
Mais non convén esquecer que
partindo dunha situación secular
tan pouco prometedora os egrexios
normativizadores do galego, ¿que
fixeron?: apoiar activamente a eutanasia pasiva. Tentarei explicar
este paradoxo: primeiro estandarizan o galego baseando a súa ortografia na propia do castelán e esquecendo a do portugués porque,
segundo argumentan, esta é menos
axeitada para o galego, contra toda
lóxica lingüística e histórica, defendendo que así as crianzas galegas terán menores problemas de
aprendizaxe, ¿porque talvez non
estexan tan capacitados para
aprenderen dous sistemas ortográ-

ficos distintos como os cativos cataláns ou bascos?; despois fan unha gramática baseada na lingua viva, é dicer da mestura de galego e
castelán que se fala nas aldeas, obviando os máis de cinco séculos de
presión idiomática española, e con
escasa referencia da variedade portuguesa; e para acabar o estrago difúndense dicionarios e vocabularios onde máis da metade do léxico
coincide co do castelán, rexeitándose todas as formas que coincidan
co portugués por minoritarias -denominadas “lusismos” na escola
lingüística galega– ou arcaicas, e
enchendo todo o léxico non patrimonial con cultismos e neoloxismos que casualmente coinciden
coas formas españolas e non coas
portuguesas aínda que a pronuncia
popular case ou estexa máis próxima destas que daquelas, mais resulta que no caso dos cultismos a
pronuncia popular, agora considerada vulgar, non lles parece válida
escolléndose no seu lugar como
exemplar unha pronunciación elevada, ¿seica a do galego da clase
alta das cidades? Perante tal estan-

darización da lingua feita polos
ilustres Iingüístas galegos e aceitada polos nosos grandes escritores,
o pobo que non é parvo e sabe ler
entre liñas entende perfeitamente o
que “O Poder” espera del; porque
se reduciu “oficialmente” o galego
á condición de lingua dependente,
minoritaria e minorada, renunciando a unha lingua rica e con porvir,
estreitamente relacionada co portugués pero con personalidade abonda de seu. Se o galeguismo actual
non cambia de referencia e comeza
decididamente a mirar para o sul,
retomando o rumo do galeguismo
de preguerra, daquela é que rexeita
que o galego estexa no mundo e viva de seu para seguir senda unha
variedade rexional do español que
durará o que resistan os entusiastas
galeguistas ou permita España.♦
L.C. CARBALLAL
(MADRID)

Sobre a nova
reforma penal
O artigo 25 da Constitución e o
apartado 2, en concreto, era a pe-

dra angular de todo o dereito penal e penitenciario. Nel se recolle
que as penas privativas de liberdade estarán orientadas cara a reeducación e reinserción social. Polo
tanto a duración da pena estaba en
relación directa coa conduta e
evolución do interno. E no punto
3 dise que a Administración non
poderá impoñer sancións que impliquen directa ou subsidariamente privación de liberdade. A nova
reforma xunto, coas anteriores, inciden na aposta pola vía represiva
e pola concepción da pena, pura e
exclusivamente, como castigo.
Volvemos ao “Crime e castigo”,
da obra do século XIX de Dostoievski. Pero, xa que volvemos
ao XIX, non deberíamos esquecer
outro libriño do mesmo autor titulado “Recordos da Casa dos Mortos”, no que recolle lembranzas da
súa estadía en prisión e no que comenta que o máis estrito réxime
penal ou penitenciario non consigue senón fomentar o odio e o resentimento.♦
R.C. L.
(OURENSE)

Dous directivos do
Centro Cultural e
Recreativo de Vilalba
vetaron un acto de
solidariedade coa
marea negra durante a
Noite Vella. Os dous
personaxes
reprocháronlle ao
cantante da orquesta
Emperadores o ter
convidado os asistentes
a apagar as luces do
local durante un minuto
e prender bengalas.
Con isto da música xa
se sabe, hai moito
radical disfrazado de
saxofonista.

El Correo Gallego
titula o xoves nove, a
toda portada: “O
Nautile xa selou oito
fendas e o Prestige só
verte 80 toneladas ao
día”. ¡Que
tranquilidade, só 80
toneladas diarias! Se
hai quen se queixa por
vicio. Moitos países
teñen as praias negras
e non pasa nada.
Canarias, por exemplo.
¿E viron que alí alguén
pedise a retirada do
volcán do Teide?

En Crónicas
Marcianas (mércores
oito) o público coreou
o Nunca Máis. Xa
pasara no Luar de
Gaioso, en Balaidos,
en Riazor, entre
alpinistas que
regresaban do Everest
e entre grupos de
damas postulantes
contra o cancro do
Baixo Miño. Como
alguén non free aos
do Bloque, Anxo
Quintana vai acabar
infiltrando aos seus
secuaces nunha
reunión da
conferencia episcopal
e despois de que
saian todos os
prelados con iso de O
chapapote que o quite
o do bigote a ver que
lles bota man.♦
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Ourense
¡NON FAN FALTA
MÁIS
VOLUNTARIOS!

¡AQUÍ
ESTAMOS
NÓS!

¡PARA COMPRAR
VOLUNTADES!

Pataca:
ano novo, crise vella
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

LUÍS DAVILA / Faro de Vigo, 9 de xaneiro de 2003

diario belga La Libre Belgique (sete de xaneiro) informou das primeiras accións
ordenadas polo primeiro
ministro francés, Jean Pierre Raffarin, após da chegada dos restos de fuel do
Prestige ás costas francesas
fronte á “altanería, desidia
e brandura” mostrada polo
presidente español José
María Aznar despois da catástrofe.♦

Lois Castrillo, alcalde de Vigo.

Castrillo
‘xoga a todas
as bandas’
O diario Atlántico (oito de
xaneiro) dedica nada menos
que catro editoriais consecutivas a criticar o alcalde
de Vigo Lois Castrillo. Na
última delas vaticina, sen
embargo, para o mandatario nacionalista un “cómodo fin de mandato, agora
que PSOE e PP parecen sumidos na confusión estratéxica”. O xornal afirma tamén, dentro dun contexto
crítico, que “o alcalde de
Vigo é capaz de xogar a todas as bandas (a manifestante, a institucional, a líder
ecolóxico, a líder de desenvolvemento empresarial) ao
parecer con certo éxito”.♦

PACO VILABARROS

cal de Vigo, ofrece información sobre un inquérito do
PP. “Na intimidade, apunta o
diario, algún dos altos cargos do partido [PP] en Vigo
admite que as eleccións xa
están perdidas. A sondaxe
avala os seus temores e tamén refrenda que hoxe Castrillo está moito máis perto
de recuncar do que o propio
nacionalista soñara”. “A estas alturas, continúa o xornal, e segundo o inquérito
popular, o PP baixaría ata os
nove edís, dous menos que
na actualidade. O BNG aumentaría un, nove polo tanto
e o PSOE e Soto estarían pelexando polo segundo dos
asentos que cedería o PP”.♦

Comparan
a actitude
de Aznar coa
Unha sondaxe do Goberno
do PP
francés
La Voz de Galicia (nove de
xaneiro), na súa edición lo-

Sob o título “Prestige: Raffarin mellor que Aznar”, o

Un extraño
fenómeno
Pablo López (Faro de Vigo,
cinco de xaneiro) informa,
con retranca, sobre a aparición dun “extraño fenómeno”. “Dun par de meses a
esta parte, di, abonda con
que se xunte un mínimo de
catro persoas para que se
repita de forma obsesiva a
mesma consigna: “Dimisión, di-mi-sión,”. Un vai a
Balaídos e a xente xa non
canta a Rianxeira; corea
“dimisión”. Se suben a un
autobús, fagan a proba: berren “dimisión” e verán que
axiña se lles suma ata o
conductor. Tan lonxe chegou este inédito comportamento que mesmo contaminou a reserva filopopular
galega, máis coñecida como Luar, veterán programa
da TVG cuxo público se
puxo a berrar o venres o de
sempre: “Dimisión”. Está o
seu pobre presentador que
non pode entrevistar a un
artista sen que se lle encolla
o corazón; xa seña Marta
Sánchez ou Estopa, que
aproveitan a cámara e, como movidos por unha forza
invisíbel, póñense a berrar
dimisión”.♦

A cantante Uxía Senlle, á esquerda, e a violinista Laura Quintillán nun acto contra a marea negra.

PACO VILABARROS

Volven as tractoradas a Ourense pola caida
do prezo da pataca na Limia. Houbo unha
o día 8 e a próxima é para o martes 14.
O sector da pataca non sae da crise. Unha campaña máis, os produtores de A Limia deben recorrer ás mobilizacións para demandar da Xunta medidas que lle permitan saír do que o Sindicato Labrego Galego (SLG) cualificou
como “prezos de miseria”. Cifran
entre catro e seis céntimos o que
cobran por quilo, cantidade “que
nin sequera cobre os custes de
produción” e que se multiplican
por dez para o consumidor. O
SLG cre que existen “unhas marxes comerciais abusivas que só
benefician aos intermediarios” e
que poden chegar ao 800 por cen.
O feito é particularmente sorprendente se se ten en conta que se
trata dun produto que non sofre
ningunha transformación desde
que sae das mans do labrego ata
que chega ás do consumidor.
Os sindicatos agrarios, Xóvenes Agricultores, Unións Agrarias e SLG, coinciden na táboa
reivindicativa, pero unha vez
máis houbo discrepancias no
xeito de expoñela. Unións Agrarias decidiu dar unha marxe de
confianza ao delegado da Consellería de Política Agroalimentaria de Ourense e non secundou a
tractorada que se convocou en
Xinzo de Limia o día 8 coa asistencia de máis dun cento de vehículos. O SLG preferiu manter
o seu calendario de accións en
vista de que a actitude do delegado foi pouco esperanzadora, e

contaron esta vez cos parabéns
de Xóvenes Agricultores. Se non
hai acordo antes, haberá outra
tractorada o día 14, con saída ás
9 da mañá de Xinzo e posterior
concentración na Delegación da
Consellería de Política Agroalimentaria na capital ourensá.
Os agricultores denuncian
que os “operadores” da comarca
de A Limia mercan as patacas de
“peor calidade”, en zonas con
maiores vantaxes no que se refire
ao prezo. Despois proceden ao
seu envasado nos novos almacéns
de A Limia, que construíron con
“suculentas subvencións recibidas da Xunta de Galicia”, para a
súa posterior venda. Deste xeito,
o 80 por cen da pataca que se está a comercializar “vén de fóra de
Galicia”. Demandan que se fixen
“controis sobre o mercado, para
evitar que, por exemplo, a pataca
de Francia chegue aos mercados
tradicionais de A Limia, como
Portugal, a 0,04 euros’’. Isto leva
–segundo Xosé Manuel Puga, do
SLG– a que, neste momento, dos
80 millóns de quilos de pataca
producidos, máis de 60 millóns
estean sen vender’’. O SLG agarda tamén que se fagan efectivos
os anuncios do Plano de Regadío
prometido “durante o pasado ano
tanto polo conselleiro de Agricultura, como polo director xeral de
Estruturas Agrarias, que falou da
existencia de 2,6 millóns de euros
para unha primeira fase’’.♦

Blues do autobús

O

Castromil é a maior aproximación a unha road movie que
podo permitirme. Montei no coche de liña pra viaxar a
Ourense, ó pasado, a un país estranxeiro. Acompañábanme tres viaxeiros: un mozote sen moito xeito, que reclinou o seu
asento esmagándome os xoellos, e dúas pretas que se apearon en
Ribadulla, onda un local deses de luz vermella, con nome paradisíaco, ubicado sen embargo nunha revolta da estrada, lonxe do
Leste do Edén. Todos tres fedellaron no móbil canto quixeron.
Teño pra min que o mancontro (nomeada despectiva de
intelectual tecnófobo) xa fixo máis polos desafortunados que a
madre Teresa de Calcuta. Ese condenado tareco é apreciado
polos humildes, máis que o marxismo-leninismo ou a Teoloxía
da Liberación. Lóxico, porque os necesitados –de peto ou espírito– desdeñan ideas inspiradas na compaixón e promesas dunha
Nova Xerusalén, celeste ou terrícola. O que queren é alternar
(palabra que denota mudanza periódica, usada polos paiolos dos
anos sesenta que acudían a clubes de copas e pouca luz, hoxe
convertida en divisa dos putañegos tentados polas barras
americanas), cambiar pra seren outros, pra seren como os ricos.
O pobre (ensina Michel Tournier no romance Os meteoros)
chega a dubidar da súa condición humana e, pra non pasar por
animal vestido de roupa, imita á clase media, epítome da
desenvoltura mundana e da modernidade.
Aqueles pasaxeiros que desenfundaron o telefoniño no
autocarro, coa gallardía dos pistoleiros do Oeste que tiraban de
colt, sentíronse por un momento executivos bursátiles,
arromedando con convicción un aceno burgués. O móbil era un
Santo Graal que os enchía de gracia e respectabilidade. Un módico resgate por safar da insignificancia.♦

Latexos
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Banalizacións
folclóricas
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

A

traxedia que nos afecta, de consecuencias
que ó día de hoxe non
coñecemos ben, nin tampouco a magnitude do que aínda
está por vir, debera impoñer
un certo respecto e
recollemento, de maneira que
a traxedia non se banalice.
Paréceme que, neste momento, é un risco claro que
estamos correndo: que a
traxedia se converta en
folclore. E que tales actitudes
sexan usadas (como fixeron a
TVG ou a TVE-1) por quen
son culpábeis de tanta desfeita para botar bombas de fume
que oculten os seus erros, frivolidades e incompetencias.
Un bo exemplo do que
digo pode ser, entre outros, a
manifestación que tivo lugar
en Vigo o día 6 deste mes. É
pena que sendo tan
numerosa, se ben moito
menos ca precedente, se
esvaecese moito o seu
dramatismo polo espectáculo
de entroidada que tivo,
espírito de charanga e mesmo
de trangallada. Algo que
cadra moi mal coa traxedia
que se está vivindo, coa
incerteza da súa magnitude
actual e coa súa sospeitosa
dimensión de mañá.
Como é sabido, van a estas manifestacións moitos
votantes do partido que
goberna, porque aínda lles
queda un certo sentido ético
e algunha vergoña; pero vanse cansar, porque esas trangalladas non se diferencian
moito doutras que a eles lles
son ben coñecidas, coa
diferencia, e non pequena, de
que ningunha circunstancia
tráxica se opoñía ós actos
folclóricos do partido do goberno.
Non é de estrañar, por
máis que non sexa certo,
que, así as cousas, xa
empecen a sentirse
movementos que acusan, ou
que poñen en dúbida, as
intencións e aínda a
integridade moral dos que
moven, dirixen ou se responsabilizan destes e doutros necesarios actos de protesta e
de denuncia. Quero pensar
que o sentido da responsabilidade non se teña perdido e
que este país non se vexa
burlado unha vez máis.
E vai sendo hora de ter
claro que esta traxedia é unha traxedia colectiva, de todo o país e a todos nos atingue, e que, por iso, tempo
vai sendo de que desas manifestacións e demais actos
vaian desaparecendo tamén
símbolos partidistas,
substituídos por unha única
bandeira, que é a de todos,
que desapareza a
banalización de algo tan tráxico e se mostre e se subliñe
a traxedia humana que a este
pobo lle veu enriba. Porque,
noutro caso, corrémo-lo risco
de ser uns folclóricos máis.♦

Eurodeputados visitan as zonas máis afectadas pola marea negra

Verdes-ALE volve promover unha comisión
de investigación no Parlamento Europeo
A.N.T.
Unha delegacion do grupo dos
Verdes-Alianza Libre Europea,
do que fai parte tamén o BNG,
visitou estes días Galiza para
coñecer de primeira man a situación das nosas costas. Durante a súa estancia os eurodeputados subliñaron a importancia de que, ante a actitude das
autoridades galegas e españolas,
o Parlamento europeo aprobe a
creación dunha comisión de investigación que depure responsabilidades políticas e penais.
Ademais de visitar Muxía, Carnota, O Grove e Vigo a delegación convidada polo BNG aproveitou a viaxe para manter unha
serie de encontros con representantes de asociacións ecoloxistas, confrarías de mariñeiros, voluntarios, comerciantes e membros da Plataforma Nunca Máis,
entre outros. Na actualidade o
grupo dos Verdes-ALE e os socialistas europeos están a recoller sinaturas para que o Parlamento europeo aprobe a creación
dunha comisión de investigación, unha proposta que se rexeitou o 19 de decembro. Durante a
visita, os eurodeputados amosáronse convencidos de que esta
iniciativa, que a finais de ano
non prosperou por poucos votos,
desta volta “salga adiante”. Ademais, José María Mendiluce negou que tal e como indica o PP
esta comisión poida supor a perda de axudas comunitarias.
Mendiluce tamén explicou
que a visita serviu para confirmar
o que xa temían, é dicir, “os intentos por parte das autoridades
de minimizar o alcance da traxe-

Os deputados verdes criticaron os intentos das autoridades de minimizar a traxedia.

dia, a incapacidade para xestionar a crise ou a intención de expulsar aos voluntarios porque
protestan e polo tanto son molestos”. Na mesma liña, a eurodeputada de Suecia, Inger Schörling
cualificou de “éscandalo” que os
ministros responsábeis da xestión
non comparezan na comisión de
investigación que se creou no
Parlamento galego e indicou que
tanto a falta de información como os intentos de minimizar o
problema poñen de manifesto a
existencia dun verdadeiro problema democrático. Neste contexto,
engadiu, as manifestacións civís
son “esenciais para que políticos
como nós poidamos actuar sa-

bendo que temos detrás o apoio
da sociedade”. Pola súa parte
Marie-Ann Isler-Béguin, de
Francia, amosouse tamén preocupada polos danos que poidan
xerar tamén as tarefas de recuperación. “Preocúpanos a falta de
coñecemento científico das empresas ás que se lles vai encargar
os traballos de rexeración”, afirmou. Ao fío defendeu a proposta
de creación dun corpo de cascos
verdes como forza de intervención rápida en casos de catástrofes ecolóxicas como a do Prestige. Asimesmo o belga Jan Dhaene, que xa estivo no país como
voluntario xunto co exército de
Bélxica e antes de que chegaran

PACO VILABARROS

as forzas armadas españolas, defendeu, ante a falta de coordenación dos Estados, a creación dun
corpo de gardacostas europeos.
Mendiluce apuntou que todo
o que se poida propor non vai reemprazar a incompetencia e a incapacidade dos dirixentes políticos que xestionaron esta crise e
por iso animou á cidadanía a facelos dimitir electoralmente. En
relación á visita Anxo Quintana,
coordenador do BNG, explicou
que diante da “falta de interés”
do Goberno central e da Xunta “é
imprescindíbel atopar amigos en
toda Europa” e procurar que as
institucións comunitarias estexan
♦
“á altura das circustancias”.♦

A Coruña
Non corren bos tempos para Ramón Rodríguez Ares, alcalde de
Sada; acumúlanse contra a súa
actuación pronunciamentos da
xustiza e do Consello de Contas;
as denuncias sobre a súa xestión
están á orde do día, pero el segue
a utilizar os cartos públicos para
pleitear contra os propios veciños. Este alcalde, queimado social e politicamente, parece contar co apoio do PP, que non quere desprenderse dun franquista,
que é alcalde desde 1973.
O Consello de Contas abría
expediente sancionador ao concello despois de investigar a contabilidade de 1999 e atopar numerosas e graves anomalías: o
alcalde e varios concelleiros percibiron dietas sen xustificar; os
libros de contabilidade de Radio
Sada están sen legalizar; a metade dos empregados públicos accederon ao seu posto por concurso de méritos e non por oposición; e o persoal laboral non realizou probas selectivas, “vulnerando os principios constitucionais de igualdade, mérito, capacidade e publicidade”.
O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anula o decreto do

Corrupción en Sada
(2ª parte)
MANUEL MONGE

Acumúlanse as débedes coa xustiza de Ramón R. Ares, o alcalde de Sada desde 1973
e senador do PP pendente de suplicatorio.
alcalde polo que se retiraba o salario á concelleira disidente Elena
Ramallo porque é unha competencia que corresponde ao Pleno.
A Fiscalía do Tribunal Supremo
admitiu a trámite as denuncias
presentadas por esta concelleira
sobre uns feitos constitutivos de
delitos de malversación de caudais públicos. Para Abel López,
concelleiro do grupo municipal do
BNG, se o Senado concede o suplicatorio para procesar ao alcalde, este debería dimitir de contado.
Continúa a súa batalla particular contra os veciños e todas
aquelas entidades que non se so-

meten aos seus ditados. Négase a
devolver 9.616 euros aos veciños
de Carnoedo polas contribucións
especiais cobradas irregularmente e recurre, a través dun contencioso administrativo, un acordo
do Pleno da Corporación que
aprobara o seu pago; os gastos
do xuizo ascenden a 9.904 euros,
que ten que pagar o concello.
Deixou sen sede ao Club Naútico de Sada, ao club de Remo e a
última que quedou sen local foi a
Asociación de Amas de Casa.
A Comisión de Goberno concede licencia para a construcción
dun edificio comercial no porto
de Sada, un día antes de que o

Pleno aprobase a paralización das
licencias e a modificación dun artigo das normas subsidarias que
permitían construír nesta zona.
Exerce a persecución política, aproveitándose do seu cargo;
así, en 1997 cortou o suministro
de auga, sen previo aviso, á ex
concelleira Regina Basadre. Denunciado este feito, o alcalde foi
condenado a vinte días de multa
a razón de mil pesetas, con arresto sustitutorio dun día por cada
dúas cuotas de multa impagadas.
Aínda ten hoxe a auga cortada.
O deputado do PSOE Francisco Cerviño preguntaba no Parlamento Galego ao conselleiro de
Cultura sobre a desaparición dun
retablo da igrexa de Santa María.
Esta igrexa figura no catálogo de
bens culturais que recolle as normas urbanísticas de Sada e recibiu un investimento de 60 millóns de pesetas da citada consellería para a súa restauración.
O BNG denunciaba que o
concelleiro de Portos e Protección Civil, Manuel Ferreiro Castelo, vendeu ao concello de Sada
mercancía da súa empresa, Pescados Castilla, incurrindo nun
presunto delito de prevaricación.
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Chirac e
os piratas
XOSÉ M. SARILLE

N

a mesma semana en
que naufragou o Prestige, esta columna
perguntaba pola Interpol. Falaba de perseguir aos
bandidos donos do flete e do
petroleiro. E de que a
imprensa nos ensinase as caras destes indivíduos.
Se hai quen busca mecanismos para cerrar o Parlamento
Basco, víñase a dicir, se con
mañas e trampas se pode invadir un illote pegado ao
continente africano, se
Pinochet estivo retido en Londres, etcétera, tamén debería
haber xeito de perseguir a estes
delincuentes. No entanto hai un
coidado exquisito con eles.
Os estados como o
español, anoréxicos e con
pouco poder real por detrás,
acostuman a ser fortes cos débiles e débiles cos fortes. Niso
Aznar é un campión, un heredeiro do nacionalismo español
máis castizo. Saca peito con
Marrocos e cala cando lle falan de Mihail Fridman. Envía
a Ana Palacio a entrevistarse
co ministro ruso, a facer unha
escena de sofá, cando todos
saben que o magnate coloca
gobernantes en Rusia. Ou senón descolócaos.
Tampouco se atreven coa
familia Colouthros, os grecobritánicos propietarios do buque. Fraga e algún xornalista
da súa man tiveron gañas de
lanzar contra eles as
responsabilidades. Sería un
bon xeito de desfacerse do
problema e mesmo lles
chamaron piratas un par de
veces, pero non foron
capaces. Despois saiu a outra
Palacio dicindo que había un
vacío legal. ¡Caramba!
A oposición preferiu centrarse nas responsabilidades
dos gobernos, mais a estas
alturas as responsabilidades
son dúas, a da ineptitude na
xestión e a de non intentar a
persecución e a detención
dos piratas.
Todo era politicamente
incorrecto ata que o dixo
Chirac o outro día. Entón a
mansedume virou e xa podemos falar mal dos magnates
sen pecar. Mesmo un
impecábel comentarista usou
palabras grosas para insultar
ao ruso. ¡Chamoulle cabrón!
Agora estamos a velas vir
porque o Presidente de Francia non volveu a abrir a boca
sobre os mecanismos que vai
utilizar, se os utiliza.
Quen manda manda. Non
vaia ser que hoxe se metan
con Fridman e mañá o atopen
de parceiro nunha canle de televisión, ou en cousas máis
serias. Sería como meterse
con Berlusconi hai tres meses
e querer agora que Telecinco
parase de dar información sobre a marea negra. O nacionalismo español é posibilista.♦

Os labregos denuncian que os intermediarios especulan cos seus productos

‘O prezo dos alimentos frescos subiu nas tendas,
pero a nós págannos menos que antes’
tos que pediron para seguir producindo.
“Aínda que non está confirmado, sospéitase que a empresa
Nestlé está a adquirir cota láctea
para que sexan os labregos quen
produzan leite para cubrir esa
cota”, conta Marcos Louzao, do
Sindicato Labrego Galego. É o
paso seguinte para incrementar
a dependencia dos agricultores a
respecto das compañías transformadoras e distribuidoras, algo que xa acontece coa producción de polos.

H. VIXANDE
Os prezos dos alimentos
frescos que pagan os consumidores subiron moito nos
últimos anos, pero as cantidades que reciben os agricultores baixaron. Quen se beneficiou foron os intermediarios
e as grandes superficies, algo
que denuncian os labregos.
“A culpa de que se pague mal
aos labregos é dos tratantes, dos
intermediarios, había que suprimilos”, asegura Dolores Requeixo, da parroquia de Callobre na Estrada.
O desfase entre o que perciben os labregos e os prezos que
pagan os consumidores polos
productos frescos indigna aos
agricultores, que comproban cómo nos últimos vinte anos continúan a recibir as mesmas cantidades mentres os prezos finais
subiron substancialmente.
Dolores Requeixo ten 225
cabezas de ovellas e cabras e cobra nove euros por quilo de carne en canal, cando para o consumidor o prezo abala entre os doce e os quince euros. A diferencia vai para os intermediarios.
“Neste negocio hai que planificar os partos para que a venta coincida en Nadal e no verán,
que son os únicos momentos
nos que se compra esta carne.
Aínda así non é moi rendíbel
porque os tratantes impoñen os
prezos, póñense de acordo entre
eles e non te compran por máis
do que deciden por xunto, nin
sequera serven as poxas en Silleda porque están amañadas”,
explica Dolores, que desde que
se dedica a esta actividade nin
sequera conseguiu unha vía de
comercialización estábel.
Segundo Dolores, nos productos agrarios as reduccións
dos prezos pagados aos labregos
non se debe á competencia entre
os productores, senón á imposición dos tratantes, os intermediarios, por iso a Organización
Ovina e Caprina de Galiza,
OVICA, prepara a constitución
dunha cooperativa que permita
distribuír directamente o gando
sen ter que depender dos tratantes. “Supoño que este ano estará
en marcha e que contarán con
cincuenta socios”, conta Dolores, que considera que esta medida pode ser a solución aos
seus males, porque senón, indica “Galiza vai quedar para cazar
xabarís”.
Sector leiteiro
Aínda que no ovino e caprino
o cooperativismo aparece como alternativa, no leite na
práctica non o é. “¿Por qué
Feiraco, que é unha cooperativa, paga polo leite menos que
outras leiteiras, cando non ten
que pagar intermediarios?”,
pregunta Manuel Fuentes, labrego de Agar, A Estrada, que

Carne de polo

Dolores Requeixo ten unha explotación de ovellas e cabras e acusa aos tratantes de
impor o prezo da carne.
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Carlos Moimenta cultiva productos da
horta e ten que vendelos el para vivir do
seu traballo.

conta cunha explotación gandeira.
O mesmo Manuel resposta á
súa pregunta. “Se cadra queren
afundila e ten que pagar menos
para competir coas grandes empresas”, di. No leite as mans das
compañías multinacionais son
máis longas que na carne de ovino e caprino. “Sobre todo as tres
Pés [Pascual, Puleva e Peñasanta], que apertan máis aos labregos” afirma. “De Puleva –engade– é moi difícil deixar de ser
fornecedor aínda que diante da
túa casa pase o camión doutra
empresa e recolla o leite do teu
veciño”.
Manuel Fuentes refírese aos

convenios entre as centrais leiteiras para repartirse zonas e
clientelas e evitar entrar así
nunha competencia que permita
aos labregos aumentar a súa
renda. De todos xeitos, aínda
que este é un secreto a voces no
rural, Manuel recoñece que non
hai documentos que avalen esta
afirmación; “son pactos sen papeis, pero só algún grande labrego pode cambiar de comprador, os resto non”.
Manuel suxire que hai responsabilidades da Xunta nesta
situación. “¿Como lles regalaron Ram e Leyma, senón?”, pregúntase o labrego.
A agricultura é unha actividade na que se entra pero da que
non se sae. “Para vivir xa non
vale ter dezaseis vacas coma
min –conta Manuel Fuentes– ,
hoxe ao mellor necesitas cincuenta, pero se cadra dentro de
cinco anos precisas setenta e
cinco cabezas e para iso tes que
endebedarte e se vén un revés
como o deste ano, no que os prezos baixaron moito, perdes todo
un salario. Se acontece iso, ¿entón que fas?”.
A situación é dramática para a maioría das explotacións.
Para Manuel Fuentes non o é
porque a súa é cativa e pode pechala e marchar á emigración,
pero moitos labregos nin sequera lles queda esta alternativa
porque están fortemente endebedados. Moitos deles necesitan manter un ritmo de producción que permita garantir uns
prezos cos que pagar os crédi-

“Teño polos para carne, crío uns
12.500 –explica Carme Espiño,
de Cervaña, Silleda– e o matadoiro pon os polos e o penso e
nós o traballo, os gastos e os riscos”. O problema é que a imposición dos prezos por parte dos
matadoiros lastra o futuro dos
criadores. Os grandes matadoiros
teñen unha tendencia máis acentuada a controlar aos criadeiros.
Fronte a esta situación, desde o 19 de decembro desenvólvese en todo o Estado unha folga de polos. Desde entón as
granxas non recollen polos para
criar para chegar a un acordo de
prezos mínimos de garantía por
parte dos matadoiros. Hai dous
anos, outra folga de similares
características fracasou pero
agora os criadores están a realizar un esforzo. “Como non saia
ben, vai ser un desastre”, anticipa Carme Espiño.
O problema da cría de polos
é a inminente entrada de Polonia
na Unión Europea, xa que é un
gran productor. A incorporación
dese país vai permitir á industria
importacións masivas para afogar máis aos criadores.
Alimentos de horta
De momento, a cría de polos vai
zafando gracias á existencia dos
mercados locais, aos que non
chegan os grandes matadoiros.
Acontece en máis sectores, como na horta. Carlos Moimenta
dedícase á producción ecolóxica
de productos da horta na Estrada
pero para que a súa explotación
teña viabilidade tivo que abrir
unha tenda e vender directamente. “Estou a piques de pechar
porque ao vir á tenda pola mañá
só teño a tarde para dedicala a
producir”, explica Carlos, quen
afirma que con todo “continuarei a vender directamente os
meus productos, terei que ir un
día á semana ao mercado ou tal
vez dous, pero é a forma de dar
saída á miña producción”.
Para Carlos Moimenta “a solución é que se fomenten os
mercados locais” e que a venta
sexa directa para evitar que os
intermediarios controlen os prezos, de forma que se beneficien
tanto os consumidores como os
agricultores.
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creto, desde 1996 a baixada en
conxunto foi desde 1.002 millóns de euros a 713 millóns,
como recoñeceu recentemente
o Goberno central ante unha
pregunta do BNG. O que subiron foron os beneficios dos intermediarios e as marxes comerciais das grandes superficies, pero os consumidores non
se beneficiaron de competitividade algunha.

an cos seus productos

biu nas tendas,
ntes’

Unión Europea

Carme Espiño cría polos. O matadoiro
pon o abono e os polos e ela o traballo,
os gastos e os riscos.

Aínda así, este labrego recoñece que a tendencia é xusto
a inversa: a progresiva desaparición dos mercados locais e a
implantación de grandes superficies comerciais que negocien
con intermediarios que impoñan máis os prezos aos labregos. Unha consecuencia desa
desaparición dos mercados locais non será que as grandes superficies trasladen a rebaixa
dos prezos agrarios aos consumidores, senón que aumenten
as súas marxes comerciais, como aconteceu ata agora.
Carlos Moimenta entrou na
agricultura biolóxica hai sete
anos. Tiña tradición familiar e
estaba “farto de traballar baixo
teito”; hoxe recoñece que non
ve “tan clara a alternativa”.
Carlos ten comprobado cómo
algúns labregos “teñen que
vender as leitugas a trece pesetas a unidade, iso significa que
para gañar un salario polo menos precisas cultivar mil ao mes
e para facelo tes que industrializarte e empregar abonos químicos, que van a parar aos consumidores, cos conseguintes danos na saúde. As enfermidades
que provocan cúranse con medicinas e os únicos beneficiados disto son os fabricantes de
medicinas e de abonos, que curiosamente son os mesmos”.
Aínda que os prezos dos
alimentos frescos para o consumidor subiron radicalmente, a
renda agraria en Galicia foi decrecendo paulatinamente nos
últimos quince anos. En con-

A rebaixa da renda agraria non
reduciu, por outra banda, a producción agraria, aínda que é excedentaria, pero si provocou un
descenso do número de explotacións. Se cando España entrou na Unión Europea en 1986
había 100.000 explotacións,
hoxe hai 50.000. O obxectivo é
deixalas en 15.000 e dada a eficacia coa que se suprimiron a
metade das explotacións, pódese dicir que en quince anos só
quedarán esas 15.000 unidades
de producción agraria, aínda
que entón a súa sobrevivencia
será tan delicada como na actualidade debido ás cargas financeiras que soportarán.
“Moitas explotacións teñen que
pagar aos bancos o 70% do que
producen”, denuncia Marcos
Louzao, do Sindicato Labrego
Galego.
Aínda que a entrada de Polonia dentro da Unión Europea
preocupa aos labregos galegos,
a reforma da Política Agraria
Común pende sobre as costas
do agro galego porque reducirá
os ingresos que hoxe ten o campo. Aínda que esta reforma programa máis cartos para o rural,
elimina as axudas directas e
instaura as subvencións para o
chamado desenvolvemento rural. Este novo modelo establece
que os Estados teñen que completar os gastos para os investimentos, de modo que se non o
fan, non hai axudas. Isto só beneficia aos grandes países que,
como Alemaña ou Francia, dispoñen de capacidade presupostaría para facer fronte a novos
proxectos. Os pequenos países
como Galiza e o Estado español
sairán prexudicados porque non
hai recursos para completar os
proxectos europeos e daquela
non se poden beneficiar das
subvencións.♦

A cría de polos podería desaparecer se non hai un acordo de prezos mínimos antes
da entrada de Polonia na EU.

Suxas
acusacións

Pontevedra

Mª PILAR GARCÍA NEGRO

S

erá digno de figurar nas
antoloxias da perversión
política a (pen)última
mentira do PP, da Xunta de
Galiza e máis do Governo español verbo da catástrofe
nada natural que todos tres se
encargaron de agrandaren e
apioraren. Non satisfeitos con
obsequiaren á Galiza e aos
galegos cunha xestión caótica,
aberrante, do desastre, só própria do desprezo infinito do
colonizador por unha terra
afastada que non conta nada
nas suas preocupacións de
(des)governo, arremeten agora, como carneiros, contra a
Plataforma ‘Nunca Máis’, botando-lle a bosta que eles
fabrican e reparten a mans
cheas. Que casualidade! Agora resulta que o governo español e o seu servo galego, convertidos camaleonicamente en
oposición, son quen de
pediren contas ao gabinete
ministerial de ‘Nunca Máis’
que, como se sabe, ostenta o
governo da Galiza e de España, arrecada impostos,
distribui axudas, ten contactos
bilaterais con Estados
europeus, elabora orzamentos
públicos e debe render contas
nas institucións sobre os
fundos que manexa. O mundo
ao revés… Estas son as
contas de que se deberan ocupar PP, Xunta de Galiza e Governo español: 1)¿por que temos que aturar que se reasignen ou reprogramen fundos
europeus xa concedidos e non
fundos-extra destinados á curación das feridas máis fondas
e a longo prazo provocadas
por este desastre?; 2) ¿que investimentos a meio prazo
están previstos?; 3) ¿con que
coeréncia se van esixir fundos
a outras administracións,
públicas ou privadas, se o Governo español renunciou a declarar zona catastrófica á Galiza?; 4) ¿que avaliación de
danos (provisória) prévia ás
esmolas concedidas, se
realizou, tendo en conta que a
pesca, e todo o que ela move,
é motor da economia galega?
Canta miséria política e
humana, canto Anás e Caifás
barato ao servizo dun poder
impresentábel. Di-me a quen
atacas e direi-che cais son os
teus pecados inconfesados…
Tal cal aquela magnífica viñeta de Bagaría: no primeiro
plano, unha nena berrona a
todo chorar; no fundo, unha
nena apouvigada e ferida:
¿por que berras, perguntan-lle
á primeira, se é esta a mancada? Si, responde a falsa: mais
¡como olla para min!
Igualiño. O PP até quer eliminar a ollada cívica, crítica e
activa dos galegos e galegas
organizados en ‘Nunca Máis’.
Nunca máis tanta
indignidade.♦

Representantes dos clubes que se consideran discriminados polo concello pontevedrés.

O deporte da política
contra da política
deportiva
X.C. GARRIDO

Polémica pola distribución dos cartos municipais aos clubes. Teucro e Pontevedra
amósanse disconformes co reparto feito,
sen votos en contra e só unha abstención,
nun organismo municipal interpartidario.
Logo das ruidosas campañas contra o goberno municipal nacionalista pola supresión da raíña das
festas, reducir o subsidio aos touros, non ir as procesións, etc., para rematar a lexislatura, a dereita
pontevedresa tiña reservada a súa
última traca, o fútbol. Porque a reacción pola redución de subvencións ao Pontevedra Club de Fútbol e á Sociedade Deportiva Teucro só se explica en clave extradeportiva, tanto polo esaxerado
dos termos en que se deu, con insultos incluídos ao Concelleiro de
Deportes Demetrio Gómez, como
polos vencellos políticos dos seus
presidentes. O presidente do Pontevedra co PP, e Evaristo Estevez,
do Teucro, que está sendo tentado
polo PSOE para cabeza de lista,
ten falado dunha lista independente porque “no nos merecemos estos políticos en la ciudad”.
A polémica é lóxica e a medida é obviamente impopular entre os directivos e mesmo siareiros dos clubs, pero non é proporcionada a dimensión que colleu
esta disputa se non se teñen en
conta ás vésperas das eleccións e
mesmo cuestións ideolóxicas de
fondo que se deixan translucir
nalgunhas cartas á prensa queixándose de que os cartos do deporte de elite van para os voluntarios, Castelao ou Bóveda.
A realidade é que a decisión foi
tomada na xunta rectora do Instituto Municipal de Deportes (IMD)
por 9 votos a favor (entre os que
estaban o BNG, PSOE e representantes da xunta, clubs e ANPAS), 1
abstención (PP) e ningún voto en

contra. Non foi un capricho do goberno municipal. A masa total de
axudas é a mesma e a variación na
distribución responde a que os criterios obxectivos do baremo só se
aplicaban ao 40%, quedando durante os gobernos do PP á súa discreción o 60% restante, cousa que
foi corrixíndose ata a proposta actual na que queda aplicado o baremo obxectivo ao 93% do total.
En calquera caso o Concello
asinou un convenio cos clubs profesionais para a promoción do Deporte en Pontevedra polo cal se
subvencionou con máis de 12.000
euros a estas equipas, se ben a negociación actual está paralizada
porque as pretensións destas é pasar aos 600.000 euros por esta vía.
O G8, grupo de equipas solicitantes da dimisión de Demetrio
Gómez, só ten realmente dous
clubs que sufriron reducións, dos
demais só é explicábel a súa actitude por “militancia”. Este domingo os xogadores do Pontevedra saltaron ao campo cunha pancarta que puña “concello de vergüenza”, a maior parte dos portadores non eran deste Concello.
Diante da polémica, mentres o
PP xa prometeu 350.000 –e o
PSOE 300.000– se gañan as eleccións, o BNG insiste na necesidade de establecer criterios obxectivos e non privilexios sen fundamento no reparto. O alcalde declarou: “nós defendemos unha política deportiva que apoia ao deporte
de base e as escolas deportivas
ademais dos grandes eventos. A
este Concello non lle sobran os
cartos e temos que priorizar”.♦
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O galego prohibido no colexio de Lubián

PERFECTO CONDE

XAVIER LÓPEZ
Non lembro restrición contra a nosa fala can- Castela e León e nos horarios de clase non se perar e propiciar a desaparición de palabras e
do acudía á escola de San Ciprián de Hermi- fala galego. Di que nin galego é o que se fala expresións de alí que deberían enriquecer a
sende (Zamora) nos derradeiros anos do alí, que é un chapurreau con influencias do lingua galega.
Triste, triste. As posturas dos dous alcalfranquismo. Lembro que todos tivemos que portugués, do galego e do leonés. Das súas
des, os dous mestres,
enfrontarnos a unha inmersión na lingua es- declaracións dedúcese
¿son diferentes porque
pañola que nos levaba a dicir ceboja ou bo- que non só non se impertencen a diferentes
teja sen ánimo de facer broma. Chamadas de parten as clases en galee
cadra
morreron
ou
partidos? Penso que
atención por falar galego cos compañeiros, go, senón que se perseO que os diferennon acordo. Se contasemos cun mestre da te- gue e se pon en ridícuquedaron sen memoria os non.
cia é a consideración ou
rra que nos explicase as cousas en galego lo a quen o fale. Un dos
–sen deixar por eso de enseñarnos a outra xogos dos rapaces con- deputados que aprobaron o desconsideración con
respecto á lingua vernálíngua– estou convencido de que aprenderia- siste en castigar a quen
fale galego nas clases. Estatuto de Castela e León, cula. A min a actitude
mos mellor, máis de présa.
Os vellos e non tan
do rexedor do concello
Pasaron corenta anos, din que estamos
nun estado das autonomías que garante as li- vellos de antes santifi- onde se establece respecto e onde nacín lembrame a
coñecidos que,
bertades e os dereitos, entre eles os lingüísti- caban todo o que estaba
protección para a lingua dalgúns
aos poucos meses de
cos, pero semellan ser cousas que non chega- en letras de molde dánsairen da aldea, voltaron ás Portelas. Os poucos rapaces que hai dolle valor de escrituras
galega”
ban de vacacións quenos concellos de Hermisende, Porto, Pías e sagradas: “Está escrirendo falar castelán cos
Lubián son reunidos no colexio desta última to”, sentenciaban. Agoque quedaran. Lémbravila, dirixido por un profesor que despreza a ra, nalgúns lugares e
lingua galega pese a ser de Hermisende. Así supoño que principalmente entre xentes de me tamén o conto daquel que voltaba á aldea
queda de manifesto na reportaxe que publi- cultura escasa, só existe o só vale o que sae despois de probar cidade e preguntaba: “Mai,
pola televisión. Tamén no caso da lingua. ¿isto que é?”, mentres pisaba os dentes dunha
cou La Región durante o pasado Nadal.
Para nada serve entre o Padornelo e A Moitos dos poucos residentes nas Portelas ferramenta tirada no chan; un mozo fachenCanda o convenio da Xunta de Galicia e a pensan que o galego que vale é o da TVG. doso que dicía: “¡Fódase o engazo!”, logo de
Junta de Castela e León para facer posíbel Con exemplos como o do mestre de Lubián e recibir un golpe do mango nos fociños.
Triste me parece que unha persoa culta
que se imparta en galego “Coñecemento do alcalde de Hermisende, esa idea pode proscomo debe de ser un maestro-almedio” nos colexios das comarcalde non saiba que nas falas (de
cas de León ou Zamora onde a
posonejro@yahoo.es
galego ou castelán) hai moitas
galega é a lingua propia; de nada POSONEJRO
formas e matices pero que todas
serve no colexio público de Luson en si mesmas unha riqueza a
bián, dirixido polo alcalde de
conservar. Parece sentir como
Hermisende, que mesmo prohiunha vergonza persoal, unha
be o uso do galego entre os raaberración, o feito de que se fale
paces no centro.
galego nesas terras de Castela e
O alcalde de Lubián, deputaLeón. Semella considerar máis
do autonómico e promotor de
respectábeis as fronteiras, moique a lingua galega poida ser estas veces froito de intereses bascollida como opcional nos coletardos, cando non de caprichos.
xios das comarcas galego-falanSe cadra son máis os polítites de Castela e León, contestou
cos de Zamora e Castela e León
ao veto imposto contra o galego
que non ven como unha riqueza
no colexio pondo no comedor
propia o feito lingüístico desas
escolar, que rexenta o concello,
comarcas estremeiras. Se cadra
carteis onde se di: “Aquí podes
morreron ou quedaron sen mefalar en galego”. Felipe Lubián
moria os deputados que aprosegue firme na defensa da lingua
baron o Estatuto de Castela e Legalega, cooficial polo que resón, onde se establece respecto e
pecta ao concello de Lubián,
protección para a lingua galega
cunha actitude que merecería
nas zonas de comunidade onde
máis recoñecemento do que
se fala. A protección, en Lubián,
adoita atopar, por canto a miúdo
consiste en deixalo fóra da escosó lle causa xenreiras e incomla; o respecto, en permitir que os
prensións, mesmo dos seus comrapaces o falen fóra das aulas,
pañeiros de partido. O galego é
coma se a lingua propia fose unpara el un patrimonio cultural
ha restra de insultos. Unha vez
merecente de protección e aposmáis, o galego está prohibido
ta por iso sen reservas.
entre As Portelas. Aposto porque
Pola contra, para o alcalde de
a prohibición consiga o efecto
Hermisende e director do colexio
contrario ó buscado. ¡Longa vipúblico de Lubián o que se fale
da para o galego de Zamora!♦
alí importa un carallo. Aquelo é

‘S

Unha das vantaxes da unión política europea é a supresión das fronteiras. Non é cousa de falar agora dos motivos a que isto obedece nin das desvantaxes da Unión Europea. Simplemente constatar que as longas
colas e os obstaculizadores trámites e documentos que necesitabamos para nos desprazarmos, felizmente desapareceron.
Agora, tanto ten ir a Cataluña como a
Francia, a Portugal como a Asturias.
O que segue habendo, para que saibamos por que terras pasamos, son os indicativos dos países e das comunidades autónomas. Isto non sempre é necesario para o viaxeiro, pero ás veces, sobre todo cando un
viaxa por terras relativamente alonxadas,
non deixa de ser útil. Cando saímos de Galiza, podemos atopar un cartel co nome da comunidade autónoma que linda coa nosa. Tamén hai –ou había– indicacións para que
quen viña soubera que entraba no noso país.
Curiosamente, agora que a viaxe entre
Galiza e Portugal se fixo máis fluida pola

Conxeito

Portugal
HENRIQUE HARGUINDEY
devandita supresión da fronteira e pola
existencia de autoestradas que acurtan as
distancias, non hai mención ningunha, vindo dende Portugal pola autovía, de que entras en Galiza. Só existe España e, como
moito, as cidades limítrofes e as importantes. Galiza non existe. Non sei se ocorre o
mesmo nas outras entradas.
Resultaría lóxico que, coma o resto das comunidades do Estado, Galiza informase da súa
existencia. pero semella que a nosa identidade,
que si existía na fronteira de Tui (Deixáina ir!),
desapareceu. Seica iso da autoidentificación
foi outra das fórmulas-cortina de fume.

Antón
Seoane

Compría que o organismo público a que
compete fixese as xestións necesarias para
correxir esta carencia. Claro que, como parece pouco seguro que o faga en por el, igual
convén que os grupos políticos parlamentarios fagan unha iniciativa neste sentido.
E, de paso poderíase pedir a instalación
dunha área de lecer xusto antes de cruzar a
nova ponte para Portugal. Axudaría a relaxarse un pouco nunha viaxe longa. E o entorno ben merece unha parada.
Sería bonito que ese lecer fora presidido
por un poema de irmandade escrito en galego polo grande etnógrafo portugués Leite
de Vasconcelos: “Galicia, terra irmán de
Portugal, / onde voan os mesmos paxariños, / e as mesmas frores bordan os camiños, / e son uns mesmos, pobos e ideal.
En reciprocidade, ao seu carón podería
ir esta fermosa cantiga popular galega:
“Frente a Tui está Valença, / frente á Guardia está Caminha, / frente a Goián Vilanova, / frente á túa casa a miña.♦

A

ntón Seoane é dos
poucos que non
tiveron que morrer vellos para seren profetas na
súa terra. O pasado día 7,
festividade de San Xiao,
patrón de Ferrol, foi
oficialmente investido como
Ferrolán do Ano 2002, na
compaña da tamén artista
María Manuela, do escritor
Antón Cortizas, do empresario Natalio Rodríguez e das
asociacións Chavós e Dignidade, que recibiron as súas
respectivas insignias de ouro
da cidade do mar.
Do enxeñeiro Rodríguez,
actual director de Izar, do
escritor Cortizas, da cantautora María Manuela ou das
“onegés” Chavós e Dignidade
teño pouca experiencia persoal
para contarlles a súa vida aos
lectores deste semanario, que
cada vez abre máis as súas follas á plural Galicia que loita
para que non a afoguen as mareas negras do Prestige, nin as
chapapotadas dos cérberos
coma Xaime Pita que non paran de ladrar cando hai galope.
De Seoane non é que lles
poda revelar segredos, que non
os tén, nin explicarlles as súas
vidas profesional ou artística,
de abondo coñecidas, tanto de
psiquiatra como de
compositor, intérprete e pai dese portaavións da música galega que é Milladoiro, senón que
me apetece especialmente congratularme e festexar en público que un home coma el –un
gran músico– se vexa
recoñecido oficialmente, antes
de ser avó, por unha
corporación municipal, neste
caso a presidida polo nacionalista Xaime Bello, que votou
unanimemente a favor do fundador de Milladoiro.
Antón Seoane ten méritos
moito máis importantes que o
de ter nacido na cidade na que
tamén naceron Pablo Iglesias,
Concepción Arenal, Carvalho
Calero, Hildegard ou o
innomeábel émulo de Adolf
Hitler, pero cónstame que el
leva agora co maior orgullo e
coa mellor satisfacción o título
de Ferrolán do Ano, aínda que
lle tocara selo no da burla negra. Antón segue a levar
dentro do seu corpo a mesma
alma moza que mostraba cando empezaba a tocar o piano
ou a seguir as pegadas
musicais do seu avó na cidade
que agora o recoñece publicamente. Ademais, conserva nesa alma a dose precisa de
incorrección política para lembrarlles aos que distinguiron
oficialmente que non era el no
que tiñan que terse fixado
senón nos voluntarios que
viñeron socorrer a Galicia
contra a marea negra. E non
só por este ano, como lles
dixo, senón durante todos os
que quedan ata que se cumpra
a primeira década do desastroso Prestige. O caso é que Antón ben merece o que lle
deron en Ferrol.♦
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Accountability
MANUEL CAO
En condicións normais, calquera goberno cun nivel de incompetencia semellante ao exhibido polo Goberno central de J.M.
Aznar quedaría privado de toda lexitimidade e credibilidade
obrigando a unha cadea de ceses e demisións ou, mesmo, á convocatoria de eleccións anticipadas. Por parte da oposición, o
previsíbel caudal de votos a obter pola increíbel torpeza e perigosidade sociopolítica de tal Goberno só se podería traducir na
presentación de propostas e programas para as vindeiras eleccións establecendo un diálogo directo e fluído coa sociedade civil e cancelando toda relación cun grupo maioritario que xa non
representa nin conecta co sentir da cidadanía, neste momento.
O Partido Popular pode quedar moi danado electoralmente
nos vindeiros comicios aínda tendo en conta que controla case todos os medios de comunicación e detenta a maioría absoluta en
case todos os organismos políticos e xudiciais. Non é posíbel decidir tan mal e en tan pouco tempo como no caso do Prestige,
maximizando os danos ecolóxicos, deteriorando a convivencia
sociopolítica, deslexitimando ás institucións propias da democracia constitucional e limitando a cantidade e calidade da información para os propios afectados. O ciscado de manchas no Atlántico e a prolongación dos efectos no tempo debido á continua emisión de fluídos dende o fondo do mar permitirá aumentar o número de afectados no tempo e no espacio. Este Goberno pode pasar á historia medioambiental do planeta como aquel que conseguiu contaminar máis espacio e máis tempo cunha menor cantidade de fuel. Os efectos económicos e sociais dos vertidos xa chegaron a Francia e Portugal e se os gastos derivados do desastre xa
levaron por diante todas as ilusións de déficit cero por parte do
Goberno español tamén se extenderán á propia Unión Europea
unha vez externalizados os efectos do fuel a toda Europa.
Habitualmente, as tendencias electorais son difíciles de
modificar dado que operan a medio e longo prazo. O Goberno
tratará de recuperar a iniciativa política con temas rendíbeis
para non quedar enchoupado no chapapote, mesmo pode emprender accións axeitadas para limitar os efectos e a existencia
de novos desastres, mais a sociedade será pouco permeábel a
tales estratexias dado que a credibilidade minada ou perdida
esixe unha rexeneración en profundidade. A presentación dalgún éxito para os vindeiros comicios dependerá das características da elección (local, autonómica) e do sistema de intercambio nos micromercados de voto pero a tendencia negativa
ao Goberno prevalecerá apoiada, ademais, nuns indicadores
económicos e sociais en claro deterioro. A estratexia de deslexitimación e crítica á oposición revela que a única defensa posíbel non pasa xa por rendir contas do realizado ou presentar
novos proxectos senón en alegar a incapacidade intrínseca ou
a pior actuación dunha hipotética alternativa de goberno.

PACO VILABARROS

‘E

ste Goberno pode pasar á historia
medioambiental do planeta como aquel
que conseguiu contaminar máis
espacio e durante máis tempo cunha
menor cantidade de fuel”
Os expertos consideran que a democracia española é de
baixa calidade atendendo aos baixos niveis de accountability
horizontal, aquela exercida contínua e sistematicamente pola
sociedade civil institucionalizada en organismos que participan día a día no proceso político-económico esixindo contas e
responsabilidades aos executores da acción de goberno. En todo caso, en España sí se exerce a accountability vertical que
corresponde aos discontínuos comicios electorais nos que, forzosamente, se teñen que presentar os partidos políticos de goberno e de oposición. A modulación do ciclo político electoral
foi unha das virtudes exhibidas polos estrategas do PP pero o
desastre do Prestige botou por terra toda a planificación prevista nun momento no que as convocatorias electorais se suceden e cando a marxe de reacción e maniobra é mínima.♦

As empresas de traballo temporal son obxecto de continuas protestas por parte dos sindicatos.

PACO VILABARROS

O 12,35% da poboación activa está
desempregada, un 9,15% máis que o ano pasado

Sobe o paro e
continúa o emprego temporal
A.N.T.
O 12,35% da poboación activa en Galiza está no paro e durante
2002 aumentou un 9,15% o número de desempregados. Mentres
a taxa de temporalidade continúa moi elevada, o 91,87% dos novos contratos son de carácter temporal e só o 8,13% indefinidos.
Baleares, Valencia, Madrid e tuada, especialmente a partir de
Galiza son as Comunidades au- setembro, co que subiu o paro.
O Goberno central, sen emtónomas nas que máis subiu o
paro durante todo o ano 2002. bargo, destacou como feito poSe no noso país o incremento foi sitivo que se alcanzou unha
o 9,15% do total, no conxunto cantidade inédita de afiliados á
do Estado quedou no 7,19%. A Seguridade Social, 16.188.390
taxa global galega de desempre- traballadores no conxunto do
go é do 12,35% da poboación Estado.
activa, de modo que 151.015
persoas en idade de traballar, ca- Taxa de temporalidade
recen de ocupación. A Coruña é
a provincia onde máis subiu o A pesar da aprobación do decreparo, seguida de Ourense, Lugo tazo –posteriormente parcialmente retirado
e Pontevedra.
pero que rexeu
Por sectores,
durante boa parte
o paro baixou na
do ano– a taxa de
91,87% dos
agricultura, os
temporalidade
servicios e entre
novos
contratos
de
continúa moi eleos que aínda non
vada. Esta taxa
atoparon o pri- traballo foron de
refírese ao númemeiro emprego,
ro de contratos
pero subiu signi- carácter temporal
temporais que se
ficativamente na
asinan no mercaindustria e na
do de traballo.
construcción.
Os datos que
En canto á
evolución do emprego ao longo difunde o Instituto Nacional de
do ano, repítese a curva descen- Emprego, INEM, recoñecen que
dente durante os sete primeiros no conxunto do Estado o 90,95%
meses do ano e a ascendente nos dos novos contratos son de natucinco restantes. Pero a diferencia reza temporal, mentres que os
de 2001, cando as cifras queda- contratos de carácter indefinido
ron igualadas a final do exer- só atinxiron o 9,05%.
Na Galiza a situación é aíncicio, en 2002 a caída do desemprego nos sete primeiros meses da peor, xa que a temporalidade
foi máis moderada e a curva de acusa taxas máis elevadas. Desdestrucción de emprego dos últi- te xeito, o 91,87% dos novos
mos cinco meses foi máis acen- contratos eran temporais e só o

O

8,13% eran de carácter indefinido. Isto significa que se en 2002
asináronse en Galiza 715.968
contratos, pero deles 657.787
foron eventuais e só 58.181 indefinidos.
A conclusión que os sindicatos extraen destes datos dados a
coñecer polo INEM é que as propostas realizadas polo Goberno
central para reducir a temporalidade non tiñan como finalidade
o obxectivo fixado, senón o contrario, xa que o resultado do decretazo foi o aumento da temporalidade e da precariedade laboral. O grave, ademais, indican os
sindicatos, é que o Estado español é onde máis temporalidade
se rexistra en toda Europa.
Para os sindicatos, a negociación co Goberno e a patronal
conseguen efectos máis positivos na loita contra a temporalidade que as decisións unilaterais
do Goberno central. Citan como
exemplo os cambios introducidos en abril de 1997, cando unha
negociación a tres bandas permitiu unha reforma que aumentou a
taxa de contratos indefinidos
desde do 3% ao 9%.
De todos xeitos, non hai unanimidade entre os sindicatos sobre as fórmulas para reducir a
eventualidade nos contratos, algunhas forzas consideran que é
necesario que se aproben medidas lexislativas máis punitivas
para garantir que os postos de
traballo fixos queden cubertos
por persoal fixo e que a eventualidade estea circunscrita exclusivamente aos postos verdadeiramente temporais.♦
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Manifestación
de Aralar a prol
da tregua da ETA

O ministro de Traballo, Eduardo Zaplana, á dereita na fotografía, fracasou no primeiro intento de retornar ao consenso no diálogo cos axentes sociais.

Os sindicatos non conseguen entenderse co goberno
na restitución do subsidio agrario

Folga xeral no campo andaluz e extremeño
A.N.T.
Os sindicatos CC OO e UGT convocaron unha folga xeral no
campo andaluz e extremeño para o próximo 20 de febreiro. A
convocatoria chega logo de que non se alcanzase un acordo entre os secretarios xerais destas dúas organizacións e o ministro
de Traballo, Eduardo Zaplana, respecto ao subsidio agrario.
Os sindicatos consideran a loita
polo subsidio agrario como a última conquista que lles resta para desvirtuar o decretazo que o
goberno aprobou a mediados do
ano pasado e que acabou “desnatado” tras a folga xeral do 20 de
xuño. A falta de acordo entre CC
OO e UGT e mais o goberno
provoca agora unha nova mobilización que converte este ano
2003 nunha etapa máis da enorme distancia que existe arestora
entre o executivo e os axentes
sociais en política laboral.
O pasado domingo, 5 de xaneiro, o ministro de Traballo,

Eduardo Zaplana, pasou parte da
Noite de Reis negociando con
Cándido Méndez e José María
Fidalgo, secretarios xerais de
UGT e CC OO, respectivamente,
unha saída consensuada á reforma do subsidio do Plano de Emprego Rural (PER). A proposta
gobernamental baséase na existencia dun novo subsidio de desemprego especial para os traballadores do agro denominados
temporeros cunha base do 75 por
cento do salario mínimo a cambio da participación en cursos de
formación e na busca dun emprego estábel.

Volver á situación anterior
Para os sindicatos esta proposta
é insuficiente xa que non considera a situación dos xornaleiros
de Andalucía e Extremadura (comunidades máis afectadas por
este fenómeno) como traballadores en situación de emerxencia e
deixa de garantir este subsidio de
por vida. “Xa o dixemos: se non
se restitúe o dereito ao PER que
perderon coa reforma centos de
milleiros de traballadores, vai
haber mobilizacións”, lembrou
Cándido Méndez o pasado 6 de
xaneiro, xusto despois de que se
convocase unha xuntanza sindical en Mérida.
Nesa reunión acordouse convocar unha folga do campo andaluz e extremeño o 20 de febreiro e acompañar esta protesta
con outras mobilizacións no res-

to do Estado español. Para as
centrais, o goberno debe rectificar inmediatamente porque está
levando á desfeita económica
moitas familias que non poden
manterse doutro xeito.
Zaplana reuniuse cos presidentes de Extremadura (Juan
Carlos Rodríguez Ibarra) e de
Andalucía (Manuel Chaves)
para lles explicar en que consistía a reforma do subsidio de
desemprego. Tanto un coma o
outro denunciaron a discriminación que os traballadores
destas autonomías sofren e manifestaron o seu interese en que
o goberno de Madrid modifique este plano e acepte que o
PER é o único media de vida
posíbel para os xornaleiros,
que só poden traballar nas épocas de recollida, principalmente de olivas.♦

A.N.T.
Máis de mil persoas participaron
na manifestación a prol do establecemento dunha tregua da ETA
e pola autodeterminación convocada por Aralar en Bilbao. Na protesta do pasado día 4 de xaneiro,
os convocantes esixiron da ETA
un compromiso real coa sociedade vasca. “Cos atentados, esta organización dificulta as solucións e
alonga o sufrimento”, explicaba o
manifesto lido ao final da marcha.
Aralar, nacido en xuño do
ano pasado logo de se escindir de
Euskal Herritarrok, propuxo nesta súa primeira gran convocatoria
a convivencia pacífica de todos
os idearios políticos e o respecto
escrupuloso ao dereito de autodeterminación, “o mellor xeito de
resolver os conflitos nacionais”.
Pero o partido de esquerda abertzale considera que é básico para
acadar este dereito que se acabe
coa violencia a través dunha tregua unilateral. “Neste contorno
de mortes e agresións, o poder
vese lexitimado para atacar as liberdades democráticas”.
Esta manifestación coincidiu
con outra, convocada polo grupo
Askatasuna de apoio aos presos
da ETA, na que se solicitou a amnistía para os presos desta organización. Na marcha participaron
ao redor de cinco mil persoas.♦

Só unha minoría
dos presos
excarcerados
volve á violencia
A.N.T.
Dentro da polémica xurdida ao redor do endurecemento das penas
para os membros da ETA, varias
voces saíron á escena pública para
criticar os motivos esgrimidos polo
goberno Aznar. A xuíz Ruth Alonso, moi atacada pola prensa madrileña e o propio gabinete estatal pola súa política de reinserción de
etarras, deu conta das vantaxes
deste sistema nunha entrevista
concedida á Cadena Ser. “Son moi
poucos os etarras acollidos aos beneficios penitenciarios que retoman as armas”. Estas declaracións
foron ratificadas pola propia estatística penal española, que admite
que a inmensa maioría dos presos
da ETA deixa a organización unha
vez que saen da cadea.♦

Bilbao
Nunca falla. O Frente do Norte é
a proba do algodón para Aznar e
o seu séquito de Reis Magos que
nos deixan como agasallo navideño un novo retroceso do sistema democrático: a implantación
da cadea perpetua de feito. Xustamente cando máis arreciaban as
críticas contra o Goberno español
pola súa xestión na marea negra,
a bombilla préndese na cabeza de
Aznar e decide resgatar unha das
súas promesas estrela electorais:
a ampliación das penas para os
condeados por terrorismo. De 30
a 40 anos. Nunha primeira escoita, a medida soa ben nos ouvidos
dos eleitores, fartos de tanta senrazón e desfeita. Pero estamos
ante un paso atrás na democracia

Condenas e vinganzas
DANI ÁLVAREZ

O Goberno español amplía as penas contra os condenados por
terrorismo de 30 a 40 anos para desviar a atención informativa.
tan ou máis grave que a propia
Lei de Partidos.
A pobreza argumental do Ministro de Xustiza, José María
Michavila, ao expor a reforma
foi tal que tivo que recurrir á
mentira (algo nada novo, por outra parte) e ás vítimas, como xustificación de algo tan pouco efi-

caz. Nos últimos 20 anos, só 5 do
total dos condeados por terrorismo voltaron a integrarse en ETA.
Unha porcentaxe bastante baixa
se a comparamos con outros tipos de delincuencia que, desde
logo, non xustifica un endurecimento das penas. A outra idea de
Michavila é que as vítimas recla-

maban isto. Moi ben. Hai que escoitar ás vítimas, teñen moito
que dicir, pero o que digan as vítimas non é patente de corso.
Unha vítima pode dicir que os
terroristas teñen que “apodrecer
no cárcere”, pero un responsábel
político non o pode dicir.
Ademais, ¿aínda pensa alguén

que a posibilidade de pasar 10
anos máis en prisión botará atrás
a alguén que quer militar en
ETA? Ou dito doutro xeito, ¿por
que 40 e non 50 anos? Xa postos... Isto é a cadea perpetua de
feito. Alguén que entre no cárcere
con 25 anos podería sair con 65,
de maneira que o principio de
reinserción do delincuente, que
ten que primar antes que o de castigo nunha sociedade democrática, quedaría trocado en palla. Estamos ante outra medida artificiosa que non solucionará nada, que
non fará desfalecer a ninguén
convencido de formar parte de
ETA, unha organización cuxa raíz política debe levar a solucións
políticas, e non só represivas.♦

MONCHO LEAL

A

s loitas de
liberación que no
mundo teñen
sido serían imposíbeis
de gañar se non se
contara cunha decidida
actuación da
poboación, que de
colonizada pasa a ter
categoría de cidadanía.
En todo proceso hai
características que son
propias, xenuinas, e
outras que son
comparábeis a outras
de similares condicións.
Aínda que masivos, non
son procesos anónimos.
A independencia de
Cuba, realizada
realmente no ano 1959,
cando se proclamou o
primeiro territorio
libre de América, non
se pode concebir se non
se ten en conta o que
supuxo para a illa a
actividade de José
Martí. Semella incríbel
que unha soa persoa,
unha vida de apenas 42
anos, fora quen de
despregar actividades e
accións no terreo
cultural e político que
facilitaron a toma de
conciencia para a xente
de todo o continente.
Nesta época de novas
tecnoloxías sorprende
máis saber que aquel
home se movía dun país
a outro, naqueles anos
de finais do século XIX.
Estes días o mundo que
non se cala, o
insubmiso, conmemora
o CL aniversario do seu
nacemento. En Cuba
celebrarase a
Conferencia
Internacional polo
equilibrio no mundo,
onde o noso país estará
representado, xunto a
personalidades
recoñecidas. A esta
beira, nas
universidades e nas
cidades haberá unha
morea de actos, con
conferencias, coloquios,
recitais poéticos e
musicais e máis un
libro que lembrarán ao
independentista
cubano, e que é un xeito
de dalo a coñecer. Hai
moita xente que non
sabe que o
“Guantanamera”
cántase con versos de
Martí, e que éste, a
máis, tivo unha
actividade intelectual e
subversiva que o levou,
con dezaseis anos, á
cadea, e a vivir no
desterro boa parte da
súa curta vida. Morreu
en combate en 1895,
sendo sempre
consecuente co seu
♦
pensamento.♦

Gran Bretaña prepárase para a guerra baixo a síndrome da ricina

Os EE UU inician o cerco ao Irak
no medio dunha escalada nuclear
CÉSAR LORENZO GIL
Washington dálles os últimos
zurcidos aos seus planos de
guerra xusto no momento no
que en varios puntos do mundo se descobren programas de
desenvolvemento nuclear. George Bush segue acusando o réxime de Bagdad de promover armas de destrución masiva mentres negocia con Corea do Norte ou a India, que si están fabricando armamento atómico.
Bush aínda non negou que o primeiro ataque aéreo contra o Irak comece a mediados de febreiro. O
traslado de soldados, oficiais e estrategas cara a Arabia Saudita, Kuwait e Qatar segue a bo ritmo e hoxendía o groso do exército norteamericano ten a base perto do Golfo
Pérsico. Ademais, a diplomacia estadounidense conseguiu axuntar ao
proxecto a Francia, un dos países
máis independentes no eido internacional dos seus aliados da OTAN.
A escusa dos EE UU para proceder a invadir o Irak caeu nunha
contradición máis nos últimos días. Se Bush insiste en que o poder
de Sadam Husein medra cada día
gracias ás armas nucleares e químicas que se están a producir nas
súas paupérrimas fábricas (unha
hipótese que non defende ninguén,
nin sequera parte do servicio secreto norteamericano), outros estados proclaman publicamente o seu
desexo de desenvolver armas atómicas. Corea do Norte utiliza a
confrontación con Washington pa-

A fase aérea do ataque ao Irak podería durar un mes, segundo os militares dos EE UU.

ra unir un pobo que pasa miseria.
O goberno da India pasea os seus
novos mísiles de medio alcance
polas rúas da capital e permítese
advertirlle a Pakistán que pode
“quedar reducido á nada”.
Diplomacia a falta de petróleo
Mais nestes casos, o Pentágono
prefire negociar, buscar puntos de
interese común e en ningún momento se fala de grave ameaza, aínda que os coreanos estean no famoso ‘Eixo do mal’ e incluso o secretario de Exteriores, Colin Powell,
avisase no pasado de que o seu país podería manter dúas guerras a un

Os sucesos precipítanse en Corea do Norte sen unha lóxica
aparente. En abril do pasado
ano, Kim Jong-il, despois da
visita a Pyongyang do emisario
sudcoreano, Lim Dong-won, o
arquitecto da política de distensión, estaba disposto a relanzar
o proceso de acercamento a Corea do Sur e a
reanudar as negociacións con Estados Unidos. Ata ese momento, Pyongyang viña esixindo de Washington o abandono de toda retórica hostil antes de reemprender calquera
contacto. Lonxe quedaran os tempos de Bill
Clinton, agora acusado de ceder á chantaxe
nuclear, coa “connivencia do inxenuo Jimmy
Carter”, segundo afirmaba recentemente William Safire en The New York Times.
Uns meses máis tarde, sen embargo, as
dúas Coreas protagonizaban a maior batalla
naval no Mar Amarelo dos tres últimos anos.
O enfrontamento producíase xusto despois de
que Estados Unidos fixase unha data para reanudar as conversas bilaterais con Corea do
Norte. Con mortos e feridos a unha e outra
banda, a militarizada liña do paralelo 38 ameazaba con trasladarse á sempre delicada fronteira marítima, trazada nos anos cincuenta por
Nacións Unidas e que impide ao Norte acceder a unhas augas nas que abunda a pesca.
E agora, despois do anuncio da reanudación do programa nuclear, os inspectores da
Axencia Internacional da Enerxía Atómica,
abandonan Corea do Norte, a requerimento
das autoridades de Pyongyang que aducen
como causa da súa decisión a suspensión do
subministro de petróleo pesado por parte de
Estados Unidos, segundo se estipulaba no
chamado Acordo Marco de 1994 e que con-

tempo. De feito, na Casa Branca xa
se desbotou esta idea e moitos prefiren armar o goberno de Seúl para
que se produzan algunhas escaramuzas na fronteira, tal e como denuncia o goberno de Piongiang. Pero este plano parece feble, tendo en
conta que en Corea do Sur tomou o
poder un goberno moi crítico cos
EE UU e neste ano xa se produciron varias manifestacións multitudinarias en contra da inxerencia
estadounidense neste país.
En troques, Bush segue insistindo en que é fundamental conseguir a estabilidade total no mercado petrolífero. Incluso o ministro
español de Economía, Rodrigo

Aquí fóra

Rato, falaba de que o ideal para o
ano 2003 era alcanzar o barril de
cru a 20 dólares (agora supera os
29). O propio Bush recoñeceu que
os aliados máis activos no ataque
recibirán parte das inmensas reservas petrolíferas iraquís.
No Reino Unido, o labor para
facer favorábel a guerra conseguiu
un aliado de última hora. Os supostos ataques con ricina (un poderoso veleno) crearon unha síndrome só comparábel coa do carbunclo que levou o pánico aos EE UU
a finais de 2001. Aproveitando o
clima de medo, Tony Blair chamou
os reservistas para actuar proximamente na campaña do Irak.♦

bas Coreas coa fin de manter a
ameaza dun Estado paria que
xustifique a construción e o despregue do novo sistema de defensa antimíseis. Pola contra, a
perspectiva da distensión atopaXULIO RÍOS
ría hoxe vieiros cómodos, aínda
que non espectaculares, atentemplaba a clausura dos seus reactores de dendo á elección de Roh Moo-hyun como
grafito moderado, a cambio de dous reac- presidente de Corea do Sur. Roh, que tomará
tores de auga lixeira e 50.000 toneladas de posesión do cargo en febreiro, é partidario da
petróleo ao ano. Estes dous compromisos chamada sunshine policy do seu antecesor,
sempre foron a remolque e case nunca se Kim Dae-jung, e tamén da retirada dos 37.000
cumpriron os prazos
soldados que 50 anos
previstos. Por iso,
despois da guerra de
Pyongyang urxe un noyongyang di reanudar Corea aínda se resisten
vo diálogo. A fin de
a abandonar a penínsuo programa nuclear pola la. En Xapón, que tacontas, non outra cousa
subxace nesta escenifise aproximara a
suspensión do subministro mén
cación. As autoridades
Pyongyang, quedan
norcoreanas, tristemende petróleo pesado por 55.000 soldados.
te, tiran como concluPero probabelmenparte dos EE UU”
sión dos seus esforzos
te China é o obxectivo
de apertura (diplomátiúltimo da presión estaca, económica, etc) que
dounidense. Como silles ía mellor coa política de tensión. ¿Cómo nalaba Safire, se Corea do Norte existe é
normalizar as relacións cos países máis im- porque o exército chinés a salvou da derroportantes do mundo se a Bush se lle dá por ta fronte ás forzas de Estados Unidos.
incluílos no axis of evil?
Lonxe das intrigas internacionais, a poPasados máis de dous anos do encontro boación norcoreana, azoutada pola fame,
histórico entre os líderes de Corea do Norte e despois de 50 anos de réxime autárquico,
do Sur, o proceso de reconciliación está seria- padecedendo a represión e o racionamento,
mente ameazado. O cambio de orientación na asume as privacións inevitábeis dunha ecopolítica estadounidense conlevaba o serio ris- nomía que destina a cuarta parte da riqueza
co de provocar o abandono de Pyongyang da nacional a manter un Exército e unha demoratoria nas probas de míseis nucleares e a fensa nuclear que conducen a ningures.♦
reanudación da produción de plutonio. O goberno de Bush viña perseguindo anular calXULIO RÍOS é director do Instituto Galego de Anáquer oportunidade de reconciliación entre am- lise e Documentación Internacional, www.igadi.org

Corea ¿sen norte?
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As afeccións berraron contra a maré negra por separado

Goles de máis e berros de menos en Riazor
CÉSAR LORENZO GIL
Os siareiros do Deportivo primeiro calaron, logo berraron
contra a maré negra e finalmente cantaron os tres goles
do seu equipo. Os do Celta sufriron máis e de seguro estrañaron poder cantar a coro cos
grandes rivais algunha consigna nas bancadas de Riazor.
A afección deportivista captou
a xogada de Augusto César
Lendoiro. Se era certo que non
quería ver célticos e coruñeses
pedindo dimisións, alomenos
tivo que sufrir que o ‘Nunca
máis’ soase máis alto en Riazor
que o ‘Vigo, no’.
Antes do encontro, varias
peñas deportivistas concentráronse para protestaren pola xestión da crise do Prestige e esixiren dimisións políticas. A noitiña de chovisca na Coruña adiou
a chegada ao campo ata case a
mesma hora do choque. Cando
os afeccionados chegaron a Riazor, xa estaban no seu recanto
habitual os siareiros celtistas (a
única peña que viaxou foi a dos
Celtarras, que non está na Federación de peñas). A estampa
era case ridícula. Cincuenta homes vixiados por case tantos policías nun espacio limitado por
eles mesmos e arrodeados por
un mar de plástico e cemento,
lonxe dos deportivistas. O oco
que quedaba estaba destinado
aos demais siareiros vigueses e
a súa ausencia foi unha especie
de silencio da parte da afección
galega obrigada a non aplaudir
o Deportivo-Celta.
Ao comezar o partido, a afección do Dépor cumpriu a ameaza

Mauro Silva, esquerda, e Catanha representaron as dúas facianas do partido, o acerto e o erro.

de protestar en silencio durante
os primeiros cinco minutos do
choque. Case ningún son saíu
das gorxas duns siareiros que
trababan na lingua para non animar as arrancadas de Víctor, Makaay e compañía. Os celtistas
responderon despregando as
bandeiras negras do ‘Nunca
máis’, que combinaban perfectamente coas bufandas celestes.
Despois do silencio, chegou
o balbordo. Case todo o campo
entoou os xa clásicos “Dimisión” e “Incompetencia” entrementres desfilaba polas bancadas unha pancarta que todos os

deportivistas quixeron ter no colo: “Galiza chora fuel España
culpable”. Mais ao chegar á metade do seu percorrido, a tea esvaeceuse.
3-0 inxusto
Foi no minuto 40 cando os afeccionados coruñeses souberon realmente que estaban nun partido
de fútbol e que o Deportivo estaba a perder a batalla táctica. Só
Donato e Mauro Silva se salvaban dunha crise global na que o
Celta paseaba con tranquilidade
aínda que non se achegaba a

Juanmi. O fallo de Catanha, nunha máis das súas obras mestras
da arte absurda do non gol, marcou o final da oportunidade dos
vigueses de marcaren.
A partir do gol de Tristán,
houbo alivio nas gorxas dos coruñeses. O 2-0 de Sergio calmou
o campo, devolveu as ganas de
berrar “Dimisión” e serviu para
degustar como sibaritas a mestría do sabio Donato e comer as
uñas cada vez que Juanmi perdía
a concentración.
Era cando andaba pendurada a enorme pancarta de “¡Selección galega xa!” nos domi-

nios dos Riazor Blues que se
soubo que o Celta ía perder e
que o resultado podería ser
maior malia as poucas chegadas
dos deportivistas. Os cambios
de Miguel Ángel Lotina foron
inútiles (Vágner enterrouse no
medio campo) e só Edu e Gustavo López confiaron nunha remontada a través de ataques directos pero inxenuos. O tiro ao
pau do arxentino rubricou a derrota viguesa mais demostrou
que os celestes non merecían
voltar para a casa sen faceren
alomenos un gol.
O terceiro gol de Luque é
inútil para entender o partido. Á
parte de que naceu nun fóra de
xogo, imprimiulle ao marcador
unha contundencia que non existiu no dominio deportivista. Certo é que o 3-0 fixo felices os siareiros e quedará como o resultado máis indiscutíbel dos últimos
enfrontamentos entre coruñeses
e vigueses pero incluso para o
adestrador branquiazul, Javier
Irureta, resultou enganoso. “O
Celta non fixo méritos para saír
derrotado así”, dixo con modestia na sala de prensa.
Contodo, o mellor do partido, alén da reacción do público
ao veto de Lendoiro, é comprobar que Donato Gama da Silva
segue a ser un exemplo para os
deportistas de todo o mundo.
Foi o mellor do encontro e
arrancou un sorriso de todos os
maiores de corenta anos. Hai un
dito que recolle Aníbal Malvar
nunha súa novela: “Empezas a
facerte vello cando os teus ídolos futbolísticos son máis novos
ca ti”. Pensando en Donato, esta
máxima alonga a mocidade.♦

Os irmáns
Bernárdez
deixan o
motocross
A.N.T.
Abel e Moisés Bernárdez, os
máis importantes competidores
de motocross de Galicia, anunciaron que deixan a competición.
A saga dos Bernárdez, xa mítica
no noso país, aínda conta co concurso do outro irmán, Aarón, que
segue no mundial de 125 centímetros cúbicos.
Os irmáns de Cangas levaban
vintedous anos competindo e comezaron o seu ronsel de títulos
estatais en 1987, cando Moisés
vence no Campionato de España
de 80 cc. Entre o propio Moisés
e Abel gañaron un total de 16 títulos españois e gañaron un posto de honra no deporte galego.
Os cangueses comezaron na
competición con a penas sete
anos pero xa rapidamente conseguiron éxitos que chamaron a
atención non só en Galicia senón
na prensa internacional. Agora
retíranse para buscaren novas vías profesionais aínda que seguirán vinculados ás motos.♦

CINCUENTA ANOS DE
RAMÓN VILAR PONTE
Homenaxe a
Fernández del Riego
Unha lenda viva é o título da exposición
aberta na Casa Galega da Cultura de Vigo
dos días 7 de xaneiro ao 2 de febreiro para
homenaxear a Francisco Fernández del
Riego no seu 90 aniversario. No acto de
inauguración presentouse tamén o libro
Desde a miña fiestra, do que o galeguista é
autor e no que elabora trece retratos de personaxes que compartiron a súa vida como
Castelao, Otero Pedraio, Vicente Risco,
Dieste, Bouza Brey, Ánxel Fole, Blanco
Amor ou Cunqueiro. A mostra recolle a traxectoria vital e a bibliografía de Del Riego.♦

Gilberto Gil xa é
ministro de cultura

Feliz aniversario de
Eugénio de Andrade
Poetas e artistas plásticos darán os parabéns a Eugénio de Andrade o próximo
día 18 cando se celebre a homenaxe organizada polo 80 aniversario do poeta.
Ramos Rosa, Herberto Helder ou Vasco
Graça Moura son algúns dos credores
que dedicarán un poema inédito a Eugenio de Andrade nun acto que se celebrará
na Biblioteca Almeida Garrett de Porto
onde se instalará unha exposición con outra de 23 artistas creadas a partir dun dos
seus poemas. Entre eles algúns dos máis
coñecidos da plástica portuguesa, Júlio
Resende, Júlio Pomar ou Graça Morais.♦
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O músico Gilberto Gil tomou posesión do
cargo de ministro de cultura no governo
brasileiro presidido por Lula. O intérprete
e compositor e unha das figuras máis relevantes do coñecido como tropicalismo,
xunto a Caetano Veloso, sinalou que continuará a súa carreira artística nos fins de
semana e reclamou para o seu país unha
cultura comprometida contra a pobreza e
as desigualdades sociais. Afirmou que
quere fomentar a creatividade e situar a Brasil como referencia cultural do mundo.♦

Caricatura realizada por Xose Ramón Vilar Chao do seu pai.

urante tres días en Lugo –o 16 ao
18 de xaneiro– recuperarase a
figura de Ramón Vilar Ponte nun
encontro que quere ser tamén
homenaxe ao galeguista cincuenta anos despois da súa morte. Na praia
do Matadeiro da Coruña o día 12 será Man,
o alemán de Camelle, o que recibirá unha
homenaxe organizada pola Plataforma
Nunca Máis días despois da súa morte no
medio do desastre do Prestige. No día se-

D

guinte, en Cee mirarán a traxedia con ironía
no festival do Clube da Comedia promovido para recadar fondos co fin de paliar os
efectos do atentado contra o mar. O petroleiro segue a marcar a actualidade cultural
nunha semana na que se estreará a película
Trece badaladas, dirixida por Xavier Villaverde sobre unha novela de Suso de Toro e
Ignacio Basallo abrirá unha exposición no
Centro Galego de Arte Contemporánea.♦
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As boutiques do libro

Librerías
especializadas

Máis de trinta librerías
especialízanse en náutica, relixión, infantil ou feminismo
MAR BARROS
Lonxe das grandes superficies,
comezan a agromar polo país
espacios especializados en pequenos eidos temáticos, a xeito
de oasis en miniatura para un
público esquecido polos fondos das librerías convencionais. Son os establecementos
especializados, náuticos, relixiosos, infantís ou feministas,
claros vencedores na guerra
dos contidos que se atopan indefensos na batalla dos prezos.
Cando a especialización se ergue como unha tendencia xeral, as librerías especializadas
comezan a acadar un oco no
mercado ao dar cobertura a colectivos ou temáticas específicas que non teñen cabida, ou só
unha presencia anecdótica, nas
librerías convencionais.
A banda deseñada, o sector
náutico, a literatura infantil ou
feminina, o eido da Medicina, da
Arquitectura, do Dereito ou da
Informática, a ecoloxía, o libro
galego e portugués ou a temática
relixiosa. Todas estas temáticas
atopan o seu pequeno recuncho.
Así Andel en Vigo, Tótem en Lugo, Formatos na Coruña e Torga
en Ourense van tecendo un mapa de puntos de venta especializados, localizados especialmente nas cidades máis importantes.
“Cada unha das librerías,
ademais de ser un centro especializado, preséntase tamén como un centro de información”,
explica Beatriz Suárez Briones,
profesora da Universidade de
Vigo e propietaria da librería
Hades, pero engade que “é unha información informada, porque os profesionais que están
ao cargo deste tipo de establecementos dominan amplamente
a temática, podendo asesorar os
clientes sobre fondos, ensaios,
un servicio que non se consigue
en calquera macroespacio, pola
imposibilidade que implica dominar todas as materias”.
Dificultades
da especificidade
A pesar de que a especialización
é unha tendencia en alza, ao
tempo que supón unha vía economicamente rendíbel, a apertura deste tipo de establecementos
implica importantes dificultades, tanto de público como de
ventas, especialmente nun contexto onde a maior ganancia do
sector sitúase no libro de texto.
En Galicia as librerías especializadas redúcense a una trintena, xa que o dominante son os
establecementos convencionais,
que ás veces presentan unha
maior cantidade de fondos nunha temática concreta. Como explica Beatriz Brionés “téndese
cara a especialización, aínda que
no país imos pouco a pouco,

Banda Deseñada
Tanxencias Cómic
(A Coruña)
■ Kómic; A Gata Tola
(Compostela)
■ Tótem (Lugo)
■ Quiosco Sousa;
Mazinguer; Norma
Cómics (Vigo)
■

Medicina
Maside (A Coruña)
Nóbel (Ourense)
■ Carrera (Vigo)
■
■

Técnica
■

Grafos (A Coruña)

Galego e Portugués
Sargadelos (principais
cidades galegas,
Madrid e Barcelona)
■ Couceiro (A Coruña)
■ Couceiro; Pedreira
(Compostela)
■ Torga (Ourense)
■ Cartabón; Andel (Vigo)
■

Muller
■

María Balteira
(Compostela)

Relixiosa
■
■

San Pablo (Compostela)
Don Bosco (Vigo)

Homosexual e Feminista
■

Hades (Vigo)

Infantil
■

Libros para soñar (Vigo)

Informática
Interior da librería Hade, especializada en temática homoxesual e feminista.

porque existe a necesidade de
satisfacer unha demanda específica, que se converte ademais
nun xeito de dinamizar culturalmente cidades como Vigo”.
Inicialmente os vendedores
das librerías especializadas non
notan o tirón da competencia
porque os contidos diferenciados fan que loiten nun espectro
diferente de mercado. Sen embargo, nos puntos de confluencia, coas grandes superficies
prodúcese unha situación de
competencia desleal. Como explica Luz Cao, propietaria de
Cartamar-Náutica “desde que
abriron na Coruña El Corte Inglés ou Continente moitos dos

nosos clientes, que están obrigados por lei a mercar unha serie de libros do mar, marcharon
porque alí mercan máis barato”.
A resposta do público
Atraídos polo trato personalizado, polo coñecemento do
persoal e a especificidade da
materia, cada vez é, con todo,
maior o número de clientes que
acoden a este tipo de locais.
“Ás veces veñen de moi lonxe
porque saben do que nos están
falando” comenta o propietario
de Tanxencias, “pero tamén temos unha clientela fixa”.
Unha das últimas incorpora-

PACO VILABARROS

cións dentro da rede de librerías
especializadas aconteceu o pasado mes de decembro coa inauguración en Vigo de Hades, o primeiro espacio multicultural de
Galicia, centrado na venta de libros relacionados coa temática
homosexual e feminista. “Consideramos que era un ámbito esquecido no mercado galego ao
tempo que existía unha necesidade por parte do colectivo gai de
crear espacios que materializasen
a súa política identitaria, como
calquera grupo minoritario”, explica Beatriz Suárez Briones,
propietaria do local. “Sen embargo, a apertura en cidades como
Vigo aínda é un risco”.♦

■

Libroteca (Vigo)

Náutica
■

Cartamar-Náutica
(A Coruña)

Arquitectura
■

Formatos (A Coruña)

Dereito, Empresas e Economía
■

Universitaria Sur (Vigo)

Ecoloxía
■

Gandal (Vigo)

Idiomas
Babel; Linguasmundi
(Vigo)

Auxe da banda deseñada
Un apartado destacado dentro
dos establecementos especializados céntrase no mundo da
banda deseñada. Cada vez van
xurdindo máis tendas de cómic
porque, como explica Fernando
Sampedro Sánchez, propietario
de Tanxencias, único establecemento específico adicado a esta
temática na cidade de Coruña,
“é un ámbito que vai adquirindo

progresivamente máis lectores,
algo que se nota nas ventas”.
Os traballos dos debuxantes galegos como Kiko da Silva ou Miguelanxo Prado, os tebeos Manga, a banda deseñada
europea, as coleccións de superheróes, obras descatalogadas ou calquera articulo relacionado co mundo do cómic
poden atoparse en calquera dos

sete establecementos espallados pola xeografía galega.
“Nas librerías convencionais case non se atopa cómic,
o único que venden son as historietas de Mortadelo e as de
Asterix, pero a banda deseñada é moito máis”, apunta Fernando Sampedro, “mentres
que os puntos especializados
dispoñen de practicamente o

99% das novidades nese ámbito específico”.
Ademais das novidades,
cada tenda presenta outro servicio, a posibilidade de mercar
por catálogo. “Non nos preocupa o feito que, ás veces, non
veñan recoller os pedidos, porque todos os libros, antes ou
despois, acaban encontrando
un comprador interesado”.♦

O ‘Prestige’:
desfeita
natural
VÍTOR VAQUEIRO

N

o mes de setembro de
1927 visitaba Vigo o
avión Marabú. O obxectivo da viaxe –alén da lóxica
mariscada que o Marqués de
Quintanar e parceiros
perpetraban– era a de considerar
a hipótese de poñer en funcionamento unha liña aérea que, partindo de Ferrol ou A Coruña, fixera o traxecto até Lisboa, con
escalas nas cidades de Vigo e
Porto. O estabelecemento da devandita liña tentaba unha
conexión ao longo da fachada
atlántica galego-portuguesa, de
tal maneira que o percurso entre
Ferrol e Lisboa se levase a
termo en 6 horas.
Dende a viaxe do Marabú
transcorreron tres cuartos de
século e segue sen existir a arelada conexión. O camiño de ferro máis veloz que une Ferrol
con Lisboa emprega catorce
horas e vinte minutos na viaxe.
Que ficou do Marabú e do
prego de agravos recibidos polo
país e que, nun informe elaborado pola Cámara Oficial de
Comercio, o rei Afonso XIII
houbo de aturar na visita galega
daquel ano? Que aconteceu cando, no 36, os golpistas de África
derrubaron un governo que, segundo eles, conducia a nación e
o estado cara a desfeita?
Aconteceu que, dende o
primeiro dia a Galiza entregou
soldados, comestíbeis e fornecementos ás tropas dos
rebeldes que, con esa axuda
impagábel, venceron na
contenda. A seguir, e como resultado da mesma, un governo
amigo, que presidiu un galego,
instalou-se en Madrid durante
catro décadas. E podemos perguntar-nos cal foi a xestión
dese governo amigo?
Ao longo de 40 anos case
méio millón de galegos –que se
suman aos que emigraron na primeira parte do século– tiveron
de deixar a Terra. As comunicacións do governo amigo foron a
humillación do País inteiro, con
nomes exquisitos: Plan Redia,
Accesos a Galiza. As autovias
ficaron rematadas con dez anos
de retraso, os trens AVE programaron-se a velocidades metade
das desenvolvidas noutras zonas
do Estado. E todo iso baixo o
governo amigo de Franco, con
ministros amigos como Fraga,
baixo o governo inimigo de
González –onde Caballero e
Touriño eran, porén, amigos–
baixo o governo amigo de
Aznar.
Por iso, a catástrofe do
Prestige foi natural e previsíbel;
obedece a unha lóxica implacábel, validada por séculos, e
repetira-se exactamente igual
sempre que aparezan situacións
semellantes. Outra cuestión é
que moitos galegos non queiran
coñecer esta obviedade e
teimen en non se facer esta pergunta chave: españois, para
que? Quere dicer-se: venceren
dunha vez ese complexo
estraño de Peter Pan, o miúdo
que non queria ser adulto.♦
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Concertos e caceroladas en todo o
país o 1 de febreiro
Trece cantautores actuarán o martes 21 de xaneiro
en Compostela no festival Canto de Autor por Galiza
A.N.T.
Será un “concerto expansivo”. A iniciativa parte da Plataforma contra a Burla Negra e consistirá na realización á
mesma hora do día 1 de febreiro en todas as comarcas do país de concertos, recitais e representacións de teatro como
protesta pola desfeita do Prestige. Concentracións de caceroladas acompañarán a maior parte das actuacións culturais.
Como unha “intervención contra
a incompetencia” propoñen a
xornada do día 1 de febreiro desde a Plataforma contra a Burla
Negra. Despois do apoio masivo
da marea gaiteira de Compostela
e da Noite dos Reis do Chapapote de Vigo, o colectivo cultural da
plataforma Nunca Máis propón o
que chaman “Concerto expansivo” ideado como unha manifestación artísticas que se producirá simultaneamente en todas as comarcas do país. En moitas das localidades celebrarase nesa xornada unha cacerolada para meter
máis barullo de protesta. Por outra parte, a platafoma Nunca Máis
de Pontevedra máis o colectivo
Chapapote proxectan unha xornada que se celebrará a mediados
de febreiro na que se encherá a cidade de manchas artísticas.
Milanés, Paco Ibáñez e
tantos outros
Máis de vinte anos levan sen
coincidir nos escenarios algúns
dos trece cantautores que o día 21
participarán no concerto Canto
de autor por Galiza que se celebrará no Multiusos do Sar de San-

tiago ás 20:30 horas. Pablo Milanés, Xavier Ruibal, Uxía Senlle,
Luis Pastor, Batallán, Pedro Guerra, João Afonso, Pi de la Serra,
Paco Ibáñez, Moncho Alpuente,
Emilio Cao e Rodrígo Romaní
confirmaron a súa asistencia a un
concerto que se presenta como un
acto pola defensa da dignidade de

Esculca,
os domingos
no Obradoiro
Todos os domingos, das 13
ás 14 horas o colectivo Esculca, Observatorio para a
defensa dos direitos e as libertades, convoca unha concentración na praza do Obradoiro de Compostela para
esixir “responsabilidades políticas dos que, coa sua nugalla, desprezo e prepotencia,
son responsábeis da formidábel traxedia”. A concentración de Esculca celébrase
desde hai un mes.♦

Mai més
dos
escritores
cataláns
O domingo 12 homenaxearase a Man
na Coruña, recentemente falecido.

Galiza. Con eles estarán máis de
dez poetas, entre eles, Méndez
Ferrín, Ramiro Fonte, Xosé Mª
Álvarez Cáccamo, Xulio Valcárcel, Chus Pato, Salvador García
Bodaño, Ana Romaní, Pilar Beiro, Antón Dobao, Antón Lopo,
Daniel Salgado, García Teixeiro e
o cubano Ramón Fernández Larrea. Leranse comunicados de
apoio de Gabriel García Márquez
ou Eduardo Galeano.
Non son as únicas convocatorias do mundo da cultura que
se presentan nos próximos días
como actos de protesta contra a
traxedia do petroleiro. O luns 13
de Xaneiro o pavillón de Cee
acollerá unha representación do
Clube da Comedia na que se espera a participación, entre outros, do Gran Wyoming, Mestre
Reverendo e Pablo Carbonell e
a víspera, na praia do Matadeiro
da Coruña, faráselle unha homenaxe a Man, o alemán de Camelle recentemente falecido.♦

Vinte textos de poetas e narradores cataláns compoñen o libro Mai més- Nunca máis (Els
escriptors contra el silenci)
que ven de publicar Brosquil
Edicións. O escritor catalán de
orixe galega Xulio Ricardo
Trigo foi o encargado de facer
a selección e prologar o volume do que se destinará a recadación das vendas ás confrarías de Lira e O Pindo. Os autores que colaboran no libro
son Josep Ballester, Jaume
Benavente, Joaquim Carbó,
David Castillo, Alfons Cervera, Toni Cucarella, JosepFrancesc Delgado, Josep Maria Fonalleras, Manel García
Grau, Ramón Guillem, Antoni
Mari, Jesús Moncada, Maria
Antònia Oliver, Miquel de Palol, Jaume Pérez Montaner,
Josep Piera, Maria Mercè Roca, Antònia Vicens e Vicenç
Villatoro ademais do propio
Xulio Ricardo Trigo.♦
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Poesía épica
medieval

A novela dun ilustrado
Vítor Vaqueiro presenta un exercicio de estilo humanista
Título: Os nomes da morte.
Autor: Vítor Vaqueiro.
Edita: Galaxia.

A literatura non é nunca couto
pechado, na súa esencia encontra unha inmensa capacidade de
transformación. Hoxe, en pleno
proceso de descomposición da
mentalidade racionalista que
caracterizou a modernidade,
cando a capacidade de renovación da novela semellaba adentrarse nun enfermizo círculo vicioso de autodestrucción (ás Non
veces bastante importa
estéril e repemoito
titivo), neste
intre aparece que se
unha obra co- resolva
mo Os nomes o posíbel
da morte. Trá- crime,
tase da novela senón as
dun ilustrado consideque demostra e
racións
afortala todo
canto dixemos que o autor
ata aquí. E fai- intercala.
no
botando
man dos recursos característicos do século
das luces: a digresión e a interrupción, de que tanto gustaba
Diderot, como método para introducir no texto o saber de diferentes áreas do coñecimento.
Poderiamos cuestionarnos
o carácter de novela desta obra
(xa o narrador manifesta dúbidas de que o que está facendo
sexa unha narración), pero esas
dúbidas xorden se consideramos o texto desde a acepción
máis frecuente nos nosos días.
No Grand Siècle, sen embargo,
as nouvelle, termo preferido
sobre o de roman ou histoire,
constituían tiradas de relatos
con historias que remitían a outra suprahistoria na que, ás veces, se integraba o narrador,
como protagonista. Desta maneira achegámonos a como é
realmente Os nomes da morte.
De Vítor Vaqueiro gardamos aínda a grata impresión
que nos deixara en Os xenerais
de África, obra dun narrador
solvente e minucioso que moldea cada palabra, con mimo de
ouriveiro vello, con especial
habelencia na amplificatio, en
contar todo de todo, diseccionando cada parte con precisión
e oportunidade. O relato central
(“As desavantaxes da defensa
en liña”) ben pode considerarse
un adianto do que agora atoparemos en Os nomes da morte.
Estamos agora ante unha
obra composta por oito relatos
que compoñen algo que ben se
pode chamar novela. Estes oito
relatos ou capítulos teñen como finalidade aclarar (se é posíbel) a estraña morte de Herminio Rotea. Cada un deles
ofrece a visión que deste feito
teñen a muller (Erundina), a filla dun amigo (Dalia, filla de

Vítor Vaqueiro.

Uxío Piñeiro, que nacera no
mesmo día, mes e ano que Herminio, a morte do cal semella
estar relacionada coa de Herminio), o abade de Ferreira do
Condado (Xoán Crisóstomo
dos Santos), o mestre de Ferreira do Condado (Elixio Ferreira), o irmán de Herminio
(Duarte), o comisario xefe de
policía de Rio de Janeiro (con
quen tivo tratos e a onde emi-

grara Herminio), e, finalmente,
Rui Herculano do Nascimento
(oxe candomblé, nesta morte
hai cousas que levan a pensar
en forzas extraordinarias, non
naturais).
O narrador compón, tempo
despis de ocorridos os feitos,
cos testemuños de todos eles, a
sustancia de Os nomes da morte. Pero iso, a fin de contas, non
é máis que unha desculpa para

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. O SEÑOR DOS ANEIS III.
O REGRESO DO REI.
J.R.R. Tolkien
Xerais.

1. MULLER NO BAÑO.
Manuel Rivas.
Xerais.

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

2. ANTÓN AVILÉS
DE TARAMANCOS.
Xosé M. Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.

3. UN TRANVÍA CARA A SP.
Unai Elorriaga.
Galaxia.

3. AIRE PARA RESPIRAR.
Antón Baamonde.
Xerais.

4. HARRY POTTER E

4. OS XOGUETES ESQUECIDOS.
Xosé López e Xosé M. García.
A Nosa Terra.
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J.K. Rowling.
Galaxia.
5. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro.
Galaxia.

5. A ETAPA PORTUGUESA DE
COLÓN.
Xoán Bernárdez Vilar.
Galaxia.

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

falar de moitas outras cousas
relativas ao ser humano, desde
os asasinatos (eses dos que non
se quere falar) do Golpe de Estado franquista (ese que non se
quere recoñecer), á escolla de
nomes para as persoas, aos escritores casteláns que aldraxaron á Galiza, ás benzóns da
Igrexa para os nazis, diversos
momentos e movementos de resistencia de pobos oprimidos, á
pobreza e riqueza, o Marqués
de Sargadelos, os xenocidios ou
a escravitude. Como di o narrador (páx. 51) “... os mecanismos e propagación, se así se
pode falar, do pensamento posúen unha lóxica profunda, rexida en derradeiro termo por reaccións constantes de natureza
química desencadeantes de asociacións ininterrompidas, de
variado xorne, que poden
presentarse como alleas ou
inintelixíbeis, conexións nas
que, ás veces, se xera o propio
proceso da escrita”.
Velaí que, no corpo da novela se integran, sempre como digresións oportunas, citas bíblicas, a botánica, a filosofia, mitoloxía, historia, lingüística, física,
antropoloxía, fotografía, política
ou música, como representantes
das principais áreas de coñecemento (digamos, de paso, que
unha bibliografia e un índice
analítico acompañan o texto). E
non é este un aspecto paralelo á
liña narrativa central. Ten inclusive máis importancia que ela.
Non importa moito que se resolva o posíbel crime, senón as
consideracións intercaladas.
Procedemento este das digresións que é outra forma de desculpar (e fomentar) o esquezo
inmediato que produce a anulación do fío argumental único,
que en A memoria do boi (Xosé
Vázquez Pintor) ou Concubinas
(Inma López Silva) chega a unha expresión inconstestabelmente clara e que provoca dificultades para, os mesmos autores, definiren o que están facendo. Non se pense, sen embargo,
despois do dito, que aquí non se
presta atención ao fío argumental central, pois é a morte de
Herminio a que dá lugar a todo.
Polo demais, o estilo ampuloso, de períodos longos e
amiudados, barroco, exquisíto,
tan típico da retórica clásica e
tan infrecuente nos tempos de
hoxe, onde a desidia na puntuación é a cada día máis fonda,
vén de marabilla para introducir
as digresións. Un estilo que singulariza a escrita de Vítor Vaqueiro de maneira clara. O autor
é especialmente hábil no seu
uso, facendo que toda a artificiosidade se volva naturalidade;
sempre partindo dunha moi notábel riqueza léxica, sen a cal o
anterior sería impensábel.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Antonio González traduce para o galego unha das obras capitais do alemán medieval.
Gregorio é un poema épico
que narra
a vida
dun home
cheo de
pecados
que chega
a se
arrepentir e
alcanza
finalmente
o papado. A
colección
‘Clásicos en
galego’, que
edita a Xunta de Galicia,
recupera agora esta obra do
literato Hartmann Von Aue
(1165-1215), que viviu en
Eglisau, na actual Suíza.
Inclúe unha ampla
introdución e texto do poema
en galego e alemán.♦

Manual clásico
de interpretación
François Riccoboni foi un dos
revolucionarios da formación
dos intérpretes teatrais. A
BibliotecaArquivo
Teatral
Francisco
Pillado
Mayor, dependente
do Departamento de
Galego-Portugués,
Francés e
Lingüística
da Universidade da Coruña presenta agora a súa principal obra, A arte
do teatro, na que se desenvolve un traballo minucioso
sobre os xeitos de aprender
tanto para actores como para
directores. Edición bilingüe,
moi coidada ao xeito de facsímil, con ilustracións tiradas
das primeiras edicións, do século XVIII.♦

Colón en Portugal
Xoán Bernárdez Vilar gañara
en 1992 o Premio Xesús
Taboada Chivite, que organiza o concello de Verín, polo
seu libro A etapa portuguesa
de Colón e a súa viaxe Ultra
Tile, agora editado
por Galaxia.
Nunha
pescuda a
través da
historia camiñando
por
documentos
de distinta
orixe, o historiador
recupera a
orixe do interese de Cristovo
Colón por descubrir a ruta
ocidental cara ás Indias e a
preparación para a longa travesía polo Atlántico cunha
viaxe ao que el chamaba Tile
e que ben podería ser
Islandia.♦
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Un libro para ler en voz alta
Area maior, a estrea de Manuel M. Barreiro
Título: Area Maior.
Autor: Manuel M. Barreiro.
Ilustracións: Marcela Santorum.
Edita: Xerais.

Escolleu este licenciado en
historia e nacido en Caracas
por mor da emigración unha
narración para todos os públicos para comenzar a súa andaina polo mundo da ficción.
Unha narración
coral, O mar é o
unha metáfora protagonismareira para
nos levar alén ta desta
da conciencia, novela
c o n d u c i r n o s curta,
polo vieiro do imaxinativa,
respecto, da onde a
convivencia, linguaxe foi
da recupera- tratada co
ción e rexeneración da ri- mimo dun
queza do noso mestre
artesán
país.
O mar é o
protagonista
desta novela curta, imaxinativa, onde a linguaxe foi tratada co mimo dun mestre artesán, por que Area maior é
un libro para ler en voz alta,
que chanta con firmeza os
valores do ecoloxismo, da
loita pola duración e permanencia dos nosos recursos,
un chamamento ao inconformismo, á busqueda dun mun-

Manuel M. Barreiro.

MARCELA SANTORUM

do mellor, máis xusto e solidario.
Narrado por Adrián, un
cangrexo ermitán que nos vai
presentando aos persoaxes (o
polbo don Paulo, o berberecho
Lucho, Rosalinda a ameixa, o
centolo Camilo,...) que se negan a vivir nun areal que ameaza toda a vida baixo as augas
e onde todo tempo pasado foi

sicos que compoñen Ardentía
presentan, coas gaitas, pandeiretas, cunchas, tambores e
acordeóns quince pezas vivas,
divertidas, con aires portugueses. O traballo preséntase
como unha mostra variada onde teñen cabida as muiñeiras,
as xotas, as rumbas, os pasarúas, os valses ou os
pasodobres.♦

Retellando
Grupo: Ardentía.
Título: Retellando.
Edita: Edicións do Cumio.

O grupo vigués Ardentía ven
de presentar o seu segundo
traballo Retellando, no que
amosa os diferentes estilos, ritmos e instrumentos da música
tradicional galega. Os seis mú-

‘...que o pano
non me namora’
Grupo: Malvela.
Título: “...que o pano non me namora”
Edita: Edicións do Cumio.

Con este traballo discográfico
preséntase o novo grupo musical de Sanguiñeda, Malvela,
composto por mulleres. Aturuxos, gaitas, pandeiretas únense
nun proxecto dirixido por
Uxía Senlle e Segundo
Grandío, que conta, ademais,
co apoio de Xan Eiras, do grupo Irtio, Moisés de Trasmundi,
Toniño López de Treixadura
ou o cuarteto de cordas
Ephimere. Foliadas, muiñeiras,
cantos da sacha, de arrieiro e
camiño ou exemplos do
folclore portugués teñen
cabida en “...que o pano non
me namora”.♦

mellor “Vívese ben na praia
dos Muíños e de Area
Maior,pero os máis vellos din
que antes se vivía mellor.Iso
foi noutro tempo: cando o regato estaba inzado de muíños e
farturento de auga”.
Transpira Area Maior o
amor do autor pola historia, polos mitos, fala coa voz de Belarmino. Contando con sinxe-

leza parte do devalar histórico
de Galiza que paseniñamente
vai enchendo as páxinas do libro como a maré, como a semente da insurrección, encargada de conducirnos a un mundo mellor, ambición íntima de
Manuel Barreiro que envorca
nesta primeira novela os seus
soños e como di por boca dun
dos seus persoaxes “O peor

non é que non se cumpran os
soños, o peor de todo é que non
sexas capaz de soñar.”
Area Maior é o sexto volume da coidada colección A letra dormente, na que atopamos
autores como Agustín Fernández Paz, Fran Alonso, Antonio
García Teixeiro, Gonzalo Navaza ou Xabier P. Docampo.
Non é un libro oportunista como se poidera chegar a pensar
por esa afervoada defensa do
noso mar, neste intre dominado
pola negrume. É un libro fermoso que as ilustracións da
pintora Marcela Santorun embelece aínda máis, enchendo de
cor a esperanza.♦
XOSÉ FREIRE
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Bululú
Nº 3. Inverno de 2002. Prezo 4,50 euros.
Dirixen: Mar Nogueira e Xurxo Rei.
Edita: Xunta de Galicia / Sala Yago.

Federico García Lorca é o personaxe principal deste número
da revista de monicreques.
John Brotherton repara nas súas obriñas para títeres. Dáse
conta do labor que realiza o
Centro de
Documentación Teatral do Instituto
Nacional
Español de
Artes
Escénicas e
Musicais.
Lucía
Ansemil
explica a relación entre os autómatas e o teatro nun denso informe
histórico. Tamén se inclúe un
dossier sobre o festival
Galicreques 2002.♦

Texturas
internacionais
Nº 4. Ano 2002.
Dirixen: F. Pérez-Barreiro e Xulio Ríos.
Edita: IGADI.

Un locutor de CNN-Plus retransmite desde Vigo a manifestación convocada por músicos, artistas e escritores celebrada o pasado día 6.

PACO VILABARROS

Fendas de protesta no control televisivo
Un mes de cobertura informativa do Prestige
Cando xa parece que hai anos
que De Mesa ocupaba as pantallas e falabamos aquí da ausencia das cámaras autonómicas
nas primeiras semanas do desastre, a enxurrada de acontecementos, imaxes e anécdotas xeradas polo medio televisivo resultan case tan incontábeis coma o número de mareas negras
chegadas ás nosas costas.
Neste tempo pudemos coñecer testemuñas que han pasar
á nosa memoria colectiva, protestas internas e populares contra a manipulación televisiva,
inesperadas mostras de dignidade de personaxes famosos,
penosas galas benéficas, censura e omisión de actos e noticias
relevantes e certeiros torpedos
civis contra buques insignia da
TVG coma Luar.
Entre os momentos e imaxes para lembrar destacaríamos
á dos mariñeiros fronte ao alcalde de Ribeira e presidente
da Diputación, Torres Colomer, pola súa forza e significación, resumindo en sí mesma
ríos ou rías de tinta e información. Tamén fica na memoria a
testemuña dun neno que, en
Tele-5, reflexionou cunha madurez e clarividencia que cortaba o alento sobre o presente e
futuro dos seus pais, do seu entorno e del mesmo.
Entre indignante e esperpéntica situouse a gala benéfica que Pedro Ruiz levou adiante na primeira cadea. Como
tantas outras accións do conglomerado mediático-gubernamental, o tiro saeulles pola cu-

lata, de pura ridiculez. Tan mal
o mediron que, á marxe dos
mariñeiros adestrados que pasearon por máis programas e
secundaron posteriores roldas
de prensa no “bunker” de seguimento marítimo de A Coruña, outros personaxes presuntamente afectos ou cando menos inocuos coma Xosé Manuel Parada ou Marta Sánchez
saíronlle respondóns con críticas claras á inacción oficial na
crise. A cantante de orixe
galega rubri- Porque
caría a súa crí- a marea
tica contun- humana de
dente ás auto- indignación
ridades co seu (esa pagada
xa
famoso polo ouro
brinde “sen olvido, nin per- de Moscú
dón” diante de Nunca
dun atribulado Máis) vai
Juan Pardo, abrindo
empeñado en fendas,
ir directo ás impensábeis
panxoliñas no hai pouco,
especial
de
Noiteboa, e no
que tivo que enferruxado
tragarse o sapo casco
de dicirlle á televisivo
súa invitada galego
que non ían
cortar as súas
verbas, coma ela apuntou. O
Pardo debeu quedar lóxicamente preocupado pola pinta
que van collendo as cousas, albiscando acaso o fin do seu
eterno retorno anual á canle autonómica, puntual como ave
migratoria. Outra especie posta

en perigo polo Prestige, debe
estar pensando.
Para un censo cabal dos
famosos/as que incurren neste
delito de alta traición ás boas
costumes e á orde-naturaldas-cousas, é moi recomendábel a consulta de certo xornal
da capital galega que, convertido en “fuel” infantería do
poder, administra para eles todo tipo de insultos. Aos citados sumaban o outro día nada
menos que a Alberto Comesaña, por unha letra excesivamente pesimista, e a Mercedes Milá, igualmente por baixar a moral dos televidentes
nos bucinazos de Muxía.
Diante destas críticas dignas dos mellores anos de El
Alcázar (e creo non esaxerar
nada), case estaríamos tentados de non comentar o fin de
ano transmitido por Tele-5
desde Muxía. Mais diremos,
desde outra perspectiva, que a
presencia da Milá doulle un
toque de excesivo espectáculo
que deixou a cousa a medias
entre o xesto solidario (que inclueu o “nunca máis” no lucerío algo horteira dos barcos,
amén de enlatado) e o seu
aquel de oportunismo. Con todo, foi a retransmisión preferida pola audiencia galega, para
vergoña (unha máis) da TVG,
que moi coherentemente coa
súa posición marxinal informativa nesta crise, remiteuse á
Porta do Sol, sen dúbida fuxindo de calquer manifestación popular insurxente que se
lle colara nun directo.

Isto pasoulle (igual que a
Urdaci da TVE nunha transmisión ao ar libre, ata que se refuxiou no ventre protector do buque “Galicia”), e a pesar das
precaucións, en máis dunha
ocasión coma no derby DeporCelta, onde o berro seco e colectivo de dimisión atronaba os
micrófonos de ambiente. Por
máis que o comentarista só deu
conta dunha reivindicación: a
da selección galega, que figuraba nunha pancarta repetidamente enfocada.
Porque a marea humana de
indignación (esa pagada polo
ouro de Moscú de Nunca Máis)
vai abrindo fendas, impensábeis hai pouco, no enferruxado
casco televisivo galego.
A última produciuse no que
se podería dicir o corazón ou sá
de máquinas da canle galega, o
Luar. Ata alí chegaron os berros de “nunca máis” e de dimisión, chupandolle cámara a
Gaioso. Este, atacado do síndrome Juan Pardo, cambiou de
plano en hábil pinchagato, xogando a carta do reto aos manifestantes a saltar ao estrado. A
luva foi recollida, e a pica en
Flandes consumouse. Parafraseando a un enxeñoso mariñeiro dos da “batalla das rías”,
TVG-0, Cidadáns-4 .
Triste é que así teña que ser,
e este pecharse no caparazón
pagaráo a canle á longa, cun
desprestixio e perda de audiencia e valor que a ninguén debera contentar.♦
GONZALO VILAS

Este número sae co gallo do
centenario do nacemento de
Plácido Castro, unha das figuras chave das relacións internacionais de Galicia. Entre outros
artigos,
inclúense
traballos sobre a relación
de Castro coa
realidade política de Irlanda, de Fernando PérezBarreiro; os
artigos de costumes e crítica
social, da man de David Reinero; João Conde repara na relación entre Castro e o Jornal de
Notícias. Luís Álvarez Pousa
atende ao discurso xornalístico
do homenaxeado.♦

Croa
Nº 12. Ano 2002.
Dirixe: Xulio Reboreda.
Edita: Amigos do Museo do Castro de Viladonga.

Carlos Fernández analiza os
restos de fauna recuperados
no castro. Miguel Novo investiga a orixe da construción de
Santa Cristina do Viso, no Incio. Laura Campoi dá conta
dos traballos de rehabilitación
do centro histórico de Lugo.
Alfredo
Erias fai
unha viaxe
polo Museo
das Mariñas
de Betanzos.
Manuel
Blanco e
Carme
Pernas
recollen datos
sobre os
santuarios do concello de Pastoriza. Miguel Bondia e
Tomás Hurtado presentan o
Museu Etnològic de Benaguasil, en Valencia.♦
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Teresa Vilar Chao, filla de Ramón Vilar Ponte
‘A única dedicación do meu pai era o galeguismo’
CARME VIDAL
Pendurados nunha parede están os retratos que o pintor Xosé Ramón Vilar Chao fixo de seu pai, o galeguista Ramón Vilar Ponte. A lembranza dos dous personaxes repítese en cada espacio desta casa dunha rúa céntrica da Coruña que agora habita Teresa Vilar Chao, a
única descendente viva e albacea da memoria de Ramón Vilar Ponte. Cincuenta anos despois da súa morte celébrase en Lugo un simposio sobre a figura do ideólogo das Irmandades da Fala e a súa filla achéganos
os seus recordos máis emocionados e próximos.
Desde outubro de 1944 vive Teresa Vilar Chao nesta casa da
Coruña que agora nos ensina.
Trasladárase entón desde Viveiro a familia enteira, a parella formada por Ramón e Teresa e os
seus tres fillos, Xaime, Teresa e
Xosé Ramón. Os anos foron
acumulando lembranzas en cada
un dos cuartos e agora evocan
con forza o pasado da familia da
que Teresa é única testemuña.
Todos eles continúan presentes
nos cadros de Xosé Ramón, o
pintor finado con só trinta e seis
anos do que a casa é un verdadeiro museo, desde o grande
mural que forma parte dunha
das paredes da cociña ata a infinidade de óleos e debuxos que
poboan case todas as paredes.
Son precisamente os retratos de
Xosé Ramón os que lle dan pé a
Teresa para comezar a falar de
seu pai, do que non oculta a inmensa admiración que lle ten.
“Para min foi extraordinario, o pai perfecto” comeza a dicir nunha conversa na que é difícil traspasar esa faciana máis
persoal de Ramón Vilar Ponte.
“Non teño orgullo nin vaidade,
téñolle grande amor. Nacín con
el e sei que era unha persoa de
moita valía pero nunca me parei
a valorar a súa figura porque para min era natural, da miña casa”, comenta Teresa Vilar que,
aos poucos, irá explicando as
fotos familiares e respondendo
ás preguntas daquel home que
vivía na súa casa e que ela lembra amábel, falangueiro e escribindo boa parte do seu tempo.
“Defendía o galego e foi promotor das Irmandades da Fala.
Para el a lingua era moi importante, quería que os nenos estudasen en galego e sería feliz se vise
que as misas se celebraban na nosa lingua. É curioso porque meu
pai era un burgués de Viveiro aínda que sempre tivo unha grande
inquietude polas clases populares” explica a filla que rexeita calquera tipo de incomodidade fami-

liar polas querencias
políticas do pai. “Na
casa levábase ben
porque todos estabamos de acordo con el.
Meu pai era moi católico e levábase ben
cos curas de Viveiro,
coido que iso o axudou despois”. Pouco
lembra da infancia en
Viveiro, nin de cando
o pai foi alcalde do
concello e explica
con naturalidade o
traslado á Coruña.
“No momento no
que morreu a avoa
viñémonos porque el
quería estar aquí, era
académico e profesor
e non tiña razón de
ser continuar en Viveiro”.
Sen embargo,
unha imaxe venlle á
cabeza da nenez na
casa natal de Viveiro. Trátase do tío
Antón envolto nunha bandeira galega
no día 25 de xullo e rodeado de
cativos nunha singular comitiva.
“Quería moito os nenos e xogaba con nós. Entre eles adorábanse, Antón e Ramón tiñan unha
relación extraordinaria. Eran
iguais na maneira de pensar” sinala e a anécdota dálle pé a trazar como se dun conto se tratase
a traxectoria familiar dos dous
irmáns figuras do galeguismo.
“O tío Antón foi a Cuba e no
Centro Galego da Habana coñeceu a que ía ser a súa muller. O
pai dela era fabricante independente de puros e arruinouse así
que decidiron virse para acá porque tiñan unha casa. Meu tío ao
saber que Micaela viñera veuse
detrás e, cando morre Carme
Manciñeira, a súa nai, convénceos de que veñan para a Coruña, onde casan. Meu pai, que daquela estaba en Viveiro, viña
aquí a pasar tempadas a súa casa

A. PANARO

e así casou con Teresa, a irmá da
muller de Antón”.
Escribir na casa
Non mostra Teresa con dramatismo a pegada que o levantamento militar tivo que deixar na
vida de Ramón Vilar Ponte.
Afirma, pola contra, que non
era iso algo que o galeguista
transmitira aos seus fillos, polas
súas palabras non é difícil concluír que, ben ao contrario, protexía a casa ás presións da ditadura. “Un pouco deixou de andar pola rúa. Ía á Academia, a
misa e volvía para casa. Deixou
de ir ao casino e, non o sei, pero a min paréceme que o botaron. Levaba unha vida normal,
moi sinxela. O del era escribir e
non o lembro nada máis que escribindo. En Viveiro escribía
con mamá e a avoa ao lado por-

que lle gustaba moito falar, aquí
na Coruña ocupaba ese cuarto
como despacho, á beira do salón para estar acompañado”
conta, sinalando o espacio contiguo ao que ocupamos no que,
nunha mesa, Ramón deitaba todos os seus libros e apuntes para traballar rodeado da familia.
Teresa Vilar Chao depositou
hai anos no Parlamento o arquivo
e a biblioteca de seu pai. Naquelas caixas ían textos nunca publicados e algúns aínda hoxe sen
editar, sinala así a biografía de
Pastor Díaz, e a súa biblioteca,
labrada por unha afección á lectura que contaxiou aos fillos. “Tiña todo Shakespeare, gustaba das
obras de Pereda e era un grande
admirador de Azorín. Todos os
xoves viña a casa cun libro baixo
o brazo. A min leume o Quixote
cando só tiña sete anos”.
Impresiona a solidez dos mó-

beis da sala, que viñeron cando a
familia da casa de Viveiro. O
aparador foi tallado polo avó,
afeccionado á carpintería e arredor da mesa lembra Teresa as celebracións con singulares convidados. “Por exemplo, o presidente da Academia, Martínez Risco
que estaba nesta casa como un de
nós. A Otero Pedraio que mesmo
despois de morrer meu pai viña
pasar o día de Santa Teresa con
nós. Era un grande conversador,
capaz de adornar a súa fala mesmo cando falaba dunha mesa, tiña como unha fervenza de palabras. Cabanillas, que fixo a resposta do seu discurso na Academia, tamén visitaba moito a casa.
O día de San Ramón era de festa
rachada e tamén se celebraba ao
grande o día de Galiza que sempre foi especial para nós”
Non oculta Teresa a emoción
que sinte diante do simposio que
os días 16, 17 e 18 se celebrará
en Lugo. “Debéronse dar conta
da importancia, estudiaron a súa
figura e por iso o fan. Estaba semiagachado e alguén o buscou.
Cando alguén non morre prematuramente e fai algo é, dalgún
xeito, inmortal e este debe ser o
caso. Non sei se é fachenda dicir
que meu pai é inmortal, pero en
certa maneira o é”. ¿Coida que
debía ser máis valorado? “Non
me atrevo a dicilo. Se agora o
valoran, pois ben”. Decátase Teresa de que Antón tivo maior
sorte que Ramón no recoñecemento histórico pero ten para iso
unha explicación: “Antón foi deputado dúas veces pola Coruña e
ao ter máis cargos políticos e por
riba ser dez anos maior tivo máis
relevancia despois. Ademais era
literato e fixo varias obras de teatro cando meu pai só se dedicou
ao galeguismo e nada máis”.
Teresa Vilar Chao continúa
a falar mentres explica os momentos nos que foron tiradas
algunhas fotografías da familia. Repara nalgunha delas das
que ela é xa a única testemuña.
Sabe que os tres días que pasará en Lugo serán de nervios e
emoción pero está contenta de
poder asistir a este encontro
que agradece como un recoñecemento a seu pai. “El tiña claro que eu non o traizoaba en
ideas. Son coma el, penso coma el. Son galeguista de arriba
a abaixo pero, igual que meu
pai, son tolerante e respecto as
ideas dos outros”.♦

Cincuenta anos despois, tres días de estudio e homenaxe
Os días 16, 17 e 18 de xaneiro celebrarase na Facultade
de Humanidades de Lugo o
simposio Ramón Vilar Ponte
(1890-1953) 50 anos despois
no que máis de quince especialistas e varias testemuñas
persoais farán un percorrido
pola figura do galeguista finado hai medio século. A ini-

ciativa partiu dun grupo de
investigadores da Universidade de Santiago de Compostela que teñen como obxectivo traballar “na recuperación do patrimonio histórico e cultural galego e, na actualidade, da obra filosófica,
política, xornalística e literaria dos irmáns Antón e Ra-

món Vilar Ponte”. Consideran que cincuenta anos despois “ten chegado o momento de promover a rehabilitación da figura de Ramón, o
máis novo e descoñecido dos
irmáns, e de contribuír deste
xeito a trazar entre todos un
balance do seu legado”.
Organizado pola Área de

Filosofía Moral e Política da
Universidade de Santiago e
presidido polo profesor Xesús
Blanco Echauri, no encontro
participarán, entre outros, Xosé Luís Barreiro Barreiro, Xosé Ramón Barreiro Fernández,
Mª do Pilar García Negro,
Luís García Soto, Emilio Xosé Insua, Xosé Mª Monterroso

Devesa, Carlos Nuevo, Goretti Sanmartín e Francisco Rodríguez Sánchez. Darán o seu
testemuño persoal sobre a figura de Ramón Vilar Ponte,
Isaac Díaz Pardo, Francisco
Fernández del Riego, Xulio
Francisco Ogando, Avelino
Pousa Antelo e a súa filla Teresa Vilar Chao.♦
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Pacheco
ou a forza da fotografía histórica
Exposición monográfica atá o 26 de xaneiro
X.C.
Desde hai anos as mostras de fotografía histórica contan cun
público masivo en todas as cidades onde se celebran. Vigo ten a
sorte de contar co enorme Arquivo Pacheco adquirido hai anos
polo Concello de Vigo e que actualmente está sendo dixitalizado
e documentado exahustivamente. Durante os días de Nadal era
imposíbel entrar na Casa das Artes ou na sala de exposicións de
Caixa Galicia, ateigadas de xente a mirar, unha por unha, as fotografías que provocan comentarios contínuos, “xa verás, xa
verás como te emocionas vendo o Berbés como estaba antes”.
tos de eleccións, actos políticos
A mostra de Pacheco non é a priou fermosas fotos como a dos
meira que se realiza na cidade,
“Compañeiros panadeiros”, topero sí a que inaugura a restaurados eles co puño en alto, ou os
ción da obra desde que pasou a
reunidos baixo o cartel de UHP
ser patrimonio público. A escol(Unión de Hermanos Proletama segue centrada en imaxes da
rios), que contrastan cos desfiles
primeira metade do século XX, e
na Corredoira de Tui con falanfai un percorrido amplísimo da
xistas saudando á romana ou na
obra de Jaime de Sousa Guedes
viguesa rúa de Colón encabezaPacheco, aquel portugués que
da a multitude por unha bandeira
naceu en Freixo-de-Espada-àcoa cruz gamada.
Cintra, na rexión de Tras-osNa exposición de Vigo,
Montes en 1878 e se instalou en
aberta atá o 26 de xaneiro, ta1907 en Vigo, onde empezou a
mén se expoñen algúns dos fontraballar con Cándida Otero, viúdos que se usaban
va do fotógrafo
nas fotografías de
Prósperi.
on é
estudo e un dos
Vítor Vaqueicarriños que serro é autor dun es- a primeira,
vían para completudo sobre a súa
tar o atrezzo decoobra que reme- pero inaugura
rativo, así como
mora as circunsas vellas cámaras
táncias biográfi- a restauración
usadas en interiocas e profisionais
da
obra
desde
res e exteriores, e
de toda a saga familiar, continuada que é patrimonio unha galería dalgúns dos retratos
polos fillos Xaide Pacheco, entre
me e Alberto e a público.
os que brilla con
súa neta Susi. Di
luz propia a espléndida imaxe
Vaqueiro que a obra de Pacheco
que deixou de Alfonso R. Caste“documenta exteriores e fai un
lao, considerado un dos mellocatálogo de retratos dun amplo
res da historia da fotografía peabano social”, e tamén reflexa o
ninsular.
acontecer histórico do convulso
O libro-catálogo da mostra,
século XX. Seguen impresioeditado primorosamente por
nando as fotos do vello patrimóLunwerg Editores, recolle adenio urbano da cidade destruido
mais do traballo de Vítor Vaqueipola especulación ou modificado
ro, senllas introduciòns de Carlos
polo crecimento da cidade, pero
Príncipe e Publio López Mondetamén as despedidas de emigranjar, e tamén hai a disposición dos
tes ou a repatriación dos soldavisitantes tres ordenadores onde
dos da guerra de Marrocos.
se pode navegar polo que no fuConservouse neste arquivo, apeturo será o arquivo dixital da obra
sar do medo da Ditadura, mateda saga artística dos Pacheco.♦
rial da etapa republicana, con fo-

N

a sei que a realidade é
dura, as xentes
egoístas, e que a historia é unha sucesión de
infamias sacralizadas pola
victoria. Shakespeare deixouno dito para sempre co seu
verbo inmellorable: “un conto
contado por un parvo, cheo de
ruído e de furia, que non
significa nada”. Pero, qué lle
queren, o día de Reis ponme
tenro, algo cursi, mesmo un
pouco apirolado. Teño unha
filla de seis anos que cre
firmemente, e o explica con
detalle, que Melchor, Gaspar e
Baltasar chegaron a Santiago
ao lombo duns camelos
voadores capaces de
desprazarse ao seu antollo polas galaxias ateigadas de
estrelas. O pensamento da miña filla compárteno millóns de
nenos en medio mundo.
Sendo algo tan común e
natural, esta feroz inocencia
dos nenos é sempre asombrosa e fascinante. A melancolía
dos maiores non debe de ser
moito máis que a lembranza
borrosa dese ánimo auroral no
que a vida é un conto
verdadeiro, contado polo flautista de Hamelín, no que todo
significa algo.
Esa mesma noite de Reis,
despois de facer de Mago de
Oriente, pasmei diante da tele
vendo a Punset en “Redes”.
Falaba cun par de sabios
sobre o neurocortex, ese labirinto cerebral no que seica se
localizan as claves químicas
das emocións. Do que dicían
aqueles señores, a miña incultura científica só me permitiu
deducir que a vida podería ser
mellor: da mesma maneira
que un pode elixir
racionalmente ser demócrata
ou fascista, tamén se poden
cultivar emocións boas ou
malas, o amor ou o odio, a
empatía ou a rapiña, a
indulxencia ou a punición.
Logo cambiei á CNN, onde
informaban sobre a guerra posible. Aparecían imaxes duns
nenos xogando nunha rúa de
Bagdad, un dos probables
lugares de procedencia dos
Reis Magos e os seus camelos
voadores.
Antes de meterme na cama
observei uns minutos o sono
da miña filla. Durmía segura e
tranquila. Nunhas poucas horas
despertaríame alborozada para
ir ver comigo os agasallos. Se
Sadam e Bush elixisen o amor,
a empatía, a indulxencia, as
cousas boas do neurocortex de
Punset, farían calquera cousa
antes que romper a cañonazos
o sono san e profundo deses
nenos iraquís para os que a
morte é só unha variante adulta
pouco interesante do xogo do
escondite. E ceibarían os
humores negros que en certas
persoas provoca a melancolía
por medios distintos do ruído e
da furia. Pero xa digo que o
día de Reis apirólame un pouco. Ponme anxélico. Cousa do
neurocortex, supoño. ♦

METÁTESE

Dez anos de TEATRO AMADOR desde Palas de Rei
PAULA BERGANTIÑOS

A súa primeira actuación oficial foi en Vilar de Donas o 5 de agosto de 1993. Desde entón, a
compañía de teatro afeccionado Metátese, de Palas de Rei, actuou en multitude de escenarios de dentro e fóra do país, sempre en galego. Este ano celebra o seu décimo aniversario.
Polo grupo pasaron nestes dez
anos máis de oitenta persoas e actualmente integran Metátese dez
membros que se reparten as tarefas de actrices e actores, maquillaxe, música, iluminación e son, escenografía vestiario, maquetación, deseño e dirección. O primeiro acto para conmemorar o
seu décimo aniversario foi a representación da obra Vesania no
Salón de Actos da Casa de Cultura de Palas de Rei o venres 3 de
xaneiro, pero non é único. Entre
os días 2 e 6 de agosto, Metátese
organiza a cuarta edición do Festival de Teatro Amador de Palas de
Rei “Teatro no Camiño de Santiago” con participación de grupos
de teatro galegos e estranxeiros.
Metátese Teatro naceu o 21
de decembro de 1992 en Palas de
Rei (Lugo) como unha entidade
cultural que perseguía, segundo
explican os seus actuais integrantes “achegar a manifestación
teatral a todos os públicos principalmente a aqueles aos que non
chega o teatro profesional por
non dispor os seus concellos ou
asociacións de lugares adecuados para as representacións”.
Desde unha perspectiva crítica, Metátese representa obras de
autores contemporáneos en espectáculos nos que trata de conseguir
a participación do público e suprimir a barreira entre o escenario e a
sala. “Ter a compañía permítenos
investigar camiños e incorporar
novas técnicas para facer un teatro
social, comprometido sen deixar
de lado a estética –di Afonso García, o seu director”. As dificultades coas que se atopa son as memas que calquer compañía destas
características”. “Sobretodo falta
de medios técnicos e materiais.
Non temos ingresos para facer todos os cursos de formación que
nos gustaría ou para integrar nas
nosas montaxes novos avances
técnicos. A creatividade e a imaxinación son as armas das que dispoñemos fronte a escasez de medios”, engade Afonso García.
O máis gratificante, comenta,
“é que nos permite a un grupo de
compañeiros dIsfrutar do noso
tempo libre cunha actividade pola que sentimos paixón, chegar
ás clases máis desfavorecidas e
identificarte cos que non teñen
voz”. O seu director lembra por
exemplo unha actuación en Xinzo no Nadal de hai dous anos coa
obra “Intrasixencia” que trataba
sobre a inmigración e os traballos lixos. “Ao rematar achegóusenos unha familia de colombianos coas bágoas nos ollos para
decirnos que todo o que contabamos pasáralles a eles. É unha
nécdota pero sirve para explicar
que cousas así enchen máis que
ter un teatro repleto aplaudindo”.

Máis actividades
Neste ano Metátese inicia a súa
colaboración coa ONG galega
Meniños para xuntar fondos e destinalos a rapaces con discapacidades ou problemas familiares para
o que levará a cabo, en colaboración co concello de Palas de Rei,
representacións benéficas nas
principais cidades. O grupo tamén
asistirá, de novo, aos festivais que
organizan a Confederación Estatal
e a Asociación Internacional de
Teatro Amateur e que se van celebrar en Madrid e Andalucía.
Foi precisamente a participación en actividades da Confederación Estatal de Teatro Amateur o que animou aos membros
de Metátese a impulsar hai dous
anos aproximadamente a Federación Galega de Teatro Afeccionado, da que forman parte actualmente 23 grupos. Asimesmo a
compañía aproveitará a Semana

Santa para viaxar a Túnez e establecer contactos con compañías
dese país integradas na AITA para futuras colaboracións con eles.
En setembro de 1996 Metátese empezou a colaborar coa Aula
de Teatro do Colexio Padre Feixoo-Zorelle de Ourense e no curso seguinte os seus membros iniciaron, através do programa europeo Sócrates, diferentes traballos con centros escolares da UE
e con grupos de teatro profesional. A súa traxectoria está inzada
de actividades de moi diferente
tipo e que implicaron traballo en
común con outras entidades culturas da Ulloa e grupos de diferentes paises. Entre elas destaca
a entrega no seu festival do “Premio Máscara” que recoñece o labor realizado por algunha actriz
ou actor do mundo profesional
que teña saído do teatro amador
e que na primeira edición entregaron a Fernando Dacosta.♦
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A Compostela da República
do republicano Compostela
CARME VIDAL

Cando o doutor Puente Castro opera ao escultor Francisco Vázquez Díaz, Compostela, dunha hernia, non sabía que ía recibir como agasallo unha carpeta con 26 debuxos que constitúen unha crónica da Compostela dos derradeiros anos da II República. Gardados desde entón na casa familiar do
médico, coñécense agora na exposición aberta ata o día 9 de febreiro no Museo das Peregrinacións.
Poucos metros de pedra separan o Museo das Peregrinacións da rúa Algalia de Abaixo
onde naceu Francisco Vázquez Díaz, o escultor que ía tomar como propio o nome da
súa cidade e que morrería no
seu exilio de Porto Rico en
1988. 1935-1936 “Compostela”. Berros, oficios, servicios,
cerimonias e sucedidos é o título da mostra que recolle os
debuxos tirados con vontade
case fotográfica para retratar a
sociedade compostelán xusto
antes dos dramáticos acontecementos que levarían ao propio Compostela a fuxir pola
fronteira francesa despois de
ter sido o escultor da 11ª División do exército republicano.
“Fun testemuña directa de
todas as escenas que debuxa
Compostela. Asistín aos paseos
da Rúa do Vilar –era daquela un
estudiante de Medicina-, ás misas da capela de Ánimas, viviamos daquela na Algalia de arriba. Vin moitas veces os paseos
dos seminaristas, en fileiras longuísimas, que naturalmente non
cabían dentro dun debuxo, por
iso o artista os representa nunha
corta fileira pero coa mesma disposición e características que se
fose máis longa”. As palabras
son de Xosé L. Puente Domínguez, o fillo do doutor Puente
Castro, que dá fe biográfica do
realismo das animadas estampas do artista. A centos cóntanse os personaxes que poboan
estes debuxos. A cidade móstrase como escenario na que un
nutrido grupo de actores sen
identificar protagonizan escenas
que, dunha maneira ou outra,
bateron no ollo do artista. Debuxos inxenuos e irónicos por veces que dan idea dunha cidade
que non pode obviar a forte presencia do clero e da Universidade pero na que se adiviña tamén

GONZALO

Os debuxos de Compostela amósanse no Museo das Peregrinacións
ata o vindeiro 9 de febreiro.

a pegada dunha vontade republicana que opta por unha solemne procesión cívica cara a
estatua de Rosalía de Castro no
canto de participar da mermada
entón Ofrenda ao Apostol que o
artista tamén debuxa.

Cronista da cidade
Están os personaxes e tamén

os momentos. A saída da misa
das Ánimas, especialmente
concorrida nesta igrexa próxima
ao mercado, os paseos pola
Rúa do Vilar, os encontros dos
ricos no Casino ou as esperas
dos pobres no Hospital. Actos
académicos e relixiosos e moreas de cregos e seminaristas formando parte do cadro de cada
un dos espacios da cidade.

Debuxos trazados a lapis e
coloreados, a carpeta de
Compostela ofrécese como
un exercicio dun cronista que
escribe a cidade a medio das
súas estampas. Repara nesa
cidade nova que recolle na
excursión escolar diante da
estatua de Rosalía de Castro
inaugurada pouco tempo antes no paseo da Ferradura ou

nos abrazos que estreitan aos
delegados do Estatuto. Da outra parte tamén deixa constancia do clasista baile do Casino ou das fileiras en orde de
tamaño de seminaristas a pasear uniformados polas rúas.
Convértese no autor do único
documento da manifestación
de mulleres que protestan pola retirada dos crucifixos das
escolas mentres pasa polo
seu lapis a bendición das casas polas rúas vellas composteláns.
“Existen escenas e mesmo
rituais ou celebracións que
perviven na memoria das xentes de Compostela” anota o
director do Museo das Peregrinacións, Bieito Pérez Outeiriño non sen engadir que
tamén queda aínda quen foi
testemuña da figura e da arte
do propio Compostela polas
rúas da súa cidade, daquel
escultor de animais malamente coñecido do que a cotío só
se cita a ousadía de montar
unha exposición nas escadas
do Congreso dos Deputados
de Madrid en 1927.♦

Xavier
Campos
‘Igual que
o público se
interesa polos
contos celtas tamén
o fai polos xitanos’
A.N.T.
Edicións Positivas vai publicar o seu libro Contos
xitanos, ¿como naceu o
proxecto?
A idea propúxoma a editorial para continuar a serie
de contos adicados ás diferentes culturas, e pareceume
apropiada porque existe un
baleiro neste ámbito. Para o
traballo reunimos libros exclusivos sobre a temática,
que recollen a tradición oral,
fundamentalmente en castelán e portugués, que logo foron escolmados. Incluíronse
entre vinte e trinta contos pero tivemos que desbotar moitos porque ou ben eran demasiado típicos ou ben seguían
unha temática xeral adaptados ao mundo xitano, pero
que doadamente podían ser
levados a outros colectivos.
O resultado é un libro sinxelo e modesto pero interesante
para o público en xeral.
¿Cal é a finalidade do
traballo?
Non se trataba de facer
un estudio nin unha escolma
academicista, senón máis
ben de ofrecer ao público unha mostra atractiva, porque
do mesmo xeito que poden
interesar os contos celtas,
por que non o van facer tamén os desta etnia. Presenta
a virtualidade da compoñente didáctica, xa que os profesores galegos van poder ler
lles contos os seus alumnos,
sen que os xitanos se sintan
ridiculizados. Preséntase polo tanto como unha sorte de
ponte para integración deste
colectivo comezando dende
os máis cativos.
Ademais da publicación do libro, vese embarcado na nova posta en
marcha da revista local de
humor O Pipelo, ¿continúa
na mesma liña satírica?
A revista nace na década
dos oitenta para meter o dedo
na chaga dunha sociedade
provinciana, de aí o nome que
fai alusión á fonte de Ribadeo
onde se lavaban as prendas
suxas. Nós continuamos esa
tendencia, pero ademais engadimos unha sección de música, de cine e teatro. A finais
de xaneiro xa estará na rúa.♦

NOVIDADES
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Nova Colección
RELATOS

HISTÓRICOS

A canción de Sálvora
Antón Riveiro Coello
Saíra da Coruña á unha do mediodía e tiña que facer escala
en Vilagarcía para recoller a tres ducias de pasaxeiros arousáns cando, por culpa da brétema e das inclemencias dun
temporal furibundo, o barco tocou nos baixos dunhas
rochas chamadas de Pegar e alí empoleirou a popa.

Nova entrega da colección FROITA DO TEMPO

Amigo Medo
Xavier López Rodríguez
O seu protagonista desperta unha historia oculta. Fora el quen,
cando neno, guiara cara a Portugal a un xeneral republicano
nos crueis tempos do 36. Descobre á vez cómo nunca é tarde
para reconciliarse con un mesmo e que a Historia vén sendo
como unha caixa da que sempre poden saír cousas que non
son como nos contaran.

E nova entrega da ENCICLOPEDIA TEMÁTICA ILUSTRADA

Os Ríos, tomo 11
Manuel Núñez Pérez
Ríos, doiras e regatos: o curso, a conca a vertente,
caudal, réxime, fervenzas, traballo xeolóxico... a vida
do río; o seu aproveitamento; problemas; os ríos na
tradición oral e na literatura...

A NOSA TERRA
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Contratas e
subcontratas
XURXO G. LEDO

T

eño que facer unha
obra na casa pero non
sei cal é a mellor
opción respecto a contratación para facer o traballo.
O presuposto co que conto
é de 1.500 euros e debo decidir entre contratar a
unha empresa pequena que
non soa moito ou unha
grande que goza de moita
sona. Cobrar vanme
cobrar o mesmo pero seica
o funcionamento non é
igual. A pequena contrata
paga aos traballadores 5
euros/hora e están todos en
plantilla, namentres a
grande subcontrata a outra
empresa mediana e esta á
súa vez contrata a unha
pequena.
Algún veciño dime que
realmente a empresa grande, (ímoslle chamar FCC),
é moi importante, que non
vai deixarme na estacada
coa obra; outro dime que
todas son iguais, que van
tratar de roubarme poñéndome materiais de baixa
calidade pero cobrando como se fosen bós.
Verdadeiramente a
decisión non é sinxela. A
empresa FCC págalle á
empresa mediana 800
euros e esta á súa vez
págalle 650 á pequena. A
pregunta que me fago eu é
¿canto lle paga esta última
aos obreiros? Seguro que
non 5 euros/hora. Pero
realmente hai unha parte
moi positiva segundo a miña veciña Manuela, (que é
unha estudiosa importante
da economía de mercado).
Manuela dime que se decido contratar o servicio a
FCC estou xerando máis
traballo porque cos
mesmos cartos traballan
máis persoas e así realizo
unha contribución a
diminuir o paro. Á miña
veciña a verdade é que lle
deberían dar un posto no
Ministerio de Economía e
no de Traballo, con ela
estaríamos todos traballando arreo sin tempo a dicir
que estamos cansos.
Teño que dicir que ningunha opción me convence
e entón vou contratar unha
asesoría técnica para que
me faga un estudio de cal é
a mellor opción e así non
corro riscos de
trabucarme, porque nestas
cousas hai moito fraude e é
millor estar ben
informados e asesorados,
desta forma tamén axudo
ao pleno emprego e non coma outros que realmente o
que non queren é traballar.
Si todos fixésemos igual a
enquisa de poboación activa sería tremendamente
♦
positiva.♦

Sitios

Mar Barros

Muíños de marés
Aínda que ás veces, ao recorrer a
costa do país, a contemplación
das praias, esteiros, enseadas e
dos acantilados podan acaparar
toda a nosa atención, existen unha serie de construccións que non
deixan de abraiar pola súa arquitectura, a súa historia e o seu enxeño. Son os muíños de marés,
que se erguen como testemuñas
do carácter agrario de Galicia.
Dende a ría de Arousa ata o
Éo, por todo o litoral atlántico espállanse catorce construccións,
un xeito diferente de explotar a
riqueza do mar. En Galicia, este
tipo de edificacións viñeron
construíndose dende o século
XVI, momento no que só existían dous, ata que hai un par de décadas deixaron de utilizarse.
Ao ir bordeando toda a costa
dende Pontevedra ata Asturias, o
primeiro muíño que se atopa é o
da Seca, en Cambados. Con catro
moas, complementado por unha
vivenda e construído sobre unha
salina, os veciños da zona foron
utilizando ata o ano 75. Co paso
do tempo sufriu un proceso de reconstrucción e agora pode ser visitado como museo etnográfico.
Dos muíños destaca a sinxeleza pero tamén o enxeño do seu
sistema de funcionamento. Ademais do edificio uns grandes muros de pedra a xeito de presa completan a construcción. Coa subida
da marea a presa enchíase de auga que, coa baixamar, aproveitando a diferencia de altura, movía as
diferentes moas que compuñan o
muíño e triturábase o gran.
A ría de Arousa, xunto coa
Coruña e Ferrol, convertese na

Muiño das marés en Muros.

zona onde existe unha maior
concentración de muíños de mareas. O bo estado do muíño da
Illa de Arousa, que conta con referencias documentadas do ano
1681, contrasta coa situación
ruinosa na que se encontra o
muíño do Cura, en Catoira. Totalmente arruinado, nin os maiores da vila o recordan traballar.
Con todo, hai ben pouco
que os muíños de marés deixaron de ser empregados para moer os cereais que se destinarían
á comida dos animais ou para
elaborar o pan, uso que tamén
se perdeu nos seus curmáns os
muíños de río, coa aparición
dos medios mecánicos.
Na costa de Muros, o muíño
da Mareas, construído no século
XIX, con seis moas, foi parcial-

mente restaurado e neste momento calquera curioso pode visitalo.
O mesmo acontece co das Torres,
na ría de Camariñas, na desembocadura do río Grande ao lado das
Torres do Cereixo que tamén sufriu un proceso de reconstrucción.
O primeiro muíño galego
que aparece documentado é o de
Acea de Ama en Culleredo. Atópase na desembocadura do río
Mero e agora está reconstruído.
Sen embargo, cómpre destacar
pola súa exclusividade o do concello de Narón. A construcción
das Aceas de Xubia aparece documentada en escritos de 1785,
momento a partir do cal comeza
a súa edificación. Décadas máis
tarde, en 1798, o rei Carlos IV,
noméaa Real Fábrica, única que
leva esta denominación en Gali-

cia. Dende entón veuse utilizando de xeito industrial, ata que en
1970 cesou o seu labor.
Pero non todas as construccións experimentaron un proceso
de reconstrucción e case a metade dos existentes atópanse en mal
estado ou en ruínas. Este é o caso
do Mar, en Ortigueira, Aceas de
Verxeis, na ría de Viveiro, Aceas
Ove, en Ares, o coruñés Pontegaiteira, o Burgo na Barcala ou a
acena de Neda, completamente
en ruínas ou xa desaparecidos.
Ademais dos catorce muíños de maré recoñecidos, existen dúas construccións de dubidosa identificación, unha no
concello de Vilaboa e outra no
de Mugardos, pero pénsase que
a pontevedresa son simplemente os restos dunha salina.♦

Meu Santo, Miña Santiña

francisco a. Vidal

Santo Hilario, un teimudo discutidor
Hilario, natural de Aquitania, a
quen se considera autor, entre
outros, do canto “Gloria in excelsis”, sufriu o desterro nas Galias por mor da teimosía que lle
entrara contra os arrianos, a quen
combatía tan ferozmente que ata
entraba nos lugares de reunión
sen pedir permiso, e non os deixaba discutir nin debater as propias teses. E daquela, para que
non lles fose rebentar as asembleas, solicitaron do emperador
que o mandase a algún lugar
apartado, de onde non puidese
volver para molestalos. Hilario
era home casado e pai dunha rapaza, pero estando no exilio, nas
Galias, ao producirse a vacante
da Sé de Poitiers, dada a súa forte personalidade combativa, invitárono a el a ocupala, para o
que antes houbo de renunciar ao
seu matrimonio e separarse da
esposa e da filla. Pero na práctica seguía actuando como o tal
pai de familia que era.
inguén poñíá en dúbida a
relixiosidade do prelado
e a ortodoxia da súa Fe, e
por iso, cando a súa filla Apia,
lle manifestou o desexo de casar
cun mociño que tiña, el, cos
ollos no ceo e sen pés na terra,

N

nunha arroutada de beato, decidiu que o mellor casoiro da cativa era entrar nun convento con
promesa de gardar a virxindade
de por vida; e a rapaza viuse
forzada a trocar as súas ilusións
matrimoniais por acatar a vontade paterna.
Mais Hilario, unha vez que a
filla tomou os hábitos, recapacitou e, consciente do obrigada
que era a situación, e de que a
forza do amor humano é máis
forte, incluso, que a do relixioso,
temendo que a rapaza, cando el
faltase, trocando a súa vontade
acabase por renunciar ao convento para casar co mozo, rogoulle a Deus que a levase ao ceo
antes de que ela puidese renegar
da súa condición ou se rebelase
contra a autoridade paterna.
on sei eu se foron os rezos ou a tristeza e soidade
de Apia, da moza privada
de toda ilusión, quen acabou coa
súa vida en pouco tempo; e entón, no mesmo intre do enterro, a
nai da finada e esposa do bispo,
chorou cara este desconsoladamente, que tamén ela quería
acompañar á filla nese transo pola Outra Vida, e pediulle á vista de
todos que agora lle rezase a Deus

N

para que a levase tamén a ela.
Tampouco nesta cuestión sei
eu se foi Deus quen lle fixo caso
ou foi a tristeza e o desconsolo
da nai de Apia, quen acabou coa
súa vida e a súa amargura en
pouco tempo. Pero o agradecemento que a Igrexa lle tiña para
facer o garito e polo que o mesmísimo san Xerome e santo
Agostiño lle chaman doutor insigne da Igrexa, está baseado
nas súas longas, teimudas e
constantes loitas dialectais contra o arrianismo.
A tal extremo chegaba a súa
furia contra eles, que nada lle
impedía, meterse nas súas reunións para boicotealas. E os mesmos arrianistas procuraban xuntarse sen que el se enterara.
óntase que en certa ocasión, xa ao final da súa
vida, cando soubo que tiñan convocada unha reunión
privada para debater as súas teses, sen que ninguén o chamase,
marchou desde Poitiers para
aparecer na sala de reunións
provocando a incomodidade dos
asembleístas.
A súa presencia, dada a condición de non pertencente ao
grupo, e a de ser un claro oposi-

C

tor calquera teoría que fose contra o preestablecido pola ortodoxia romana, molestaba aos
congresistas, polo que foi increpado furiosamente, por meterse
onde non o chamaban e comezaron a discusión.
presidente da tal xuntanza, nun intre de forte
controversia por ver
quen tiña dereito e quen non a
asistir a tal asemblea, sentiuse
de súpeto indisposto e solicitou
un pequeno descanso mentres
ía facer as súas necesidades fisiolóxicas.
Quixo a mala sorte que nun
ataque de disentería, ou algún
outro mal relacionado coa intestinos, o tal director do congreso
se descompuxese de tal maneira,
que ficou no medio dun charco
de sangue saída do seu interior, o
que os seguidores de Hilario interpretaron como castigo da divindade contra un mal cristiá.
Hilario regresou victorioso á
súa Sé de Poitiers, e con clara
alusión á forza luminosa da súa
palabra, cando poucos anos despois finou, de vello e no seu leito, quixo a divindade e a fe dos
crentes, que o fixese envolto nun
intenso resplandor.♦

O

Lembrando
a Che
Guevara
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Lois Tobío e o outro estatuto
CARLOS MÉIXOME

FRANCISCO CARBALLO

R

eaparece de vez en cando o rosto de Guevara
nas camisolas ou nos
bandeiríns. ¡Canta saudade!
Hai anos que visitei Cuba.
Meu curmán Rafael Simón,
que fora secretario persoal do
Che, agasalloume cos obras
completas do guerrilleiro. Todo un armacén ideolóxico, loxístico e táctico.
Dicíame Rafael: “todo
canto o Che tiña de valioso,
fómolo esquecendo. Todo
canto tiña de discutíbel,
intentamos mantelo”. ¡Canto
me fixo pensar a melancolía
de Rafael na súa Cuba de corenta anos de privacións!
Pois ben hai moitas cuestións
a debater sobre o Che.
Ao ler o Che Guevara, observei os notábeis erros informativos de carácter local que
o levaron a unha estratexia
militar funesta; foi tamén a
un “revolucionarismo” inmedatista frustrante, mais, que
luminoso, incandescente e
brillante o seu discurso e a
súa análise do imperialismo e
do poder político.
Acertaba o Che ao afirmar
que a superación do
imperialismo só era viábel
mediante unha contraposición
mundial doutro modelo. Afortunadamente este outro modelo con coordenación mundial
está hoxe máis desenvolvido
ca o estivo en vida de Guevara. Porque, como estuda
James Petras, o Che
“comezou desde a perspectiva
da Revolución Cubana e desprazouse cara áreas de acción
nacional específica, e mesmo,
local. Os movementos de
cambio actuais parten dunha
base sólida a nivel rexional ou
local e trasládanse cara o
nacional e internacional”. Aí
están os MST (Traballadores
sem terra), o EZLN , o Sindicato Campesino de Bolivia,
CUC en Guatemala etc. etc.
Lula é, un tanto, a punta de
lanza da esperanza ao fronte
de Brasil e na órbita dos FSM
(Foro Social Mundial de Porto Alegre, de Florencia...). Para estes colectivos alternativos
á globalización financiera e
depredadora, a aportación do
Che é asombrosa.
Neste vector do
coñecemento e medida do neocapitalismo o uso polo Che
da “loita armada” é só
anecdótico.A loita armada é
unha forma histórica de liberación concreta e ocasional,
non un modelo omnipresente
en tempo e espazo. Máis aínda, neste tempo de fusión de
imperialismo e militarismo
baixo un só paraguas, o de
USA, a estratexia militar guevariá sería suicida. Che Guevara foi un pensador de sumo
interés, un estratega, un
honesto gobernante, un exemplar político, non foi
dogmático nin infalíbel. ♦

Remata de cumprirse o 70 aniversario da Asemblea de Concellos levada a cabo entre o 17 e o
19 de decembro de 1932 na que
se aprobou o texto do Estatuto de
Autonomía que, despois dunha
longa e difícil carreira de obstáculos, acabaría por plebiscitarse
o 28 de xuño de 1936. Foi tamén
por decembro, de 1980, cando se
celebrou o referendo do Estatuto
de Autonomía vixente.
Algunhas entidades sociais
teñen realizado actividades conmemorativas destas datas. Entre
elas a Fundación Alexandre Bóveda, como un dos actos iniciais
da lembranza do centenario do
nacemento de quen lle dá nome,
coa publicación da documentación desta gran asemblea, na que
Bóveda desempeñou, como é sabido, un papel de relevo. Mais
con anterioridade o dirixente galeguista xa participara nunha comisión do Seminario de Estudos
Galegos encargada de elaborar
un anteproxecto de Estatuto.
Non foi tampouco este o único presentado. Tanto o Secretariado de Galicia en Madrid coma
o Instituto de Estudios Gallegos
de A Coruña presentaron os
seus. Un terceiro foi o da Federación Republicana Galega, feito público o 4 de xuño de 1931.
Nesta xuntanza Cabeza de León,
presidente do Seminario de Estudos Galegos, retirou o seu anteproxecto por considerar que en
gran medida estaba recollido no
da FRG. Este tampouco tivo éxito xa que a República non foi federal e o “casarismo” impuxo o
seu autonomismo mínimo. O estatuto “posíbel” foi impulsado
pola Asemblea de Concellos
convocada polo alcalde do
Compostela, Sr. López Pol, quen
nomeou unha comisión encargada da redacción presidida por
Cabeza de León e da que, como
dixemos, Bóveda foi o auténtico
dinamizador.
■ PRIMEIRO PROXECTO. O
máis temperán de todos os anteproxectos foi o do Seminario de
Estudos Galegos que se publicou o 6 de maio de 1931, aínda
non un mes despois de proclamada a República. O seu redactor foi un grupo de traballo da
sección de ciencias sociais, xurídicas e económicas do SEG, formado por Bóveda, Paz Andrade,
Carballo Calero, Risco e Tobío.
Cando menos formalmente debeu existir a tal comisión, segundo se desprende das palabras
de Tobío e dos asinantes dun estudio económico que posteriormente se editou acompañando o
articulado, aínda que Carballo
Calero pon en dúbida a tal comisión e aclara que o informe
económico e financeiro foi obra
exclusiva de Bóveda namentres
que o articulado foi redactado
por Tobío e máis el. Ambos
coinciden neste aspecto e mesmo en que o fixeron na biblioteca da Facultade de Dereito.
Sen embargo, Tobío mantén
a existencia da tal comisión e
que os demais membros mandaron as súas achegas, que se tiveron en conta, agás as de Risco

Federación coa cantidade que
determinen os presupostos xerais do Estado Español.
O texto non pretendía ser
máis que unha achega teórica
para que os políticos elaborasen
o proxecto definitivo. Era o primeiro anteproxecto que se elaboraba no Estado español e mesmo un dos máis importantes realizados na Europa de entón como lembrou Isaac Díaz Pardo na
homenaxe que se lle tributou a
Tobío en Gondomar, en recoñecemento dos seus traballos de
investigación sobre a figura do
1º Conde de Gondomar. Aquel
día Díaz Pardo lamentou que o
Estatuto aprobado pola Asemblea de Concellos fose tan diferente do anteproxecto do Seminario e que ninguén se lembrase
de Tobío para convidalo a participar na redacción do estatuto
referendado en 1980.
O apresurado traballo foi de
gran utilidade na posterior definición programática do Partido
Galeguista e moi especialmente
na eficaz síntese que é a Decraración de Principios ou tetrálogo, como lle chama Tobío, quen
cando tiña que intervir nun dos
“equipos sonoros” -en definición de Castelao- sempre lle
gustaba falar do cuarto: Galicia,
célula de universalidade.- Antiimperialismo internacional, pacifismo.

Lois Tobío nunha visita a Vigo a mediados dos anos 90.

XAN CARBALLA

quen o fixo moito despois. Como formase parte das catro provinnon se tiveron en consideración cias se poida anexar ao Estado
as súas suxestións o ourensán galego. A cámara lexislativa é
envioulle unha carta de queixa. denominada Asambreia, menTobío aclara tamén que de pouco tres que o poder executivo recivalería a súa contribución xa que be o nome de Consello da Galise trataba máis ben dunha diser- za formado polos conselleiros
tación académica e non de pro- elixidos pola Asambreia entre os
postas concretas que eran as que seus membros; os conselleiros
se necesitaban
elixirían
entre
para elaborar coa
eles un Presidenmaior das présas
te que desempeois Tobío é unha ñaría as súas funun texto articulado.
cións durante un
Deste xeito, das personalidades ano. Contra as retendo en conta os de maior relevo do solucións dos potextos constituderes galegos nas
galeguismo ao
cionais ou estatuesferas da súa
tarios das nacompetencia (rélongo
do
século
cións que chegaxime tributario
ran ao autogoagás aduanas, orXX”
berno despois da
ganización local,
Gran Guerra foi
administración da
como Tobío e
Xustiza, débeda
Carballo Calero
pública, política
deron forma ao
social, ensino en
articulado dun
todos os niveis,
anteproxecto que proclamaba no camiños de ferro, estradas e tráseu primeiro artigo: A Galiza é fico marítimo de interese galeun Estado libre dentro da Repú- go, institutos de Banca e Crédibrica Federal Española.
to, dominio público, beneficenNo anteproxecto establécese cia, sanidade, espectáculos e xoa oficialidade do galego e do gos, establecementos penintencastelán e que os cargos públi- ciarios e lexislación civil) non
cos teñen que coñecer o galego poderá interporse recurso ante o
para exercer. Así mesmo danse poder central. A organización lopor desaparecidas as catro pro- cal basearíase nos concellos, nas
vincias e polo tanto as deputa- vilas e nas parroquias ou agrucións e determínase a maneira pación de parroquias, no rural.
de que algún territorio que non O Estado Galego contribuiría á

‘L

■ A IMPORTÁNCIA DE LOIS
TOBÍO. Lois Tobío é unha das
personalidades de maior relevo
do galeguismo ao longo do século XX. Sen vivir a penas en Galicia, abandonouna definitivamente en 1933 ao iniciar a breve,
pero fecunda carreira diplomática que o levou a desempeñar altos cargos no Ministerio de Exteriores. Estivo presente en moitos
dos actos fundacionais dos grandes proxectos do galeguismo: foi
fundador, impulsor e dinamizador do SEG, participou, como
vimos, na elaboración do anteproxecto de Estatuto e na fundación do PG.
Xa no exilio, asesorou a Castelao no momento da constitución do Consello de Galiza e foi
o encargado de preparar toda a
documentación previa ao Congreso da Emigración, que decidira organizar o Consello de Galiza. Sempre disposto a botar unha
man, converteuse en corrector e
editor dos dous primeiros tomos
da Historia de Galiza que dirixiu
Otero Pedrayo, por certo, o pasado outubro cumpriuse o corenta
aniversario desta publicación
que sen dúbida foi o primeiro
gran proxecto editorial galego.
Lois Tobío cumpriu os 96
anos. Xunto con Paco del Riego
debe ser dos poucos galeguistas
que viviron os anos previos á
proclamación da II República e
os da esperanza que ela alimentou. Da súa longa e fructífera vida non chegan a trinta os anos
que pasou na súa terra, pero sempre estivo a matinar e a traballar
polo seu desenvolvemento político e cultural. Sirvan pois estas
liñas para agradecerlle o seu labor e o seu exemplo.♦
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O Trinque
Centenario de Simenon
Co gallo dos cen anos do nacemento do belga Georges Simenon, é bo lembrar o alto interese literario da súa prolífica
obra. Famoso por ter argallado
a vida do comisario Maigret, o

escritor da permanente cachimba escribiu outras moitas
novelas encadradas no relato
social cru e desamparado: Barrio negro, O home que ollaba
pasar os trens...♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Allariz
■ LEITURAS

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

Universal da ONU, e realizados por outos tantos deseñadores gráficos ibéricos.

HELENA LÓPEZ LORES
Tapices e retratos a pastel no
café Avenida (P. España 6).

Cambados

GRAVADOS DO CGAC
Escolma de pezas do Centro Galego de Arte Contemporánea que podemos ollar
no CC Torrente Ballester.

■ TEATRO

LABOTIKA

O libro
Os xoguetes
esquecidos
será
presentado
en TUI o
venres 10
e en
ALLARIZ o
sábado 11.

O grupo de teatro de Extremadura vai presentar o seu
espectáculo Los black &
deikers na sala A Pera o 26
de xaneiro ás 0:30. O prezo
da entrada é de 3 euros.

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.

Carballo
OS XOGUETES
ESQUECIDOS

É un libro de Edicións A
Nosa Terra do que son autores Xosé López González e Xosé Manuel García,
que será presentado no Museo dos Xoguetes o sábado
11 ás 12 h. polos autores e
Cesáreo Sánchez, director
de Edicións A Nosa Terra.

Baiona
■ CONFERENCIAS

TERTULIAS DO IEM
O Instituto de Estudios
Miñoranos organiza un ciclo de tertulias con destacados persoeiros da vida
cultural galega. O venres
10 será X. Ramón Mariño Ferro, presentado por
X. Lois Villar o que esté
no hotel Bahía-Baiona das
20:30 h. en diante.

Betanzos
■ CONFERENCIAS

REPRODUCIÓN
HUMANA ASISTIDA

O venres 17, na aula sociocultural Caixa Galicia, vai
ter lugar esta charla ás 20 h.
A entrada é libre.
■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Baixo a batuta de Maximino Zumalave, vai dar un
concerto no Pazo da Cultura o venres 17 ás 20:30 h.

A Coruña
■ CONFERENCIAS

■ TEATRO

INSTITUCIÓNS E
CULTURA

DOMINGOS A ESCENA

Co obxectivo de dar a coñecer
a súa función e aproveitar os
recursos que nos ofrecen as
institucións culturais, vai ter
lugar un ciclo de charlas. A
primeira será o xoves 16 sobre
o Consello da Cultura e a defensa dos nosos valores. Na
sala de conferencias da Fundación Caixa Galicia ás 20 h.
■ EXPOSICIÓNS

PACO VILABARROS

PIRANESI,
ARQUITECTO DE

ROMA

Desde o xoves 16 de xaneiro ata o 1 de marzo, a sala
de exposicións Caixa Galicia vai acoller esta mostra
na que se poderá coñecer o
traballo deste arquitecto.

DAVID MARSHALL
A galería Atlántica acolle
unha mostra das súas pinturas e esculturas.

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.
■ MÚSICA

JOAQUÍN CAPA
Mostra de augafortes e augatintas que podemos ollar
na Fundación CIEC, (Castro 2) durante xaneiro.

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

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS
Todos polos
dereitos
humanos é
a mostra
que
podemos
ollar na
Casa da
Cultura de
BOIRO a
partir do
prócimo
venres 17.
Na imaxe o
cartaz
deseñado
Pepe Barro.

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS

Do 17 ao 31 de xaneiro, na
Casa da Cultura poderá ser
visitada esta mostra composta por trinta cartaces, tantos
como dereitos humanos recoñecidos na Declaración

ALEJANDRO DE LA
SOTA, ARQUITECTO
Ata o 12 de xaneiro podemos coñecer esta mostra no
Museo de Belas Artes.

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

MARDI GRAS
Esta sala servirá de escenario

para os concertos de Plan 9
que subirá ao seu escenario o
sábado 11 ás 22:30. A banda
pop-rock coruñesa Scandal
actuará o venres 17 ás 22:30;
o prezo da entrada é de 3 euros. E a banda de drug rock
murciana Schwartz vai tocar
o sábado 18 á mesma hora.

■ CONFERENCIAS

■ EXPOSICIÓNS

MESOPOTAMIA

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

ALMUDENA FERNÁNDEZ

■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO 1930-1980
Esta mostra sobre a obra e
vida do artista vai poder ser

RICARDO PENA

As pinturas desta artista
van estar expostas, ata o 31
de xaneiro, no Centro Cultural Torrente Ballester.

COLECTIVA
Mostra de gravados de varios artistas que a sala Auga-

Carteleira
Carteleira

☞

O Museo de Arte Contemporánea Unión-Fenosa (Avda. de Arteixo 171) recolle
a mostra de Mónica Alonso, Mar Caldas e Manuel
Vázquez, gañadores das
Becas de Creación Artística
no Extranxeiro 99.

O BARCO PANTASMA. Un grupo de recuperadores de barcos localiza un
vello transatlántico perdido e
decide remolcalo, pero no interior da nave as pantasmas do pasado cobran vida. Prescindíbel.

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

Lugo

Ferrol
Ferrol

Este é o tema do que Antonio Rodríguez Colmenero
falará o martes 21 e mércores 22 na aula sociocultural
de Caixa Galicia ás 20 h.

BECAS
UNIÓN-FENOSA 99

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

visitada ata o 2 de febreiro
no Museo dos Muíños.

Mostra antolóxica sobre este autor que podemos ollar
no C. C. Torrente Ballester.

APOCALYPSE NOW
(REDUX).
Vietnam,
1969. Un tenente das Forzas
Especiais, Wilard (Martin Sheen), recibe o encargo de matar
o coronel Kurtz (Marlon Brando). Viaxe ao fondo do horror
baseado en O corazón da escuridade, de Joseph Conrad. Nova versión do clásico, con máis
de tres horas de metraxe.

ALFONSO COSTA

Esta aposta polo teatro
afeccionado do concello leva ao centro cívico de Caranza os domingos ás 19 h.
obras como Foron tempos,
que poderá ser vista o domingo 12. O grupo Candelexas vai por en escena a
obra O tremoeiro o 19. O
domingo 26 vai actuar a
compañía Ad Libitum coa
obra O señor das palabras.

Mónica
Alonso, á
esquerda
cunha das
súas obras,
é unha das
becadas que
podemos
ollar no
Museo de
Arte
Contemporánea Unión
Fenosa da
CORUÑA.

☞

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. Topicazo 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.

☞

Daniel Monzón. Unha película
que ofrece máis do que se espera.
A destacar a interpretación, e sen
que serva de precedente, de Resines, Manquiña e Neus Asensi.

O 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.

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.

☞

☞

☞

SWEET HOME ALABAMA. Moza obrigada a
escoller entre dous pretendentes,
a cal máis macizo. Destaca Josh
Lucas. A súa presencia compensa o prezo da entrada. Acompañar con pan. Comedia amábel,
sen pretensións, que se deixa
ver. E ademais, está a canción.♦

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

☞

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.

☞

PATRICIA SOTO

V PREMIO
EIXO ATLÁNTICO

Os seus óleos van permanecer pendurados no hotel
Galicia Palace ata o mércores 15.

As obras participantes neste certame de pintura poden
ser visitadas no centro cultural Uxio Novoneyra.
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tinta acolle ata o sábado 11.

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

■ MÚSICA

OSWALDO
GUAYASAMIN

CARMEN PARÍS

Carmen
París,
á dereita,
adícase ao
folc de
autor e
estará na
sala
Clavicémbalo
de LUGO
este venres
10. O
próximo
xoves 16
tocará
D`Xazz3,
abaixo.

Folc de autor o de esta cantante, que estará no Clavicémbalo este venres 10 para
presentar o seu traballo
Pa`mi genio. Este mesmo
local acollerá a actuación do
grupo de rock madrileño Básico que presenta o CD No te
fallaré, o sábado 11. E o vindeiro xoves 16 será o concerto de jazz latino a cargo
de D`Xazz3, formación integrada por músicos da Galiza, Catalunya e Arxentina.

A súa morte, hai un par de
anos, supuxo a desaparición
do considerado o derradeiro
artista da épica redentorista
da dramática 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)

IV CICLO
DE TRIBOS IBÉRICAS
Dentro deste certame, o auditorio Gustavo Freire vai
acoller a actuación de Tapán Bhattacharya o xoves
23 das 21 h. en diante.

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALICIA

Maceda

Concerto baixo a batuta de
Gianandrea Noseda, e con
Josep Colom ao piano, que
vai ter lugar o xoves 16 ás
21 h. no Pazo da Cultura.

■ 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.

Marín
■ EXPOSICIÓNS

36 PINTORES
MARINENSES

O museo Manuel Torres
acolle esta mostra de traballos de artistas da vila.

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

esta mostra sobre o pirtor
galego ata finais de xaneiro.

Ordes
■ 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.

Or tigueira

■ MÚSICA

VICENTE
FUENTE MAYOR

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
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.

Ogrobe
Ogrobe
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS MASIDE
A galería Sargadelos acolle

Santiago

■ CONFERENCIAS

■ CINEMA

APRENDER A EDUCAR

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

Disco para crianzas do
grupo Na Virada, que será
apresentado, cunha actuación en directo, o domingo
19 a partir das 18:30 h. no
café-concerto Do Real. O
disco Rolada das cantigas
inclúe poemas de autores
galegos e letras populares
da Galiza, Portugal e Brasil e un tema con letra e
música do cantor portugués José Afonso.

Esta mostra vai poder ser
visitada, ata o mércores 15,
na Casa da Cultura.

pan (España, 1933), e Los
olvidados (México, 1950),
ambas do director aragonés
Luis Buñuel. Aproveitarase
a ocasión para presentar o nº
1 da revista Ariel, boletín de
cinema galego (80 páxinas
por 2 euros), editada polo
propio cineclube, e no que
destaca a entrevista exclusiva concedida polo director
finés Aki Kaurismäki, Premio do Xurado en Cannes
02, Premio FIPRESCI pola súa
última película Un home
sen pasado, e autor de A rapaza da fábrica de mistos,
Nubes pasaxeiras ou Ariel;
e a entrevista co documentalista chileno Patricio Guzmán, director de La batalla
de Chile; ou a 1ª parte dun
estudo sobre o cineasta francés Robert Bresson.

P. de Trives

Moaña
ROLADA
DAS CANTIGAS

Paco
Pestana,
do que
ollamos
unha
escultura,
expón,
xunto con
Manuel
Patinha, no
Auditorio de
Galicia de
SANTIAGO.

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

Mostra de pintura que, ata o
19 de xaneiro, poderá ser
visitada na Sala de Exposicións Municipal.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

LO RARO QUE ES VIVIR

■ TEATRO

LAS GUERRAS
DE NUESTROS
ANTEPASADOS
A obra de Miguel Delibes
será representada no teatro
Principal por Manuel Galiana e Juan Jesus Valverde, baixo a dirección
de José Samano, o venres
10 ás 20:30.

DIVINAS PALABRAS
Atalaya Teatro presenta
esta obra de R.M. del ValleInclán os vindeiros xoves
16 e venres 17 de xaneiro
no teatro Principal.

Poio
■ EXPOSICIÓNS

BINOMIO
Mostra de óleos de Faustino Ucha, desde este venres
10 ao 31 de xaneiro, no Casal de Ferreirós (Avda/ Andurique 43).

Pontedeume
■ EXPOSICIÓNS

Mostra adicada a Carmen
Martín Gaite que poderemos visitar, ata o domingo
19, no Museo Municipal (r/
Lepanto 6).

IMAXES MAIORES

COLECTIVA GRAVADOS

Pontevedra

A galería Marisa Marimón
acolle esta mostra, de diversos autores, ata o mércores 15.

CÉSAR TABOADA
...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 acolle a VII edición desta Bienal Internacional, ata
o 26 de xaneiro.

Esta é a mostra de fotografía que a Sala de Exposicións do Concello acolle do
15 ao 31 de xaneiro.

FÉLIX BRAVO
As súas pinturas van estar
penduradas no Centro Comarcal ata o luns 13.

Quiroga
Quiroga
■ EXPOSICIÓNS

OURIVERÍA
POPULAR GALEGA

LAS HURDES,
TIERRA SIN PAN

Comeza, un ano máis, a súa
programación semanal o cineclube Compostela, os
mércores en doble sesión
(19 e 22 h.), no auditorio da
facultade de Ciencias da Información, en VOSE para
películas en 35 e 16 mm. Este mércores 15 proxectaranse Las Hurdes, tierra sin

Os xoves 16 e 23, na aula
sociocultural Caixa Galicia
vaise falar sobre este tema
das 19 h. en diante.

PSIQUIATRÍA PARA PAIS
E EDUCADORES

A Dra. María J. Mardomingo aproveitará a presentacion deste libro para falarnos sobre o tema, o venres
17 ás 20 h. na aula sociocultural Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

BERTA CÁCCAMO
Expón os seus debuxos e
óleos na galería Trinta.

ESQUECIDOS POR NOÉ
Este é o título da mostra que
o Museo de Ciencias Naturais terá aberta na sala de exposicións Caixa Galicia desde o 14 ata o 31 de xaneiro.

FONDOS DA
FUNDACIÓN GRANELL
Mostra de obras do artista
que van desde óleos, pasando por debuxos e esculturas,
pretendendo ser un grande
trinque da arte surrealista.
Na sede da Fundación Granell (Praza do Toral).

EDUARDO ARRILLAGA
Ten unha mostra de fotografía, baixo o título Deja
que cante el gallo, na Aula
de Cultura de Caixa Galicia, onde poderá ser ollada
ata o domingo 12.

AO PÉ DO TEMPO
Pinturas de Alfonso Costa
ata este venres 10 na galería
La Campana.

MENCHU LAMAS
Ata este venres 10 exporá
seus lenzos na galería SCQ.

HUELLAS
É o título da mostra de Sonia
Maestú e Miguel Santamaría que ata este venres 10 estará na galería Espacio 48.

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

■ ACTOS

DEJA QUE CANTE
EL GALLO

ANO BÓVEDA

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.

Organizado polo Concello,
o primeiro acto previsto é o
do venres 17 de xaneiro ao
que seguirá un concerto do
grupo A Quenlla. Para
máis adiante prevese un ciclo de corais, presentacións
de libros, un congreso e unha exposición sobre este
mártir do galeguismo.
■ EXPOSICIÓNS

EXPODEPORTE
Ata o domingo 12, poderemos ver esta mostra fotográfica de Rafa Fariña e
Gonzalo García na facultade de Belas Artes.

SOLIDARIEDADE
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

Imaxes
Maiores é
unha mostra
fotográfica
de distintos
autores, en
homenaxe
aos nosos
vellos,
na que
participa J.
Meis, autor
da foto da
esquerda,
e que
podemos
ollar en
PONTEDEUME
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ser a mostra que acolla o
Auditorio de Galiza, baixo
a súa propia produción, na
sala Isaac Díaz Pardo.

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”, no Museo
das Peregrinacións, onde
permanecerá ata o 9 de febreiro.
■ MÚSICA

Convocatorias
CADEA HUMANA
ENTRE MUXIA E LAXE
A Cadea Humana do Ensino reunirá a
máis de 25.000 rapaces e rapazas.Os
nosos centros de ensino están cheos de
enerxia, de emoción, de forza. É a enerxia da xente nova. A forza da adolescéncia que intue que pode cambiar o
futuro. En pouco máis dunha semana
máis de 120 centros de secundária, reunindo a máis de 25.000 rapaces e rapazas, dirixiron-se á Coordenadora de
Ensino Area Negra, integrada en Nunca Máis, para participar nunha das Cadeas Humanas máis longa da história.
Será o mércores 22 de xaneiro. A data límite para apuntarse é o venres 17 e
para facelo ide a www.areanegra.net.

O PRESTIGE E
COLEXIO DE XORNALISTAS

O

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 oca-

sión, 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 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 tamén se
porá á venda.

DEBUXANDO NO CHAPAPOTE
Colectivo Chapapote é o nome que recebe a xuntanza de autores de banda deseñada galega con motivo da catástrofe
do Prestige. O conxunto de debuxantes
e guionistas está coordenado por un
equipo de seis persoas: Manel Cráneo e
Kike Benlloch (A Coruña) como coordenadores xerais, ademais de Henrique

Torreiro (Ourense), Kiko da Silva (Vigo
e Pontevedra), Marilar Aleixandre
(Santiago) e Alberto Guitián (Lugo). Á
parte de actuar como nexo en cadansúa
zona xeográfica, cada un destes colaboradores ten asignados cometidos específicos.O primeiro dos proxectos do Colectivo Chapapote é a publicación dun
álbum de banda deseñada sobre o desastre Prestige. Para este monográfico,
en branco e negro, contan xa coa resposta afirmativa de oitenta autores, a
maior parte deles galegos, aínda que tamén entran na chamada persoas nacidas
fóra que están hoxe afincadas na Galicia. Entre os debuxantes de máis sona
que participarán neste cómic cóntanse
nomes como Miguelanxo Prado, Xaquín Marín ou o propio Kiko da Silva.”O Chapapote esténdese”, explica
Manel Cráneo, “pero no bo sentido: xa
temos colaboradores fixos do Colectivo
nas cidades de Madrid, Valencia, Barcelona, Granada, Bilbao e tamén nas Baleares”. O debuxante coruñés explica
que o cómic de denuncia das mareas negras é só un dos moitos obxectivos que
o grupo está planexando. Prepáranse xa
campañas de cartelería de protesta. A
páxina www.chapapote.org será outro
dos puntos fortes das actividades dos
Chapapote. Alí xuntaranse BD, humor
gráfico e ilustración de artistas de todo
o mundo que repostan á convocatoria
de crítica polo acontecido nas costas ga-

legas, a súa saída está prevista para primeiros de xaneiro, e a recollida de material (chistes, debuxos, etc.) xa comezou no enderezo obras@chapapote.org.
Hai máis campañas de cartelería previstas para Semana Santa e para o día dos
Namorados. Tamén se preparan actuacións na rúa, campañas de recollida de
fondos editoriais para os nenos da costa, e exposicións itinerantes. O calendario de proxectos do Colectivo Chapapote abranxe ata maio de 2003 como mínimo. Para aquel mes, precisamente, estase negociando a presentación do grupo e as súas obras no Saló Internacional
del Còmic de Barcelona. Calquera persoa interesada en colaborar ou sumarse
ao Colectivo Chapapote pode porse en
contacto mandando un correo a manelcraneo@hotmail.com.

MAXIMO GORKI
A partir do martes 7 de xaneiro, esta
asociación viguesa reaunudou as actividades culturais, entre as que se encontran os cursos de idioma ruso, a
cinco niveis, impartidos pola filóloga
Graciela Medvedeva; o curso de xadrez, impartido por Daniel Rivera Kuzawka, entrenador da Federación Española, para menores de 20 anos; ou a
Coral Polifónica, dirixida por César
Lorenzo Álvarez. Máis información
nos telf. 986 366 381, polas mañás, ou
986 224 457, ás tardes.♦

DRINK`TINTO,
ENTRANCE E REVER
Tres bandas da comarca
compostelá, que aproveitan
a presentación do novo disco de Drink`Tinto para
amenizarnos a noite do
venres 10, a partir das
21:30 h. na sala NASA.

mos ollar na Casa da Cultura ata o 2 de febreiro.

BEATRIZ PACHECO
A cervexería Popular (Elduayen 51) acolle a mostra
de óleos desta artista desde
o venres 17 de xaneiro ata o
6 de febreiro.

RUXE RUXE

Ruxe Ruxe
presentan o
seu novo
disco na
sala Nasa
de
SANTIAGO
o sábado
11 acompañados de
numerosos
amigos do
mundo
musical
galego.

O sábado 11 a partir das
21:30 vai ser a presentación do seu novo disco A
Terra dos comentos na sala
NASA. Estarán rodeados
dalgunhas das voces máis
significativas do rock galego como Surfin`Samesugas, Túzaros, Non Residentz, Redullos, Amaghúa,
Tres Trebóns, Playmother
& Fuckerback, Xurxo Souto, Liñaceira, Budiño ou
Antón Papaqueixo

COLECTIVA
Alfonso da Silva, José
Ángel Fontenla, Susana
Teixeira e Héctor Francesch espoñen as súas
obras na galería Chroma
(Florida 34) desde o venres
10 ata o 29 de xaneiro, de
luns a sábado de 19 a 21 h.

PAIXASES GALEGAS
Pinturas de Fernando Crego que poderemos visitar
na Casa da Xuventude.

JAM SESSION
Para as noites dos martes
14 e 21 esta é a oferta que
ofrece (a partir das 22:30) o
Dado-Dadá jazz club. O
xoves 23 actuará no local o
Nuno Ferreira Trio; e o
xoves 30 Raul Alcober.

CONCERTOS
DIDÁCTICOS

Ofrecidos por Caixa Galicia, terán lugar o venres 10
ás 10 h. na súa Aula Sociocultural.

CABO SAN LOURENZO
Novo proxecto con este título xenérico, todos os mércores á noite, que servirá de
faro que alumeará unha cita
indispensábel para músicos
de todos os estilos. Cada
semana haberá un músico
anfitrión que se encargará
de artellar unha formación
base á que se poderán unir
outros músicos espontaneamente. O mércores 15 o anfitrión será Gastón Matías.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O xoves 16 de xaneiro, baixo a dirección de Maximino Zumalave vai ofrecer
un concerto no Auditorio de
Galiza, no que interpretarán a Balboa, Haydn e
Brahms.

CONCERTO
DE MÚSICA BARROCA
Teñen lugar na Aula Sociocultural de Caixa Galicia os
concertos nos que se interpreta música desta época. Este
venres 10 remata o ciclo.

O CADRO MÁIS BONITO
DO MUNDO

■ TEATRO

TEATRO EN INGLÉS
PARA NENOS
Don Quixote e a búsqueda
de Marcela é a obra que as
crianzas poderán disfrutar
o mércores 15 ás 10 h. na
Aula Sociocultural Caixa
Galicia.

Tui
■ LEITURAS

OS XOGUETES
ESQUECIDOS
É un libro de Edicións A
Nosa Terra do que son autores Xosé López González e
Xosé Manuel García, que
será presentado na galería
de arte Trisquel & Medulio,
este venres 10 a partir das
20:30 h, polos autores e o
historiador Bieito Iglesias.

Vigo
■ ACTOS

LIBROS PARA SOÑAR
Nesta librería, da rúa Triunfo, van ter lugar actividades
para os cativos. O venres 10,
baixo o título Contos con
Arte celebraranse distintas
actividades e sesión de contacontos a partir das 18:30 h.

¿XOGAS?
Dentro deste programa de
dinamización lingüística
para crianzas de entre 4 e
10 anos, o sábado 11 ás 18
h. celebrarase a actividade
Os contaloucos: dous contos contados por tres loucos, da man de Tanxarina.
Será na Praza do Concello
ou no Auditorio Municipal,
de facer mal tempo.
■ CINEMA

MERECEDORAS
DE OSCAR
Dentro deste ciclo poderemos ver, o xoves 16, a fita
Nora; o día 23 proxectarase
Cousin Bette; e Gilda o xoves 30. As proxeccións
vanse realizar na Aula Sociocultural Caixa Galicia e
serán ás 18 h.
■ EXPOSICIÓNS

LA GALICE
Fotografías do francés Jean Dieuzaide sobre o noso
país que van poder ser vistas, ata o domingo 12, na
Casa das Artes.

FRANCISCO FERNÁNDEZ
DEL RIEGO
Unha lenda viva, título da
mostra que sobre este intelectual galeguista podere-

Esta mostra de Roger Olmos, dirixida ás crianzas,
vai estar aberta na librería
Libros para soñar durante
o mes de xaneiro.

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.

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.

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.

ARQUIVO PACHECO

CARDINALES

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

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

OBRA GRÁFICA
CUBANA ACTUAL
Este é o título dunha interesante mostra que ata o 29
de xaneiro vai poder ser visitada na galería Visual Labora (López Neira, 5).

REQUIEM 2 REVISITED
Ata o 12 de xaneiro na Sala
de Mostras do Colexio de
Arquitectos (Marqués de Valadares 27) poderemos contemplar estas fotografías.

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

■ MÚSICA

CONCERTO SOLIDARIO
Susana Seivane e Treixadura van protagonizar este
concerto que vai ter lugar o
venres 10 ás 22:30 h. no
C.C. Caixanova.

SUGARLESS
O grupo de funky-metal
madrileño estará este venres 10 no Iguana Club para
amenizar a noite.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O venres 24 ás 20:30 h. o
C.C. Caixanova servirá de
escenario para un concerto, no que a soprano Laura
Alonso, baixo a dirección
de Frans Brüggen, porá
voz a diversas pezas de
Haydn.
Unha lenda
viva é o
subtítulo
da mostra
adicada a
Francisco
Fdez. del
Riego e que
se encontra
na Casa
da Cultura
de VIGO.
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Anuncios de balde
■ Para constituírmos, construírmos a
Unidade do Português da Galiza, assembleia encontro em Ferrol, no CC
Ricardo Carvalho Calero, sábado, 25
de Janeiro de 2003, às 11 horas. Confirmar assistência no apdo. dos correios 1012, CP 15.406, Ferrol ou no email gzsgalizasolidaria@hotmail.com.

de 18 anos con aptitudes empresariais. Traballo desde a casa, mínimo
insvestimento. Telf. 653 913 206 fóra
de horario comercial.

■ 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.

■ 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.

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

■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase asesoramento no campo das TIC. Deséñanse páxinas electrónicas.
Préstase asesoramento informático.
inferninho@galizalivre.org.

■ Realizamos traballos de bioconstrución. Telf. 981 513 273.
■ Alúgase cuarto con dereito a cociña na zona do Campus Sur de
Santiago. Telf. 636 779 794
■ Gatiña gris atigrada, mansa e cega, precisa un fogar. Telf. 981 170 730.
La Galice
fotos de
Jean
Dieuzaide
sobre o noso país, na
imaxe o castelo de Ribadavia, que
están expostas na Casa
das Artes de
VIGO.

■ TEATRO

VANZETTI
Teatro do Atlántico escenifica esta obra de Luís
Araujo. As inhumanas condicións de vida dos anos
vinte serven de trasfondo á
historia dun home que é
executado na cadeira eléctrica sendo inocente. O venres 17 poderemos vela no
C.C. Caixanova ás 22:30 h.

■ 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.

volverá a ser o escenario
para esta obra de Samuel
Benchtrit, ata o 25 de xaneiro, de martes a sábados
ás 21:45 h. O prezo das
entradas é de 4 euros con
carnet xove ou de estudante e de 7,5 para o público
en xeral.

■ Alúgase praza de garaxe en Euxenio Arbones (frente a pavillón deportes das Travesas) en Vigo. Tlf.: 986
477 074 ou 670 508 980.

Madrid

■ 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.

■ MÚSICA

CONCERTO SOLIDARIO

A Rede

AREA NEGRA
www.areanegra.net
A Coordinadora de Ensino Area Negra
conta cunha páxina electrónica na que dá
conta das súas actividades, noticias, contactos e ligazóns. O principal obxectivo
deste sitio é difundir a cadea humana que
se prepara nos ensinos primario e medio
para o vindeiro 22 de xaneiro. A consulta
da páxina facilita a adhesión a este acto.♦

O LÁPIS
DO CARPINTEIRO

Historia de amor, melancolía
e liberdade, nos tempos da
guerra e posguerra, que chegará ao escenario do C.C.
Caixanova o sábado 25 da
man de Sarabela Teatro.

Vilagarcía
ilagarcía

O colectivo Solidari@s Sierra Madrid e Pueblo Navalkejigo organizan un concerto
baixo o lema Marea Negra:
Arma de destrucción masiva del capitalismo que terá
lugar o sábado 11 de xaneiro
ás 22:30 h. na aldea okupada
de Navalkejigo (Los Arroyos). Actuarán os grupos
Mopongo, Tinakis, Kloakao e Sin Dios. Os beneficios van ser destinados a
mercar material para a limpeza de praias afectadas pola
marea negra. Información en
http://es.geocities.com/magrebi501/index.html.
■ TEATRO

■ Seleccionamos persoas maiores

■ Mozo de 32 anos quixera coñecer
mozas de entre 20 e 40 anos. Son riquiño e marabilloso. Se algunha me
quere coñecer, chámome Alberto. Tlf.
616 870 908.

■ Alúgase cuarto e praza de garaxe
na rúa Martínez Garrido de Vigo. Telf.
986 277 213 a partir das 20 h.

■ Arria Xida: escultura em pedra e
bronce. Bustos, imagens, cruceiros,
petos, chaminés, cabaceiros, fontes...
os teus sonhos feitos pedra. En Ourense no telf. 651 951 328.
■ Doutorando com experiência imparte
aulas de Química Orgânica. Todos os
níveis. Telf. 605 412 585. Compostela.
■ ¿Queres pasar uns días na Ribeira Sacra? Alugo, por días ou semanas, unha casa amoblada de 2 andares con garaxe en Penalba (Nogueira de Ramuín). Telf. 986 376
022 / 661 642 070.

■ Compraría números 10, 19 e 26 da
revista Obradoiro. Telf. 606 521 536.

■ Vendo casa con terreo a 3 km. de
Betanzos. Tlf: 981 797 060.

■ 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!

■ 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.

■ 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.

■ 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.

■ 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

■ Alugo habitación en Vigo na rúa
Urzaiz, centro do Calvario, ao pé da
parada de autobuses. Cercana a RENFE e estación de autobuses. Muller ou
estudiantes. Telf. 666 623 190.♦

■ Na Costa da Morte. Quiropráctico brasileiro tira dores. Só se paga
cando se encontra alivio. Tlf. 625
996 334.

El canto de la cabra e La
Nave de Cambaleo, ademais dalgún lugar público)
aúnan esforzos para ofrecer
espacio e tempo a creadores que queren cuestionar o convencional, buscar
outras referencias e desenvolver novas posibilidades.
Está organizado en cinco
ciclos: Nuevas Dramaturgias, Danza Hoy, Madrid
Escena, Ciclo Autor y Teatro para Navegantes.

Os ecolatas.
¿Axúdasnos
a salvar o
planeta? é a
mostra que
poderemos
ollar na
Casa da
Cultura de
VILALBA a
partir do
mércores 15.

Torrelavega
orrelavega

ESCENA
CONTEMPORÁNEA

■ ACTOS

Festival Alternativo de las
Artes Escénicas. Entre o 21
de xaneiro e o 24 de febreiro, diversas salas de Madrid servirán de escenario
para este evento. Estamos
ante un certamen de artes
escénicas que acolle as
propostas máis innovadoras dentro do teatro, a danza e a performance. Cinco
salas da Comunidade de
Madrid (Cuarta pared, Teatro Pradillo, Ensayo 100,

FESTIVAL DE INVIERNO
Durante varias semanas a localidade de Torrelavega convirtese nun foco de interese
cultural en Cantabria. A
oferta deste certame é variada e ampla; programa espectáculos de teatro, concertos
de música clásica, sesións de
jazz e, na última edición, incluíuse un novo apartado, os
espectáculos de cabaret. Ata
o 23 de febreiro.♦

■ 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).

Vilalba
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■ EXPOSICIÓNS

OS ECOLATAS
¿Axúdasnos a salvar o planeta? Este é o título da
mostra que acollerá a Casa
da Cultura desde o mércores 15 ata o 31 de xaneiro.

Braga
■ TEATRO

UMA COMÉDIA
NA ESTAÇÃO
O Espaço Alternativo PT

VENRES 10 DE XANEIRO NA GALERÍA “TRISQUEL
MEDULIO” A PARTIR DAS 20:30 HORAS

E

SÁBADO 11

DE XANEIRO NO

A PARTIR DAS

12

“MUSEO

DO

XOGUETE”

HORAS COA INTERVENCIÓN DE

COA INTERVENCIÓN DE

XOSÉ LOPEZ,
XOSÉ MANUEL GARCÍA (AUTORES),
E BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ.

XOSÉ LOPEZ,
XOSÉ MANUEL GARCÍA (AUTORES),
E CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS.

sucedendo a Aznar. O PP
non se tería desprestixiado
tanto cun pouco de autocrítica, pero fai o contrario: cabalga cego de autosuficiencia. Entramos na fase do puñazo ao espello.♦

Subsidios
8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.
1,75 euros.

F

seus erros, o pobo teriallos
perdoado. Parece consubstancial aos gobernantes: o
envaecemento que anula a
autocrítica e lles impide ver
o que para o resto da poboación resulta evidente. Estalle

elipe González probabelmente non sabía canto ía dar no cravo o día
que vaticinou que o seu goberno morrería de éxito. En
efecto, morreu de vaidade.
De ter recoñecido antes os
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Xosé Alvilares
‘Iso de insultar á oposición xa ven de Cánovas’
MANUEL VEIGA
Foi cura no Cebreiro e en
Amandi, catedrático de filosofía xubilado, Xosé Alvilares ten
man para o pensamento e máis
para a literatura, pero agora
acaba de conseguir un pequeno
best-seller, titulado Dignidade e
indignidade da política, con Cacharro Pardo de telón de fondo.
¿Hai en Lugo máis caciques
que noutros lugares?
O meu libro é unha reflexión,
con base nun feito concreto: o peche de deputados da oposición na
Deputación provincial para criticar que non se respetasen os seus
dereitos. Cacharro [presidente da
Deputación de Lugo] respondeulles lembrando o resultado das
eleccións e deixou ver que todo
aquel que discrepa ou pretende
contribuír con outro punto de vista non é demócrata. Pero a miña
análise trascende o caso de Lugo
e pode ser aplicada a Galiza, a España ou mesmo a Italia. Eu critico a tentación de todo goberno de
manter os de abaixo en minoría
de idade. Tamén pasa na familia,
na Igrexa Católica ou na Real
Academia e mesmo entre os que
din que non queren o poder, como
os anarquistas.
Por ese camiño podemos
chegar á idea de que todos son
iguais.
Co poder, o perigo existe
sempre, pero non todas as ideoloxías son iguais. Algunhas son
máis proclives. Non é o mesmo
ter como bandeira o ánimo de lucro que defender que ninguén viva co traballo doutro. É certo que
entre este últimos tamén os hai
incoherentes, pero polo menos
fano con mala conciencia.
¿Tivo problemas para editar o libro?
Eu quería editalo en Lugo e o
máis de contado posíbel. Sacá-

MANUEL DARRIBA

ronmo uns amigos que non puxeron o selo da editorial por prudencia. Tampouco lles foi doado
atopar imprenta. Houbo que facelo en Vigo. Tiráronse mil
exemplares e vendéronse case
todos nun mes.
Moita da análise que fai sobre a Deputación de Lugo serviría agora co do Prestige.
Díez Alegría, que ten xa 91
anos, leuno, chamoume e díxome: agora que pasou isto do mar
vese a actualidade e a verdade
do que contas. Eu lembro por
exemplo a frase de Aznar cando
di: O meu é gobernar. No do
Prestige dixo que o seu era dar

cartos. Pero non é só iso. Gobernar tamén é prever e ter instrumentos para que unha catástrofe
resulte menos nociva. Claro que
privatizando o sector público, o
goberno queda sen medios para
defender as costas. E co da información ocorre o mesmo que
eu conto no libro. Agora din que
os que protestan polo fuel están
manipulados. Pero ¡oia!, o fuel
está aí, na praia, non é un invento. Tamén hai que dicir que isto
de facerlle oposición á oposición xa ven de vello, de Cánovas, polo menos. Daquela, os
que criticaban, xa os acusaban
de estranxeirizantes ou de ser a

anti-España. Os gobernantes
eran moi dados a poñer alcumes
en lugar de discutir as razóns.
¿Que cacicada lle chamou
máis a atención?
Kant dicía que unha cousa é
ter dignidade e outra ter prezo. A
dignidade non se compra. Don
Manuel inaugurou xa dúas veces
a ferreiría do Incio, pero quen
vaia por alí verá que está caida.
¿E Cacharro que vai dicir
agora?
Eu non teño nada contra Cacharro no persoal. Igual podería
ser Cordeiro, Baltar ou calquer
outro. Pero o que está a pasar en
Galiza paréceme excesivo.♦

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!

XOSÉ A. GACIÑO

A

s mareas negras do
Prestige navegan
por Europa adiante,
difundindo polas costas
atlánticas a vergoñenta
mensaxe da incompetencia
das autoridades direitamente responsábeis de que
un accidente marítimo se
teña convertido nunha catástrofe ecolóxica (a máis
importante sufrida nas nosas costas, segundo recoñeceu o mesmo presidente
do goberno español, tan
conscente do lamentábel
papel que andan a xogar
que segue sen atreverse a
dar a cara entre o pobo castigado por esta chapuza).
Unha proba clara desa
incompetencia gubernamental é que os únicos que
poden asesorar aos franceses –que se suman agora á
batalla contra o fuel descontrolado– e aportar os
resultados das súas experiencias son os pescadores
e mariscadores galegos
que se viron obrigados a
improvisar métodos de loita contra a contaminación,
unha vez que comprobaron que o goberno español –o goberno galego
simplemente non existiu–
parecía tan seguro da inocuidade dos vertidos que
non se molestou en poñer
en marcha un verdadeiro
plan de emerxencia, con
meios proporcionais á
magnitude do problema.
Quizais é que son cousas do neoliberalismo vixente: reducir o Estado á
mínima expresión (na súa
dimensión social, non na
seu dominio territorial,
por suposto), que a liberdade operativa das empresas prime sobre a seguridade das súas actividades
e que cadaquén faga fronte como poida ao que se
lle veña enriba, sexa contaminación, paro, vivendas caras, fraude eleitoral
ou guerras do petróleo.
Ainda así, necesitan
os votos para seguir controlando ese “miniEstado” que reparte subvencións, firma contratos, adxudica concesións e mesmo promulga leis. Por iso
van procurar –están a procuralo desde o primeiro
momento– compensar
con diñeiros conxunturais
a súa indiferencia ante os
danos permanentes á ecoloxía das costas galegas e
cantábricas. Por ese camiño, e como ninguén é perfectamente coherente, estes neoliberais antiestatais
poden chegar a convertir a
mariñeiros e mariscadores
galegos en xornaleiros
subsidiados, xusto o pecado do que eles acusaron
sempre aos socialistas,
con respeito ao subsidio
aos xornaleiros agrarios
de Andalucía e Extremadura, que o goberno español ven de suprimir.♦

