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Un nicho para Marilyn
A Frank Soutelo, protagonista
da novela e detective californiano
de pais galegos, encoméndanlle o
caso da desaparición do cadáver
de Marilyn Monroe, co que está
relacionada unha rede de
necrofilia de “alto nivel”.
2ª EDICIÓN

A CRISE DESTAPADAESTES DÍAS NO PP
galego puxo á luz, entre outras cuestións, o diferente
criterio existente dentro do partido entre os defensores
de sumarse á Plataforma Nunca Máis, nunha postura
semellante á tomada durante a crise do fletán, e os
contrarios a tal posición. Certo que o intento de sumarse resultaba difícil despois de comprobar o estado
de ánimo da cidadanía na manifestación do 1 de decembro en Santiago, de claro cabreo co Partido Popular. Pero, en todo caso, ao partido ata agora maioritario nas urnas quedáballe a saída de todo Goberno democrático cando se equivoca: recoñecer os erros e
rectificar. Parecía que os chamamentos de Fraga dos
últimos meses á convivencia e ao debate, que non obvia as diferencias, pero que descarta a exclusión do
opositor, darían lugar a que a política galega seguise
discorrindo por este camiño. A cortesía parlamentaria
de Beiras na propia moción de censura parecía partir
tamén desta confianza. Sen embargo, e para sorpresa
do seu propio electorado, o PP pasou, dunha práctica
desaparición da escena durante varias semanas (algo
inconcebíbel nun partido do seu peso social e coas
responsabilidades institucionais que detenta), a ensarillar un verdadeiro rosario de ineptitudes, actos soberbios, mentiras e verdades a medias, para desembocar finalmente na descualificación disparatada e predemocrática dunha boa parte da cidadanía e da Plata-

forma Nunca Máis. O mínimo que se pode dicir é que
o PP perdeu o rumbo o mesmo día que o Prestige perdeu a súa arboradura. No ángulo oposto, un sector
moi importante da sociedade galega deu un exemplo
ante o mundo, como a propia prensa internacional recoñeceu, de madurez, de vontade de participación e
de exercicio da crítica democrática. Era a sociedade
civil, á que tanto recorren os políticos en demanda de
lexitimidade, a que se mostraba viva, con lemas improvisados, con pancartas sentidas e pacíficas nos balcóns, con carteis fotocopiados ou manuscritos nos automóbiles e nos trinques comerciais. Era, e segue a
ser, o exemplo de mobilización máis fresco que coñecía o Estado español desde había décadas e que, por
esta razón, está a conseguir a simpatía de persoas tan
diversas como Flotats ou Llamazares, como Marta
Sánchez ou Imanol Arias, como Javier Sardá, Manel
Fuentes, o parlamento navarro ou a plana maior socialista. Hai un sinal de esperanza nisto que está a suceder en Galiza e que se propaga máis alá do Padornelo. Unha esperanza á que só se enfronta unha tropa
tan vetusta como a representada polo periódico de
Luis María Ansón, a xornalista Pilar Cernuda, uns telexornais que fan prescindíbel para as novas xeracións
a lectura daquel clásico que se chamaba Psicoloxía de
masas no fascismo ou políticos como Fraga Iribarne e
Martín Villa, cuxos meros apelidos abondan para saber que non está con eles o futuro.♦
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Fraga recoñece que o Prestige rompeu o consenso anterior

A remodelación do Goberno convértese
nunha poxa pola sucesión
A. EIRÉ - R. VALVERDE - P. BERGANTIÑOS - X. CARBALLA - C. LOURENZO

A loita polo poder no Goberno xa conta co recoñecemento oficial. Partindo da anunciada remodelación, o que agora está en xogo é a sucesión de Fraga. Non parece tan claro sen embargo saber quen vai
gañando, nin quen xoga en cada bando. Todo indica, en calquera caso, que a principal tirapuxa está
centrada en arredar a Xosé Cuiña Crespo da carreira sucesoria. De ser apartado da cúspide do poder
o cabeza visíbel da rama autóctona do PP, ¿seguirá este sector traballando o voto gratuitamente?
“Un sano contraste de pareceres”, así cualificou no seu día
Martín Villa as liortas que acabaron por esnaquizar a UCD, cando era vicepresidente do Goberno. Manuel Fraga di agora case o
mesmo que hai vinte anos o Comisionado do Prestige: “existen
discusións no Goberno como as
hai en calquer familia”.
O presidente admite, iso si,
que se están a dar posturas contrarias entre os membros do seu
equipo. A dirección do partido
tampouco nega que existan puxas entre os distintos conselleiros para situarse na remodelación gubernamental que Fraga
está a preparar. Pero prefiren enmarcalas nunha “competencia
normal entre políticos que aspiran a medrar e facer valer as súas posicións”.
Sexa como fose, o “efecto
Prestige” desbordou os valados
de contención sucesorios dun
Fraga que tentaba realizar unha
transición interna o máis consensuada posíbel.
Fraga pediulles aos seus conselleiros que contribuisen con
suxerencias sobre os cambios
que debería realizar no Executivo. Segundo recoñece o presidente, os conselleiros “consideran que é un bó momento para
realizar unha ampla remodelación e non limitarse a relevar ás
dúas conselleiras que serán candidatas a alcaldía”.
Pero as propostas non quedaron aí. Segundo Fraga, todos os
membros do seu goberno queren
aproveitar a remodelación para
preparar a sucesión no PPdG. E
aí é onde se atopan cos princi-

Manuel Fraga afirma que, como bon cazador, “nunca lle dispara a ninguén polas costas” e que está a ser “totalmente franco cos seus conselleiros”.

pais problemas.
Separar a Cuiña
da carreira sucesoria
A dirección estatal vén instando
a Fraga para que nomee un vicepresidente de contado e deixe
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reuniuse en Madrid, na se do PP,
con Mariano Raxoi, Rodrigo Rato, Mayor Oreja e Javier Arenas.
Os posíbeis sucesores de Aznar e
o secretario xeral do partido.
Tratábase de acadar un acordo
para non comezar a campaña sucesoria ata despois das munici-

pais. Pero na reunión tamén se
tratou o tema da remodelación
da Xunta. A directriz que recibiu
Palmou foi a de que Fraga debería nomear vicepresidente e que
este tería que ser Xosé Antonio
Orza, actual conselleiro de EcoContinúa na páxina seguinte
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Madrid postulou a Xosé Antonio Orza para suceder a Manuel Fraga.

A PANARO

A PANARO

de que nesta estratexia participaron diferentes empresarios e financieiros galegos que, en teoría, defenderían a autonomía do
PPdG fronte a Madrid. Trátase
de persoas que desde hai tempo
declaran estar a prol da política
do muiñeiro de Lalín, pero que
non se mostran dispostas a
apoiar a súa candidatura por tratarse de alguén “non preparado”.
Serían representantes deste sector os que apoian máis fortemente a Xosé Antonio Orza. De rebote conseguirían neutralizar as
apetenciad do actual Conselleiro
de Economía de xogar no futuro
algún papel destacado nalgunha
Caixa de Aforros.
Faltan por coñecer, ao peche
desta edición, as reaccións de
Cuiña a estas propostas. ¿É certo que, como afirman fontes do
PP, Cuiña se comprometeu a
gardar fidelidade ao partido
aínda que quedase fora do Goberno? ¿Qué pediu a cambio?
¿O apoio sería unicamente
mentres Fraga fose presidente,
quedando despois liberado para
xogar as súas cartas? ¿Cal será
o papel de Baltar e Cacharro
nesta crise? ¿Garantiránselle as
súas baronías e manga ancha no
próximo Executivo con entrada
de persoas da súa confianza?
¿Van abandonar as súas posicións fronte ás presións de Madrid, para seguir recadando votos de balde?
Manuel Fraga, pola súa parte,
non quixo ofrecer indicación pública algunha de cal será o futuro papel de Cuiña no novo gabinete, pero saiu en defensa do seu
labor, afirmando non só que é o
seu máis antígo colaborador, senón que “estivo absolutamente
no seu lugar”. Tampouco Cuiña
semella disposto a dar un paso
atrás e afirma rotundo que “eu
non voi dimitir”.
Henrique López Veiga, pola
súa parte, recoñeceu implicitamente en declaracións á cadea
Ser que demandara de Fraga a
non inclusión de Cuiña no próximo executivo.♦

Xosé Cuiña pediu que a Xunta secundase as reivindicacións de Nunca Máis.

Autóctonos
contra foráneos

atoparía Mariano Raxoi, está
nomía, persoa que xa ocuparía o disposto, segundo algunhas
posto de Fraga se este quedase fontes, a procurar unha “saída
vacante. Orza leva o mesmo digna para Cuiña”. Trataríase
tempo ca Cuiña no Goberno, pe- de convencelo de que el non é a
ro ten máis idade.
persoa axeitada
Nada máis copara presidir a
ñecer a proposta,
Xunta, porque
adrid e algúns
Xosé Cuiña decinon ten carácter,
diu entrevistarse
estudios. Saempresarios galegos nin
con Fraga. Aquí as
bedores tamén
versións xa difiren. pretenden que Cuiña do seu tirón en
Algunhas fontes
votos e do apoio
sosteñen que o renuncie a suceder a das bases, trataconselleiro puxo o
rían de chegar
seu cargo a dispo- Fraga ‘porque non
con el a un acorsición do Presiden- ten estudios’
do: que Cuiña
te. Outros van máis
permita o nomealá e afirman que
amento dun supresentou a dimicesor de consensión. Extremo, este
so e que el siga a
último, que negan Fraga e Cuiña. controlar o PPdG, xunto con
Segundo pudo saber A Nosa Baltar e Cacharro.
Terra en fontes do Partido PopuFontes empresarias consultalar, Cuiña tentaba coñecer as in- das por A Nosa Terra informaron
tencións de Fraga, pois non tiña
a confirmación, tan sequera, de
Henrique López Veiga solicitóulle a Manuel Fraga a exclusión de Xosé Cuiña do executivo.
que ía seguir no Goberno, cando
outras veces era o primeiro en
coñecer os propósitos do presidente. Durante a conversa, e a
modo de presión, o conselleiro
de Política Territorial barallaría
varias posibilidades, incluida a
de renunciar a calquer consellaría que non fose a que agora ocupa ou a de quedar fora do executivo se nomeaba como vicepresidente a unha persoa contraria á
súa liña política, como pudera
ser Orza. Tamén lle pediu, segundo esta versión, que no próximo Executivo non figurase o
conselleiro de Pesca, Henrique
López Veiga. Ao tempo, Xosé
Cuiña terialle indicado a Fraga a
necesidade de que realizase os
cambios sen deixarse presionar
por Madrid. A sumisión a Aznar
sería, na opinión que lle manifestou, nefasta nas próximas eleccións municipais, podendo levar
a unha multiplicación das listas
independentes.

M

División de poderes
Un sector do PP, entre os que se

José María Aznar deixaba caer Máis, ao igual que sucedera na
a pasada semana, durante a Guerra do Fletán, e votar a
reunión da dirección do PP, prol da comisión de investigaque “algúns se cadra están fo- ción no Parlamento.
ra do partido? ¿Era por Xosé
O 1 de decembro, despois
Cuiña? A afirmación foi reali- da grande manifestación de
zada nun contexto no que se Santiago, Fraga reuniu ao seu
criticaba aos que non deron a Goberno nunha sesión extraorcara na catástrofe do Prestige. dinaria. Cuiña Crespo, coa
Está é tamén a crítica que Ló- maioría dos conselleiros, depez Veiga e Xosé Antonio Or- fendeu abertamente a necesiza fan a Xosé Cuiña.
dade de tomar unha actitude
A desputa ten a súa orixe autónoma ante a crise. A prona semana do 21 de novembro, posta deu lugar a un forte decando un sector do PP galego bate con López Veiga e Xosé
lle fai chegar a Fraga a necesi- Antonio Orza como defensodade de porse á fronte das re- res das teses de Madrid. Amclamacións cidadáns ante o de- bos sentíanse cuestionados e
sastre do petroleiro. A aposta acusaron a Cuiña de non dar a
deste grupo era
cara e de agacriticar a Madrid
charse para non
para salvar a cara
luxarse políticaópez Veiga e
na Galiza. Fraga
mente co chapaXosé
Antonio
Orza
mostrouse dubipote.
López
tativo e ameazou
Veiga, que tencon realizar de apóianse
taba facer mérisúpeto a remode- en Madrid
tos con contilación, como innuas aparicións
formou en exclu- fronte a Cuiña.
en público, sensiva A Nosa Tetíase cuestionarra. Ao final, sedo por Cuiña,
gundo
fontes
pero tamén por
próximas ao premoitos cadros
sidente, este credas confrarías
eu o que lle dicído PP.
an desde Madrid: que a catásEra un episodio máis da
trofe estaría resolta nunha se- loita que se ven librando, cunmana.
has artes ou con outras, pola
Pero Madrid non perdoou sucesión de Fraga, desde hai
as dúbidas. Comezaba así un- máis de oito anos. O Prestige
ha forte campaña para tratar de foi o detoador e as masivas
impedir que Xosé Cuiña fose manifestacións a munición panomeado vicepresidente. Xe- ra que as barreiras de contennova acúsao de “utilizar o de- ción instaladas por Fraga, no
sastre para tratar de dar un gol- partido e no Gabinete, non tipe de estado interno semellan- vesen xa eficacia. O mesmo
te ao de Barreiro”.
que estaba a suceder coas meFraga apoiou a Cuiña na didas da administración ante
proposta de secundar as pro- as mareas negras. A batalla potestas da Plataforma Nunca la sucesión está aberta.♦

L

A PANARO

Vén da páxina anterior
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O Parlamento galego non pode pedir responsabilidades, pero si dar a coñecer a verdade

O Goberno central impide
que se esclareza o naufraxio do Prestige
En punto morto. Así quedou a comisión de investigación constituída no Parlamento galego para investigar a catástrofe do Prestige, despois do seu primeiro día de traballo. O BNG e o PSOE
abandonaron a mesma despois de que o Goberno do Estado se
negase a facilitar a documentación solicitada e impedise comparecer a declarar a todos aqueles cargos que del dependen. O
plante por parte dos partidos da oposición “é temporal e esiximos que haxa unha reunión para volver a elaborar un programa
de traballo”, sinala o portavoz do BNG na comisión, Suárez Canal.
A polémica estalou o primeiro Ata o punto de coñecer a legalidía da Comisión, cando se tivo dade chegamos. Simplemente se
coñecemento de que o Executivo trata de coñecer o que pasou reestatal non remitiría ao Parla- almente.”
mento galego o documento no
que se reflectían as decisións to- ‘Sen razoamento legal’
madas sobre o roteiro que seguiu
o barco. Tampouco enviou nin- Para a oposición non hai ningungunha outra información sobre ha base xurídica na posición
adoptada
polo
os acontecemenGoberno Central.
tos que se desen“Non se pode imvolveron posteriormente. Tamén
uen non acuda a pedir comparecer
a persoas chamaimpedía que o dedas por unha colegado do Gober- declarar incorrerá
misión de investino, Arsenio Fer- nun delicto penal”,
gación. Pensanández de Mesa,
mos que as persoe os capitáns dos Dolores Vilariño
as que non acucatro remolcadan a declarar indores encargados
corren nun delicde transportar ao
Prestige: Ría de Vigo, Ibaizábal to penal”, sinal Dolores Vilariño.
O artigo 502 do Codigo Penal
1, Charuca Silveira e Sertosa 32.
O Executivo que dirixe José sinala que “os que tendo sido reMaría Aznar esgrime como ra- queridos en forma legal e baixo
zón que un Goberno do Estado apercibimento, deixasen de comnon pode estar controlado por un parecer ante unha comisión de inParlamento autonómico. Escu- vestigación das Cortes Xerais ou
dándose no artigo 410 do Código dunha Asamblea Lexislativa de
Penal que esixe ás autoridades e Comunidade Autónoma, serán
funcionarios “acatar as ordes castigados como reos por delicto
dunha autoridade superior... bai- de desobediencia. Se o reo fose
xo pena de multa ou inhabilita- autoridade ou funcionario público
ción”, o PP bloqueou calquera se lle imporía ademais a pena de
posibilidade de ter unha infor- suspensión de emprego ou cargo
público polo temmación completa
po de seis meses a
sobre o ocorrido
dous anos”.
durante o desasSegundo o
tre.
nha comisión
punto 10.2 das
“Nestas conNormas de Fundicións a Comi- de investigación
sión está desvalo- non só ten a función cionamento da
Comisión de Inrizada. Inicialvestigación, que
mente xa se nega- de control,
establece que “os
ran a que comparequeridos en forrecesen Ministros senón a de recadar
ma legal e baixo
e técnicos involuinformación”,
apercibimento
crados na catásdeixasen de comtrofe. Tampouco Blanco Valdés
parecer, incorrepermitiron somerán nas responsater a investigabilidades previsción o programa
de axudas para os afectados. Con tas no artigo 502 do Código pemoitas cesións aprobamos un nal”, a incomparecencia sería puplan de traballo e a agora resulta níbel. O PSdG-PSOE, tendo en
que nin tan sequera se pode cum- conta que segundo o Regulamenprir”. Deste xeito definía Súarez to do Parlamento “as comisións
Canal o porqué do abandono da de investigación poden chamar a
calquera persoa para ser oída”,
Comisión de Investigación.
Para a responsábel socialista presentará unha denuncia no Trina Comisión de Investigación, bunal Superior de Xustiza de GaDolores Vilariño, “Aznar pensa licia por incomparecencia dos cique o Parlamento Galego é unha dadáns requeridos.
Segundo Suárez Canal, “o
institución de segunda categoría
e por iso busca a desculpa de Goberno do Estado sabe ben que
choque de competencias. Sen non existe ningunha razón legal
embargo, en ningún momento para que non comparezan ou nenós tiñamos pensado esixirlle gar documentación. Cando consresponsabilidades ao executivo. tituímos a comisión de investiga-

A oposición
pide que se
elabore un
novo plan
de traballo

‘Q

‘U

Roberto Castro, presidente do Grupo Popular na Comisión.

ción polo asunto das vacas tolas
de Benposta, enviaron a información solicitada”.
O catedrático de Dereito
Constitucional, Roberto Blanco
Valdés, indica que “a posición do
Executivo central é errónea. Parten da base de que unha comisión
de investigación só ten a función
de control do órgano que se investiga, pero non é correcto. Unha
comisión fundamentalmente ten a
función de acadar información. A
esixencia de responsabilidades é
un paso posterior e obviamente os
partidos da oposición saben que o
Parlamento Galego non pode pedirlle responsabilidades ao Goberno do Estado. Pero si poden dar a
coñecer a verdade”.
Para Blanco Valdés, “a mellor
proba de que unha comisión ten

A.N.T.

como principal función esclarecer
os feitos e non esixir responsabilidades é que pode chamar a declarar a calquera cidadán. Nese
sentido, se chaman a unha persoa
normal, obviamente non lle van
pedir responsabilidades políticas”. Sen embargo, na súa opinión a solución presentada polo
PSOE para dirimir o conflicto entre os artigos 502 e 410, recorrendo á vía penal “ten pouco futuro,
porque o código penal hai que entendelo en termos restrictivos, a
pesar de que non son un especialista na materia”. Segundo Blanco, “a solución non é xurídica senón política. Hai que chegar a un
acordo entre partidos ou facer unha Comisión de Investigación no
Parlamento do Estado, para poder
evitar o veto do Goberno”.♦

BNG e PSOE amosáronse dispostos a volver á
comisión en caso de que
o PP de Galicia esixa a
documentación
necesaria ao Estado e
estea disposto a
reformar o plan de
traballo. “Non podemos
reunirnos todos os días
para falar dos recortes
de prensa, precisamos
información de carácter
oficial para poder
centrar o tema”, sinala
Dolores vilariño.
A comisión componse
de 12 membros, divididos
en catro representantes
por cada un dos grupos
parlamentarios. Para poder continuar as
reunións fai falta un quórum de sete membros.
“Queremos que o PP rectifique na súa postura e
que poidamos coñecer a
verdade. De manterse na
súa postura só podemos
pensar que teñen algo
que ocultar ou que
desprezan o Parlamento
galego”, apunta Suárez
Canal. Para a
responsábel socialista,
Dolores Vilariño, “o PP
non vai rectificar porque
pretende que se disolva a
comisión. Aprobaron
facela por presión mediática, pero non estamos
dispostos a facer o paripé
escoitando a dous pilotos
de helicóptero e a Xaime
Pita”. ♦

O PP galego admite
que ‘a investigación vai ser incompleta’
O responsábel na comisión do
PP, Roberto Castro, admitiu que
“sen a presencia de todos as
persoas que requerimos e da
documentación solicitada, a investigación vai ser máis limitada”. O propio Manuel Fraga recoñeceu que a decisión desacredita ao PP de Galicia. Cómpre
recordar que a constitución da
comisión se levara a cabo co
voto favorábel da totalidade da
cámara galega.

En opinión de Roberto Castro “aínda hai asuntos que se
poden investigar e propostas
por facer. Nós fomos elixidos
polo pobo galego para servirlle
en todo aquelo que fose posíbel e esa é a nosa intención. O
Goberno do Estado ampárase
na lei e non podemos facer nada contra iso. Paréceme unha
irresponsabilidade por parte do
BNG e do PSOE abandonar a
comisión. Hai cargos respon-

sábeis, entre eles sete conselleiros, que ían comparecer para dar a súa versión e implicación nos feitos”.
Os informes remitidos pola
secretaría e avogacía do Estado xa eran agardados polo Partido Popular. “Eses informes
non son novos. Na catástrofe
do Mar Exeo pasou algo semellante, non compareceu ninguén do Estado porque non estaban obrigados”.♦
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Alumnos de secundaria ocuparán 40 quilómetros de costa o vindeiro 22 de xaneiro

Unha cadea de mans unirá Laxe e Muxía
Espéranse máis de 600 autobuses na Costa da Morte o vindeiro 22 de xaneiro para a cadea
humana que se prepara entre
Laxe e Muxía. Neles viaxarán
os milleiros de alumnos de ensino secundario que protestarán
deste xeito contra a maré negra.

catoria consideran que esta protesta, á parte do seu sentido cívico, ten moito interese educativo. “Só ollando desde a súa particular posición na cadea, todos
os participantes vanse dar conta
da magnitude da traxedia”, subliña a coordenadora.

A manifestación de mans dadas
está organizada pola Coordenadora de Ensino Area Negra
(www.areanegra.org), integrada
na Plataforma ‘Nunca Máis’. Desde ese colectivo insístese en que a
cadea humana naceu como resposta á demanda dos rapaces dos
institutos para colaborar dalgún
xeito nas protestas contra a maré.
A coordenadora recolle solicitudes dos diferentes centros de
estudo de Galicia que queren colaborar coa iniciativa e conta coa
participación activa de nove institutos e colexios da Costa da Morte para dirixir e organizar os diferentes tramos do percorrido. Ata
o próximo 17 de xaneiro aínda está aberto o prazo de inscricións.
Area Negra considera que a

Sempre fronte ao mar

Os centros educativos da Costa da Morte coordinarán os nove tramos do percorrido
da Cadea Humana.
www.areanegra.net

mobilización é unha demostración máis da repulsa que en todos os ámbitos da nosa sociedade provocou o desastre do petróleo. “Esta será unha cadea de futuro, de consciencia, de respon-

sabilidade, unha cadea de rapaces vestidos de cores alegres que
queren unir as súas mans para
berraren vida”, explica o comunicado de prensa da iniciativa.
Os organizadores da convo-

A cadea humana que unirá Laxe
con Muxía percorre corenta quilómetros de pistas forestais sempre fronte ao mar, pechados ao
tránsito e con todas as atencións
médicas e policiais necesarias
para que non haxa ningún problema na súa realización. Por
motivos de organización, os 600
autobuses previstos farán a súa
chegada aos diferentes tramos
da cadea de forma escalonada.
O percorrido sae da vila de
Laxe cara ao santuario de Santa
Rosa. Desde alí desce ata a
praia de Soesto e avanza cara á
lagoa e á praia de Traba de Laxe. Nese lugar, a cadea formará
a palabra ‘vida’. De alí parte ca-

ra a Camelle, xusto á beira o
Museo de Man. Pasando por
Arou e Santa Mariña, a cadea
albisca a desfeita do fuel desde
Cabo Vilán. Ao redor deste lugar, o percorrido atinxe a duna
do Monte Branco, a praia dos
Trece, o Cemiterio dos Ingleses
e a praia de Reira.
Antes de chegar ao faro, o
traxecto diríxese cara á entrada
da ría de Camariñas e Muxía.
No tramo final, os rapaces contarán coa axuda das mans dos
mariñeiros, mariscadoras e redeiras do porto de Muxía que
levarán a cadea ata o seu final
na praia do Lourido.
A coordenadora Area Negra
tamén propón que os alumnos de
Primaria poidan participar dalgún
xeito nesta convocatoria. Dadas
as dificultades para os máis pequenos de viaxar ata a Costa da
Morte, os mestres convocaron
unha cadea humana en cada centro educativo do país para que todos os nenos que así o queiran
poidan expresarse en contra do
naufraxio do Prestige.♦

A bandeira do
‘Nunca Máis’,
en Montserrat

A mobilización de Zug é a primeira realizada fronte á empresa dos donos da carga do Prestige.

NICK MIJNSSEN

Manifestación fronte á propietaria do Prestige
na cidade suíza de Zug
LUÍS M. CALVO SALGADO
Na cidade de Zug en Suíza, perto de Zúrich, tivo lugar o sábado
día 11 unha manifestación dunhas 600 personas fronte á sede
da Crown Resources, sinalada
como propietaria do flete que
trasnportaba o Prestige. Os manifestantes acudiron á convocatoria malia a forte onda de frío
que afectou ó país centroeuropeo
nestes días, convocados pola Alternativa Socialista Verde (SGA)
do cantón de Zug conxuntamente coa plataforma Nunca Máis e
con asociacións de emigrantes
galegos e españois. Os manifestantes quixeron mostrar a súa solidariedade cos afectados pola
marea negra e protestar contra a

incompetencia e a ineficacia dos
gobernos galego e español así
como da Comisión da Unión Europea. A protesta dirixiuse ademáis contra a falta de ética da
empresa Crown Ressources
S.A., que ten a súa sede en Zug,
e á que se lle esixiu, a ela tanto
como ao seu consello de administración e máis á súa sucesora
(ERC-Trading Company) e ao
Grupo Alfa, que recoñezan a súa
complicidade públicamente e
axuden económicamente á recuperación das zonas afectadas.
Os gobernos da cidade de Zug,
así como ao do cantón e ao goberno federal suízo pedíuselles que
tanto os impostos cobrados como
os pendentes sexan enviados ás ví-

timas desta catástrofe. Neste senso
expresouse un os dos oradores, o
membro de goberno pluripartidista de Zug pertencente á Alternativa Socialista Verde, Hanspeter Uster, que manifestou a súa preocupación polo feito de que unha parte da riqueza do cantón e da cidade proveñan de negocios tan cuestionábeis como o do Prestige. O
membro do parlamento cantonal, e
tamén representante da mesma Alternativa, Josef Lang, sinaulou
ademáis que a separación da empresa do grupo Alfa non é probablemente máis ca pura apariencia
porque o rexisto comercial de Zug
aínda non ten constancia deses
cambios. Urxe investigar a esta
empresa, pero as autoridades de

Zug aínda non recibiron comunicación ningunha dos fiscais españois que se ocupan do caso.
O representante do Bloque
Nacionalista Galego no Consello
de Residentes Españois da Demarcación de Zúrich, Pedro
Hombre, e o alcalde de Laxe,
Antón Carracedo Saceda, que
viaxou dende Galicia a Suíza,
subliñaron a gravidade da situación e as consecuencias ecolóxicas, económicas e sociais da catástrofe. Queixáronse tamén da
falta de diálogo dos gobernos galego e español e lembraron a falta de medios existentes para dar
unha resposta eficiente aos perigos derivados da contaminación
da costa e do mar.♦

A bandeira azul e negra co
lema ‘Nunca Máis’ luciu no
alto dos picoutos de Montserrat, en Catalunya, o pasado
14 de xaneiro. Coincidindo
co segundo mes do naufraxio
do Prestige, un grupo de alpinistas da plataforma ‘Nunca Máis’ de Catalunya subiu
ao alto denominado Cavall
Bernat para pendurar dúas
bandeiras alusivas ás protestas contra a maré negra.
Segundo afirma a plataforma ‘Nunca Máis’ de Catalunya na súa páxina electrónica (http://nuncamaisdecatalunya.lamosca.org),
este grupo iniciou unha campaña de “reivindicación e
conscienciación social entre
o pobo catalán para que non
se esqueza o que está a pasar
en Galicia e para continuar a
esixir responsabilidades políticas, endurecemento da lexislación do transporte marítimo de mercadorías perigosas e a reparación inmediata dos danos provocados
no litoral galego”.
O manifesto ‘Nunca
Máis’, lido orixinalmente en
galego na Praza do Obradoiro o pasado 1 de decembro
polo escritor Manuel Rivas,
vaise ler en catalán o domingo
19 de xaneiro en varios teatros da Comunidade Valenciana. O próximo domingo 26
de xaneiro, o grupo ‘Deixádenos a nós’ten convocada unha
♦
concentración en Girona.♦
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O Prestige continúa vertendo un chapapote que xa anegou a costa de Lugo

Portugal anuncia que o groso do fuel chegará en maio
O presidente do Centro Interdisciplinar de Investigación Mariña
e Ambiental, Ciimar, de Portugal, João Coimbra, advertiu que
o Prestige continuará vertendo
chapapote e que “en maio chegará ás costas galegas e portuguesas o groso do fuel” que solte.
Coimbra asegura que “co cambio dos ventos ao cuadrante norte, o
sur de Galiza e o norte de Portugal
recibirán o groso do fuel que xurda
do fondo”, circunstancia que o presidente do Ciimar dixo que vai continuar producíndose, polo que haberá “un verán quente” a conta da
contaminación procedente do barco sinistrado. “Seguen saíndo oitenta toneladas diarias, polo que vai
pingar moito tempo”, dixo. Esta última información tamén foi confirmada polo Goberno español.
Por outra banda, o centro
portugués Ciimar desconfía da
utilidade do batiscafo Nautile
para tapar as fendas porque, en
palabras do seu presidente, “é un
equipo de investigación, de observación, non de reparación”.
Se nalgúns momentos as manchas de fuel non son moi visíbeis
aínda que sexan extensas, o Go-

PACO VILABARROS

berno central destas detectou manchas do combustíbel nun radio de
dezasete millas arredor da zona do
afundimento do Prestige. Esta nova mancha que está a acumularse
medrará ata que a impulsen ata
Galiza e Portugal os ventos do

norte no mes de maio, como anunciou o instituto portugués Ciimar.
A razón de oitenta toneladas
ao día, no mes de maio a cantidade de fuel acumulada na zona
de afundimento do petroleiro
chegará ás dez mil toneladas, de

modo que en maio o que chegue
ás nosas costas será unha nova
marea negra: a quinta.
Persiste a marea negra
Aínda que a gran mancha de fuel

vai camiño de Francia e as praias
das Landas xa foron víctimas da
contaminación do Prestige, na
Galiza persiste a marea negra.
Todos os concellos da costa da
Mariña lucense atópanse afectados polas manchas de fuel e a
marea chegou a Foz e á súa ría.
O mesmo acontece na Costa
da Morte. O fuel continúa a
chegar inexorábel a concellos
como Carnota, pero a noticia
pasa desapercibida porque os
medios de comunicación desprazaron o interese informativo
cara a Francia.
Por moito que o vento trasladase a Francia a gran mancha
de fuel, parte do mesmo desprendeuse e quedou nas proximidades da Costa da Morte. As
ondas son as que se encargan
de achegalo a terra e os mariñeiros non paran de recoller
chapapote do mar a razón de
varias toneladas diarias. Proba
desta situación é que aínda que
o Goberno galego estudia autorizar algunhas labores pesqueiras nas Rías Baixas, desbota esta posibilidade nas Rías Altas e
na Costa da Morte.♦

Entidades integrantes da Plataforma Nunca Máis
Adiante Soneira, Agrupación de AA de
VV da Zona Rural de Narón,Agrupación de Bateeiros de Cabo de Cruz,
Agrupación de Percebeiros de Muxía,
A.C. Alexandre Bóveda da Coruña,
Agrupación de Libreiros de Santiago,
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Baixo Miño, ALCER de
Lugo, Amas de Casa de Baio, Antigo
Gremio de Mareantes, APA de Bergondo, ARSGAC da Coruña, Asemblea de
Mulleres de Pontevedra, Asemblea do
Suído, Asociación Aurora, Asociación
Avelaíña, Asociación Boirense de Empresarios, Asociación Comercial Zona
Monumental de Pontevedra, Asociación Contra o Cancro de Ponteceso,
Asociación Costa da Vida, A.C. Alto
Minho de Lugo, A.C. A Pomba do Arco de Foz, A.C. Arrincadeira de Riotorto, A.C. Buril de Burela, A.C. Daniel
Calzado, A.C. Eliseo Alonso de Goián,
A.C. e Deportiva Santo André-Xinzo,
A.C. e Ecoloxista Verbo Xido de Cerdedo, A.C. Faro Roncudo de Corme,
A.C. Francisco Lanza de Ribadeo,
A.C. de Lago-Xove, A.C. Lumieira de
Carballo, A.C. Maio Longo de Pontevedra, A.C. María Castaña de Lugo,
A.C. Osorio Guterres de Lourenzá,
A.C. O Galo de Santiago, A.C. Penas e
Rodas de Outeiro de Rei, A.C. Santa
María de Torás da Laracha, A.C. Sementeira de Viveiro, A.C. Seminario
Terras de Viveiro, A.C. Tartarés de Narón, A.C. Valle-Inclán de Lugo, A.C.
Xeitura, A.C. Xieiro do Baixo Miño,
Asociación Curriculum Vitae, Asociación de Amas de Casa de Fene, Asociación de Atención á Drogodependencia XURDIR, Asociación de Comercializadores e Compradores de Peixe
de Malpica, Asociación de Comercializadores de Peixe e Marisco da Costa da
Morte, Asociación de Comerciantes de
Ponteareas, Asociación de Comerciantes de Ribadavia, Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, Asociación de Defensa da Ría de Foz, Asociación de
Empresarios de Baio, Asociación de
Empresarios de Cee, Asociación de

Ante as acusacións de manipulación contra a Plataforma Nunca Máis, xurdidas nos últimos días, representantes deste colectivo deron a coñecer a lista de compoñentes que o forman.
Gaiteiros Galegos, Asociación de Mexiloeiros A Boirense, Asociación de
Mexiloeiros ASPROMEDI de Rianxo,
Asociación de Montes de Esteiro, Asociación de Mulleres Buserana da Costa
da Morte, Asociación de Músicos en
Lingua Galega, Asociación de Nais e
Pais da Gándara-Narón, Asociación de
Nais e Pais Jorge Juan de Fene, Asociación de Naseiros ALVEDOSA de
Ponte Sampaio, Asociación de Pequeno Comercio da Poboa do Caramiñal,
Asociación de Pescadores O Buxeiro,,
Asociación de Pescadores de Río do
Baixo Miño, Asociación de Subastadores de Peixe da Coruña, A.VV. A Unión
de Cabo de Cruz, A.VV. A Xuntanza de
Santiago, A.VV. Camiño Ancho,
A.VV. de Abelleira-Ostreia, A.VV.da
Gándara-Narón, A.VV. de Angoares,
A.VV. de Arou, A.VV. de Celeiro,
A.VV. de Cumiar, A.VV. de Fisterra,
A.VV. de Fontenla, A.VV. de Moreira,
A.VV. de Nogueira, A.VV.de ParañosCovelo, A.VV. de Vite (Santiago),
A.VV. Eduardo Pondal de Corme,
A.VV. O Castiñeiro do Castiñeiriño
(Santiago), A.VV. Parderrubias-Salceda, A.VV. Sabriña-Mondariz, A.VV.
San Isidro Gándara-Zas, A.VV. San
Xoán, Fornelos e Lourido-Salvaterra,
A.VV. Viladóniga de Vilasanche-Serantes, Asociación Francisco Villamil,
Asociación Galega de Mariscadores/as
de Muros, Asociación Micolóxica Pan
de Raposo de Cee, Asociación Naturista do Baixo Miño, Asociación O Cotelo (Pescadores de Cana), Asociación
para a Defensa da Ría de Pontevedra,
Asociación Piratas da Ría de Camariñas, Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza, Asociación Pista da Xesta, Asociación Provincial de Amas de
Casa e Consumidores das Rías Baixas
de Pontevedra, Asociación San Xerome Emiliani, Asociación Socio-Peda-

góxica Galega, Asociación Vaipolorio
de Pontevedra, Asociación Xuvenil
Aturonia-Entenza, Asociación Xuvenil
Val de Soneira, A Mahia Negra, Ateneo
Libertario de Vigo, Bandullo Ecolóxico de Lugo, Bloque Nacionalista Galego, Brigadas en Defensa do Patrimonio
Chairego, Casino de Muros, CCOOGalicia, CGT-Galicia, Centro Democrático Independente de Muros, Clube
Deportivo de Baio, Clube Deportivo
San Xerome, Clube de Ocio Trankimacin 500, Clube de Remo Esteirana,
Clube de Remo de Muros, Clube de
Remo do Miño, CNT-Galicia, Colectivo Cultural Nunca Máis da Mariña,
Colectivo Cultural 25 de Xullo de Arcade, Colectivo de Estudantes do IES
da Poboa do Caramiñal, Colectivo de
Estudantes Nunca Máis da Mariña
(IES de Ribadeo, Foz, Burela, San Cibrao e Viveiro), Colectivo Ecolóxico
do Tremufo, Colectivo Musical Caldaloba de Lugo, Colexio Oficial de Sicólogos de Galiza, Comisións Obreiras
Vigo, Comités Abertos de Estudantes,
Comités Abertos de Faculdade, Comité Cidadá de Emerxencia de Ferrol,
Comité de Empresa de Ferroatlántica
Cee-Dumbría, Comité de Empresa de
Stolt Sea Farm de Carnota, Comunidade de Montes de Abelleira, Comunidade de Montes de Arcos-Ponteareas,
Comunidade de Montes de RibeiraCrecente, Confederación Galega de
Asociacións Viciñais Rosalia de Castro, Confederación Intersindical Galega, Confederación Unitaria de Traballadores, Confraría de Pescadores
(C.P.) da Póboa do Caramiñal, C.P. da
Coruña, C.P. de Aldán, C.P. da Póboa
do Caramiñal, C.P. de Barallobre, C.P.
de Cangas, C.P. de Cedeira, C.P. de
Corme, C.P. de Fisterra, C.P. de Laxe,
C.P. de Lorbé, C.P. de Mera, C.P. de
Mugardos, C.P. de Muxia, C.P. de

Ogrobe, C.P. de Rianxo, C.P. de Sada,
C.P. de Pontevedra, Consello Escolar do
IES Fontexería, Cooperativa de Mariscadores da Ría de Arousa, Coordenadora de Ensinantes Areanegra, Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrol, Coordenadora Galega de ONG´s, Coordenadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, Coordenadora pola Defensa do Río Lérez, Coordenadora Urbana de AA VV de Ferrol, COSAL da Costa da Morte, CPS
Liga de Amigos de Barallobre, Donas
de Nós de Lugo, ERVA-Ecoloxistas en
Acción, Esquerda Unida, Federación de
Cooperativas Sinerxia, Federación de
Empresarios da Costa da Morte, Federación Ecoloxista Galega, Federación Viciñal Eduardo Chao de Vigo, Fisterra
Unida, Foro Republicano de Noia,
Fronte Popular Galega, Fuxan os Ventos, Galiza Nova, Grupo de Investigación de Economia Pesqueira da Universidade de Santiago de Compostela, Grupo Ecoloxista ADENCO, Grupo Ecoloxista Coto de Frade, Grupo Ecoloxista
Ridimoas, Guerrilleiros das Fragas de
Lugo, Habitat Iniciativa pola Calidade
de Vida en Pontevedra, Mancomunidade de Comunidades de Montes Viciñais
en Man Comun Castrove-Salnés (integra 44 comunidades), Médicos do Mundo, OMAR (Mergulladores), Organización Galega de Autónomos e Empresarios, Partido Comunista de Ferrol, Peña
Celtista Cuadrilla de Pepa A Loba, Plataforma contra a Burla Negra, Plataforma de Sanitarios da Ría de Vigo, Plataforma en Defensa da Ría de Arousa,
Plataforma en Defensa da Ría de Ribadeo, Plataforma en Defensa da Ría de
Sada, Plataforma en Defensa da Ría de
Vigo “Cíes”, Plataforma Medioambiental de Corrubedo, Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública, Plataforma
XANOCAS de Betanzos, PsdeG-PSOE
de Fene, Mondariz, Ponteareas, Muxía,
Radio Clavi de Lugo, Representación
de Confrarías afectadas da Costa da
Morte, Seminario Galego de Educación
para a Paz, Sindicato de Traballadores

do Ensino de Galiza, Sindicato Labrego
Galego-Comisións Labregas, Sociedade
Cooperativa de Mexiloeiros de Bueu,
Sociedade Cultural Medulio, Sociedade
Cultural Recreativa e Deportiva Esteirana, Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva O Pote, Sociedade Deportiva
Barallobre, Sociedade Franca Irmandade de Pontevedra, Sociedade Galega de
Historia Natural, Teatro Vilar, Unións
Agrárias da Costa da Morte, Unión Libertaria de Ferrol, Unión Sindical
Obreira, Unión Xeral de Traballadores
Vigo, UGT-Galicia, Vendedores/as do
Mercado Central de Ferrol, Xunta de
Faculdade de Humanidades de Lugo
(Universidade de Santiago de Compostela), Xustiza Negra.

Teñen apoiado expresamente
a Plataforma Nunca Máis e
o seu manifesto fundacional:
Asociación Unificada de Gardas Civis; Concellos de: Ferrol, Cedeira, Fene, Narón, Camariñas, Corcubión,
Carnota, Pontevedra, Vigo, Vilaboa,
Poio; Parlamento de Navarra; 25 asociacións de viciños de Santiago de
Compostela; Asociación dos Ensinantes de Ciéncias de Galiza; Asemblea
da Faculdade de Filoloxia e Tradución
de Vigo; Consello da Xuventude de
Galiza; Asociación de Mulleres Galegas no Exterior Rosalia de Castro.
E múltiples entidades e persoas a
título individual que, desde dentro e
fóra de Galiza, apoiaron con accións,
cartas, pronunciamentos públicos,
donacións económicas, etc. as demandas e actividades de resposta social da Plataforma.
Está en proceso de constitución a
Plataforma Nunca Máis en distintas
comarcas e localidades e tamén están
a participar na Plataforma en moitas
zonas persoas a título individual representativas de distintos ámbitos
(cultura, meios de comunicación, deporte, música...).♦
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Na última semana o grupo recadou máis fondos que no mes e medio anterior

Comisións e UGT intégranse en Nunca Máis
para facerlle fronte á ofensiva do PP
A maior preocupación do PP e dos gobernos que controla semella ser o de desprestixiar a plataforma Nunca Máis. Ante esta
ofensiva, denunciada unánimemente por todos os partidos da
oposición, os sindicatos Comisións Obreiras e Unión Xeral de
Traballadores, deciden integrarse na plataforma para demostrar que “non está controlada polo nacionalismo radical como
afirman”. As doazóns tamén se multiplicaron nos últimos días.
“Un lugar de encontro e participación”, así definiu Xesús Mosquera, secretario xeral da UGT, a
plataforma Nunca Máis despois
de integrarse nesta organización.
Xosé María Castro, que ocupa o
mesmo cargo en Comisións
Obreiras, declarou que é preciso
“asegurar o seu indubidábel poder de mobilización”.
As dúas centrais foron admitidas en Nunca Máis polo plenario da plataforma celebrado en
Compostela o 10 de xaneiro.
Desde o comezo apoiaron todos
os actos da plataforma e agora
súmanse organizativamente, negando que teña o carácter partidista que lle atribúe o PP na súa
campaña. Daquelas, os dous sindicatos estatais discreparon do
método elixido para a súa constitución: unha autoconvocatoria
aberta realizada polo BNG.
Ante as acusación de que
Nunca Máis “está controlada
polo nacionalismo radical”,
acusando o BNG de utilizala en
beneficio propio, todos os partidos da oposición saíron en defensa do “berro dunha sociedade ante a desfachatez do PP”,
como a cualificou Xosé Blanco,
secretario de organización do
PSOE, afirmando que “eu tamén son de Nunca Máis”. Tamén o líder socialista Rodríguez
Zapatero apoiou a Nunca Máis,
aínda que este partido non forme parte da plataforma.
Igualmente, o líder de IU,
Gaspar Llamazares, afirmou ser
membro de Nunca Máis, acusando o Goberno central de criminalizar “calquera que non asuma as
súas teses e opte por facer política”. Moitas persoas españolas a
título individual tamén afirmaron
ser de Nunca Máis, mostrándolle
o seu apoio, entre elas o actor
Imanol Arias ou o editor e escritor Juan Cruz. Tamén xorden
asociación e cordinadoras de
apoio como a Coordinadora de
Vallecas con Galiza”. O apoio tamén é costante en moitos progrmas de radio e da televisión, entre eles, diariamente, Lo+plus ou
Crónicas Marcianas.
Unha das caras públicas da
plataforma, o escritor Manuel
Rivas, afirma que se sente “atemorizado pola falta de escrúpulos dos que desataron contra este
movemento unha campaña digna
de formar parte da historia universal da infamia.
Máis doazóns
A ofensiva do PP para luxar a
Nunca Máis acusándoa de usar

nas súas actividades diñeiro que
supostamente pedía para os afectados do Prestige levou a que se
aumentasen as doazóns na pasada semana, recadando máis fondos que no mes e medio anterior.
O día 8 de xaneiro, Nunca
Máis recoñeceu uns ingresos totais de 85.000 euros, en gran parte procedentes de vendas e concertos. Desde aquelas ata o día
15 as doazóns sumaron 68.915
euros. A semana anterior só recadaran 13.000.
Na carta enviada por Nunca
Máis a persoas e entidades o 12
de decembro deixábase claro que
o seu número de conta era para
“recoller os fondos destinados a
sufragar a actividade de resposta
social”. Para “canalizar o apoio e
solidariedade mediante a achega
de material podedes contactar
coas entidades que está a centralizar a axuda recibida”, relatando
os teléfonos de contacto e o número de conta destes concellos e
organizacións.
Unha história
de case dous meses
O PP, que agora desata a campaña contra Nunca Máis, pediu a
entrada nesta Plataforma ata horas antes da manifestación de
Compostela o 1 de decembro. O
seu secretario xeral, Xesús Palmou, negociou con Anxo Quintana do BNG, con Antón Louro
do PSdG-PSOE e con Manuel
Rivas esa posibilidade. Ao final,
os populares negáronse ao non
aceder os fundadores a modificar
o manifesto de constitución. Da-

Nas cartas de Nunca Máis especificábase, claramente, o número de
conta para apoiar esta plataforma e
as de aquelas asociacións e concellos para axudar aos dannificados.

quelas, o PP lanzou unha
campaña acusando a Nunca
Máis de impedirlles participar.
No Manifesto da Plataforma
Cidadá Nunca Máis, asinado o
21 de novembro en Compostela,
está clara a súa función: “... pretendemos canalizar as xustas demandas da cidadanía galega para
a pronta reparación dos danos
causados polo buque Prestige”.

Constitúese, polo tanto, como unha plataforma reivindicativa, lonxe das funcións humanitarias de axudas aos damnificados
que lle outorgan agora e acusan
de non cumprir.
Esta plataforma, “de carácter
unitario e aberto”, na que pode
entrar calquera que asuma os
seus principios, pretende apoiar
a superación das crises, “canali-

O presidente e o secretario xeral
de Manos Limpias dirixentes de extrema direita
Portada de La Razón e varios
minutos no telediario das 3 o
14 de xaneiro da tarde proxectaron masivamente a un sindicato descoñecido, que denunciaba á Plataforma Nunca Máis
por estafa diante do Fiscal Xeral do Estado. A simple visita a
páxina web do sindicato amosa
o seu talante de ultradireita: denúncias contra Arzallus e o
PNV, denuncias contra Pujol,
recursos contra leis catalanas,
contra Garzón, contra Leguina
e outros moitos dirixentes do
PSOE, contra Federico Trillo...
algunhas por asuntos de corrupción pero a maioría delas

por unha teima antinacionalista
que concorda coa linaxe ultraO secretario xeral Miguel Bernad Ramón.

direitista dos seus dirixentes.
O presidente da formación
é Francisco Jiménez Luis e o
secretario xeral Miguel Bernad Ramón. Un pequeno percorrido por Internet amosa a
presencia do primeiro deles en
numerosos actos de Fuerza
Nueva, o partido de Blas Piñar
e a de Bernad Ramón como
fundador de Afirmación Española, unha das multiples formacións que sucederon á disolución de Fuerza Nueva. O
sindicato comparte local en
Madrid con Fuerza Nacional
del Trabajo, outra organización sindical de ultradireita.♦

zando perante a Xunta, o Estado
e a UE” as demandas da cidadanía galega”. Estas demandas resumíanse no manifesto Marea de
Dignidade lido en Compostela.
A saber: “a pronta reparación
dos danos causados polo Prestige, a inmediata dotación de recursos que palíen as súas graves
consecuencias económicas, sociais e meioambientais e a esixencía de depuración de responsabilidades
políticas pola
nefasta xestión
deste desastre”.
Consecuentemente
con este ideario,
o seu berro bandeira desde o
comezo foi o de
“¡dimisión!”.
Como se
souberan xa o
que os agardaba, no manifesto do
Obradoiro,
facían un
chamamento
“á forza do
povo, á capacidade cívica, democrática, de
nós mesmos
para afrontar con responsabilidade e con coraxe esta
situación de emerxencia, sen
que se nos oculte a realidade,
sen que se secuestre información, sen que se falte á dignidade pretendendo acalar a verdade
cun tintinar de moedas”. Por eso
o lema escollido é Nunca máis,
marea de dignidade”.
Vázquez ampara a Aznar
Francisco Vázquez, alcalde socialista da Coruña, rompeu a disciplina do PSOE e amparou publicamente a decisión de Aznar
de impedir que altos cargos estatais rendan contas na comisión
parlamentaria sobre o Prestige.
Vázquez tamén gabou a figura
de Rodolfo Martín Villa. “É unha figura prudente que lle dará
serenidade á crise”.
Dentro do PsdeG aumenta o
malestar co alcalde coruñés pero a ausencia de sancións contrasta coa man dura exhibida
contra Antonio Troitiño, en Ourense, cidade na que a dirección
autonómica disolveu a agrupación local. Un dirixente socialista crítico con Emilio Pérez
Touriño afirma que o actual secretario xeral só pode enfrontarse con Vázquez “se está seguro de que Madrid o vai expulsar do partido”, nun intre difícil, coas eleccións municipais
xa no horizonte.♦
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aquí podía chegar e poñerme a
limpar empecei a vir. A miña
idea é viaxar tres días á semana”. Pablo é membro da Confraría de Muros e Noia. “O
normal é que se a ti non che
chegou, botes unha man noutro
sitio. O que é un pouco triste é
ter que estar esperando a que te
chamen”.
Como el, a Corme teñen
chegado voluntarios de diferentes lugares do país e estranxeiros. Estes días, por exemplo, coas súas xentes conviven tres canadianos. “Fálannos dos efectos
da última marea negra en Alaska e afirman que moitas especies desapareceron -conta o patrón. Aquí tiñamos a maior produción de ourizo e percebe, se
se extinguen é a nosa ruina”.
Vivir ao día

Susa, á esquerda e Xosefa, dereita, van todos os días a limpar o fuel desde que tiveron que deixar o traballo como mariscadoras.

Reportaxe Gráfica: A. PANARO

En Corme temen pola extinción do percebe e do ourizo

‘Aquí ninguén fala do futuro’
Cúmprense dous meses desde que empezou o pesadelo do Prestige
e Corme, noutrora paraiso dos percebes e do ourizo, suma un día
máis de faena na loita contra o fuel. As xornadas de traballo márcanas as mareas e hoxe, luns 13 de xaneiro, comeza ao mediodía.
Daquela volve a rutina de enfundarse o mono branco, as botas de
goma e selar pulsos e nocellos con cinta adhesiva. Vívese ao día.
Ás portas da lonxa, no porto
de Corme, na Costa da Morte,
un grupo de voluntarios fai
tempo xogando á pelota mentres empeza a chegar a viciñanza co ánimo de ir limpar os
cantís, a dous quilómetros
aproximadamente da vila. Aos
poucos, cos dedos e con paletas de albanel , sacaron de entre as rochas da zona do Roncudo máis de tres mil toneladas.
Xosefa e Susa van cada día
desde que tiveron que deixar o
seu traballo como mariscadoras, desde que teñen que estar,
como di esta última, no paro
obrigadas. “Coas axudas imos
tirando, pero á larga xa veremos o que pasa. Agora din que
xa se vai poder mariscar pero a
xente non vai querer porque ao
principio o marisco vai ir tirado de prezo ¿imos seguir vivindo dos pagos?”, pergúntase
Xosefa.
Desconfían dos xornalistas
e advirten “pon o que che decimos, un que veu dixo que o
fuel chegara aquel día e levabamos máis dun mes limpando”. O traballo non é agradecido. “Sacas unha boa cantidade, parece que queda limpo
pero logo volvemos e está
cheo outra vez”. Ánxel, outro
voluntario da vila, descrebe
con noxo a primeira marea. “O
fuel chegou misturado coa auga. Era marrón, asqueroso.

Batía nas rochas e levantábase. Semellaba unha lingua con
vida propia”.
Na cuadrilla predominan as
mulleres. “Os homes están moi
fatigados. Estivéronse sacando
coas mans e con capachos 90
toneladas de fuel ao día. Moitos sufriron síntomas semellantes á gripe. Estes días que hai
menos traballo descansan”, indica Ánxel. Pero “o problema
principal é que non nos deixa
de chegar petróleo. Isto en lugar de Gran Hermano é o Gran
Marrano”, engade.
Laíase do mesmo o patrón
maior da confraría, Alfredo
Varela. “Levamos máis de mes
e medio limpando sen parar,
sábados e domingos”. Traballan pola súa conta porque os
mariñeiros non quixeron asinar
o convenio con Tragsa. O que
existiu foi “moita unión” confirma Xosefa “houbo días nos
que saimos todos a limpar”.
Salta á vista e Ánxel non deixa de insistir “aquí o que hai é
moi bo rollo entre a xente, e
iso axuda”.

Memoria
de percebeira

Voluntarios na Lonxa de Corme. Ernesto é o que está de pé.

Peregrinación para limpar
Na vila atopou permiso para
limpar Pablo, mariscador da
Serra de Outes. “Ao principio
non sabía moi ben que facer.
Percorrín a costa, mirei os destrozos. Intentei apuntarme en
varios sitios como voluntario.

Entre os de Corme atopamos a
Ernesto, responsábel do museo do Coiro de Allariz. “Coñecín o océano en Galiza. Teño amigos aquí e os días 18 e
19 de novembro veúseme todo
abaixo. En canto tiven oportunidade tiven que vir. Porque
axudar é só cuestión de ganas
e de conciencia non de que che
poñan o bocadillo ou o autobús”. Na costa, engade, “xa
non cheira a mar como antes.
Normalmente había xente no
peirao ¿daste conta? Agora está vacío. E do futuro ninguén
fala”.♦

Alfredo Varela, Patrón Maior de Corme, á dereita, explica a un capitán do exército a
ubicación das zonas do Roncudo a limpar.

Colléronme o teléfono pero
nunca chamaron. Un día, através dun amigo, entrei en con-

tacto coa asociación ecoloxista
Adega para axudar todas as
fins de semana. Como vin que

O ceo esta despexado no Faro do
Roncudo e unha vella toma o
sol. Faino sempre que o día non
está moi fero. Foi percebeira
desde nena, no tempo no que as
mulleres, máis que os homes,
arriscaban a vida nas rochas agora feridas de morte.
Empolingada nunha das penas do faro, a muller de Corme
non deixa indiferente ao visitante. Viste de alivio e protéxese da
luz cunha pucha raida co lema
“Percebeiros do Roncudo. Corme”. Agradece a parola e bota as
mans á cabeza ao lembrar os primeiros días da marea negra porque aínda que non ten familia teme polo futuro dos seus viciños.
Xa se sabe, sentencia, “para os
pobres sempre é noite”.
As ondas baten con forza na
costa que limpan os militares a
poucos metros. Cun xeneroso sorriso conta que, pola contra, na
véspera o mar semellaba un balsa.
“Hai que coñecelo, é coma unha
persoa –advirte. Hai que ter moito coidado, porque ven caladiño
pero ao pouco érguese e lévate”.
A foto é desoladora. Ao carón
das cruces brancas de Corme o
fuel tingue a liña de costa e repele o sol pero a vella non perde a
esperanza. Di que a vida vai volver ao mar e érguese para sinalar
ao lonxe a rocha do Roncudo da
que se sacaban, revela, os mellores percebes do mundo.♦
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Os
ecoloxistas
alertan
dos perigos
do fuel
para a saúde
A alta toxicidade do fuel extraído das costas e do mar e
o xeito co que as administracións central e autonómica pretenden limpar e rexenerar as zonas afectadas son
as máis grandes preocupacións dos grupos ecoloxistas. A través dun documento
conxunto, dez destes colectivos solicitaron un control
exhaustivo sobre os refugallos procedentes do naufraxio do Prestige e criticaron
a falta de información por
parte dos organismos públicos sobre a realidade do
problema e a maneira no
que o están tratando.
Adega, Erva, Federación
Ecoloxista Galega, Amigos
da Terra, Coordinadora para
o Estudo dos Mamíferos
Mariños, Sociedade Galega
de Historia Natural, Sociedade Galega de Educación
Ambiental,
WWF,
SEO/Birdlife e Greenpeace
quixeron chamar a atención
da opinión pública sobre o
problema que para a saúde
representa o piche. “Contén
metais pesados altamente
perigosos, como xofre, cadmio ou cinc”, explican as
conclusións dos primeiros
dous meses de crise. Para os
ecoloxistas sería un grande
erro incinerar os refugallos,
así como limpar as costas
con maquinaria agresiva co
medio natural. Tamén critican que se queira rexenerar a
costa a base de cimento e
novas praias, sen ter en conta os ecosistemas.
Segundo o estudo dos
ecoloxistas, as administracións atenden máis á guerra
das imaxes e a minimizar o
naufraxio que a procurar
“solucións reais” para o
problema. O documento cita o interese de acalar a opinión pública buscando debates estériles que desvíen
a atención.
Desde o seu punto de
vista, a xestión dos voluntarios é ineficaz e busca o desalento das moitas persoas
que acaban frustradas por
non conseguiren unha praza
para ir limpar por mor dun
sistema “incapaz de aproveitar o enorme potencial humano que existía”. En troques, pensan os ecoloxistas,
estanse a favorecer contratacións de empresas privadas
“sen os mínimos requerimentos técnicos nin igualdade de opcións”.♦

Os barcos da Generalitat acaban a súa odisea en Xixón

A Xunta négase
a recibir a solidaridade do goberno catalán
A.N.T.
Os barcos fletados pola Generalitat para recoller chapapote, atendendo a solicitude do
BNG, foron rexeitados pola
Xunta, despois dun cruce de
declaracións entre o conselleiro de Pesca, o presidente
da Xunta e altos responsábeis
cataláns, entre eles Pujol e
Artur Mas. Finalmente as
tres embarcacións foron parar
ao porto de Xixón e podería
porse baixo mando francés.
Na primeira semana do conflito
do Prestige, a Xunta nin respostou unha oferta de material da
Generalitat, pero o asunto non se
criticou e quedou perdido no marasmo organizativo que sublevou
á cidadanía galega. Cando a Generalitat, logo de xestións do
BNG, decidiu enviar tres barcos
para a limpeza do fuel, comunicoullo á comisión coordenada
por Mariano Rajoy e esta deulle
o visto bo. Cando estaban a piques de chegar as naves unhas
duras declaracións de Henrique
López Veiga trocaron o guión solidario previsto, e converteron ás
naves en verdadeiros perigos
biolóxicos, que porían máis en
risco a riqueza das rías que o
propio fuel do Prestige.
Segundo o conselleiro de Pesca o perigo de contaminación era
gravísimo para o mexillón, porque as naves viñan dunha zona na

O Scottian Shore, no porto da Coruña, dispón dunha pa-culler e seis contedores metálicos para recoller o fuel.

que o “mexillón cebra é unha epidemia”, a maiores engadiu que
era unha descortesía que mandasen os barcos “sen comunicarllo á
Xunta. É como se eu mando
avións cando eles teñen problemas de lume forestal”. Os cataláns
reaccionaron con asombro, primeiro polo rexeitamento do xesto
de solidaridade, e despois pola
falta de rigor científico da resposta. Artur Mas ameazou con mandar os barcos de volta, pero finalmente a mediación de Madrid fixo
que os barcos non traballasen en
Galiza e acabasen en Xixón á es-

pera de axudar en... Francia.
Onde máis se descobriron as
cartas da Xunta, furiosa porque
fose o BNG quen fixese as xestións, foi na apocalíptica afirmación do perigo do “mexillón cebra”. O galego Emilio Rolán,
presidente da Sociedade Española de Malacoloxía, desbaratou os
argumentos do conselleiro, “está
claro que un dirixente non pode
sabelo todo, pero crer que o sabe
por ter poder político, é un grande erro que xa vimos recentemente a que conduce. ¿Costaríalles moito coller o teléfono e

chamar a algún experto en moluscos bivalvos de auga dóce?
Teñen razón os cataláns e a disculpa da Xunta é desacertada. O
mexillón cebra (Dreyssena polymorpha) é un grande perigo, pero é un molusco de auga doce
que só tolera un certo grao de salinidade, pero non pode vivir no
mar, e barcos que traballan na
mar e veñen por mar non poden
ser causa de perigo de contaminación para Galiza. (...) Se a
Xunta non quere recibir os barcos é porque foron pedido polo
BNG, a oposición”.♦

¿Mexillón cebra ou agravio?
A. MARQUÉS

Desde Cataluña non se entende que a Xunta poda proibir unha axuda solidaria e paga polo goberno catalán.
Os tres barcos especializados na recollida de
hidrocarburos que a Generalitat enviou a Galicia traballarán finalmente na costa asturiana
segundo acordaron o Goberno catalán e o
Principado de Asturias. Ponse así ponto final
a unha das situacións máis embarazosas, ao
desencontro máis grande ao que nos vimos
sometidos galegos e cataláns.
O intercambio de reproches entre a administración catalana e a Xunta de Galícia
que xerou a decisión do goberno galego de
proibir a entrada da flota catalana por temor
a que inzara a plaga de mexillón cebra sorpréndeme nunha situación como a provocada polo vertido do Prestige. Pouco sei do
que pode pensar la opinión pública galega
sobre esta cuestión pero o vínculo que me
establece A Nosa Terra con ela case me obriga a tratar este tema.
Non quero pensar que a decisión da Xunta responda a intereses políticos e que nela teña pesado o feito de os tres barcos enviados
pola Generalitat pretender traballar en costas
de municipios gobernados polo Bloque Nacionalista Galego. De ser así, e sen ánimo de
ofender, a miña decepción, e estou certa que a
de moitos cataláns, sería grande. Porén, a
Xunta utilizou un duplo argumento que ao
meu ver deixa espido que no fondo de todo está o pique político: dunha banda asegura que
coa entrada na costa galega dos buques do goberno catalán existe un alto risco de contami-

nación da plaga do mexillón cebra que afecta
a Foz do Ebro. Doutra, porén, a administración galega acusou á Generalitat de cometer
unha “falta de cortesía” coa Xunta por non informala do envío dos tres barcos. Desde a Generalitat defendeuse desde o primeiro momento que o envío se fixo en resposta a petición de
concellos galegos para axudar na recollida de
fuel do Prestige e que o goberno catalán se
puxo ás ordes do gabinete de crise de Mariano Rajoy, que para algo está.
Se a verdadeira razón do veto á flota catalana é o mexillón cebra, ¿para que entrar a
debater se hai cortesía ou non por parte da
Generalitat? A maiores, e disculpen, coido
que falar de cortesía cando se trata de lanzar
un cabo, de dar unha man nunha catástrofe
económica e ecolóxica como a que provocou
o Prestige, é frívolo.
No que atinxe á polémica do mexillón cebra, imaxinarán cómo doeu no orgullo catalán. ¿Insinúase que a Generalitat enviou barcos contaminados para axudar a descontaminar a costa galega? Aínda que me sorprendería, podería ser así. Porén, a existencia desta
plaga no Norte de Europa e América non derivou en ningún tipo de normativa que limite
o tráfico de barcos procedentes destas zonas
con destino a Galicia. ¿E si aos que chegan
de Catalunya? Permítanme dubidar. Ademais, segundo os informes que se apresentaron nos últimos días, ésta plaga vive en au-

gas doces e que non superan unha salinidade
superior ao 1 ou 2 por mil. Apesar da miña
ignorancia nestes temas é obvio que a salinidade do mar é maior. Segundo os expertos,
concretamente, é do 30 por mil. Ademais, os
armadores dos tres buques fletados pola Generalitat aseguran que estos barcos xamais
estiveron en contacto coas aguas do río Ebro
polo que é imposíbel que podan introducir
esta especie en Galicia. Apesar disto, a desconfianza, aínda que fea e desagradábel, é lexítima. ¿Cántas análises fixo a Xunta aos
barcos para confirmar o risco de contaminación? Podería telos feito, confirmar ou desmentir e non crear este desencontro tan embarazoso nunha situación na que creo que
aos galegos non lles estorban cántas mans se
oferezan. Insisto en que é unha opinión que
tomo a mil douscentos quilómetros de vostedes e que quizais difire do que realmente estan vivindo, aínda que ao vivir na costa coido que imaxino á perfección o que é.
Asunto este baladí se temos en conta as dimensións do desastre do Prestige pero creo
que é tanto unha ofensa e un menosprezo para os cataláns como para todos aqueles cidadáns galegos que viron como as súas economías e como as súas paisaxes ficaron tintadas
de negro. Cando menos, alguén aproveitará o
traballo da flota catalana. O goberno asturiano
deixou que a cortesía a medie o comité de crise do goberno pola catástrofe do Prestige.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

O do cambio na
Xunta trae nerviosos
os dirixentes
populares. A López
Veiga, por exemplo,
os seus próximos
nótanlle un
remexerse dentro da
camisa, coma se se
lle coase unha
formiga polas
costas.
Afeita a mocidade
a traer lendas en
inglés e castelán nas
camisolas, a moda
do Nunca Máis
representa unha boa
noticia para o noso
idioma. Debía darlle
unha subvención a
Consellería de
Normalización
Lingüística. Se tal
Consellería
existise.
O mellor do
Parlamento galego
estes días é a
consagración dese
Groucho Marx
reencarnado que é
Xaime Pita. A última
foi acusar o PSOE e
ao BNG de
pretender “gañar a
opinión pública”.
¡Incríbel!

A

creación por parte da Xunta de Galicia da Fundación Arao para xestionar
as doazóns privadas destinadas a paliar os efectos da catástrofe do Prestige ponnos, outravolta, ante a sistemática aplicación
do PP dos seus dogmas neoliberais que tanto
teñen ferido á nosa terra nos últimos tempos.
Someteron ao Estado a un estrito réxime
de adelgazamento ata deixarnos desprotexidos ante accidentes como o do malfadado petroleiro, pola inexistencia dunha estrutura de
protección civil e salvamento marítimo eficaz; pola práctica ausencia de medios públicos de salvamento; pola deliberada falta de
investimento nos escasos medios existentes;
en definitiva, pola premeditada opción pola
delegación en axentes privados que,
chegado o momento, negocian ao mellor postor os seus servizos e deixan
ao Estado a mercede das mareas e correntes mariñas e das decisións de terceiros con claros intereses económicos no asunto.
Insisten nesa liña, que tanta desgracia nos trouxo, na forma de organizar todo o dispositivo de limpeza
unha vez que a catástrofe se produce.
Escúdase o goberno galego e o español na moi meritoria e desinteresada
acción da sociedade civil para seguir
nas súas trece. En vez de poñer en
marcha todas as infraestruturas e medios técnicos e humanos que brillaron
pola súa ausencia. En vez de recoñecer o fracaso das súas políticas neoliberais que conducen a situacións terceiromundistas como a presente. En
vez de decatarse de que un Estado
moderno é un Estado que ten que
contar cunha sólida estrutura pública
de prevención dos riscos que, cada
vez máis, ameazan á poboación polo
desenvolvemento tecnolóxico, Fraga
e Aznar aproveitan a gravidade do
momento presente para seguir receitándonos unha boa dose de liberalismo. Acaban recoñecendo o esforzo, a
capacidade de organización e as extraordinarias mostras de solidariedade da xente do mar, dos voluntarios e
da sociedade civil no seu conxunto
pero non dan resposta ás súas demandas. Ás contínuas peticións de medios e de
acción por parte dos poderes públicos –mesmo a través de folgas de fame– o PP contesta consolidando a súa aposta por unha Administración decimonónica. Serán os voluntarios, as confrarías, os mariñeiros, as empresas, en resume, a sociedade civil, a que deberá atopar o seu propio camiño de solución da
crise. Nin Aznar, nin Fraga van destinar un
peso a esa fin. Tampouco teñen a intención
de quitarlles negocio aos “Fefés” cos que van
de cacería mentras os galegos ollan como se
derrama un dos paraisos costeiros do mundo.
Como exemplo definitivo dos métodos

Malos xestores,
bos controladores
ALBA NOGUEIRA

A xestión da crise do Prestige deixou á vista a maneira de exercer o poder pola direita. A constitución da Fundación Arao é unha nova mostra do desexo de control polítici das axudas públicas.
meados polo PP ) a utilización de
fundacións por parte dos poderes
públicos para cumplir cos seus fins
é unha forma de esquivar os controis presupostarios e a necesaria
transparencia na utilización dos
fondos. Lonxe de intentar agochar
as súas intencións a composición do
padroado –e a descarada adopción
do lema do PP “con Galicia máis
que nunca– mostra ás claras cales
son os obxectivos. Tan só as institucións controladas polo PP están
presentes: Xunta, Goberno Central,
Deputacións Provinciais e FEGAMP. Inclúen tamén ás entidades
financeiras e a algunhas outras
grandes empresas para, intelixentemente, contar co xeneroso volume
de recursos que estas poñen para
solventar este problema. ¿Porqué
non hai presencia desa sociedade civil tan loubada? ¿Porqué non están
ADEGA ou a FEG que desde o
principio canalizaron e instruiron a
moitos dos voluntarios? ¿Por qué
non as confrarías de pescadores que
foron o verdadeiro “exército” contra a marea negra? ¿Por qué non os
Concellos directamente afectados
(Carnota, Corcubión, Pontevedra, O
Grove, Vigo, Cangas…) que se convertiron, en moitos casos, no verdadeiro “Estado”? Tal vez porque esANA PILLADO
tes suxeitos “desafectos” poderían
pedir unha xestión transparente desdo PP créase unha Fundación para xestionar
as doazóns privadas que, voluntariosamente, tes fondos. Tal vez porque para xestionar os
intentan suplir a anunciada vontade do Esta- cartos o PP bástase só. Tal vez porque de esdo e da Comunidade Autónoma de non pro- tar presentes outros non poderían utilizar os
ceder a realizar ampliacións de crédito pre- fondos para empregar xerentes do PP. Tal
supostario para facer frente á desgracia. O vez porque o destino dos cartos xa está clasagrado “déficit cero”, postulado con teimo- ro… a preparación das eleccións municipais
sía polo PP, leva a que deban ser empresas, apremia e a recuperación ambiental e econócolectivos cidadáns e persoas as que suplan mica das zonas afectadas pode agardar. O
as carencias orzamentarias. Para que, tamén tempo sóbralle, xa que a crise xestiónaa a socon eses cartos, se poda facer clientelismo o ciedade civil. Como mandan os cánones limellor é recorrer á creación dunha funda- berais.♦
ción. Como ten posto de manifesto reiteradamente o Consello de Contas de Galicia ALBA NOGUEIRA LÓPEZ é Profesora de Dereito Admi(aínda sendo a maioría dos conselleiros no- nistrativo na USC.

Cartas
Dixo algún clásico
que toda
propaganda xera
unha
contrapropaganda.
Por Muros penduran
dos bares recortes
do Correo nos que
se poden ler
grandes titulares
que din: “O fuel non
chegará ás costas
galegas”.
Algúns concellos
da provincia de

A Fundación Arao
traballará con Torné
e Asociados?
Mira ti por onde que interesantes
titulares “La empresa que lleva las
campañas al BNG ha diseñado la
imagen de Nunca Máis” e “Los
carteles de Nunca Máis los diseña
la empresa que le lleva las campañas al Bloque”. Un de “La Razón”
e outro de “El Correo Gallego”.
¿Que supón que queren dicir? Desde logo debe ser moi importante xa
que “El Correo Gallego” sacouno
en portada con enormes letras, ao
mesmo nivel que se Bush ordenara
o ataque contra Iraque. Pero non
me cadra, non poden ter a mesma
importancia. ¿Quererán dicir que
as empresas que fan traballos para
o BNG son unhas apestadas e non

poden facer traballos para ninguén
máis? ¿Por iso o sacaría en portada
e en letras grandes? ¿Para que ninguén se lle ocorra contratar algo
con Torné e Asociados? Non vaia
ser que saia na portada de “El Correo Gallego” por nacionalista radical. ¿Ou significará que a “El
Correo Gallego” e a “La Razón”
lle tería gustado que a Plataforma
Nunca Mais contratara os servicios
da empresa que lle fai a campaña
ao PP? ¿Tería aceptado o traballo?
¿Cal será a noticia? Non acabo de
entender. ¿Suponse que a Plataforma Nunca Mais ten que facer unha
peneira por se algunha das empresas coas que traballa pode estar relacionada con algunha das máis de
200 organizacións que a compón?
¿Incluíndo CCOO, UXT, IU...? ¿A
ver si vai ser unha fixación có
BNG?
¿Onde encargará os seus tra-

ballos a Fundación Arao? ¿Terá
TRAGSA algo que ver có PP?
¿Onde comprará TRAGSA os traxes para os voluntarios? ¿A quen
pertence REMOLCANOSA? ¿A
quen se lle contrata os camións
que levan o chapapote a Coruña?
Demasiadas preguntas, pero
non sexamos mal pensados. Seguro que “El Correo Gallego” e
“La Razón” non se plantexaron
investigar estes temas porque está claro que entre Torné e o BNG
hai algo escuro, e en todo o demais as cousas son moi claras.
Despois de dito todo isto só
me cabe aconsellar á Plataforma
Nunca Mais que cando vaia comprar folios ou gomas de borrar
pregunte ao libreiro se traballa có
BNG, non vaia ser que “El Correo
Gallego” teña outra portada.♦
RENATO NÚÑEZ
lampiao_de@hotmail.com

Propaganda
pro-maré negra
É unha marabilla a propaganda
pro-maré negra e pro-contaminación do mar que está levando a
cabo o PP por medio, sobre todo,
do xornal El Correo Gallego.
Porque non é outra cousa. O medo que teñen (¿será medo a que a
xente pida a súa demisión ou terán algún tipo de fetichismo mediante o que o seu goce sexual
precise dunha maré negra para
consumarse?) provoca que se trate, con argumentos, cando menos,
infantís, de desprestixiar a plataforma Nunca Máis e todos os posíbeis movementos cidadás que
non pasen pola aceptación das
premisas da versión oficial que
por outra parte ninguén cre. A saber: que o único responsábel da
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A señorita Rotenmeier non iría á cadea
humana, Mary Poppins, si
SECHU SENDE

A cadea humana Laxe-Muxía do 22 de xaneiro vai ser un fito na aprendizaxe de rapaces e rapazas
galegas: educarse na liberdade, na participación cidadá, na criatividade e no compromiso social.

E

por suposto, o mestre de Pardal, o da
língua das bolboretas, tamén iria coas
suas alumnas e alumnos entrelazar as
suas mans entre Laxe e Muxia. E tamén o Señor Kiping, o profe de literatura do Clube dos
poetas mortos, que soñaba con Walt Whitman,
e a liberdade de expresión. E se estudiasen secundária, a imparábel Pippi Calzaslongas, ou
Songoku na sua nube voadora ou Xabarin, o
indomábel, cos seus colegas, ou mesmo a pija Candy Candy, tamén xuntarian as suas
mans o 22 de xaneiro na Costa da Morte.
Non sabemos que faria Barbie, se estudiase nun dos nosos centros de secundária. Ao
mellor tamén se apuntaba, expoñendo a sua
permanente, a minisaia chic e a maquillaxe de
fantasia á intempérie da Costa da Morte.
Mais a realidade supera a ficción. E nós
somos de carne e óso. E sabemos mirar-nos
aos ollos coa rábia e a sinceridade dun pobo
que sofre. E as nosas alumnas e alumnos
queren viver como protagonistas unha das
experiencias cívicas máis importantes da sua
e da nosa vida. E aportar a forza e as ideas
da sua xuventude contra o chapapote nas
praias e nos cons, e o ghalipote mental e o piche dos despachos dos que nos gobernan.
Somos moitos e moitas quen queremos
participar. Ao comezo iamos ser vinte mil.
Logo, vintecinco. E agora xa chegamos aos
corenta mil, a unir dous puntos de mans
dadas entre o noso presente e o noso futuro.
Ninguén nos pode parar. Somos moitos e
moitas. E como din @s de Area Negra, somos Mar e somos Terra.
O mundo educativo galego está a conformar-se como un exemplo de compromiso
educativo. Esta é a mellor forma de aprender
valores e actitudes cara á conviéncia social,
cara ao ecoloxismo e cara a unha cultura da
participación e a cultura da cooperación. E asi
é como de forma extraordinária a educación
pode por-se realmente ao servizo do futuro.
A Cadea Humana que está a organizar a
Coordenadora de Ensino Area Negra concentra várias raíces de interese:
Un interese educativo fundamental:
Porque é fundamental para nosa mocidade
APRENDER dos sucesos que estamos a viver neste momento histórico: coñecer a situación; analizar o que está a sucedecer a nível ecolóxico, económico e social; saber e
aprender cos pés na terra.

Participación cidadá. Porque é necesária a cooperación e a
participación directa de toda a comunidade escolar para aportar
entre todos e todas, desde as aulas
e desde a sociedade, o noso gran
de area. De area negra.
Criatividade. Porque a enerxia criativa da mocidade é transfomadora e a educación pode
transfomar o futuro mellorandoo. Porque todos e todas somos
criador@s de soños e produtores
de realidade.
Liberdade: Porque queremos
viver o noso direito a expresar-nos
libremente, a erguer a nosa voz e
xuntar as nosas mans manifestando
coa nosa preséncia sobre os camiños de terra a nosa oposición á morte, á destrución e á incompeténcia.
E compromiso social. Porque formamos parte dunha sociedade que está a viver unha crise e
cumpre ter unha ollada crítica.
Porque queremos ser cidadás e
cidadáns activos, e necesitamos
que a mocidade aprenda a exixir
e a recoñecer a manipulación me-

‘Non
sabemos que
faria Barbie,
se estudiase
nun dos nosos
centros de
secundária.
Ao mellor
levaba
permanente,
minisaia chic e
maquillaxe de
fantasia á
intempérie da
Costa da
Morte”

diática, a incompeténcia das administracións e as sombras da
nosa sociedade.
Quen poderia soñar que a comunidade educativa poderia respostar ante esta agresión á Galiza
cunha manifestación de compromiso social formando unha Cadea Humana que até o momento
conta con case 40.000 participantes? A realidade supera a ficción.
E, ollo, quen poderia soñar
que a resposta dalguns sectores –a
través de determinados meios de
comunicación–, diante de tan sincera demostración de unión, sería
a terxiversación dun acto educativo protagonizado pola forza criativa do mundo do ensino, considerando-o un acto de “manipulación
da mocidade” ou “soflama política” con intereses partidistas?
A realidade supera a ficción.
Nós mesm@s. Supercalifraxilistipuesticoalidoso! Sapo!,
Tilonorrinco! Iris! Por un ensino
activo, vivo e de futuro! De
tod@s e para tod@s. Adiante! E
Nunca Máis!♦

Xosé Lois

razón Pita na súa comparación
entre Nunca Máis e o Ku-KluxKlan, mediante unhas premisas
dignas do mellor e máis enxebre
cartesianismo. Desde logo, isto
só se pode explicar como unha
mostra máis de que para o PP, a
partir de agora, black is beautiful. Polo menos no mar.♦
SAMUEL SOLLEIRO

Chegarán as eleccións
Marchei con tristura a pasar as festas coa miña familia nese país tan
maravilloso chamado Suíza, con
respeto ao medio ambiente. De repente miro para o meu neto que ten
un ano e dígolle co pensamento,
“rapaz deica vinte anos non poderas bañarte nesas augas das illas
Cies”, ainda que o problema de
fondo é mais grave e por ende ainda está por vir o peor. Estou con-

Os futbolistas do
Compostela están
de uñas contra o
ditirámbico
presidente Caneda
que leva cinco
meses sen pagarlles
o soldo. Tivo sorte o
PP cando non lles
aceptou ir na
candidatura das
municipais.

¿Porque será que
Galiza pode ter
seleccións propias
de todos os
deportes menos de
fútbol?

Correo electrónico: info@anosaterra.com

catástrofe é o capitán do Prestige,
que o goberno fai todo o que está
na súa man, que os mariñeiros
non apoian ningún tipo de protesta e, sobre todo, que a situación
non é tan grave (despois de todo,
sempre nos quedará Benidorm).
Pero o que de verdade me alegra
é saber que eses movementos cidadáns son radicais, revolucionarios e antidemócratas. ¿Iso é o
que entende o PP por desprestixiar? Non sei se será certo, pero
alegraríame enormemente saber
que por fin é posíbel na Galiza
unha manifestación, por exemplo, de máis de 200.000 radicais,
revolucionari@s e antidemócratas. Pensar que ata non hai moito
dubidaba de que houbese realmente o máis mínimo espírito de
cambio, e hoxe resulta que xa somos tod@s revolucionari@s.
Por último, tamén ten moita

Madrid, con
alcalde popular,
comezaron a
poñerlle pexas á
realización de
concertos de
solidariedade con
Galiza, co
argumento de que
“iso era politizar”.
A este paso a
propia palabra
Galiza estará mal
vista. Volveremos
como en tempos do
peremne a aquelo
de A Coruña, Lugo,
Ourense e
Pontevedra.

vencido que o fundimento do Prestige non foi culpa do goberno mais
ainda así debemos tirar conclusions
das súas responsabilidades. Sinto
tristura pensar que a nosa Galiza
ten que aturar a esa clase de políticos que a venden ao mellor postor,
intentando apagar o problema dalgunhas xeneracións con cartos como se de isto se tratara. ¿Que dicir
da súa postura Sr. Fraga? Que vostede foi eleito para defender a Galiza por riba de todo e de non ser así
dimita que bo favor lle faria a todos
os galegos/as. Da repercusion do
problema dicir que é tan profundo
que unha persoa cos meus coñecementos non pode imaxinar, pero
pola miña parte sei que para mariñeiros, marisdacores/as, que son os
primeiros perxudicados, terán que
pasar dunha posicion económica
levadeira a outra moi incerta que
aínda ninguén se atreve a prognos-

ticar sen descartar que toparan no
seu camiño con máis espiñas que
rosas, porque o problema se trasmitirá a fillos, netos e outros mercados
derivados do mar e que seguramente poñeran a Galiza nunha situacion
moi apretada.
Seguramente para o Presidente
da Xunta e gobemo central o que
suscribe é un demagogo, se así
pensan alá eles, porque o que a
min me preocupa é o problema e
por tanto pídolle a todos os galegos/as que o patalexo xa non vale
e que nas próximas eleccións teñamos en conta o sucedido e renunciemos a mantelos no poder. Como veciño de Vigo recordarlle ao
alcalde e goberno municipal que
cando a Constitución non nos ampara nin defende non hai porque
festexala, traballo había e moi
prioritario antes que ese festexo.♦
XOSÉ DOMINGUEZ

Que se move
Troitiño en Ourense,
pois o PSdG-PSOE
bótao fóra e disolve
a agrupación local.
Que en Ferrol
protestan catro
concelleiros de
cinco, pois
expulsados os catro
e quedamos con un.
Que Paco Vázquez
pasa o día facendo
declaracións e nin
unha, por
casualidade,
concorda co partido
e todas coinciden co
PP, pois a dirección
non sabe, non
contesta. Nin un só
dirixente fai
declaracións.♦
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www.anosaterra.com
Os cataláns
ven ‘insólita’
a actitude da Xunta

O TEU PERIÓDICO NA REDE

NOVO DESEÑO E CONTIDOS

“O erro da Xunta” titula o seu comentario editorial o director de La
Vanguardia, José Antich, o pasado
día 10. “O desaire da Xunta de Galicia, afirma, á Generalitat de Catalunya ao desprazar ata A Coruña os
barcos que debían recoller fuel nas
Rías Baixas, simplemente para impedir que capitalizasen a acción algúns alcaldes da zona do BNG, é
unha das xogadas máis perralleiras
que ten realizado o Goberno autonómico galego desde que se produciu a catástrofe do Prestige”.
No mesmo comentario engádese
que “a polémica que protagonizou o
conselleiro de Pesca de Galiza, Henrique López Veiga, un episodio certamente insólito e patético que ben
podería zanxarse coa decisión da
Generalitat de facer volver os barcos, contratados en Sant Carles de la
Ràpita, se non fose porque os verdadeiros perxudicados serían non a
Xunta senón os propios galegos”.
“Non parece desde ningún punto
de vista aceptábel, dise tamén no artigo, que se os buques debían ir traballar contra o fuel ás Rías Baixas ese era o compromiso acadado coa
vicepresidencia segunda, cuxo titular Mariano Raxoi, actúa de coordenador da catástrofe-, razóns de índole partidista aducidas polos populares galegos despracen as naves ata
A Coruña. Máxime cando foron os
propios concellos das Rías Baixas os
que contactaron coa Generalitat para
reclamar a súa axuda e agora van
asistir ao insólito espectáculo de ver
cómo pasan de longo polas súas costas, en canto o fuel segue sendo para
eles unha ameaza”.♦

O Papa devólvelle
o golpe a Bush

E UN NOVO FORO
PARA AS TÚAS OPINIÓNS
■

Información Xeral
■

■

Última Hora

■

■

Números atrasados en PDF

■

A NOSA TERRA

Cun pronunciamento en contra da
invasión do Irak, o Papa ven de denvolverlle o golpe a Bush, baixo cuxo
goberno comezaron a proliferar as
denuncias de pederastia entre o clero
católico dos EE.UU. As acusacións
contra os sacerdotes que seguen a
Roma remóntanse nalgúns casos a
feitos sucedidos hai vinte anos, o
que non impediu que adquirisen un
gran protagonismo nos medios de
comunicación
norteamericanos.
Agora o Papa Xoán Pablo II acaba
de responder á campaña cunha recriminación “aos poderosos que incumpren os acordos internacionais”.
“¿Qué dicir da ameaza dunha
guerra sobre as poboacións de Irak,
terra de profetas, poboacións xa extenuadas por máis de doce anos de
embargo?”, pregúntanse Xoán Pablo
II, a través dun alegato que moi poucos se atreverían a facer en Europa e
menos aínda dentro dos propios Estados Unidos. “A solución da crise
de Oriente Medio nunca poderá ser
imposta recorrendo ao terrorismo ou
aos conflitos armados, na falsa crenza de que a solución consiste en vitorias militares”, afirma o Pontífice.
Xoán Pablo II mostra tamén a súa
preocupación pola actitude daqueles
que “depositan aínda a súa confianza
na arma nuclear e nos conflitos que
aprisionan a parte da humanidade”.♦

Lenin
BIEITO IGLESIAS

E

scoito os relatos da terra natal, unha especie de Historia da
Galiza en tres quilómetros cuadrados. Cóntanme do
Canillas, un viciño que librou do acoso falanxista do trinta
e seis atuándose nunha gavela de esterco da corte. Non deron
con el pero, confiado que era, pediu a mediación do crego. Como un personaxe de romance de Sender –Réquiem por un campesino español–, foi traizoado pola sotana e apareceu morto na
beiravía. Tamén se evoca a figura do Moure, con dous fillos fuxidos e a coraxe de non delatalos. Ese amor filial levouno ás
claudias. As súas fillas pasaron unhos meses na cadea, sen que
os carcereiros pudesen arrincarlle o agocho dos irmaos escapados. Había algunhas xa casadas e con nenos, que foron entregados polas autoridades a parentes próximos encanto as mamás
permanecían á sombra ominosa do Alzamiento. Un neto daquel
Moure presentouse ás municipais polo PSOE e saíu alcalde.
Logo pasouse a Coalición Galega e, de seguida, ó PP. Presentemente goberna representando ó partido que se resiste a
condenar a dictadura que acabou co seu avó. Por último, fálase
do Pequeno, un meu familiar asasinado nos primeiros meses do
Movimiento. Tiña dous rapaces ós que lles puxera os nomes de
Bolívar e Lenin. O Réxime matou o proxenitor e rebaptizou as
crianzas. Bernardino –né Lenin– fixo o servicio na Mariña e reenganchou nesa Forza Armada que participara no golpe de estado (no golpe de gracia ó seu papá). Alá anda –supoño que xubilado– por Cartagena.
O idioma galego ten recursos pra describir semellantes ziguezagues biográficos e políticos. Alguén moi querido endoza a palabra
cun mazapán e leccióname: ben ves que a vida é unha quimera.♦

A primavera,
o maio galego
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

D

esde a miña posta de observador, levo semanas asistindo,
abraiado, a un espectáculo que, sinceramente, non sabería
como cualificar. ¿Trátase dunha perda universal de
cordura? ¿É que todos nos volvemos parvos? ¿Ou acaso, por
ventura, é que estamos asistindo á última función dunha clase
política anacrónica, apodrecida, desvencellada? O último co que
nos están a amolar é a parvada esa, a sinrazón de se o “Nunca
Máis” está ou non está manipulado polos nacionalistas, e se as
achegas están ou non ben investidas.
Os que a isto se consagran deben crer que somos parvos de
coidar. ¿Que os nacionalistas están na plataforma? Pois claro. Iso
nunca o agocharon. Pero os nacionalistas acreditados son –e digo
son, non digo somos– uns seis mil, e os que saímos en
Compostela o 1 de Nadal fomos 200 mil. ¿E é que acaso os 194
mil que non temos carné –nin falta que nos fai– somos tan coitadiños que nos deixamos levar polo primeiro que chega? ¿Non se
queren decatar estes nosos políticos anacrónicos, serodios, desencadrados, que o que está a pasar en Galicia é algo que vai moito
máis alá do alcance das súas cortas miras, e que, se Deus quer,
ha terminar por os barrer do planeta?
Á marxe das patéticas declaracións dos arietes de turno, que
non se enteran de que vai a cousa, ou teñen que facer que non se
enteran, o que está a pasar en Galicia é algo tan sinxelo como
que a sociedade ven de tomar a tribuna que os seus
representantes lexítimos deixaron baleira cando máis falta facían.
¿Que os nacionalistas foron máis espabilados e souberon
integrarse a tempo nese movimento, mesmo propicialo? Iso,
señores, non é pecado; iso é virtude.
Coma galego que son, síntome orguloso de que sexa na miña
terra onde se está a tecer un movimento social, sen á penas máis
antecedentes, nos últimos tempos, co que aconteceu nas ex repúblicas socialistas. Desde as primaveras de Hungría ou de Praga
ata a caída do Muro, ou o que sucedeu no Maio francés. E
chegados a este punto, non esquezamos que a revolta de París
non deu froitos inmediatos; pero deu froitos. E acabou con De
Gaulle, coa V República, cos vellos modos de gobernar, e cos escleróticos estilos de levar a relación poder-sociedade.
E poida –velaiquí a miña esperanza– de que desta Paris sexa
a vella Suevia; de que o Barrio Latino sexa a Costa da Morte, e
de que a Sorbona sexa tamén unha universidade, anque popular,
que atende ao nome de “Nunca Máis”. Todo o resto non é outra
cousa ca cantigas de cisne, entoadas por anacrónicos políticos
aos que, dunha vez por todas, haberá que ir pensando en
levarmos por diante coa vasoira. E cando digo anacrónicos
políticos non apunto a ningún color concreto; apunto á totalidade
do espectro. Outra cousa é se falamos de responsabilidades, que
estas sí lles afectan máis aos que máis mandan.♦

Latexos
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¿Deputados
galegos ou
deputados
de Aznar?
X.L. FRANCO GRANDE

A

znar sabe que de dignidade andamos máis
ben mal e non lle
importou tratar ós seus deputados galegos –digo seus porque non hai a menor dúbida
de que o son– a estadullazos,
sempre que os intereses do
partido, e os seus, así o esixían, por riba dos intereses do
noso país. E como sabe
tamén que a vergoña é outro
ben escaso, nada lle importou
tratalos como negreiro ós
seus escravos. ¿Que foi abolida a escravitude? Vide a
Galicia e veredes.
A escravitude da mente, o
colonialismo intelectual, a submisión pasiva, ese é gran problema de Galicia. Porque se os
seus supostos representantes
(que elixiu o pobo pero que
non están ó seu servicio, senón
ó de Aznar, polo que na práctica representan a Aznar e non ó
pobo galego) chegan a este
grao de envilecemento ¿que se
lle poderá pedir a un pobo
indefenso, deixado da man de
Deus e dos homes, sen verdadeiros valedores?
Bo exemplo de sucursalismo o do noso Parlamento –o
de noso é un dicir–,
contribuíndo á política
escurantista de Aznar, a
oculta-la realidade e a salvalas responsabilidades dos que
axudaron a crea-la desfeita humana en que estamos metidos.
Ou sexa, leais servidores do
partido, pero desleais co país.
Porque converteron a súa
representación nunha estafa.
Sucursalismo por teren
aceptado o silencio imposto
dende fóra e en contra do aquí
acordado, poñendo o noso
Parlamento ó dispor do
patrón. Sucursalismo que xorde do autoritarismo antidemocrático de quen prefire o estadullo, e o estadullazo, ó
diálogo e á convivencia civilizada. Sucursalismo porque se
nos ten por deficientes, por
incapaces de mirar por nós,
por verdadeiros colonizados.
Porque ese sucursalismo é unha maneira máis de
colonialismo.
Algúns inxenuos preguntámonos se a indignidade pode
chegar a eses lindes. Os
gregos dicían que o ser humano é un déinon , ou sexa, un
ser prodixioso que tanto é
quen de chegar ás cousas máis
grandes como de caer na máis
baixa miseria. É ben claro
que os deputados galegos de
Aznar pertencen a esta última.
Abaixáronse tanto que se
rebaixaron. E xa se sabe a que
queda reducido alguén, incluso diante do seu negreiro,
cando se rebaixa. Confiemos
que o noso pobo se decate disto e os bote. Xa está ben.♦

CRISE NO PSOE FERROLÁN

Amable Dopico, primeiro tenente de alcalde (PSOE)
‘Os concelleiros depostos boicotearon o partido e o Goberno’
RUBÉN VALVERDE
O único concelleiro do PSOE que queda na corporación ferrolá,
Amable Dopico, explica que a crise dentro do seu partido debeuse a que Fernando Blanco non aceptou a derrota nas eleccións primarias celebradas en xuño do ano pasado. Consciente de
que o Goberno local queda en minoría, agarda que os proxectos
pendentes saian adiante. Non descarta que os Concelleiros depostos se presenten ás vindeiras eleccións como independentes.
¿Como empeza a crise do
PSOE en Ferrol?
Algunhas cousas xa veñen de
atrás, pero maioritariamente explotan nas eleccións primarias
celebradas en xuño do 2002. Fernando Blanco presentouse contra
min asegurando que ía gañar, pero a militancia quitoulle a razón.
El prometera que se non gañaba
retiraríase das listas do PSdGPSOE para as vindeiras eleccións
municipais. Véndose fora de calquera cargo para a próxima lexislatura prometeu que “procuraría
que eu o pasase mal”. A fórmula
que ideou foi intentar boicotear
por todos os medios posíbeis o
resultado democrático das bases.
¿E os outros tres concelleiros depostos?
Sabemos por contactos que
temos con representantes doutros partidos que Bonifacio Borreiros tentara montar hai tempo
unha moción de censura pero
que lle saíu mal. Nós optamos
por non retirarlle as súas competencias como concelleiro de cultura para non romper a estabilidade de goberno e non perder a
maioría, que se aseguraba con 13
concelleiros. Sen embargo, aliado con Blanco, decidiu non acudir a un pleno importantísimo de
xeito premeditado en decembro.
Estamos convencidos de que o
fixo a propósito porque se atopaba no Concello mentres transcorría a sesión plenaria.
¿Que lle parece a decisión
do alcalde Xaime Bello, de destituílos nas súas funcións?
Nós ofrecémoslles a posibilidade de que seguisen no Goberno
para non trasladar unha crise interna do PSOE á gobernabilidade do
Concello. O alcalde optou por asumir a situación real, decatándose
de que o mellor para a cidade era
gobernar con apoios seguros.
¿Os concelleiros quitáronlle
a portavocía do grupo socialista?
A lei obriga a constituír os
grupos nos cinco días seguintes ás
eleccións. Iso non se pode cambiar ata rematar o mandato. A pesar de estar suspendidos de militancia, teñen maioría dentro do
grupo socialista, aínda que non representan os intereses do PSOE.
Pediulle que devolvesen as
súas actas de concelleiros.
Eles dicían que querían a
gobernabilidade da cidade, por
iso deberían renunciar para deixar paso aos seguintes na lista.
Doutro xeito só dificultan o traballo do grupo de Goberno. Pero non o ven así.
¿Como valora o pacto entre
BNG e PSOE en Ferrol?
Quedan catro meses difíciles
porque estamos en minoría, pero
cómpre dicir que ata agora foi un

pacto que lle deu estabilidade á
cidade. Ferrol avanzou, resolveu
problemas enquistados dende hai
anos. Creamos infinidade de organismos de carácter cultural,
como o conservatorio, e remozamos a cidade conseguindo moitos investimentos da Xunta. Penso que a oposición é consciente
diso e que non botará abaixo
proxectos tan importantes como
a segunda fase de acondicionamento da praza de España.
¿Quedou tocado o PSOE de
cara as vindeiras eleccións municipais?
Esta crise vai afectar moi
pouco en termos electorais. Os
cidadáns non se preocupan por
temas de organización interna,
senón porque os seus problemas
se resolvan. Penso que a actuación do PSOE ao longo destes
catro anos foi positiva. Agora os
ferroláns teñen que valorar que a
nova lista estea composta por
xente preparada e sexa compacta.

¿Pensa que os catro concelleiros suspendidos de militancia se presentarán como independentes?
Bonifacio Borreiros practicamente xa o anunciara. O resto
non o desmenten. Alá eles. Nós
miramos para adiante.
Crise no PSOE de Ferrol,
de Ribeira, de Ourense... ¿Que

ocorre nas filas socialistas?
Hai que diferenciar. A crise
en Ferrol non foi dentro do
PSOE, senón do grupo municipal. Sei que pode parecer esaxerada de cara afora porque suspendemos a catro dos cinco concelleiros, pero dentro do PSOE ferrolán hai unidade. Así o demostra o resultado das primarias.♦

Xaime Bello, Alcalde (BNG)
‘Non temo unha moción de censura’
R.V.
¿Cal é a situación do Goberno
local?
Quedamos en minoría xa que
somos oito concelleiros do BNG
e un do PSOE, de vintecinco edís
que compoñen a corporación.
Catro concelleiros socialistas foron suspendidos de militancia e o
máis coherente e beneficioso para o ben común era reestructurar
o organigrama municipal retirándolle as súas funcións municipais. Fixemos unha nova asignación dos cargos e conseguintemente modificamos o pacto de
Goberno asinado en 1999.
Os catro concelleiros depostos anunciaran a súa vontade de continuar dentro do
Goberno municipal.
É certo que eles estaban dispostos a seguir apoiando o Goberno, pero sería unha situación
moi difícil de manter xa que
houbo moitos problemas dentro
do grupo socialista.
¿Cal é a súa relación cos
catro concelleiros destituídos?
En termos xerais a relación
persoal era boa. O problema era
político. A crise comezou o 11 de
decembro cando a ausencia inxustificada dun deses concelleiros deixounos en minoría nunha
votación moi importante. Incluso
votaron para quitarlle a portavocía do grupo e o cargo de Tenente de Alcalde a Amable Dopico. A
partir de aí desencadeáronse uns
feitos que motivaron que a execu-

tiva federal do PSOE acordase
suspender de militancia aos catro.
Nós optamos retirarlle as súas
funcións dentro do Concello porque o noso é un acordo entre grupos políticos, non entre persoas.
¿Corre perigo algún proxecto importante da cidade,
como a segunda fase da praza
de España?
Somos conscientes de que a
situación aritmética mudou na
nosa contra. Imos intentar buscar
amplos consensos na execución
dos proxectos que restan, para

que non se veñan abaixo. Para a
segunda fase da praza de España,
que inclúe a construcción dun
aparcadoiro subterráneo precisaremos contar con 13 votos, por
iso temos que ver como se desenvolven os feitos. Os presupostos prorrogámolos e elaboramos
un borrador que temos que discutir co resto da corporación, pero
se a realidade é teimuda...
¿Teme unha moción de
censura?
Non. Xa foi algo que valoramos cando tomamos as decisións.
Penso e agardo que todos os grupos desboten esa posibilidade,
aínda que os feitos poden evolucionar de xeito distinto a como
confiamos. Estamos a tan só catro
meses das eleccións e non creo
que se vaian arriscar, porque pode
desgastalos. O que se está a producir é unha maior tensión dentro
da corporación. Premen intentando evidenciar o carácter minoritario do Goberno. Nós somos conscientes diso e non fai falta que nolo recorden todos os días.
¿Dificultará esta crise un
posíbel pacto futuro entre
BNG e PSOE na cidade?
Afrontamos as vindeiras eleccións coa fin de gañalas e gobernar en solitario. Despois, en función de como evolucione o mapa
municipal decidiremos en consecuencia. De momento só pensamos en presentar o mellor balance de xestión posíbel perante a cidadanía e manter a alcaldía.♦

Homenaxe
a Cataluña
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XOSÉ M. SARILLE

O

Na actualidade cruzar a ponte de Rande costa 59 céntimos.

PACO VILABARROS

Abeledo asegura que a Xunta negocia coa SEPI antes da privatización

O Prestige impulsa
a solicitude de gratuidade da peaxe de Rande
A.N.T.
O presidente da Deputación de Pontevedra, Manuel Abeledo,
asegurou que a Xunta está a negociar coa Sociedade Estatal
de Participacións Industriais, S EPI , para suprimir a peaxe
de Rande na Autoestrada do Atlántico. O desastre do Prestige e o temor ao descalabro electoral impulsan a petición.
Algúns sectores do PP de Pontevedra veñen a sumarse á demanda da Plataforma Antipeaxe para
que se supriman as taxas da autoestrada en Rande. Argumentan
que chegou a hora, despois dos
efectos do afundimento do Prestige. En realidade, estarían á procura de medidas que impedisen o
descalabro electoral nas municipais da primavera.
Aínda que o alcalde de Cangas, o popular Henrique Sotelo,
non apoiou inicialmente a demanda da supresión da peaxe,
tras o naufraxio do petroleiro solicitou a Fraga e a Raxoi, a través

dunha carta, a eliminación desta
peaxe. “Este é o momento de facer realidade esta reivindicación
social”, afirmou o rexedor, temeroso de perder o posto nas vindeiras eleccións municipais.
Posteriormente, cando a principios do ano quedaron bloqueadas as tarxetas dos bonos para a
peaxe, subvencionadas pola Xunta e a Deputación a partes iguais,
o director xeral da Consellería de
Política Territorial, Agostiño Hernández, anunciou veladamente
novidades sobre a peaxe.
Aínda que as palabras de
Hernández eran herméticas –in-

formaba que calquera paso sería
anunciado por Fraga–, o presidente da Deputación Provincial
de Pontevedra, Manuel Abeledo
afirmaba que tiña coñecemento
“de que o goberno galego fixo
xestións ante o director da SEPI”.
Do resultado aínda non se sabe nada, pero é imprescindíbel
que haxa unha decisión favorábel
antes de que se produza unha privatización que é inminente. En
caso contrario, a supresión da peaxe sería case imposíbel e só podería instaurarse tras un acordo
entre a Xunta e a empresa que se
fixese coa privatización. Este suposto só sería viábel si unha compañía galega gañase o concurso.
Escepticismo da Plataforma
Desde a Plataforma Antipeaxe recolleron con escepticismo o anun-

cio de Abeledo, sobre todo porque
“fomos enganados moitas veces e
preferimos tomarnos estas cousas
con precaución”, como afirmou
Manuel Méndez, un dos voceiros
desta Plataforma. Esta organización critica o feito de que as subvencións que ofrecen de momento
a Xunta e a Deputación non abranguen a todos os usuarios, senón
unicamente a quen o solicitan e
mediante un proceso que se prolonga demasiado tempo. Por todo
iso, demandan a eliminación dunha taxa que prexudica ao Morrazo
debido á súa dependencia de Vigo.
A pesar do anuncio de Abeledo, non hai seguridade de que a
supresión real da peaxe vaia chegar. O propio presidente da Deputación afirmou que “non está pechada esta posibilidade pero, segundo as miñas informacións, non
hai nada decidido ao respecto”.♦

Lugo
Medio cento de xitanos de Lugo foron contratados para traballar ao longo do ano pasado e
a metade deles seguen no seu
emprego gracias ao apoio da
Asociación de Promoción e Integración Xitana local. Que
cincuenta persoas atopen un
traballo e a metade o conserve
é en si unha noticia, cando máis
no caso de seren ciganos. O negativo é que moitos dos contratados sono nunha escola taller,
a deputación provincial e concellos; pero hai tamén empresas privadas.
Os xitanos de antes adoita-

In the gettho
JAUREGUIZAR

Os xitanos na cidade son noticia por obter postos de
traballo e non son tratados con exotismo pola prensa.
ban soterrar oós seus mortos
cun espertador na man para que
acordase na outra vida e parece
que os lugueses empezan a
acordar dun demorado soño de
Kleenex semafórico e mercado
de Frigsa e a achegarse a unha

sociedade que os afastou tres
quilómetros para asentalos no
poboado residencial e chaboleiro do Carqueixo, nunhas vivendas de andar baixo nas que custa achar unha porta sen un burato no lugar que ocupou o pecho

porque todo vale para vender ao
chatarreiro.
Adoita a prensa local a escribir reportaxes sobre ciganos que
formaron un equipo de fútbol sala, ciganas que acada un nivel
universitario nos seus estudios
ou que quitan o carnet de conducir. O tratamento roza ás veces o
exotismo, pero o periodista traballa por mandato do lector e acó
aínda se mira cara esta etnia con
estrañeza, malia que tamén con
desconfianza. Pero botar toda a
carga da culpa sobre os ollos dos
paios non sería soamente inocen♦
te, tamén inxusto.♦

espectáculo dado polo Goberno Galego
coa chegada dos
barcos anticontaminación
da Generalitat catalana é
un dos máis deplorábeis
desde o comezo da crise do
Prestige. Produce vergoña
allea. E tamén vergoña
propia porque é o goberno
elexido por esta cidadanía
para rexer o país.
Se a ineptitude do conselleiro de pesca é tan grande
como para non diferenciar
entre un mexillón de auga
salgada e un de auga doce,
estamos moi mal. Se a decisión de que eses barcos non
traballen é estritamente política, estamos moito pior. E
todos os síntomas parecen
apontar á segunda causa.
Ou ás dúas xuntas, despois
de vermos o enfado de
López Veiga cando lle cuestionan o seu saber sobre a
salinidade das rías.
O patriotismo
constitucional non pode tolerar que unha comunidade
autónoma axude a outra sen
pasar polas moas do muíño
central. É o esquema radial
do Estado español, tan
gráfico na xeografía das comunicacións como existente
na administración xeral. Xa
Solana, o destrutor de
Belgrado, prohibira que se
captase Tv3 en Valencia,
aducindo estas causas. A solidariedade solicitada polos
alcaldes do BNG resulta para eles máis nociva que o
auxilio que poidan
emprestar. E poñen a
máquina partidaria a falar
dos falaces perigos para o
mexillón galego.
Cando as cousas se ven
desde fóra téndese a ter unha
visión sen matices do que se
observa. Os cataláns e o resto crerán que é Galiza a que
se comporta así, coa
mezquindade particular dos
responsábeis populares. Por
iso non é vergoña allea senón
propia. É difícil explicar fóra
que non todos somos iguais,
que aquí se agradece e moito
a solidariedade, que nos
agrada saber que hai
outros xeitos de gobernar,
ver que os cataláns teñen
barcos anticontaminación
mentres os nosos ineptos
nen saben de que se trata,
tendo unha das rotas marítimas máis perigosas do
mundo diante da casa.
É a zafiedade que
declina. Iso esperamos. Así
deberá ser. Os galegos somos
agradecidos e valoramos o
xesto catalán no que vale.
Podemos prometer e prometemos proxectar unha imaxe
de Cataluña máis real. A da
culta, elegante e cívica
nación. Comezando por
derrubar o capitel defectuoso da Sagrada Familia que o
Concello do Cádavo colocou
nunha rúa a xeito de monu♦
mento. Así está o patio.♦
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Constataron cómo o francés lle gaña a partida ao inglés

O BNG ‘establece relacións’ co Quebec
trevistáronse co parlamentario
Michel Gumond, con Chantal
Turcot, presidenta do Movement
National des Québécoises e des
Québecois e co director xeral deste movemento Guilles Grouidin.
Tamén foron recibidos no
Parlamento por unha delegación
encabezada polo vicepresidente
da Asemblea Nacional François
Beaulmne. Ademais que con políticos, tiveron reunións con diversas organizacións civís para
coñecer a realidade.
Nestes encontros sempre estivo presente a catástrofe do Prestige. O Quebec conta cunha lexislación semellante á dos EEUU
neste aspecto, moito máis restritiva, polo tanto ca europea.

A.N.T.
Unha delegación do BNG reuniuse cos partidos do Quebec na nación
americana, acordando establecer relacións entre ambos países, “de
momento”, a nivel partidario. Os partidos parlamentarios do Quebec
tamén mostraron solidariedade con Galiza na catástrofe do Prestige.
O BNG está a establecer relacións internacionais como un aspecto básico da súa política, despois de telas descoidado bastantes anos. A súa presencia no Parlamento europeo permite impulsar estas relacións que “tentan,
dalgún xeito, suplir a política internacional da Xunta”, como
afirma Camilo Nogueira. Ou, como ten afirmado Xosé Manuel
Beiras, “o BNG funciona a xeito
dun Estado galego inexistente”.
Despois do éxito do mes pasado en Portugal, establecendo
relacións con todos os partidos
parlamentarios, unha delegación dos nacionalistas galegos
desprazouse ao Quebec, encabezada polo europarlamentario
e encargado das relacións internacionais da Executiva Camilo
Nogueira. Con el estiveron presentes o parlamentario en Madrid Carlos Aymerich e a especialista en relacións internacionais Ana Miranda.
Segundo lle declarou Camilo Nogueira a este xornal, a viaxe, ademais de para establecer
relacións “serviu para coñecer
unha realidade semellante dalgún xeito á nosa e para dar a coñecer tamén a Galiza e as súas

arelas”. Segundo Nogueira, “no
Quebec está avanzando moito a
conciencia nacional, aínda que
non gañaran o referendo de autodeterminación”.
O que máis interese suscitou
na delegación galega foi cómo o
Goberno autónomo do Quebec
soubo loitar contra o inglés, ata o
punto de que o francés xa case
está normalizado nesta nación,
malia estar rodeada de ingleses
falantes, como o resto do Estado
canadiano ou os EEUU. Non hai
moitos anos os quebecois non
podían ascender nas empresas
por falar o francés. Agora este
idioma está a ser utilizado en todos os dominios, desde a rotulación á economía.
É de resaltar cómo os inmigrantes teñen que integrarse necesariamente por lei nunha escola pública de fala francesa e non
na inglesa. “O resultado é beneficioso, porque aprenden este
idioma e tamén o inglés, ademais
de conservar o seu”.
Nas denominacións oficiais
denomínase ao Quebec como “capital nacional” ou ao Quebec como
“Estado” , aínda que estes termos
non estean recoñecidos polo Estado canadiano ao que pertencen.

Foro Social Mundial
Camilo Nogueira, dereita, e Carlos Aymerich, esquerda, con François Beaulne, Vice-Presidente da Asamblea Nacional (Parti Québecois) e Diane Leblanc (Partido Liberal), os
dous partidos con representación no sistema asambleario do Québec.

Entrevistas
A delegación do BNG entrevistouse cos tres principais partidos
do Quebec, sendo recibidos no
aeroporto por Marie Kronström,
funcionaria do Ministerio de Relacións Exteriores.
A primeira reunión dos nacionalistas galegos foi co Parti
Québécois. No almorzo estiveron
presentes o presidente do Comité
de Relacións Internacionais Bruno
Pilote e Jacques Hérivault, mem-

O novo espacio de seguridade
V.M. VAZQUEZ PORTOMEÑE
Hai unha crenza bastante xeral que, traducida a ñen os trámites extraditorios e mesmo, ás veces,
termos asequíbeis, ven significar que o século a negativa impartida por certos paises onde resiXXI no que vivimos será o das guerras da cultu- dan os terroristas e demais delincuentes.
A situación preocupa especialmente en Espara e o do terror fanático. Tamén hai a esperanza
de que os afáns de convivencia en paz, como su- ña, que ven sufrindo as criminais accións do tepremo valor que informa a nosa existencia neste rrorismo desde hai longos anos. Por tal razón
mundo, fará difícil e case imposíbel aquel apoca- promoveu durante a súa presidencia da UE, a
chamada Euro-orde, hoxe plenamente asumida
líptico prognóstico.
Pero nunca a devandita esperanza pode tro- polos demais paises integranmtes, que a deberán
carnos en inxénuos invidentes da realidade. Por- implantar, conforme os acordos logrados o 1 de
que o terrorismo existe, según acreditan moitos xaneiro de 2004. Significa un paso decisivo na
espacios da xeografía mundial, testigos tráxicos cooperación xudicial ou creación dun novo espade masacres humanas, voadura de barcos e to- cio de seguridade que garanta o estado de dereirres, destrución de idílicas paisaxes do ocio ou de to e, á par, evite calquer valeiro legal cara a fuxir
da xustiza, por simples
encirradas guerras que
razóns formais, toda vez
unen á súa inxustificábel
que a Euro-orde propicialoita de exterminio, o suisituación preocupa
cidio asesino.
rá a entrega de terroristas
e delincuentes sen discreO mundo, que tenta
especialmente
en
España,
cionalidade nin dilacións,
ser normal na súa imensa
maioría, pretende de- que ven sufrindo as criminais por parte de Estados onde
residan en caso de certas
fender a súa propia existencia, ou sexa, a liberinfraccións penais graves.
accións do terrorismo
Durante a súa presidade e a vida dos seus cidesde hai longos anos”
dadáns, desde sistemas
dencia, España quixo anteciparse ao acordo de enpenais que non son máis
trada en vigor da reiterada
que a facultade de deter
Euro-orde, ou xexa, o 1os terroristas e demais
1-2004, e a tal efecto
delincuentes, xulgalos e
encadealos. Pero eses
alentou e contraeu con
sistemas, que responden ao principio de legali- outros seis países (Francia, Inglaterra, Alemaña,
dade positiva, teñen limitacións territoriais, no Bélxica, Luxemburgo e Portugal) o compromiso
senso de que xeralmente están circunscritos ao de culminar a trasposición da mesma ao primeiterritorio no que un Estado exerce as súas com- ro trimestre do ano 2003. Os trámites comezaron
xa, e antes do 31 de marzo deste ano, o Senado
petencias.
Por esa razón lemos unha e outra vez que a ocuprase finalmente das leis de transposición da
Xustiza demanda a extradición, desde outros es- propia Euro-orde ao noso Dereito positivo.
Constitúe a medida un avance substancial
tados, de terroristas e demais delincuentes, para
sometelos a xuizo en España e esixirlles as res- no vieiro da seguridade dos cidadáns e defensa
ponsabilidades que procedan. E con parecida fre- dos valores básicos da sociedade que nos tocou
cuencia apreciamos a singular dilación que supo- vivir.♦

‘A

bro da Executiva e asesor da ministra de Relacións Internacionais.
O Partit Québécois é soberanista,
nacionalista e socialdemócrata,
tendo bastante afinidades co BNG.
Outro dos partidos cos que se
reuniu a delegación galega foi co
Partido Liberal do Quebec (federalista). A súa delegación estivo
encabezada polo seu presidente
Marc-André Blanchard. O terceiro partido co que mantivo encontros a delegación do BNG foi co
Bloc Québécois. Entre outros en-

Ademais das relacións coas nacións sen Estado, o BNG pretende potenciar a súa presencia na
corrente democrática internacional. Así unha delegación desta
formación política na que estará
Xosé Manuel Beiras, Camilo Nogueira e os parlamentarios Pilar
García Negro e Domingos Merino, estarán presentes do 21 ao 27
de xaneiro no Foro Social Mundial de Porto Alegre, participando no Foro Parlamentario Mundial, Neste encontro presentarán
ponencias explicando cómo a catástrofe do Prestige é un dos problemas da globalización.♦

Ferrol

¿Seguimos sendo
unha illa?
MARTINA F. BAÑOBRE

No quinto aniversario do Discoverer Enterprise queda á luz a defectuosa reparación da Ponte das Pías.
O luns 13 de xaneiro, tiña que
ser 13, cumpríronse cinco anos
dende que o Discoverer Enterprise bateu, axudado polo temporal, contra a ponte das Pías.
Foi unha madrugada fatídica para os milleiros de persoas que cada día, por necesidade, cruzan o
viaduto. Os ferroláns amencíamos aparvados vendo as imaxes
daquela mole de metal, empotrada contra a nosa principal vía de
comunicación. De súpeto pasou
o inimaxinábel e o nexo co exterior deixou de existir.
Foran moitas as repercusións
daquel feito. Máxima cobertura
informativa e medidas de emerxencia. Naquel xaneiro do 98 potenciáronse os precarios servicios
ferroviarios cos que conta a cidade e puxéronse en marcha liñas
extraordinarias de lanchas que aliviaron o imposíbel tráfico rodado.
Uns días máis tarde o Consello de Ministros aprobaba unha
inxección de 900 millóns –das
pesetas de antes– para a reconstrución da desfeita. Reconstrución que se desenvolveu nun
tempo récord e pasou a engrosar

a lista de chapuzas promovidas
na zona. Había ponte nova, e iso
a moitos parecíanos suficiente.
Nembargantes o paso do tempo
evidenciou que os traballos foran
rápidos, pero non eficaces.
Unha ponte estreita, que na
actualidade está dominada por
fendas cubertas de material deslizante. Aquela celeridade tivo
un alto prezo. A antiga ponte non
foi eliminada para construír a actual e os seus cascallos conlevaron graves consecuencias para os
bancos marisqueiros da zona.
Ademais, unha vez que tivemos novo viaduto, ninguén volveu falar do tema. E desapareceron as liñas especiais de ferrocarril e tamén un servicio de lanchas
que amosou, durante aqueles longos días, a súa operatividade.
Cinco anos despois temos ponte
das Pías, pero seguimos estando
incomunicados. A cidade continúa a ser unha illa que precisa da
urxente creación de infraestruturas, así como da mellora das
existentes. E para iso non deberiamos ter que agardar por un novo Discoverer Enterprise...♦
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A denuncia de dúas traballadoras do Concello chegou a poñer en cuestión a gobernabilidade.

PACO VILABARROS

Cesado o edil redondelán Alexandre
Bastos acusado de chantaxe sexual
MAR BARROS
O actual ex concelleiro socialista de Interior, Parques e Xardíns de Redondela, Alexandro Bastos, segue no centro da polémica que se desatou o pasado día tres de xaneiro, tras a denuncia verbal de dúas ex traballadoras do concello na que o
acusaban de realizarlles proposicións sexuais a cambio de contratos de traballo. Despois de dez días de fronte aberto entre o
alcalde da vila, Xaime Rei e o edil nacionalista Carlos Pazos,
no que se sucederon descualificacións e desmentidos ademais
da dimisión da concelleira socialista Pilar Martínez, o pasado
luns 13 prodúcese o cee de Alexandro Bastos. As mulleres, baixo a recomendación do seu avogado, non fixeron declaracións.

mo contra Carlos Pazos e Pilar
Martínez. O avogado do edil,
Manuel Carpintero, xustificou a
medida pola falta de reconsideración das acusacións, na súa
opinión falsas, por parte das ex
traballadoras e a obriga de deixar
nas mans dos tribunais o asunto
“para que poñan a honorabilidade de cada un no seu sitio”.

cientes medidas adoptadas contra Bastos e apuntou que todo se
trataba dunha “manobra política” contra o goberno socialista
de cara as eleccións municipais.
Posteriormente, o venres 11
de xaneiro, o concelleiro Alexandro Bastos presentou unha denuncia por inxurias e calumnias
contra as dúas ex traballadoras
que o acusaron de realizarlles
proposicións sexuais a cambio
de contratos de traballo, así co-

Ante a posibilidade de “prexudicar a imaxe do grupo municipal
socialista e do goberno local”, o
pasado día 13, o alcalde redondelán Xaime Rei anunciou a
suspensión de Bastos da súa actividade na concellería e a súa separación do grupo municipal socialista mentres non se resolva o
caso. O ex edil mantén a súa
postura de rexeitamento á renuncia voluntaria, suxerida por Rei.
Deste xeito, continuará forman-

Unha vez feita pública, a través
do BNG, a denuncia verbal das
dúas mulleres, traballadoras na
limpeza viaria e de praias para o
concello no momento de producirse os feitos, o concelleiro Alexandro Bastos cualificou de “falsas” as acusacións de chantaxe
sexual pero recoñeceu ter acudido “a principios de decembro a
cear con elas e a tomar unhas copas”. Esta non é a primeira vez
que traballadoras do concello
presentan denuncias verbais.
Carlos Pazos apunta que no 2001
outra traballadora presentou denuncias similares.
O portavoz do BNG, grupo
co que gobernan en coalición os
socialistas, Carlos Pazos, esixiu
a destitución de Bastos por ter
exercido “unha conducta censurábel e impropia, incompatíbel
co desempeño dun cargo público” e negou calquera ruptura do
pacto de goberno.
Baseándose na presunción de
inocencia, o alcalde Xaime Rei
apoiou ao edil e considerou que
se trataba “dunha infamia mentres non se demostre o contrario”
ao tempo que engadiu que Bastos sería cesado no momento “no
que houbese unha soa proba contra el”. Criticou, ademais, a actitude dos nacionalistas e a da
concelleira de Sanidade e Medio
Ambiente, quen presentara a súa
dimisión días antes polas insufi-

CALROS SILVAR

Destitución de Bastos

do parte da Corporación municipal de forma independente.
“Ata o momento este tema era
só un intercambio de acusacións
na esfera política. Pero agora entrouse no ámbito xudicial e o procedemento pode prexudicar dalgún xeito o funcionamento do goberno local”, explica o alcalde.
Sen embargo, insistiu na defensa da inocencia de Alexandro
Bastos porque “calquera cidadán
é inocente ata que se demostre o
contrario”, ao tempo que se mostraba estrañado pola “falta de
presentación de denuncias formais ante o concello ou ante os
tribunais despois de un mes e
medio dos supostos feitos”.
Ante o cese, Bastos arremeteu contra o alcalde pola súa
“falta de valentía e fidelidade á
verdade” e asegurou que Rei actúa por “imposición” do grupo
nacionalista. “O rexedor dicía
que non sería cesado tal e como
lle requiría o BNG. Días máis
tarde, despois de ser el mesmo
calumniado e inxuriado polos
compañeiros no grupo de goberno cede á súa imposición e césame” subliña Bastos. E engade
que a el só o “retirará o pobo ou
os tribunais e algún día destaparanse os nomes e apelidos dos
culpábeis da montaxe”.
As mulleres non fixeron declaracións á prensa sobre as accións legais que podan estar levando a cabo baixo o consello do
seu avogado.
Petición de Xanela
Ademais das investigacións pertinentes que se leven a cabo a nivel xudicial, a asociación de mulleres Xanela, solicitará a celebración dun Consello Municipal
da Muller extraordinario para
analizar o suposto caso de acoso
sexual por parte de Bastos.♦

a noite negra do 19-N
escribía eu para este
semanario unha das colaboracións máis duras que tiña feito ata entón: “Patéticos”,
era o seu título. Andará polas
gavetas do meu obradoiro,
apañando o pó. Arestora, 14Xr-003, en nada amainou a inquedanza por aquela
desbandada dos soberbios que
ofendían a miña Casa :
Terramar de patrimonio,
herdanza da estirpe. Eu son de
aquí e amo e recacho a voz e
os sentimentos cara ao Mundo,
tal a Recalada impagábel dos
Voluntarios/as. Eles son eu, e
viceversa, no máis anónimo
das solidariedades, velaí. Estase apagando a tarde e os
termómetros engruñan ata
tallaren por baixo dos 0ºC. É
aínda Día Internacional das
Relacións Humanas, en honor
de Martin Luther King, que
nacera neste día do ano 1929,
loitador polos dereitos civís
dos Negros, a súa etnia ofendida. Apagáronlle a voz, aló. Como nola queren apagar aquí
coas megafonías dos
chocallos. Vén de arribada a
Galiza un comisionado afeito á
brega no intramundi dos
conflitos, para ningunear aínda
máis aos de aquí (eau de
cologne) e porlle acaso definitivamente a lousa e o ramo a
don Manuel. Alá el. Fraga non
está a ser honorábel ancien,
non quer escoitar as mensaxes
da vida. Por eso achanta, nunha pelegrinaxe sen retorno ao
Pórtico da Groria, coas
palabras sen trato, sen cumprimento, sen honra para sí e para
o que representa, cos aldraxes
continuados de JMA e da súa
cohorte de monicreques, ao
amparo das grandes ditaduras
do capital máis voraz, que xoga co petroleo nos mares tanto
coma coas guerras e coas
nosas vidas brancas a rabuñar
nas pedras dos coídos, monte e
faro arriba e abaixo, acó. Xa
non me preocupa a mentira,
¿para que? Tanta non cabe no
ventre do Prestige.
Preocúpame o riso e o desprezo destes dous que xogan
comigo na noite dos
insomnios, desvístenme e
choutan cos farrapos nos que
me resisto e venzo fronte á
desventura que me otorgan,
que me lanzan para a sátira e o
ridículo contra a patela de Mar
onde axiña afogue. Pero non.
Acordo e berro, coas maus sucias, e o corpo, e a alma neghgros, voando coma o arao das
Illas Atlánticas por enriba da
vosa cabeza de pequena
estatura política, coa voz en
grito inacabado: ¡Nunca, Nunca Máis! Segue a noite. ¡Ah!
Pero seique queren abrir axiña
as Rías Baixas para o
comercio, o marisqueo e...
Non deixemos que apaguen de
volta o lume coas pallas. Moito antes, moito ¡¡Que atendan
a baleirar o barco, xa, de
veeeesss!! No profundo segue.
Baixen por el.♦
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O profesor do centro de Lubián négao pero admite que ‘nas miñas clases só se fala castelán’

‘O director castigounos con copiar 200 veces
«No hablar gallego en clase»’
H. VIXANDE
Un episodio de prohibición do uso do galego nas clases do director
do colexio de Lubián (zona do galego estremeiro de Zamora) provocou unha polémica na vila que transcendeu aos medios de comunicación. Os país e o alcalde defenden a liberdade de expresión.
“O outro día, o director mandou- nos, para explicarlles aos pais
nos facer duascentas copias con qué pasara”, afirma Honorato
«No hablar gallego en clase»”, di Álvarez. Pero as súas palabras
Paula Sánchez Vidal, alumna do entran en contradicción co feito
colexio público de Lubián, na zo- de que o encerado xa estaba limpo cando o alcalna do galego esde entrou na clatremeiro da prose horas antes.
vincia de Zamora.
e
á
nosa
filla
“Debeu acordar
“Di que non faleque tiña que exmos galego na súa
plicar algo e apaclase, senón, cas- lle prohiben falar
receu escrito de
tíganos, aínda que galego, queda
novo o encerado,
no recreo podepero destas xa
mos falar gale- muda, porque non
non se facía mengo”, engade un
ción ao galego,
Marcos Rodrí- fala outra lingua”,
senón que puña:
guez Castaño, que din Xosé Álvarez e
«En clase se hacompartiu o castigo con Paula.
Carme Domínguez. bla castellano»,
pois lle debeu paO director do
recer máis suave
centro, Honorato
Álvarez Rodríguez, negou esta que prohibir falar galego”, deacusación e afirmou que “eses ne- nuncia Felipe Lubián.
Os pais e nais de alumnos
nos non están na miña clase”, aínda que admitiu “as veces veñen on- consideran que esta situación Paula Sánchez Vidal e Marcos Rodríguez Castaño son alumnos do colexio de Lubián.
da min” e “cando estamos en clase
non teñen liberdade para dirixirse
non se pode ir pola vida sen coao profesor en galego”. Respecto a
ñecer o español”.
se os alumnos poden falar entre
Pero a posición do director é
eles en galego na clase, Honorato
algo que tamén molesta aos
Álvarez indicou que “entre eles
pais, que afirman, como o fai
non falan, só se dirixen ao profesor
Xosé Álvarez, que “pensa que
e teñen que facelo en castelán”.
nós somos parvos, eu falo galeSobre qué acontece cando se
go e cando vou a Zamora exprédirixen a el en galego, asegura
some en castelán, é algo que fun
que “se lles pide que falen en
aprendendo na escola. Cando
castelán, pero nunca lles mando
era neno só se falaba castelán na
facer copias nin por esa nin por
escola pero ninguén nunca me
outra razón, esa forma de castirifou por pedirlle en galego a
go non é positiva”. Honorato
goma a un compañeiro”.
Álvarez atribúe a denuncia dos
O enfado dos pais chegou a
nenos “a invencións porque estal extremo que enviaron unha
tán condicionados polos pais”.
denuncia á Junta de Castilla y
Sen embargo, outras versións
León. Esta institución, a través da
distintas dos directamente castiDelegación Provincial de Educagados confirman a persecución
ción en Zamora, asegurou que se
da que é víctima o galego no co- Honorato Álvarez nega as acusacións do castigo pero recoñece que “na miña clase fá- investigara o problema e que non
lexio público de Lubián. “Ata o lase só castelán”.
se atoparon probas desta situafillo do director, un rapaz duns sete anos, actúa de acusador contra non é de recibo. “Seino porque
os compañeiros que falan gale- veu contándoo o meu fillo e
go”, denuncia o alcalde da locali- nunha reunión vin que estaba
dade, o socialista Felipe Lubián, escrito no encerado”, di Carme
quen reclamou respecto para o Pousa, que engade que non lle
idioma maioritario no concello. importa que “dea as clases en
Felipe Lubián foi quen, aler- castelán e incluso que lles esitado por unha nai, no encerado da xa que lle respondan en casteclase do director veu escrita unha lán, pero que non lles deixen
alusión á prohibición de falar ga- falar galego entre eles, iso si
lego. O alcalde recoñece que veu que non o admito”.
Xosé Álvarez e Carme Doparcialmente escrita a frase á que
facía referencia unha nai dun mínguez tampouco están de
alumno, pero que a veu desde a acordo coa política lingüística
fiestra da clase, polo que só puido que segue o director do centro.
percibir parte da frase, na que se Ambos son pais dunha nena de
facía alusión ao galego. “Inme- tres anos que non é alumna de
diatamente entrei na clase, pero Honorato Álvarez pero que está
os alumnos, que estaban sós, xa matriculada no centro. “Se lle
borraran o texto e o encerado es- prohiben falar galego á miña filla, quédase sen falar, porque non Carme Pousa critica que o director prohiba o uso do galego ao seu fillo.
taba completamente limpo”.
Sen embargo, para esa mes- sabe outra lingua”, asegura Xosé.
Honorato Álvarez xustifica ción. Sen embargo, o director do
“É inaudito que cheguemos
ma tarde estaba convocada unha
reunión de pais e nais de alum- a esta situación, xa non é un a súa insistencia en que os ne- centro xa recoñeceu que non pernos e a mesma celebrouse nesa problema de optar por unha lin- nos falen en castelán nas súas mite que nas clases os nenos se
aula, contra o que é habitual. gua ou por outra, é unha cues- clases “na necesidade de que dirixan a el en galego pero na
“Deixei escrita a frase, que era tión de liberdade de expresión”, aprendan esta lingua, pois al- Junta insisten en que “non temos
gúns deles non saben falala e coñecemento do tema”.
unha broma dos propios alum- protesta Carme Domínguez.

‘S

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Contra o galego
Aínda que é unha lingua que emprega a cotío non sendo na clase,
Honorato Álvarez xa demostrou
no pasado o rexeitamento que
profesa cara o galego. O director
do colexio de educación primaria de Lubián é tamén alcalde
popular da veciña localidade de
Hermesinde e na mesma tense
significado na súa loita contra o
idioma que é maioritario no concello que goberna.
A primeira iniciativa de Honorato Álvarez contra o galego
produciuse á fronte de 22 alcaldes do PP da zona estremeira
de Zamora (os outros cinco do
PSOE non participaron), cando
solicitaron que “non se galeguizase a zona”. A solicitude
respondía a unha iniciativa de
Felipe Lubián (PSOE), alcalde
de Lubián, nas Cortes de Castela e León. Na mesma aprobábase a implantación de clases
optativas de galego.
Posteriormente, cando en
Lubián se declarou –como na
Veiga de Valcarce, no Bierzo– o
galego como lingua cooficial do
concello en virtude do artigo 4.2
do Estatuto de Autonomía, Honorato Álvarez convocou un
pleno en Hermisende no que se
declarou que o galego non era
lingua cooficial.
“El preséntao como un problema comigo –explicou o alcalde de Lubián, Felipe Lubián–,
como un enfrontamento persoal,
pero non é un enfrontamento comigo, é un enfrontamento co seu
partido, que aprobou a implantación do galego como materia
optativa. Pero tamén é un enfrontamento coas Cortes de Castela e León e coa Constitución,
que protexe o dereito á liberdade
de expresión”.♦
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Non desherdes a túa lingua lema da iniciativa

A Mesa
volve pedir
a execución
da sentencia
sobre
o topónimo
da Coruña

A Xunta promove unha campaña
para testar en galego
A.N.T.
O presidente da Xunta, Manuel
Fraga, ven de presentar unha
nova campaña da Xunta que co
lema Non desherdes a túa lingua
ten como obxectivo promover a
redacción do testamento en galego. A xuízo do presidente do
Executivo galego a manda, como expresión solemne da derradeira vontade dunha persoa, é o acto xurídico no que
máis aprema o uso do idioma.
Na presentación desta campaña,
que a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria difundirá en ambulatorios médicos, residencias da terceira idade, concellos, estacións de ferrocarril e notarías, entre outros
lugares, Fraga sinalou a importancia de que “a nosa derradeira
vontade e a sorte futura do noso
patrimonio que formalizamos a
través das mandas ou testamentos, se escriba na mesma lingua
que se decide, isto é, en galego”. Segundo defendeu, a redacción do testamento é unha
boa ocasión para que “como
manifestación de respeto á nosa
lingua e os seus falantes” a xente faga “da responsabilidade de
conservar e de lles ensinar o galego aos fillos un acto de vontade deliberado e consciente”.
A iniciativa deuse a coñecer
o 9 de xaneiro no Hostal dos
Reis Católicos en Santiago e
neste mesmo acto o presidente
da Xunta salientou como decisivo o papel da lingua “pola capacidade que ten de vincular
sentimentalmente a un pobo coas súas raíces”. Con esta campaña, engadiu Manuel Fraga,
pretende “subliñar simbólicamente a vontade xeracional de
que o galego continúe a ser a
lingua dos nosos fillos e do futuro do noso país” ao tempo
que se recuperen para ela “determinados ámbitos da nosa vida en conexión co pasado”.
A campaña Non desherdes a
túa lingua complétase co libro
Un futuro para a lingua, no que
se recollen as mandas de persoeiros da sociedade galega actual

A iniciativa reclama o uso do galego como acto consciente.

entre os que se atopan o propio
presidente da Xunta, os conselleiros Henrique López Veiga e
Celso Currás, os políticos Emilio
Pérez Touriño, Encarna Otero e
Salomé Álvarez, os escritores
Xosé Neira Vilas, Alfredo Conde
e Salvador García Bodaño e os
xornalistas Tucho Calvo, Lois
Caeiro, Antón López Galocha e
Francisco Campos.
O libro vai acompañado de
cinco publicacións curtas con relatos escritos, entre outros, polos
notarios, Victorino Gutiérrez
Aller, Xulio Cuns Lousa e Luís
Moure Mariño, os escritores

Lembro da miña infancia que, mesmo se
nin na miña casa nin no medio social no
que me eu movía nin no colexio se falaba galego, a nosa lingua estaba presente.
Eu oíaa na rúa, nas tendas, no cantón, na
feira, en moita xente.
Estou a falar do Lugo de fins da década dos cincuenta-sesenta pero unha situación bastante semellante poden vivila
moitos nenos e nenas galegos hoxe.
Con algúns cambios, uns para ben e
outros para mal.
Por exemplo, daquela non había televisión en galego, e na radio o único que
lembro son os contos de Joselín. Na prensa tamén a presencia da nosa lingua era
moi reducida. Eu lía con máis engado as
cousas de Pelúdez que os artigos de Ánxel
Fole.
Pero o certo é que esa inmersión lingüística reducida (a penas un solago) foi suficiente para poderme expresar en galego

PACO VILABARROS

Ánxel Fole e Xosé María Castroviejo e o xornalista Tucho Calvo,
narracións todas elas que dan
conta de distintas historias relacionadas coa redacción de últimas vontades de varias persoas.
Na súa achega, Fraga manda
aos seus herdeiros que “a xustiza, a razón e o dereito, de
igual xeito que alentan as páxinas da miña vida, vaian sempre
canda eles cara o horizonte onde aniñan as grandes liberdades
do home” e fai votos para que
“a fala que herdei dos meus devanceiros da Regueira, en Regoaveso, siga a medrar nos la-

bios do meu pobo polos séculos
dos séculos”.
A Mesa pola Normalización
Lingüística cualifica de positiva
a campaña porque concorda cos
seus obxectivos de recuperación
social do galego. Sen embargo, o
seu presidente, Carlos Manuel
Callón, tamén valora que esta inciativa “está na mesma liña errática que toda a política linguística da Xunta que se caracteriza
por un facer que se fai, é decir
pola falta de planificación e de
obxectivos claros que permitan
realmente a recuperación social
da lingua”.♦

Conxeito

Faíscas
HENRIQUE HARGUINDEY
en situacións propicias. Unha base sólida
sobre a que camiñar coa fala cando me decidín a utilizala como expresión regular miña. Naturalmente, a práctica e o perfeccionamento coa lectura e a atención permanente na escoita constitúen o aspecto esencial para a aprehensión dunha lingua. Cousa que fun facendo individualmente, como
tivemos que facer tantas xeracións galegas.
Houbo faíscas que foron guiando o
meu vencellamento ao noso idioma.
Lembro (tería eu se cadra dez ou once
anos) unha festa á que acudían coros de
rapaces e rapazas “da provincia”. Escoi-

tar a unha neniña preciosa, de sete ou oito anos, falar en galego, tan garimosa, tivo en min o efecto dunha aparición. Pareceume un milagre.
Tamén lembro o impacto dos escaparates da librería Celta con libros en galego. Iso de ver un libro dun alemán, un tal
Heidegger, en galego! E un Cancioneiro
da poesía céltiga! E aqueloutro que se
chamaba Versos de alleas terras e de tempos idos! Teño para min que iso tivo moito que ver coa miña vocación de traductor.
Existen mil maneiras de fomentar a presencia do galego na vida cotiá e de impreg-

A.N.T.
A Mesa pola
Nomalización
Lingüística presentou
un escrito diante do
Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza
(TSXG) no que volve
solicitar a execución
da sentencia que
obriga ao Concello da
Coruña a utilizar a
forma legal do
toponimo da cidade.
Desde A Mesa
anuncian que esta é a
última vez que fan esta
demanda e que no caso
de que o alcalde da
Coruña, Francisco
Vázquez siga mantendo
a súa actitude a
seguinte medida que
tomará esta
organizacion vai ser a
de presentar unha
denuncia por
desobediencia civil.
O seu presidente,
Carlos Manuel Callón,
indica que o propio
Francisco Vázquez,
nunha carta enviada
ao TSXG, recoñece
que a forma legal do
topónimo é A Coruña.
“O galego sen
embargo -laíase segue
proscrito da cidade”.
Callón denuncia
tamén a utilización de
diñeiro público por
parte do Concello para
os recursos que
presentou contra as
sentencias favorábeis á
Mesa como parte da
“loita obsesiva por
perseguir o galego”
que mantén o seu
alcalde. ♦

narnos lingüisticamente. Unha –sinxela,
bonita, doada e barata– é a instalación e lugares públicos de textos de poetas e escritores. Continuarmos unha iniciativa da Asociación de Escritores en Lingua Galega.
Os concellos poderían instalar textos
referidos ao lugar ou multiplicar os que
xa existen. Por exemplo, en Santiago poemas de Lorca, Darío-Xoán Cabana ou
García-Bodaño; en Lugo de Lourenzo
Varela; na Coruña de Curros ou García
Ferreiro; en Ourense de Euxenio Montes,
en Pontevedra de Amado Carballo, En
Caldelas de Xosé Manuel Casado, en Ribadeo de Díaz-Xácome, en Valdeorras de
Delgado Gurriarán, en Cambados de
Bouza-Brei, en Sada de González Alegre,
en Viveiro de Luz Pozo, en Muxía de
González-Abente, en Cangas de Bernardino Graña... Son só algúns exemplos.
E así acenderíamos en todos os concellos galegos faisquiñas de lingua, es-
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Contradicións
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MANUEL CAO
A coexistencia no tempo en Santiago e Madrid de gobernos
apoiados nunha maioría parlamentaria do Partido Popular debería significar un grao de sintonía e coordinación superior, o que
se manifestaría nunha maior eficiencia e calidade das políticas
públicas. O caso é que os conflitos entre o Executivo autonómico de Galiza e o Goberno central de España van en aumento, pese aos lóxicos intentos de poñer sordina ás diferencias.
Dende o punto de vista económico, as prioridades do Goberno Aznar contradín pontos moi centrais da política autonómica do PP galego. A redución do gasto público e o déficit
cero afecta gravemente a unha economía dependente, cunha
estrutura sectorial e empresarial asentada no peso determinante da economía pública. O PP opera en Galiza como partido case único, pero con contidos sociais e económicos diferentes aos dun partido de dereita económica clásica. Na realidade, o aumento das dotacións en bens e servicios públicos e
os incrementos do gasto estatal son o caldo de cultivo que alimenta á economía galega, sendo o entramado político institucional do PP o que estableceu e rendibilizou, con grande éxito electoral, os intercambios entre gobernantes e cidadáns.
Dende o punto de vista político, a opción de Moncloa, claramente centralizadora, é moi semellante á dos inicios da extinta Alianza Popular, mentras que a traxectoria de M. Fraga
foi evolucionando dun centralismo autoritario a un certo galeguismo só valorado en Madrid polos importantes réditos electorais. Os desplantes directos á figura de Fraga e ás institucións galegas mostran a solidez do embate contra o Estado autonómico. O encaixe deste novo modelo de poder en Galiza
pódelle acarrear dificultades ao PP, sempre que os grupos opositores operen con intelixencia e flexibilidade para integrar á
gran marea de descontentos. Son coñecidos os conflitos arredor da representación no Senado, a liorta pola representación
das CCAA en Europa, as fortes discrepancias pola asunción de
novas competencias, etc., pero a situación actual é aínda máis
grave e concrétase en feitos e actuacións que someten aos interlocutores políticos que gobernan en San Caetano a unha
deslexitimación e descrédito xa ben percibido pola cidadanía.
En efecto, a traslación decisional a Madrid e o valeiramento de
competencias da Xunta é fácil de observar na susbtitución ou subordinación da clientela autóctona ás redes impostas polo entramado madrileño. O caso do Prestige veu clarexar de golpe o novo
modelo centralista: a empresa Tragsa (participada por entidades
gobernadas polo PP e PSOE-sector Bono) é a beneficiaria dos recursos para a limpeza das praias, pese a súa nula preparación; só
construtoras españolas van recibir fondos para recuperar os areais
excluíndo ás empresas galegas; os equipos de asesoramento científico-técnico aceptados son aqueles directamente dependentes de
Moncloa localizados en Madrid, excluíndo ou, mesmo prohibindo, a información de funcionarios autóctonos altamente cualificados (a Universidade nin foi consultada); a Delegación do Goberno
opera como un poder alleo coa exención de renderlle contas aos
galegos representados no Parlamento autónomo.

Dúas tractoradas e un peche na Casa da Cultura de Xinzo foron as primeiras mobilizacións celebradas.

A crise da pataca da Limia pode
provocar perdas de 6 millóns de euros
A.N.T.
Os pataqueiros da Limia están nunha situación crítica debido á caída do prezo da pataca, que se cotiza entre catro e seis céntimos o
quilo, algo que contrasta co que pagan os consumidores no comercio, con marxes que superan o 800%. Actualmente, sesenta millóns
de quilos están almacenados sen que haxa ninguén que os merque,
e as perdas, de seguir así a situación, poderían ascender a seis millóns de euros. A inminente entrada de 500.000 toneladas de pataca
francesa na península pode facer que a crise non teña volta atrás.
Poucos días despois, o 13 de
As primeiras queixas públicas
deixáronse escoitar o pasado 11 xaneiro, o presidente da Deputade decembro en Xinzo de Limia, ción, Xosé Luis Baltar, apoiaba a
cando máis de trescentas persoas táboa reivindicativa dos pataque viven directamente deste queiros, un respaldo que non losector, convocadas polo Sindica- graron por parte da Consellería
to Labrego Galego, saíron á rúa de Política Agroalimentaria tras
para denunciar a súa problemáti- entrevistarse sindicatos e produca ante a Consellería de Política tores co delegado provincial da
mesma, Manuel López Casas,
Agroalimentaria.
A falta de resposta da Admi- por cuarta vez nun período dun
nistración fixo que as protestas mes. Para o secretario de acción
se intensificasen a comezos do sindical do SLG, Xosé Manuel
novo ano cunha tractorada que Puga, “a responsabilidade segue
discorreu entre a localidade de estando no Partido Popular, que
é o que goberna
Abavides,
en
na Xunta, o cal
Trasmiras, e Xinnon elude a partizo, vila na que os
entrada
cipación activa
produtores de pade Baltar e dos
taca celebraron
de
500.000
alcaldes de Ouunha asemblea
rense, que deben
na que deseñarí- toneladas
mediar para busan un calendario
car unha solude mobilizacións de pataca francesa
ción”.
para facer ouvir
na
península
A última acas súas demanción reivindicadas. Ese mesmo
pode agravar
tiva foi o 14 de
día comezaba un
xaneiro e tivo
encerro na casa a crise.
como escenario
de cultura da caas rúas da cidade
pital comarcal lide Ourense, canmiá que se mando máis de 150
tén aínda hoxe.
tractores que viAínda que estes
actos volveron estar organiza- ñan da Limia tomaron as súas
dos de novo polo Sindicato La- rúas para denunciar unha probrego, Unións Agrarias e Xóve- blemática que ameaza con denes Agricultores decidían unir- sartellar a economía agraria do
sur de Ourense. Aínda que os
se ás reivindicacións.
A partir de aí, a suma de vehículos só pretendían realizar
apoios non deixaría de medrar. O unha breve parada ante a dele9 de xaneiro, tras unha reunión gación de Política Agroalimencos alcaldes de dez concellos da taria para rexistrar a táboa reizona, obtiveron o apoio oficial vindicativa defendida, as ordes
dos de Xinzo, Xunqueira de Am- do subdelegado do goberno,
bía, Trasmiras, Vilar de Santos, Rosendo Luis Fernández, entorRairiz de Veiga e Sarreaus. Escu- peceron as intencións dos manisáronse do encontro os rexedores festantes. Efectivos policiais
de Sandiás, Blancos e Vilar de cortaron un dos viais polos que
Barrio, faltando á convocatoria o discorría a comitiva de tractores para impedir que tomasen a
primeiro edil de Porqueira.

A
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‘As contradicións
político-económicas entre o modelo
centralista de Aznar e o PP de Galiza
terán que pasar factura en forma de
liortas internas e realiñamentos
organizativos”
As contradicións político-económicas entre o modelo centralista de Aznar e o PP de Galiza terán que pasar factura en forma
de liortas internas e realiñamentos organizativos, pois non é razonábel esperar que os beneficiarios directos do poder clientelar
actual vaian abandonar as súas posicións fronte a presión de Madrid e seguir traballando o seu voto gratuítamente. En última instancia, o que se xoga aquí é se as elites locais poden manter o seu
poder diante do elector manexando recursos con suficiente autonomía ou se optarán por ofrecer eses apoios electorais a outros
grupos políticos que aporten máis fondos e igual ou maior libertade na asignación. Velaí a clave do poder en Galiza.♦

A.N.T.

céntrica rúa do Progreso como
era a súa intención, o que provocou a paralización da marcha
durante varias horas e un aumento das retencións de tráfico
que non se tería producido se se
desenvolvese con normalidade
a manifestación.
Polo demais, sindicatos e
produtores de pataca volverán
reunirse de novo con representantes da Xunta e a Deputación
de Ourense este venres. Ata entón, manterán o peche na casa de
cultura de Xinzo. Xosé Manuel
Puga confiaba en que “ao finalizar esta semana, despois da reunión coa Deputación e Política
Agroalimentaria, as cousas vaian
polo bo camiño”. Nembargantes,
deixou claro que “en caso contrario, teremos que radicalizar as
nosas posicións”.
Táboa reivindicativa
A táboa reivindicativa que defenden pataqueiros e sindicatos
ten demandas para realizar a curto e medio prazo. De xeito inmediato, esixen presión política sobre as canles de comercialización para poder dar saída á
máxima cantidade posíbel de pataca, garantir aos labregos a
compra de semente da presente
campaña con cargo a un fondo
público, e axudas directas para
paliar a súa actual falta de renda.
Para máis adiante piden o
inicio das obras do reiteradamente prometido plan de regadío, o compromiso da Xunta de
apoiar politicamente a venda da
produción do ano que vén, axudas e fomento da homologación
de contratos, e campañas publicitarias para promover a pataca
e outros produtos da comarca.
Finalmente, queren que se cree
un organismo representativo integrado polos profesionais e organizacións do sector que faga
de interlocutor e se encargue de
funcións como a planificación
da sementeira e da recollida,
presión de compra, artellamento
de sistemas de axudas á profesionalización, actividades de
formación ou fomento de boas
prácticas agrícolas. ♦
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Remata a primeira fase dun xuízo baseado en argumentos políticos

O goberno esixe a ilegalización de Batasuna
antes das eleccións locais
A.N.T.
Logo de rematar a fase testifical e pericial do xuízo que se
segue no Tribunal Supremo para ilegalizar Batasuna, para
os analistas xurídicos quedou claro que sobre o tapete só se
puxeron argumentos políticos pero ningunha proba consistente que desvele que este partido é unha creación da ETA.
Fontes do propio Ministerio de
Xustiza recoñecen que Ángel
Acebes esixiu dos maxistrados
do Tribunal Supremo que levan a
causa sobre a ilegalización de
Batasuna un fallo para antes das
eleccións locais. Concretamente,
fálase de que o presidente do go-

berno central, José María Aznar,
pretende ter fóra da lei o partido
abertzale coincidindo coa Semana Santa (en abril).
Esa présa podería ser a orixe
de certa desinformación que os
fiscais e avogados do Estado
mostraron nos interrogatorios

A acusación contra Batasuna afirma que as iniciativas en defensa dos presos da ETA
xurdiron do grupo armado.
XAN CARBALLA

da causa. Como exemplo desta
desorientación saliéntase a acusación de que en Euskadi hai
pintadas a prol da ETA, como
‘ETA ez’ (ETA non), tal e como
evidenciou o avogado de Batasuna, Íñigo Iruin. Tamén destaca que fose a Garda Civil quen
tivese que defender un informe
entre as relacións HB-ETA redactado pola Policía Nacional a
encargo de Baltasar Garzón.
Por certo que tal informe fora
rexeitado no Supremo por insolvente xa en 1997.
Nos testemuños de policías
e políticos ameazados pola
ETA, sobresaen as declaracións
políticas e as argumentacións
opinativas. Alfonso Alonso, alcalde de Vitoria, defendeu no
Tribunal que “a vinculación entre Batasuna e a ETA é algo que
saben en Euskadi ata os nenos”
como unha proba e os gardas
civís chamados a declarar, explicaron que os salarios dos traballadores do partido abertzale
procedían das arcas da ETA
baseándose simplemente na súa
particular percepción.
‘Euskal presoak Euskal Herrira’
Unha das teses que defende a
acusación é considerar que o lema e a simboloxía que demanda
a repatriación dos presos vascos

da ETA é unha creación da orga- punto cando a acusación quixo
nización armada. Segundo este coñecer cántos presos comúns
argumento, a idea do reagrupa- vascos cumpren cadea fóra de
mento nace na dirección etarra e Euskadi. Mendizábal deu a enBatasuna (ou antes EH e HB) tender que non hai ningún neste
serven de correa de transmisión momento.
para xeneralizar a proposta.
Respecto ao financiamento
As testemuñas da defensa ne- que Batasuna recibe da ETA, a
garon este feito e explicaron có- acusación mantén, lexitimada
mo se fraguou a campaña. Ger- por unha decisión da Audiencia
mán Kortabarria, secretario de Nacional, que 200.000 euros
Comunicación do
achados no coche
sindicato ELA,
de Jon Gorrotxalembrou que a súa
tegi, tesoureiro
Garda
Civil
central realizou
da formación
no ano 2000 un
abertzale, na
peche de máis de deu conta dun
fronteira francomil afiliados da informe que fixo
belga procedían
súa formación padas arcas do grura pedir a reubica- a Policía Nacional e po violento. Foi o
ción dos presidiaeurodeputado de
rios. A profesora que se declarara
Batasuna, Koldo
Larraitz Mendizá- inservíbel en 1997.
Gorostiaga, quen
bal explicou que
negou tal termo e
o famoso logotipo
presentou unha
dun mapa de Eusauditoría que cerkal Herria con
tificaba ese difrechas de retorno
ñeiro como pagafraguouse durante a folga de fa- mento do Parlamento Europeo a
me que se celebrou por quendas este partido en concepto de atraen Donostia entre 1995 e 1997. sos salariais. Que Gorrotxategi
Mendizábal lembrou que esta tivese ese diñeiro no seu poder
protesta xurdiu como demanda respondería, en palabras de Gocívica ante “o grave problema do rostiaga, a un pagamento dos
afastamento dos presos das súas adiantos que esta forza lle profamilias”, dixo, “e que tiña por porcionara para lles pagar aos
obxecto tanto os presos da ETA seus asistentes en Bruxelas e Escomo os comúns”. Foi neste trasburgo.♦

A

Madrid

Contra a parede
MANUEL LOMBAO

Perdida a batalla do Prestige o goberno lánzase a perseguir a todo o
mundo, igualando no marasmo delincuencia e Plataforma Nunca Máis.
Non hai quen os deteña. A fuxida
cara a diante que o Goberno emprendeu no mesmo instante en
que deu por perdida a batalla do
“Prestige” ten todas as trazas de
figurar nas antoloxías da política.
Co Parlamento de Madrid pechado e o de Galicia representando
unha versión patética de “Agardando a Godot”, pero sen a intelixencia de Ionesco, a estratexia
decidida polos populares pódese
resumir en “todos contra a parede”. Gaspar Llamazares, lembrando un filme de Berlanga, prefire chamarlle “todos ao cárcere”.
Como non se engurran diante
de nada, a primeira peza foi a
xuíza Ruth Alonso que, por máis
que demostre que dos trecentos
penados acollidos a reinserción
que pasaron poñas súas mans,
ningún volveu delinquir, xa se
encarga o batallón mediático e os
cachorros do goberno de desacreditala de por vida. De seguido
un auténtico trebón de medidas
lexislativas de reforma do Código Penal leva camiño de desarticular todo o complexo edificio
constitucional que tanto tempo e
esforzo nos custou. A regresión

nas liberdades está sendo un feito
e penso que se están a prender
moitas luces de alarma. Con esta
morea de medidas, que tristemente son moi ben acollidas pola
maioría da opinión, conseguen,
na mesma xogada, poñer cara a
parede á oposición xa que a saída
pónselles pouco menos que imposíbel. Como nos mellores tempos veremos contra a parede aos
carteristas, trileiros, pillabáns, inmigrantes polo mero feito de o
seren e xa nin falemos dos terroristas ou achegados porque o seu
destino será apodrecer na cadea
sen posibilidade ninguna de
reintegrarse na sociedade. Por un
fato de votos pasan por riba da
Constitución e da historia que nos
leva impartindo leccións en sentido contrario tanto aquí como fóra.
Pero a eles non hai quen lles dea
leccións de ningún tipo. A mellor
mostra desta última afirmación é a
caza –nunca mellor dito– na que
están empeñados contra a Plataforma “Nunca Máis”. Mandado por
diante ao mesmo batallón mediático, a ladaíña de infamias e calumnias que van supurando pola ferida
resulta ser moito máis noxenta que

o propio chapapote. Pero saben
ben o que fan porque xa houbo
quen se me achegou coa dúbida a
pedirme unha opinión e xa tiven
que escoitar na radio a algún xornalista dos do pesebre botar leña ao
lume, iso que hai moito tempo que
non vexo nin leo nin escoito máis
que o que me receito a min mesmo
que é o único xeito de ir vivindo.
Eu non pertenzo á plataforma
“Nunca Máis” porque ninguén me
pediu a adhesión e non é o meu estilo meterme onde non me chaman,
pero participei e penso seguir participando en todos os actos organizados por ela en Madrid, farteime e
fartareime de berrar ese xuramento, axudei a redactar e firmei –como xa teño dito– un manifesto de
intelectuais e firmei varios máis e
agora, no medio desta persecución
indigna da sociedade civil estou
disposto, non só a adherirme á Plataforma sen que mo pidan, senón a
encabezar unha campaña para que
haxa plataformas en toda España,
en cada comunidade, en cada pobo, da man de todos os cidadáns de
ben que penso que somos milleiros. Aínda que nos poñan a todos
contra a parede.♦

O currículo do novo dono de Telecinco
GUILLERMO SANTOS / ROMA
A reforma legal na normativa
das televisións privadas provocou que Silvio Berlusconi
pase a controlar máis da metade das accións de Telecinco. O
seu cargo como primeiro ministro de Italia e a súa experiencia
ao mando de varias canles de
televisión mestúranse coas
moitas contas pendentes que
garda coa xustiza no seu país.
Italia vive o final do ano 2003
baixo o poder omnímodo de Silvio Berlusconi. A sociedade tenta reconstruír as súas canles de
expresión (folgas, iniciativas cívicas…) en loita constante contra a imaxe de felicidade perpetua que deitan as televisións
controladas polo primeiro ministro. Hoxe a impotencia da
oposición leva o seu líder, Pietro Fassino, a queixarse publicamente. “Estamos gobernados
por un megalómano á fronte
dun gabinete sen búsola“. O
problema é que este goberno está máis forte ca nunca.
Modificou non só a xustiza,
senón tamén as estruturas de seguridade do estado, con outro
decreto lei que subtrae os servicios secretos do control do parlamento. A partir de agora, os
“007“ italianos terán non só a
famosa “licencia para matar“,
senón que ningunha das súas
accións poderá ser denunciada
á maxistratura.
As reformas do mercado laboral, a educación, as pensións, a
sanidade, apoian os intereses dos
grandes grupos económicos (no
caso dos 8.100 parados que deixa a FIAT, o premier encontrou
unha solución propia dun festival humorístico. “Que busquen
un traballo en negro).

Berlusconi, primeiro ministro italiano, é o principal propietario da maioría das televisións do seu país. Na imaxe saudando a Aznar.

O primeiro ministro e
a Onorata Societa
Noutro país, as declaracións de
Antonino Giuffre, “arrepentido“
da mafia, ex man dereita do suposto “capo di tutti i capi“ Bernardo Provenzano, terían para o
goberno o mesmo efecto de cando Sansón sacudiu as columnas
do templo. Pero iso en Italia é
imposíbel a día de hoxe.
Giuffre dixo, en substancia,
que “a mafia decidiu apoiar a
fundación de Forza Italia (FI) (o
partido do goberno), a cambio
de axuda para resolver os seus
problemas xudiciais e lograr a
mesma impunidade que lle garantía no pasado a Democracia

O desplegue de medios bélicos
doa EE UU e Reino Unido para atacar Iraq avanza a marchas forzadas e con autonomía
plena a respecto de pareceres
de líderes políticos, entidades
rexionais, Vaticano, e inclusive das sacrosantas enquisas de opinión. Ouvidos xordos é a resposta ante as manifestacións e peticións que xurden en todo o mundo, tamén nos EE UU, ante o que se presenta como un conflito inevitábel, cunha
solución bélica pensada e artellada dende
hai moitos meses e con independencia das
pamplinas diplomáticas. Bush e Blair van
por libre, á marxe do mundo.
Os inspectores de armas da ONU necesitan moitos meses máis para revisar se Iraq está desenvolvendo programas de armas proibidas, aseguraba o pasado luns o director xeral
da Axencia Internacional de Enerxia Atómica
(AIEA), Mohamed el Baradei, despois de
reunirse co ministro francés de exteriores,
Dominique de Villepin. El Baradei e Hans
Blix, xefe inspector de armas da ONU, deberán presentar o 27 de xaneiro un informe ante o Consello de Seguridade sobre o nivel de
progreso acadado na inspección de armas
dende que os expertos en armas da AIEA e da
Comisión de Verificación e Inspección da
ONU regresaron a Iraq hai dous meses.
Aínda no suposto de que Iraq posúa armas de destrución masiva –cousa que ninguén conseguiu demostrar ata agora de forma irrefutábel–, como tamén as teñen os EE
UU, Rusia, Francia, Reino Unido, China,
Paquistán, India ou Corea do Norte, os paí-

Cristiá“. Giuffre soltou isto no
marco do proceso que se segue
en Palermo contra Marcelo Dell
Utri, presidente de Publitalia e
fundador de FI por orde de Berlusconi, por supostas relacións
co crime organizado.
Se as acusacións de Giuffre
fosen certas, tería sido así como
Dell Utri tería suplantado a Salvo
Lima, o home do ex presidente do
goberno Giulio Andreotti en Sicilia, como nexo entre o mundo político e a mafia. Lima, eurodeputado democristián, foi acribillado
no centro de Palermo, ao parecer
por quedarse con algo máis ca uns
trocadiños da Onorata Societa.
Das cuestións operativas
(arranxar licitacións públicas, in-

Aquí fóra

vestir no sector inmobiliario…)
seguiría ocupándose o recentemente falecido Vito Ciancimino,
ex alcalde de Palermo. Os capos
pactaron que se revisarían os
seus procesos e non lles confiscarían os seus bens. E o máis importante, que antes de dez anos
estarían todos fóra, sexa por unha reforma xudicial, sexa por unha amnistía.
Explicaba o xornal The Guardian con evidente flema londinense ¨¿Causaron estas revelacións o tan anunciado “terremoto
político? De ningunha maneira.
Berlusconi negouse a responder
as preguntas dos fiscais de Palermo sobre as relacións entre Fininvest e o crime organizado“. ♦

a Irán e Arabia Saudí e, por suposto, aínda que doutra maneira, a Xordania, onde se proclamaría o estado Palestino, sen
Arafat e cos millóns de expulXULIO RÍOS
sados dos actuais enclaves formalmente baixo a administrases máis poderosos económicamente teñen ción da ANP.
á súa disposición mecanismos de presión
No esquecemento quedará como é lóxiinternacional para dar unha solución efecti- co a loita contra o terrorismo, excusa ben
va a este problema sen acudir a unha agre- argallada para alentar outros propósitos.
sión inxustificábel que agravará aínda máis Como sinalaba hai unhas semanas a ex mia penuria na que vive a inocente poboación nistra británica Mo Mowlem: “Todo este
iraquí.
asunto non ten nada que ver cunha suposta
¿A que ven tanto interese? Sacarse a es- ameaza iraquí: non existe”.
piña do traballo inacabado en 1991 non paMentres todo isto acontece, a propia
rece suficiente. EviONU, con defectos pedentemente está o pero tamén con acertos,
tróleo, pero non unicaalerta sobre a imporush e Blair
mente. Quen máis en
tancia de activar a loifirme aposta pola gueta contra a SIDA en tovan
por
libre,
rra son os sectores vindo o mundo, unha gueculados á industria mirra que custaría basá marxe do mundo”
litar e o lobby xudeu na
tante menos que o imCasa Branca. Con
pulso bélico contra
independencia dos diIraq ou contra o terrovidendos petroleiros, sempre incertos en rismo internacional. As cifras de Nacións
tempo de guerra e sempre a partir con ou- Unidas estiman un mínimo necesario de dez
tros (franceses, británicos, rusos, funda- mil millóns de dólares por ano para afrontar
mentalmente), a mirada de Tel-Aviv céntra- con éxito esa tarea, pero ata agora non obtise na rendabilización desta coxuntura para vo máis de tres. E o maior contribuínte non
modificar as fronteiras de Oriente Medio é ningún país rico, nin tan sequera ningún
para satisfacer a súa obsesión permanente Estado, senón Bill Gates, o dono de Microde seguridade destruindo a un dos seus ini- soft. Asi estamos e asi nos vai.♦
migos máis irreductíbeis. Nesa estratexia, a
derrota de Sadam Hussein sería o primeiro
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de Anápaso dunha iniciativa que podería implicar
lise e Documentación Internacional (IGADI),

Digan o que digan
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Uribe pide
unha invasión
estadounidense
en Colombia
A.N.T.
O presidente de Colombia,
Álvaro Uribe, solicitou unha
intervención militar estadounidense no seu propio territorio, ao xeito da que se está a
preparar no Golfo Pérsico
contra o Irak. Uribe defendeu
a necesidade de que os EE
UU ataquen Bagdad pero reclamou da Casa Branca unha
medida similar en Colombia
para “acabar co dominio do
terror e do narcotráfico”, segundo explicou desde Quito
para Radio Caracol.
Para o presidente colombiano, as guerrillas e os cárteles de traficantes de drogas
“son un problema de primeira
magnitude” que precisan dunha solución urxente. “Está en
perigo a Amazonia. O mundo
libre debe defendelo”.
Os EE UU manteñen latente o denominado ‘Plano Colombia’, un programa de intervención norteamericana na política interior deste país, a base
de axuda militar e económica
para acabar cos rebeldes que
controlan parte do sur do país.
Coa entrada de Álvaro Uribe
no poder, George Bush aínda
non explicou o xeito de reenfocar este proxecto.♦

O cumio
palestino
de Londres
defende o fin
da violencia
contra Israel
A.N.T.
Os principais grupos palestinos (agás os partidos islamistas) defenderon no Cumio de Londres, organizado
polo goberno británico, o fin
dos atentados suicidas contra
os israelitas, a creación dun
Estado palestino segundo as
resolucións da ONU de 1967
e un estatuto de igualdade
entre árabes e hebreos en
Oriente Medio.
Na conferencia de paz, na
que se ausentaron os israelitas,
a maioría dos representantes
palestinos tiveron que intervir
a través de videoconferencia
ao non permitir o goberno de
Sharon a súa saída dos territorios ocupados. Nas conclusións, nas que participaron tamén o secretario da ONU, Kofi Annan, o ministro de Exteriores do Reino Unido, Jack
Straw e o asistente do Secretario de Estado dos EE UU, William Burns, defendeuse o diálogo como único xeito de alcanzar a paz en Palestina e recriminóuselle a Israel a toma
pola forza das vidas e das terras dos árabes.♦
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Os equipos de balonmán de Galicia e España
xogan a prol dos afectados da maré negra

Unha selección galega sen tabús
CÉSAR LORENZO GIL
A favor dunha boa causa, como
preparación previa para o Mundial de Portugal e dun xeito despreocupado que contrasta cos
prexuízos e tabús do mundo do
fútbol. Galicia luciu nas camisetas dunha selección de balonmán no enfrontamento contra
España, cheo de goles e bo xogo.
A selección española que dirixe
César Argilés escolleu Galicia
como escenario de preparación
de cara ao Campionato do Mundo que se vai celebrar en Guimarães entre o 20 de xaneiro e o
2 de febreiro. Como punto culminante dese adestramento, o
combinado español enfrontouse
en Vigo o pasado 14 de xaneiro a
unha selección galega. A recadación obtida no Pavillón deportivo das Travesas dedicarase integramente a axudar aos afectados
pola crise do Prestige.
Ambos os equipos saíron á
pista lucindo no peito o lema
‘Galicia, unha marea de solidariedade’ e termaron dunha pancarta de apoio do balonmán estatal aos afectados polo naufraxio
do petroleiro. Neste ambiente
festivo, o histórico enfrontamento entre ambos os combinados
comezou con espectáculo e moitos goles.
Nunha disputa moitas veces
parella a pesar da diferencia de
potencial, finalmente España
conseguiu adiantarse xa definitivamente a partir do 20-28. A pesar de que os galegos intentaron
remontar e alcanzaron un 24-29,
finalmente o combinado de Argilés gañou a contenda (30-37).

MANUEL PAMPÍN
Convocatoria do Galicia-España
Xabi Díaz (Teucro)
Suso Soliño (Cangas)
Rafa Dasilva (Teucro)
Paulo Sánchez (Cangas)
Tomás Fontán (Cangas)
Íñigo Domínguez (Pilotes Posada)
Gabi Ben Modo (Teucro)

Puxando pola selección
A Federación Galega de Balonmán sempre foi favorábel a crear unha selección que puidese
xogar na categoría absoluta. Para os directivos deste organismo, a idea dun combinado nacional non se debe interpretar
como unha negación da pertenza do balonmán do noso país ás
federacións españolas, senón
que responde máis ben a un orgullo propio de contar con nomes chave do balonmán europeo en Galicia. Xa en 1998
houbo a idea de crear unha selección galega estábel que puidese disputar periodicamente
partidos amigábeis.
Aínda que o balonmán siga a
ser un deporte minoritario, en
Galicia conta cunha nómina de
siareiros fieis desde hai varias
décadas. Principalmente nas comarcas do suroeste (aínda que
non hai que esquecer as canteiras
de Ferrolterra ou o interior), o nivel de balonmanistas e de organización é altísima no noso país
e equipos como o Pilotes Posada,
o Teucro, o Cangas e o Chapela
están na elite deste deporte.♦

Estevo Pedrosa (At. Novás)
Fernando Vázquez (Xiria)
Rubén Martínez (Pilotes Posada)
Roberto Sánchez (Teucro)
Anxo Soliño (Cangas)
Dani Benaches (Covadonga)

O Dépor galeguiza
o brazal de capitán
A.N.T.
A bandeira galega loce xa
no brazal de capitán do
Deportivo da Coruña. Gracias a unha petición da peña deportivista ‘Grei Xentalla’, ben Fran, Mauro Silva ou Donato levan agora a
banda azul no canto do C
sobre fondo vermello. Grei
Xentalla considera que a
institución deportivista debe dar pasos decididos cara
á galeguización e tomar
protagonismo na identificación entre o club coruñés e
Galicia. Esta peña é unha
das máis activas na procura dun achegamento
amigábel ás peñas celtistas
e á creación dunha
selección nacional de Galicia. O seu seguinte obxectivo quizais sexa lograr que
o locutor de Riazor se
♦
exprese en galego.♦

Os xogadores manteñen a folga ao non cobraren

O Compostela, na barricada
A.N.T.
O cadro de xogadores do primeiro equipo do Compostela
mantén a convocatoria de folga
para o próximo domingo, 19 de
xaneiro, data na que deberían
desprazarse a Andalucía para
xogar contra o Córdoba. Os futbolistas defenden a súa decisión
ao non se atoparen solucións inmediatas para percibiren os
seus salarios, adebedados desde
hai seis meses.
Os compostelanistas acusan
o presidente da entidade, Xosé
María Caneda, de entorpecer
coa súa presencia no Consello a
saída proposta polo concello
santiagués, segundo accionista
do club. Segundo o concelleiro
de Deportes, Bernardino Rama,
varios empresarios están dispostos a tomaren o control da
entidade albiazul no intre no
que Caneda dimita.
O novo socio de Caneda e
vicepresidente, Alípio Martins,
considera que o concello ten unha postura interesada e contraria
á actual xunta directiva. O empresario portugués afirma que

París-Dakar:
lenda si, pero menos

O concello de Santiago esixe a saída de Caneda, á dereita, para impulsar a normalización económica do Compostela.
A. PANARO

pronto os xogadores cobrarán e
que o club ten futuro se mantén
a categoría.
Caneda solicitou o adiamento do partido ou que se lle permi-

ta acudir a Córdoba co filial.
Ambas as demandas posibelmente serán rexeitadas e o Compos perderá oficialmente 3-0 o
encontro por no se presentar.♦

E

stes días asistimos ao remate dunha desas competicións que
esgotan os calificativos xornalísticos: O xa case mítico e
lendario rally “París–Dakar” que, por certo, este ano con
8.500 quilómetros de percorrido non comeza nin remata nesas
cidades de Francia e Senegal.
“Épica”, “espectacular”, “fascinante”… son algunhas das definicións desta proba que ten case todo menos deporte, porque á
vista das imaxes que nos ofrecen na televisión, con paisaxes desérticas, dunas, camellos e tuaregs, aquelo parece máis ben a
promoción dalgún destino turístico vacacional.
E se analizamos o feito de que teñen participado actores, cantantes, ex-futbolistas (Kopa, que xogou no Stade Reims e no Real Madrid), o ciclista Anquetil, e mesmo personaxes da realeza
(caso dos príncipes monegascos Alberto e Carolina), xa nos
decatamos da finalidade publicitaria e comercial dunha proba
que nun principio, a finais dos anos 70, parecía un remedo da
película “aquellos chalados en sus viejos cacharros”, chea de
sentimentalismo e espíritu romántico.
Pero o afán aventureiro e descubridor do seu creador, o
francés Tierry Sabine, que morreu onde sempre desexara (no
deserto, aínda que nun
accidente de helicóptero na
edición de 1986), foise
ste ‘rally’
convertindo nunha descomuserve para que
nal feira das vanidades; da
máxima inicial de que o
París–Dakar era “un reto pa- as marcas exhiban
ra os que saen e un soño para os seus modelos
os que sobreviven”, pasouse
ao poder dos cartos, ao
diante de medio
dominio das grandes
multinacionais e, en definiti- mundo, e mostren
va, á explotación comercial
do que son capaces
pura e dura dunha terra inexplorada coma África.
nun medio tan hostil”
Non nos enganemos; este
“Rally” serve para que marcas coma Citroen, Mitsubishi, Toyota, Honda, BMW, Yamaha e
compañía que desembolsan ao redor de 3 millóns de euros en cada edición, exhiban os seus modelos diante de medio mundo, e
mostren do que son capaces nun medio tan hostil. Iso significará
prestixio e, sobre todo, vendas; negocio, en definitiva. Igual
algún purista desta competición aínda lle ve un compoñente de
liberdade, de utopía deportiva. Pois non.
Que llo pregunten ao galego Fran Gómez Pallas, de Carballo,
que este ano volveu participar en moto logo de enormes esforzos
económicos; a primeira vez que o fixo, no 2.000, queixábase
amargamente de que a Xunta non lle dera nin unha peseta de
axuda aducindo que só podía subvencionar a clubes; daquela, o
carballés pedíu un crédito bancario, e mendigou no concello, na
Deputación, nalgunha empresa, e mesmo lle pedíu diñeiro aos
amigos. O esperpento completouse cunha rifa. Tiña que
conseguir case dez millóns de pesetas para participar, indo practicamente de menesteroso.
Hai pilotos cataláns que son patrocinados pola Generalitat, e
este mesmo ano, dous canarios participan co apoio da súa comunidade autónoma. En Galicia, xa o dixemos cando falamos da
necesidade dun circuito galego de velocidade, os dirixentes políticos están en punto morto, parados.
O malo é que para que todo este gran circo funcione e saia en
todas as televisións, ten que ter ademáis unha carga tráxica; é raro que non haxa vítimas mortais na competición; iso aprovéitao
publicitariamente a organización, xunto con asuntos bélicos ou
conflitivos nas zonas; por poñer exemplos, cando hai que
negociar cos saharauis ou cos beduinos o paso da carreira. Todo
é manipulado habilmente para conferirlle un carácter
excepcional, e para que un ano si e outro tamén, as grandes compañías e os multimillonarios caprichosos queiran disfrutar dunha
aventura diferente.
Outra cousa sería que o Rally tivese algunha función altruista, benéfica para os pobos e as tribus por onde pasan; pero nin
un can; os que cobran son os gobernos dos países por onde transitan; nesta ocasión Túnez, Libia e Exipto, ademáis de Francia e
España. Así, sempre vemos as mesmas escenas: homes e
mulleres semiespidos que miran atónitos o paso dos monstros
mecánicos, coas lanzas na man, e temerosos de que tal estrondo
lles destroce as súas humildes pallozas.
Cando vexan os pilotos das motos, dos coches e dos camións
dando saltos espectaculares polo deserto, valoren o seu
sacrificio, valor e destreza, pero pensen que, con eles, viaxa un
enorme negocio.
Ou sexa que, lenda si, pero menos. ♦

‘E

Fracis Bacon.

Francis Bacon
en Serralves
Arredor de cincuenta obras do pintor
Francis Bacon (1909-1992) compoñen a
mostra que o Museu de Serralves de Porto abrirá o día 25 de xaneiro. A cargo de
Vicente Todolí, a mostra non se presenta
como retrospectiva dun dos máis prestixiosos artistas do século XX senón que
percorrerá unha das liñas de maior relevancia da súa pintura, a que mostra o encontro do artista coa súa condición humana e o conflito da súa propia natureza. A
mostra estará aberta ata o día 20 de abril.♦
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Escena de O matachín, de Xurxo Coira.

Tres directores
galegos en Berlín
Xurxo Coira, Beatriz del Monte e Gustavo Balza participarán na plataforma
para novos directores do Festival Internacional de Cine de Berlín, a chamada
Berlinale Talent Campus. Os tres directores galegos terán oportunidade de participar en obradoiros como o impartido
polo director alemán Win Wenders ou o
deseñador de produción Ken Adams.
Coira e Del Monte preparan a súa primeira película e Balza rematou o este verán o telefilme Secuestrados en Georgia.♦
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Uxío Novoneyra.

Daniel Salgado
recibe
o Novoneyra
Nun acto que se celebrará o sábado 18 de
xaneiro en As Pontes, o escritor Daniel
Salgado (Monterroso, 1981) recibirá o II
Premio de Poesía Uxío Novoneyra. Un
xurado formado por Rafa Villar, Marica
Campo e Xosé Vázquez Pintor, gañador
da primeira edición do certame, escolleu o
traballo Sucede de Salgado como gañador.
No acto de entrega a compañía Teatro do
Atlántico representará o espectáculo poético Ecos e voces dun tempo e dun país.♦

polémica pola exposición Atlántica do Museo de Arte Contemporánea, presente desde a súa inauguración, faise nestes días máis
virulenta. Un dos membros do colectivo, Ignacio Basallo abre no medio, o día
17, a súa exposición individual no Centro Galego de Arte Contemporanea. Será o mesmo
día que se estree en Compostela Trece Badaladas, película baseada na novela de Suso de
Toro e con Compostela como unha das prota-

A

gonistas. Mi boas vendas está a ter nos primeiros días nas librarías, as crónicas xornalística do escritor recollidas en Nunca máis,
Galiza á intemperie. O Prestige segue a estar na actualidade cultural do país e, no horizonte, o festival Canto de autor por Galiza,
que traerá a Compostela a trece cantautores
entre os que se atopan Pablo Milanés e Pedro
Guerra que subirán ao escenario do Multiusos do Sar cunha manchea de poetas nun acto que se presenta pola dignidade do país.♦
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Alfonso Pexegueiro, Antón Reixa e Manuel Romón.

Reixa, Romón e
Pexegueiro fan memoria de Rompente
Cúmprense vinte anos da desaparición do ‘provocador’ grupo poético
CARME VIDAL
Coa publicación de A dama que fala, desaparecía en 1983 o grupo de comunicación poética Rompente, composto nos seus últimos tempos polos “tres tristes tigres”, Antón Reixa, Manuel M.
Romón e Alberto Avendaño e fundado entre o 1975 e o 1976 por
Reixa e Alfonso Pexegueiro. Cando se cumpren dúas décadas
da súa disolución, os seus protagonistas recordan o entusiasmo daquel tempo e a condición “provocadora” de Rompente.
“Teño un recordo intenso, doce
e positivo de Rompente. Todo
nace naquel momento. Variaron
os medios pero non a metodoloxía e o que son agora débollo a
todo o que aprendín entón. Se
non me tivera pasado aquilo con
aquela enerxía non tería feito o
que veu despois. Ata hoxe mantívenme facendo poesía e poñéndoa en escena aínda que xa
non sexa o centro da miña actividade. Máis que cunha visión
da literatura ten que ver cunha
estética particular”. As palabras
son de Antón Reixa, fundador
do grupo que comezou sendo de
Resistencia Poética para logo se
tornar en Grupo de Comunicación Poética, co autor de As ladillas do travestí como membro
desde a fundación ata o fin.
¿Era Rompente un grupo irreverente? “Era fácil selo no ambiente cultural que había”, contesta Reixa, “a cultura oficial estaba mantida polos restos do
franquismo e había que dar conta de por que se utilizaba o galego como lingua literaria. A poesía estaba moi instalada nos tópicos e así non facía falta moito
para ser provocador”. Despois
apareceron os que chama “os
poetas venecianos que se ben é
certo que algúns deles deixaron
uns resultados brillantes mostraban un exceso lírico un tanto
pelma”. Chama a atención Reixa sobre o feito de que Méndez
Ferrín publicase baixo o selo
Rompente o poemario Con pólvora e magnolias, “que se invoca como un punto de xiro na poesía galega”. Tamén tiran do
prelo Seraogna, de Alfonso Pexegueiro, outro dos libros que a
crítica considera como referen-

cia da ruptura poética do momento.
Para Alfonso Pexegueiro Rompente é o único daqueles todos
nomes do momento que xuntaban máis de dous escritores –cita Cravo Fondo e Alén - que pode responder ao título de grupo
poético. Nun recital celebrado
no Instituto Valle Inclán de Pontevedra en outubro de 1975 sitúa
o autor de Seraogna o seu nacimento. “Daquela estabamos sós
Reixa mais eu. Logo chegaron
Romón e Avendaño e sumáronse Dopico e Leira. Percorremos
toda Galiza e mesmo fomos a
Alicante a unha homenaxe a Mi-

guel Hernández, publicábanse
libros e follas poéticas, é dicir,
funcionabamos como grupo. No
1974 foi cando tiven a idea de
montar algo así e díxenllo a Dario Xohán Cabana e logo a Ferrín que non quixeron participar
e no verán do 75 faleino con
Reixa e naceu Rompente” conta
Pexegueiro para quen unha das
características do grupo foi a súa
“relación con outros xéneros artísticos, por exemplo, cos artistas plásticos de Atlántica e niso
diferenciámonos do que se facía”.
Con megáfono na rúa
O nome de Rompente débese a
Bernardino Graña que botou
man da metáfora mariña para titular aquela iniciativa poética.
“Tiñamos unha actitude clara:
había que dedicarse a escribir.
Viamos a literatura como un traballo que podía transformar a

sociedade e tiñamos un firme
compromiso de autores. Buscabamos ademais novos espacios
para a poesía. Eramos novos e
queriamos cambiar o mundo”,
continúa Pexegueiro que só
moitos anos despois se decatou
de que entre el e o resto dos
compoñentes mediaban dez
anos de idade.
A Manuel M. Romón sorpréndelle que vaian alá xa vinte anos
e emparenta o grupo co empurre
doutras iniciativas como Atlántica, Artello ou Siniestro, “case
todas con data fixa, vanse a pique coincidindo coa subida do
PSOE ao poder no 82”. ¿Diferenciábanse os de Rompente?
“Pois era raro que alguén que
escribía poesía saíra cun megáfono á rúa e nós facíamolo”, comenta Romón para quen pegada
a esa inquietude literaria e estética estaba a “militancia nacionalista e certa pretensión, ía
dicir revolucionaria, de ocupar

espacios”. Distinguíanse tamén
na coidada publicación dalgúns
dos seus títulos –xoias editoriais
coa man de artistas plásticos– e
na busca dunha distribución alternativa con novos territorios
para os seus libros. “Mesmo A
dama que fala que pode ser o libro máis institucionalizado
montouse tempo despois, cando
xa se presentara doutros xeitos.
Non atacabamos o realismo social senón que o transcendíamos
con outro tipo de literatura, e xa
daquela faciamos performances
poéticas” comenta Romón que,
como o resto dos compoñentes
explica a disolución do grupo
por “motivos persoais”, é dicir,
os “tres tristres tigres” estaban
na hora de buscar vida. Cada un
seguiu dun xeito ou outro vencellados á poesía e ao mundo do
espectáculo. Alberto Avendaño,
o terceiro tigre, traballa desde
hai anos como xornalista nos
Estados Unidos.♦

Mozos de vinte anos na Gran Enciclopedia Galega
ou ¿foron ben tratados os poetas?
O poeta e crítico Xavier Cordal é o autor do prólogo de
Upalas (Xerais), a escolma de
Rompente publicada hai catro
anos. Non agacha a súa simpatía polo grupo e mesmo por
aquel afortunado manifesto
“Fora as vosas sucias mans de
Manuel-Antonio”, a raíz do
Día das Letras Galegas. “Molestaba a unha parte do discurso poético canónico e iso fixo
que non haxa aínda estudios ou
interpretacións feitas desde fora do propio grupo”, afirma.
“Cando se comezan a facer ensaios e se acuña o de poesía
galega dos 80 ninguén pensa
neles senón nunha poesía intimista e decadentista” explica,
referíndose, sen dúbida, aos
que Reixa chama “venecianos”, seguindo a terminoloxía

da época. Non dubida Cordal
do lado provocador de Rompente, “eran irreverentes con
moitas instancias que, a verdade, ben o merecían. Querían
ser contemporáneos e mostraban ganas de facer un discurso
fresco e dixeríbel para o público. Os recitais eran sempre
sorprendentes” sinala e a conversa vai dar en Ronseltz, o colectivo ao que pertenceu o crítico. “Eramos máis paródicos,
eles máis militantes. A penas
sabiamos de Rompente e coñeciamos máis os seus directos
sucesores
como
Os
Resentidos”. Interésalle en especial A dama que fala e chama a atención sobre a pouca
“sorte crítica” que tivo Rompente comparado, por exemplo, con figuras como a de

Lois Pereiro. “Non hai que esquecer que entrou na antoloxía
De amor e desamor, mentres
os do grupo se negaban a que a
literatura se volvese institucional e son a expresión da negativa a asumir a autonomía”.
¿Que opinan os pertencentes ao grupo desta queixa
de Cordal? Pois a Reixa o que
lle continúa a impresionar é
atopar a alguén que lera os seus
poemas. “Formar parte da literatura galega é demasiado fácil. Ser galego dáche unha dimensión distinta do mundo.
Somos un país a escala humana
co cal temos que relativizalo
todo. Aos vinte e poucos xa
apareciamos na Gran Enciclopedia Galega”. Tampouco Manuel M. Romón mostra moito
entusiasmo en atopar un lugar

para o grupo na nosa historia literaria. “Non estabamos nesa
guerra. E tampouco ía tan mal.
Lembro, por exemplo, unha
crítica laudatoria de Carlos Casares pero, cando rematou todo
naceu un grande silencio, como
se literariamente aquilo todo
non valese para nada”.
A Alfonso Pexegueiro quédalle, sen embargo, o aquel dun
punto demasiado final. “Mirábase con desconfianza. O que
agora fan os escritores novos
de levar a poesía a novos espacios facíamolo nós cando ninguén se atrevía. Mesmo todo
un grupo de poetas desvalorizou o que foi Rompente. O grupo durou abondo comparado
con outros. É o mal deste país,
que non se poñen mecanismos
para continuar as cousas”. ♦
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Un filme de
onte, hoxe
PILAR PALLARÉS

‘O

s trazos principais
que distinguen a boa
literatura son a sua
permeabilidade ante a
devastazón do tempo e a súa capacidade de transcender, de
suprimir barreiras (...) Cando un
livro resiste o paso do tempo,
sendo susceptivel de ter várias
leituras e diferentes
interpretazóns sen que importen
demasiado as experiéncias culturais do leitor, nen as suas
peculiares circunstáncias vitais,
é que ese livro non foi escrito
desde o propósito banal de
entreter ou comprazer uns receptores determinados nun momento concreto, como sucede a miúdo, por desgraza; non se trata,
pois, dun alegato circunstancial,
senón dunha obra sempre viva,
capaz de emocionar e de
motivar a calquer persoa de calquer época (...) trata-se de
elevar a anécdota a categoría”
(Donato Ndongo-Bidyogo).
O público está a médias
composto por persoas de máis
de cincuenta anos que contemplan o filme talvez por cuarta
ou quinta vez e por xovens universitários que tanto tiñan ouvido falar del. Para os primeiros,
as feizóns e estratéxias do ditador pretencioso e ridículo entretecen-se coas de Franco, aquela
sombra sobre a súa xuventude,
e lembran que o discurso final
do barbeiro xudeu a prol da
liberdade e da democracia era o
que todos quererían ter berrado
en voz alta. Hoxe parecen
palavras gastas e devaluadas, e
o “Gran Ditador” unha paródia
ácida de tiranos de tempos idos.
Mais todo o público, o de antes e o que agora se estrea,
descobre que non está a fazer un
exercício de nostálxia, porque
Chaplin aínda fala deles, de nós.
E de agora. E rimos coas
escenas de caza do ditadortirolés e laiamo-nos de que un
enguedello similar non os elimine do escenário das nosas vidas
para sempre. Recoñecemos nos
nosos pequenos ditadores disfarzados de años demócratas a vaidade, o engreimento, a arbitrariedade, o desprezo polos direitos
colectivos, o vello mecanismo de
criar e promover conflitos que
funcionan como cortinas de
fume que oculta os verdadeiros:
encirrar o problema xudeu para
fazer esquecer ao povo a súa fame e a súa explotación, onte;
acudir eternamente ao problema
basco, argallar leis contra a
supostamente crecente
delincuéncia, contra os perigosísimos inmigrantes –como nos últimos tempos en Franza, os
media multiplican as novas de
máfias romenas, de criminais
que chegan do Leste e magrebis
dispostos a asaltar as nosas
propriedades–, os monstros de
fóra e dentro que ameazan a nosa integridade, hoxe.
O barbeiro xudeu acusa do
desprezo dos valores humanos
primordiais a favor da falsa técnica, o falso progreso, o produtivismo. Desde o pasado di este
noso presente, fala tamén deste
país destruido.♦

Os artistas plásticos botan unha botella
ao mar polo Prestige
Numerosas vilas súmanse ao ‘concerto expansivo’ do 1 de febreiro
A.N.T.
En marzo inaugurarase en Vigo unha exposición e unha poxa de obras de artistas plásticos nunha iniciativa máis da
campaña que o mundo da
cultura desenvolve pola traxedia do Prestige. A convocatoria está aberta e recibiranse obras ata o 30 de xaneiro.
Botella tirada ao mar é o título
do proxecto ideado polos artistas
plásticos integrados en Burla Negra e coordinado principalmente
por Marga Crespo, Manuel
Quintana Martelo, Pepe Galán e
Darío Álvarez Basso. Para participar da iniciativa solicítase aos
artistas plásticos que entreguen
unha obra para ser subhastada no
fin da mostra ou simplemente para participar da exposición. A comisión encargada de artellar o
proxecto conta coa participación
da Asociación Galega de Artistas
Visuais e da estatal Unión de
Asociación de Artistas Visuais.
Os que queiran colaborar poden
remitir as súas obras ás galerías,
Bacelos de Vigo, Atlántica da
Coruña, Marisa Marimón de Ourense, Auditorio de Galiza de
Santiago ou Estudio Darío Álvarez Basso en Madrid.
A inauguración da mostra
prevese para o 20 de marzo na
Casa das Artes de Vigo e nela
participarán tamén os escritores dos que se recollerán textos
ao pé dos cadros. Previamente,
o día 23, a Asociación de Artistas de Mallorca inaugurará ou-

tra mostra na capital balear co
fin de recadar fondos ademais
de colaborar igualmente coa
que se celebrará en Vigo.
Pero a arte do Prestige móstrase ao público xa desde o día 16
de xaneiro, data na que o Museo
do Humor de Fene abre as portas
á exposición de debuxos humorísticos arredor da catástrofe.
Tamén o mundo da escena
terá presente nesta semana a
traxedia da costa galega. O
día 19 en distintas salas do es-

tado lerase un comunicado común promovido pola asociación de actores.
Xa máis de sesenta
concertos
En distintas vilas e cidades xa
se confirmou a organización do
acto que se sumará ao “Concerto expansivo” previsto en todo
o país ás 10 da noite do día 1 de
febreiro. Máis de sesenta están
xa artellados e continúan su-

mándose máis a esta convocatoria n que se lerá un manifesto
que prepara o escritor Manuel
Rivas. Ata entón, ao longo do
país continúanse celebrando actos culturais que teñen a catástrofe como motivo, entre eles, o
día 17 en Pontedeume organízase o Festival solidario dos ríos e as rías e todos os domingos o colectivo Esculca continua a reclamar limpeza democrática á unha da tarde na compostelá praza do Obradoiro.♦

Canto de autor en catro linguas
En catro linguas cantarán os
participantes no concerto Canto de autor por Galiza que reunirá o día 21 no Multiusos do
Sar de Compostela a Pablo
Milanés, Javier Ruibal, Uxía
Senlle, Luis Pastor, Batallán,
Pedro Guerra, Joao Afonso, Pi
de la Serra, Paco Ibáñez, Moncho Alpuente, Emilio Cao e
Rodrígo Romaní. Canda eles
subirán ao escenario os poetas
Méndez Ferrín, Ramiro Fonte,
Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
Xulio Valcárcel, Chus Pato,
Salvador García Bodaño, Ana
Romani, Pilar Beiro, Antón
Dobao, Antón Lopo, Daniel
Salgado, García Teixeiro e o
cubano Ramón Fernández Larrea. No festival leranse comunicados de apoio de Gabriel
García Márquez, Eduardo Galeano e Mario Benedetti.♦
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O novo libro dos
proverbios
A mala idea é un conxunto de
proverbios posmodernos, un
diccionario poético no que se
axuntan a globalización cos
meninhos
da rua, Pablo Neruda
con Rosalía
e con
Gabriel Celaya. Nas
súas
páxinas,
igual que sucede na
cuberta, os
símbolos van
alén dos seus
significados e significantes, as
palabras non só comunican,
senón que delatan. Fernando
Rodríguez Gómez, un dos
membros do dúo de
humoristas gráficos Posonejro
publica agora este seu poemario en Edições Tema.♦

As sorpresas da vida
Unha novela curta de Xabier López López
Título: O mono no espello.
Autor: Xabier López López.
Edita: Sotelo Blanco.

A novela curta, por ser iso, nin
novela nin conto, é un subxénero narrativo que semella un
tanto incómodo no sistema literario, para o que case só existen lembranzas marxinais, pero
é ¡tan de agradecer! Non sempre se lle pode pedir ao lector
que teña o corpo para a complexidade da novela. Lecturas
menos esixentes, de menos paxinación, poden proporcionar
praceres moi intensos. Resulta
unha pena, malia contar con
excelentes cultores (da categoría dun Méndez Ferrín, por
exemplo), que non se prodigue
máis. O poder da novela é
enorme, tiránico. Non poucas
veces o escritor derrama unha
boa novela curta por querer facer unha novela “con todas as
da lei”, máis doada de publicar.
Xabier López López (lembremos O caderno, 2001, e, sobre todo, Doutor Deus, 1999;
ademais de Biff, bang, pow no
eido infatoxuvenil) gañou con O
mono no espello o Lueiro Rey
de Novela Curta de 2002. Trátase dunha novela curta de lectura
sinxela e agradábel, desenfadada e cun remate que pilla o lector por sorpresa. Conta a historia
dun bañista que, na praia, un día
de verán serodio, como fóra de
tempo aínda estando en plena
temporada (o que crea un clima
de angustia permanente), recolle
un cativo perdido que non semella ser da responsabilidade de
ninguén porque ninguén o foi
recoller á caseta de socorrismo.
O rapaz resulta ser pouco, ou nada, falador e mantén un comportamento bastante rariño, moi
pouco “civilizado”. ¿Que facer
con el? A novela, en boa parte,
consiste niso: nas posíbeis respostas a esta pregunta que o
protagonista se ve na obriga de
dar, respostas que representan a
oportunidade para que pase revista á súa vida.
A presencia constante do
cativo, unha vez que non o entregou á policía (menos mal,
xa se sabe o que pasa cos indocumentados), demandando
unha solución que normalice a
situación de ambos, lévao a
barallar diferentes opcións, as
suficientes para permitir un
completo repaso á súa vida,
desde a profesional á sentimental. E ¿cal é a súa vida? A
dun solitario, case misántropo,
marxinal, que pasa de volta
pola vida sen ter ido, que non
anda moi seguro de nada, corentón cunha experiencia vital
máis baseada nas lecturas que
na realidade do día a día. Porque a iso leva a soidade: a ver
a vida máis como testemuña
que como protagonista, ao refuxio na vida da tinta negra. O

Á descuberta
do presente

Ilustración de portada de O mono no espello.

cal conduce ao deseño dunha
personalidade quebrada, rota,
pero que non dramatiza a insatisfacción se non é mediante a
ironía e o humor, esas dúas valiosísimas armas á hora enfrontarnos ao que non damos
entendido, porque o cuestionan sen entrar en detalles. De
aí que nomee a súa realidade
afectiva próxima con termos
categoriais (Asistente social,
Catedrático...), o cal demostra
a súa pouca familiaridade con
ela, o allea que lle é unha realidade que nin no eido profesional nin no sentimental foi
capaz de satisfacelo, de inegralo. En troques é quen de
amiudar por exemplo na orixe

da palabra robot (Karel Capek: Rosmu´s Universal Robots) ou nos comportamentos
das personaxes
de Darío Fo, O protalembrar a Lagonista
jos Zilahy, Valle, Otero, Bry- ten unha
ce Echenique, persoBalzac, Hugo, nalidade
Hobbes, Tho- quebrada,
mas de Quin- de trazos
cey... entre ou- postros. Velaquí
modernos.
unha maneira
de demostrar
desapego coa
historia, porque o profesor
viuse na necesidade de construír unha historia alternativa

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. AS VOCES DA NOTICIA.
Xosé Monteagudo.
Galaxia.

1. MULLER NO BAÑO.
Manuel Rivas.
Xerais.

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

2. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE.
Suso de Toro.
Xerais.

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

3. AIRE PARA RESPIRAR.
Antón Baamonde.
Xerais.

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

4. OS XOGUETES ESQUECIDOS.
Xosé López e Xosé M. García.
A Nosa Terra.

5. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.

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

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

ALEJANDRO MACEDA

(é para o que usa a cultura)
que o satisfaga, que o entenda.
É dicir, o deseño típico da
personaxe posmoderna. ¿É isto
suficiente para falar de novela
posmoderna? Téñase en conta
que, desde os tempos da cuneiforme a hoxe, son moitas as
personaxes destas características, a fin de contas entre a artificialidade da vida deste profesor e a artificialidade do amor
cortés hai ben pouca diferencia.
Certamente, nesta novela curta
hai algún indicio máis, como a
presencia páxina si e páxina tamén das digresións, un dos procedementos preferidos pola
posmodernidade.
Pero O mono no espello aínda garda no seu interior algunha
sorpresa. O forte simbolismo
que se mantén ao longo de toda
a novela en ningún caso é quen
de explicar o remate. Ao profesor non lle dá tempo para atopar
literatura que lle explique os novos acontecementos, un remate
fondamente traumático, moi ao
Kafka, que vira totalmente as
expectativas que podiamos
agardar. Do estudio sicolóxico e
sociolóxico, nun arriscado
chimpo sen rede, aterramos supetamente no terror que mantén, agudiza e redimensiona a
carga simbólica. Con todo, este
remate produce unha inequívoca e pouco favorecedora sensación de deus ex machina forzado, como para rematar algo que
non se sabía moi ben onde ía, un
deus ex machina que trunca algo que ben podería ser a recuperación do tema do neno salvaxe, obxectivo no que non afonda na medida do desexábel.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A escritora portuguesa Lídia
Jorge presenta agora O vento
assobiando nas gruas, unha
novela de aprendizaxe, de
unión entre un presente desnortado, a
esperanza
dun futuro
diferente e
un pasado
cheo de lastres e segredos. A prolífica autora
do Algarve
escolle a
figura dunha moza, Milene
Leandro, para esculcar o tempo que lle tocou vivir (con
múltiples referencias da cultura popular cotiá) a través das
pegadas que deixa a súa familia numerosa de retornados da
África colonial. Edita Dom
Quixote.♦

O último
de Saramago
Cada novidade do Premio Nobel José Saramago é recibida
con expectación non só en
Portugal senón en todo o
mundo. O escritor alentejano
escribe agora
O homem
duplicado,
editado por
Caminho,
unha reflexión ao redor da
teoría dos
dobres, esa
presencia
idéntica a
nós que se
agocha
nalgún outro lugar do mundo.
Despois de que Tertuliano
Máximo Afonso descubra un
home exactamente igual a el,
parte á súa descoberta e racha
unha vida que estaba pechada
para abrir novos vieiros na
pescuda e no encontro.♦
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Soñar aos dezaseis
Volve Ken Loach con Sweet Sixteen
Título: Sweet sixteen.

Aviouga

Dirección: Ken Loach.
Guión: Paul Laverty.
Intérpretes: Martin Compston, Anne Marie

Grupo: Pepe Vaamonde Grupo.

Fulton, Willim Ruane, Michelle Abercromby,
M. Coulter, G. McCormick, T. McKee.

Título: Aviouga.

Liam vive en Greenock, un suburbio de Glasgow, está a piques de cumplir os dezaseis
anos, gústanlle as estrelas, paixón relatada por Ken Loach en
dúas secuencias sen necesidade
dunha soa mención nos diálogos, e sente un impetuoso e confuso amor filial cara á súa nai;
Liam introduce droga no cárcere
na que está presa esa mesma nai
obrigado polo violento compañeiro dela, a condena remata o
mesmo día do cumpelanos de
Liam e o seu único soño é marchar lonxe con ela, fuxida para a
que tratará de sacar cartos de calquera forma posible. Eses son os
doces dezaseis que trazan Loach
e o seu guionista Paul Laverty
nunha nova entrega de cine social indispensable, combinando
crudeza e idealismo adolescente,
mesmo un curioso sentido do
humor non demasiado cultivado
con anterioridade polo director
de Axenda oculta ou Riff Raff.
Pero Sweet Sixteen non é só
unha nova labazada dese Loach indómito no rostro abúlico
do cine actual, unha nova mostra dun autor irredutible á marxe de críticas e gustos, é tamén,
mesmo por enriba de calquera
outra consideración, a crónica
tráxica, ás veces de dimensións
clásicas, dese comentado amor
cego de Liam cara á figura da
nai. Son os anceios dunha normalidade descoñecida, quizais
do que a sociedade lle impón
como normalidade, que alcanza tintes de paixón edípica.
O novo Loach vén avalado
pola Espiga de Ouro de Valladolid, Festival no que sempre xoga
en casa este realizador, o premio
ó mellor guión en Cannes, o recoñecemento da crítica internacional nos Premios do Cine Europeo, e xa entre nós a boa acollida

Acompañado de Anxo Pintos,
Quim Farinha, Xosé Manuel
Sánchez Rei, Thomas Marrow
e Liam Kelly, o gaiteiro e compositor Pepe Vaamonde inicia
unha nova etapa na súa carreira
musical coa recente formación
Pepe Vaamonde Grupo. En
Aviouga, título do primeiro traballo, predominan as composicións propias baixo a pegada
da cultura tradicional galega, ás
que cómpre engadir os temas
recollidos da máis arraigada
tradición, sempre traducidas ao
folc contemporáneo.♦

Edita: Discmedi.

Martin Compston, o mozo protagonista, nunha escena da película, e o director Ken Loach.

entre a cinefilia compostelá no último Cineuropa. Sweet Sixteen
entronca coa liña de cine social
con vocación de testemuño da realidade dos desposuídos, ensaiada xa en filmes como Ladybird
Ladybird ou O
meu nome é
Joe, unha mira- A película
da apegada á re- combina
alidade que non crueza,
precisa de filí- idealismo
picas para espertar
a adolescente
conciencia dur- e un
mida do espec- curioso
tador e que fai
sentido do
de Greenock o
escenario da humor.
desolación e a
traxedia da esperanza.
Un cine intelixente que deixa circular sen guías a ollada do
público, xa que nin pecha a historia, nin explicita un discurso
moralista, un cine que foxe
mesmo da consabida redención.
Sweet Sixteen ofrece a radiografía dun Greenock, vila escocesa descuberta porlo guionista
Paul Laverty na que a parella xa
rodara O meu nome é Joe, que é

metáfora da desposesión da clase obreira, do seu abandono nas
vías secundarias da sociedade
opulenta. É a vida no suburbio
obreiro, aínda que de adscribir
os seus personaxes a unha categoría social concreta claramente
habería que situalos na dimesión
do lumpen proletariat. A ollada
de Loach e Laverty, outra novidade no cine de Loach, aparece
peneirada polo filtro impetuoso
da adolescencia, iso confire a toda a película un sabor agridulce
que acentúa o lirismo xa presnte
en “Joe”. O obxectivo, máis que
a análise racional das causas e
os elementos da supervivencia
na marxinación, é a implicación
emocional do espectador, apela
ás entrañas antes que as neuronas e iso dálle un carácter de cine netamente físico, moito máis
que os sosos thrillers do cine
norteamericano actual.
Como o Pasolini de Accatone e Mama Roma, por suposto
tamén o dos precedentes literarios a este dous magníficos filmes, o Loach de Sweet Sixteen
preséntasenos fascinado pola
condición deses personaxes

condenados á gabia. Asistimos
nun principio á súa presentación, unha sucesión de instantáneas de costumismo marxinal
non exenta de comedia –ás veces mesmo slapstick–, logo, de
vagar, as razóns destes tipos
vanse deixando intuír, nunca
apresar, é a loita pola supervivencia, unha loita case tribal
que se identifica pola vinculación de Liam co seu entorno.
Unha relectura da loita de clases que nin idealiza nin limita.
Cine tan necesario como
pertinente que ademais nos trae
o descubrimento dese Martin
Compston, adolescente verídico
da moi real Greenock, que Loach e o seu equipo de rodaxe
descubriron nos castings locais.
Quizais o novo Ewan McGregor
da escena escocesa, se e que non
decide apostar pola súa carreira
futbolística, xa que Compston
viña de debutar como xogador
do equipo de Greenock, na terceira división do país, no momento no que a cámara de Loach puxo nel o seu obxectivo.♦
XOSÉ VALIÑAS

Mar de pedra
Grupo: Irtio.
Título: Mar de pedra.
Edita: Discmedi.

A banda viguesa Irtio tenta co
disco Mar de Pedra facerse un
sitio dentro do panorama da música folc. Violíns, guitarras acústicas e españolas, percusións, baterías, teclados e acordeóns, baixo a interpretación dos cinco
membros, dan como resultado
un traballo no que destacan a
composición propia e as pezas
tradicionais arranxadas por Xan
Eiras. Uxía Senlle, Isaac
Palacín, Anxo Pintos, Alberto
Medraño ou Ana Alonso son algunhas das colaboracións que
enriquecen de matices o disco.♦
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O Ollo Público
Nº 7. Decembro de 02. Prezo 3 euros.
Edita: Asociación de Deseñadores Galegos.

Este número inclúe poemas de
Estíbaliz Espinosa e de María
do Cebreiro. Mirian Sánchez
escribe Eu quero ser Astrud
Gilberto. Sara González remata
a súa serie sobre as relacións
entre o patriarcado e o cinema
latinoamericano. Fernando Vilaboa
entrevista o
escultor Xan
Martínez.
Federico
Vanzetti conversa co pintor Sebas Anxo. O cómic é
obra de Manuel Mallo. Na sección de escapadas, Xosé
Couñago “fai” unha viaxe ás
Terras do Barbanza.♦

A Xanela
Revista Cultural
das Mariñas
Nº 14. Outono de 02. Prezo 1.000 pta.
Coordena: Suso Torres.
Edita: A.C. Eira Vella.

A actriz Susan Sarandon nunha manifestación contra a guerra co Irak celebrada en outubro en Washington. Abaixo, a cantante Sheryl Crow, que aproveitou a recepción do
premio á Mellor Cantante de Rock, na XXX edición dos Premios Americanos de Música, para manifestar a súa repulsa “A guerra non é a resposta”.

Hollywood e a agresión ao Irak
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS
Desde sempre os actores e actrices do cinema americano gozaron
da admiración dos seus concidadáns. As modas impúñanas eles e
hai probas que confirman que as
camisetas de ombreiras aumentaron enormemente a súa demanda
logo de que Glark Gable aparecese ensinándoa en 1934 en Sucedeu unha noite de Capra. Igual
que sabemos que, durante a II
Guerra Mundial, os fabricantes
de armas e de conservas, víronse
obrigados a prohibirlle ás súas
obreiras que levasen o pelo ao
Veronika Lake (a actriz levábao
caido sobre os ollos) pois restáballes eficacia e hixiene no traballo. As declaracións públicas dos
actores eran coñecidas e respetadas por todos e o seu patriotismo
diante do protagonismo armado
que o seu país interpretaba ao
longo e ancho deste mundo quedaría ben patente (algúns acadaron grados de oficial sen pegar
un tiro). Igual sucedeu na Guerra
de Corea, conflito onde a presencia dos actores e actrices na fronte foi frecuente e unánime.
Antes, moitos deles fixeran
público o seu apoio á causa da
Republica española, creando numerosos comités de axuda e de
soliedariedade (Bogart, Cagney,
Fonda, Robinson, Chaplin, Welles, Bessie...). Na decada dos
cincuenta, a “caza de bruxas”,
deixaría á intemperie as vergonzas de moitos dos que se significaron pola sua delación dos propios compañeiros de oficio (Taylor, Menjou, Capra, Dmytryck).
Vietnam, por último, significaría
unha quebra no seu patriotismo,

pois, non foron poucos (Brando,
Fonda, Beatty, Hofmam..) os
que, sobre todo, desde finais dos
sesenta, abriron as suas bocas para deixar patente a súa radical
oposición a guerra.
Hoxe a administración americana e a “comunidade internacional” prepáranse para comezar
unha nova guerra e, mentres os
Bush, Blair, Aznar e Berlusconi
entoan o seu canto de destrución,
no interior do cinema americano
xa hai tempo que se están a producir masivos movementos de repulsa contra a nova dinamica belicista. Primeiro foi a actriz Jessica Lange quen, nun trazo de valentía infrecuente entre os seus
iguais, deixouno claro no pasado
Festival de Donostia: “odio a
Bush, desprécioo a él e a toda a
súa administración. Non só pola
súa política internacional, senón
tamén pola nacional. Vir hoxe dos

EE UU só me produce vergoña”,
dicía diante de decenas de xornalistas a interprete de O carteiro sempre chama dúas veces.
Entre os meses de setembro e
outubro foron numerosas e moi
secundadas as manifestacións onde apareceron ben visíbeis os rostros dalgúns actores e actrices que
como Martín Sheen, Tin Robbins, Susan Sarandon, Gabriel
Byrne, Jessica Lange ou Robert
Altman, mesturaban as súas facianas con nomes tan importantes
como os de Gore Vidal, Howard
Zinn, James Petras ou Noam
Chomsky. E, tal como fixemos
os galegos co Nunca Máis, a sociedade civil norteamericana
máis conscente e crítica decidiu
agruparse ao redor dun berro que
acompaña todas as suas manifestacións publicas: “Not in our name” (Non no noso nome).
Despois desas primeiras manifestacións, que representaron
a punta dun iceberg, coidadosamente silenciado polos media,
son cada vez máis as persoas coñecidas do planeta cinema que
se comprometen contra as políticas da administración Bush.
“Se vou ter sangue nas miñas mans, non estou disposto a
que sexa invisíbel”, declaraba
recentemente o actor Sean Peen
nunha recente visita a Bagdad,
onde acudiu para amosar a súa
soliedariedade co pobo iraki e
coñecer in situ as consecuencias dun brutal bloqueo que xa
se ten cobrado un millón e medio de mortos, esencialmente
entre a poboación infantil.
Nesta mesma liña de com-

promiso hai que situar o manifesto antibélico que, baixo o nome Artistas Unidos para gañar
sen guerra, veñen de promover
recentemente os actores Martín
Sheen (actor de orixe galega
que ten o honor de ser o que
máis detencions sufriu ao longo
da historia do cinema americano) e Ed Asner (Lou Grant). O
manifesto, ademais de animar os
cidadáns a remitirlle unha carta
de protesta ao presidente Bush,
inclúe unha declaración de principios na que se afirma que
“imos empregar todo o acceso
que nos proporciona a fama para dar a coñecer a nosa opinión.
Para que a xente saiba que non
están sós no seu non a guerra”.
Ademais de Asner e Sheen,
entre os asinantes atópanse:
Brian de Palma, Matt Damon,
Elliot Gould, Kim Basinger,
Olimpia Dukakis, Samuel L.
Jackson, Jessica Lange, Warren
Beatty, Carl Reiner, Melissa Gilbert (a nena de A casa da pradeira) Jill Clayburgh, Danny
Glover, Helen Hunt, Dennis Weaver, Angelica Huston, Carl Reiner, Robert Altman, Peter Coyote, Mia Farrow, James Whitmore
(pai e fillo), Hector Elizondo,
Vincent D`onofrio, Ethan Hawke, Ken Howard, Madonna,
Laurence Fishburne (Morfeo) ou
David Duchovny (Expedente X).
Nótanse, claro está, algunhas ausencias: Charlton Heston
(presidente da Asociación Americana do Rifle), Mel Gibbson,
Schwarzenegger ou De Niro,
todos ben instalados nas proximidades da administración.♦

Paulo Martínez escribe o relato Amadeo Lourido. Laura
Fraguas, Cando estoupa a burbulla e Xabier López, Socioloxía do desencontro. Tamén se
inclúen poemas de Maxi Rei,
Lucía Aldao, Gabriela
Rodríguez, Medos Romero e
Emma Pedreira. Miguel Castelo dá conta do
último Festival de cinema de
Huelva.
Xosé María
Veiga e Xoán Sobrino
achéganse a
San Fiz de
Vixoi. Suso
Torres lembra
a figura de
varios pintores nados en 1902.
O propio Torres comenta dous
debuxos de tema betanceiro do
escocés Muirhead Bone.♦

Latexo
Nº 41. Decembro de 02. Prezo 1.000 pta.
Dirixe: Marta Ybarra e Luís Borines.
Edita: Ureca.

Xoán Díaz entrevista a Chus
Lago, a alpinista máis
importante de Galicia. Inclúense unha escolma de receitas de
cociña vasca. Na sección de informática que conduce Moncho
Santos, nesta ocasión
danse
trucos para
buscar
información
máis comodamente a
través da internet.
Cándido del
Río lembra
cómo se celebraba durante
o franquismo o 31 de outubro
como ‘Día do aforro’. Ademais
faise referencia a todos os actos
e iniciativas da asociación de
empregados de Caixanova.♦
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Pasaron trinta anos desde a
súa primeira exposición e
sempre se mantivo fiel á escultura.
Semella que facer pezas é
fácil. A xente quere novidades e
a min cústame moito parilas.
Pasar da idea ao feito é moi difícil. Ás veces tes ideas marabillosas pero falta capacidade técnica para sacalas adiante. Para
min ese proceso que vai desde a
idea a súa materialización é duro. Agora procuro agrupar pezas, ás veces de distintos tempos, co mesmo concepto para
darlle coherencia á linguaxe. A
poucos días da inauguración
aínda estou barallando se deixar esa peza ou non porque me
está alterando, esteticamente
sáese e estou cuestionando eliminala. Despois de traballar
durante tantas horas ao mellor
sacrifícoa en cinco minutos
porque prefiro que a exposición
teña un discurso claro.
¿Cal é ese discurso?
Pode ser que pareza puramente estético pero ás veces é
tamén resolutivo, como un concepto que procuro non alterar.
Esas pezas están ocas e para
min a aprendizaxe é unha evolución. No comezo empregaba
o tronco macizo e facía escultura-tótem. Agora o feito de construílas ocas implica que ten un
proceso distinto de elaboración.
O que mostro aquí elabórase
por adición, constrúese a partir
de algo que non existe e non collendo a madeira e eliminando.
¿Niso consiste o método
construtivo?
Aínda que non pareza relevante ese proceso dilátase no
tempo e iso supón que cada día a
situación é diferente e pódense
alterar as ideas previas. Desde
que se fai a estrutura ata a finalización pode variar. Para min a
escultura é un refuxio persoal e,
polo tanto, o que me importa é o
propio feito de construír as pezas. O resultado xa é alleo e, ás
veces, depende dos gustos externos. Dediqueime á escultura porque para min é un proceso persoal no que gozo e tamén padezo.
A madeira é o seu material privilexiado.
Tamén traballei a pedra pero teño menos oficio e non me
parece que o resultado sexa para ensinar. O feito de convivir
coa madeira a través de meu pai
fixo que collese ese material
como o máis próximo. Tiña a
man ferramentas que servían
para madeira e como a miña vida de artista foi relativamente
marxinal fun reciclando moitas
cousas, materiais vellos, trabes
de derrubes... e todo iso foi
complementando unha linguaxe persoal. Despois de trinta
anos de convivencia este material é o meu mundo. Na exposición quedará reflectido ese espírito de achegamento á madeira, das cousas que recollo e da
peneira da autocrítica á que someto á miña obra. Non quere
dicir isto que nalgúns determinados momentos da miña vida
non fixese unha cadeira ou outro moble, paréceme tan práctico abastecerme de cousas como
esas como facer unha escultura.
¿Emparéntase así o seu

Ignacio Basallo
‘A arte con referencias galegas
tamén se pode exportar’
CARME VIDAL

As esculturas están aínda por tomar o seu lugar nas salas do Centro Galego de Arte
Contemporáneo en Compostela para a mostra que se abrirá ao público o día 17 de xaneiro. Ignacio Basallo (Ourense, 1952) leva dous anos preparando esta exposición e
trinta xa de dedicación á escultura. Diante das súas últimas obras e mentres colabora
na montaxe, explícanos o seu concepto de arte e a súa traxectoria persoal. Basallo formou parte do colectivo Atlántica e opina tamén sobre a mostra colectiva aberta en Vigo.

A. PANARO

traballo co dun artesán?
Cando comecei a pensar que
a escultura podía ser un xeito de
vida e un camiño tiña vinte e pico anos. Daquela rexeitabas todo
o próximo porque parecía caduco
e paleto pero logo ao comezar a
contrastar dáste conta de que o
que tes non se diferencia do que
teñen os demais. A cuestión é por
que non utilizar a referencia que
está máis próxima e aportar algo
á evolución do que se faga na
Galiza. Sigo considerando que se
debe conquistar o mundo desde
aquí e non desde fora. Hai xente
que volve traer esa teima dicindo
que os que quedamos aquí somos

uns resentidos, que non fomos
competitivos co resto e eu quero
desbotar esa idea. ¿Por que outros poden reciclar referencias
doutros mundos e presentalas como novas e nós non o podemos
facer coas nosas? Podemos redeseñar a nosa mentalidade e sacar
adiante algo persoal e exportábel.
O importante é facer universal do
particular. Este é o meu concepto
e cada día véxome máis galego.
Gábome de que se diga que teño
unha referencia ou connotación
galaica porque esa é a miña intención.
¿Por iso tomou como referencia os utensilios do

mundo rural?
Se nacese noutro ámbito
social o meu desenvolvemento
artístico sería distinto. Alterar
iso sería traicionar o meu propio discurso.
Recoñéceselle unha traxectoria persoal, un estilo
propio.
Desde que tiña 19 anos pretendo que a miña forma de sacar
ideas non sexa a bandazos, non
pasar de vez dunha cousa a outra
distinta. Non quería facer un discurso caótico con cambios radicais de etapa senón que buscaba
que cada unha se fose degradando ata dar lugar a outra. A escul-

tura-tótem faise cando non hai
moita información. Colocaba a
peza sobre unha peana pero logo
vin que a peana é un elemento
secundario que ocupa o mesmo
espacio e entón xa me pensei que
a escultura tiña que ter vida propia, como unha árbore que ten as
raíces ocultas. Deste xeito voume aproximando a un tipo de traballo máis artesán e máis etnográfico porque tomo técnicas da
ebanistería ou da moblaxe.
Moitas das súas pezas dan
idea dunha grande simplicidade. Fuxe das extravagancias.
Ás veces é unha idea inxusta
porque detrás hai un traballo
complexo. Non é un problema só
de ideas senón tamén de elaboración. Neste momento teño xa
asumido que non hai que demostrar virtuosismo senón pasar dunha etapa á seguinte sen retroceder. Nas seguintes exposicións,
sen alterar o meu estilo, pódome
achegar a iso que lle chaman mínimal. Coa aprendizaxe respecto
as características propias do material e iso lévame a face menos
intervencións e achegarme a unha sinxeleza maior.
Sorprende ver esa cantidade de pezas de pequeno
formato que trae ao CGAC.
Son os ingredentes. Como os
elementos cos que se fai a comida, no meu caso son parte desa
comida que ofrezo. Non son maquetas porque non están feitas
con esa intencionalidade senón
que veñen despois do traballo en
dúas dimensións, cousas que referencio pero que non me parece
que sexan esculturas miñas.
Dá a impresión de que
non participa moito do mundo artístico e nin expón con
demasiada frecuencia.
Gústame ser serio nun ambiente no que moitas veces non
se é. Valoro eses vellos xaponeses que pasan ao mellor corenta
anos para facer unha liña de caligrafía cun pincel en tinta china.
Aquí antes tamén había especialistas, o ebanista, poño por caso.
Ás veces valoramos esas referencias e non as nosas propias. Somos diferentes pero non peores.
Vostede é un dos dezaseis
artistas que asinan o comunicado de protesta pola exposición Atlántica do Museo de
Arte Contemporánea de Vigo.
Non estou por polemizar
porque parece que estamos en
dous bandos. O que intentamos
é dar publicamente a alerta de
que esta exposición ten problemas que xurdiron por non ter sido consensuada a documentación do catálogo que é o maior
atranco porque é o que queda.
Dimos un marxe de confianza e
por iso estamos aí e pensamos
que a exposición se ía facer con
seriedade. Equivocáronse e é
contraproducente que se defendan atacando. Quero que se reflexione sobre un feito histórico. Os que vivimos aquilo temos memoria e a miña sinatura
é para que se contrasten pareceres e se faga un traballo a fondo recollendo entrevistas e documentación. Atlántica foi convivencia e cada un aportou algo
de si mesmo e se agora nos tiramos os trastos non imos beneficiar nada á arte galega.♦
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Rebelión en Atlántica

Oitenta
e dúas
curtametraxes
no Festival
Itinerante

Dezaseis dos artistas do grupo
protestan pola exposición do MARCO de Vigo
C. VIDAL
Non fixeron falta moitas intrigas para que un amplo grupo dos
artistas recollidos na mostra se rebelaran contra a exposición
que abriu o Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO). Xa o día da inauguración, o 13 de novembro, boa parte
deles mostraban a súa disconformidade coa mostra comisariada
por Antón Castro. Dous meses despois e co catálogo como pinga
definitiva, dezaseis dos vinte artistas vivos asinan un comunicado no que mostran o seu malestar e piden remediar a situación.
Ignacio Basallo, Luís Borrajo,
Xaime Cabanas, Correa Corredoira, Alberto Datas, Manuel
Facal, Antón Goyanes, Armando Guerra, Ánxel Huete, Antón
Lamazares, Manuel R. Moldes,Quíntana Martelo, Silverio
Rivas, Manuel Ruibal , Miguel
Saco e Xesús Vázquez son os
artistas asinantes do escrito no
se acusa aos organizadores de
“terxiversar a historia” cunha
“actitude despótica” na que, ao
seu dicir, se nega a participación
dunha pluralidade de voces.
Quedan sen rubricar o comunicado Antón Patiño, Xosé Freixanes, Menchu Lamas e Leiro.
O comunicado é abondo duro coa organización da mostra.
Acúsase de “manipulación da
documentación de que fai uso o
catálogo, converténdoo nun instrumento de terxiversación histórica” da que se responsabiliza a
Antón Patiño e demándase a rectificación a medio dunha nova
publicación que revise os últimos trinta ans de arte galega. Califican o proxecto expositivo de
“pouco ambicioso” e tachan de
falta de profesionalidade aos
xestores do museo ao consentir o
que chaman unha “manobra de
reescrita da historia, eximindo a
súa responsabilidade no alegato
do descoñecemento da maquinaria do seu documentalista”.

O aludido artista Antón Patiño non ten medo do debate pero
para el non existen argumentos
para a polémica. “Son aseveracións incertas. O meu traballo
non foi o de historiador senón o
de documentalista. A parte do
catálogo na que colaborei é na
Memoria que consiste nunha antoloxía histórica dos textos críticos publicados ao longo do tempo, a fortuna crítica do Atlantismo. O traballo non admite réplica polo seu carácter exhaustivo”,
sinala Patiño ao tempo que afirma que nunca fixo declaración
algunha que non considerase ao
grupo como un proxecto colectivo sen asumir nunca maior protagonismo que os outros compo-

ñentes. Antón Patiño, diante das
acusacións, refírese aos textos
recollidos no catálogo, “un cento
deles con visións de diferentes
autores, escritores ou críticos”.
Non é desa opinión Ánxel
Huete quen propón como remedo
a publicación dun estudio que recolla a historia da cultura galega
dos últimos trinta anos, que tivera
a súa orixe no 1968 a través da
historia oral contada polos seus
protagonistas. A proposta foi presentada á directora do MARCO,
Carlota Álvarez Basso a media-

dos de decembro e, ao dicer dos
promotores, aceptou pero sen poñer as condicións económicas
precisas para que un proxecto destas condicións se puidese desenvolver. “Faise fundamentalismo e
iso compróbase no catálogo. Unha exposición destas características precisaba dun proceso previo
para a súa preparación pero iso
non foi aceptado pero o conflito é
máis amplo e estrutural e refírese
ao tratamento da arte nas institucións públicas e ás pautas da recepción da arte” defende Huete.♦

Inauguración sen glamour
A polémica viuse vir o propio día
de inauguración do MARCO. Non
era preciso afondar moito para
dar co enfado dos protagonistas
que non aforraban críticas ao seu
paso pola exposición. Para Alberto Datas era desigual a presencia de creadores; Manuel Facal lamentaba que non lle reclamaran máis da única obra que
enviou e Correa Corredoira mostrábase enérxico ao calificar a
mostra de “demasiado melancólica, que tira para a negra som-

A Frouseira

Dignidade e
indignidade
XERARDO PARDO DE VERA

X

Algúns dos compoñentes de Atlántia o día da inauguarción do MARCO. P. VILABARROS

OSÉ LUÍS: 52 anos. Mariñero. Tentou estudar unha

carreira pro cando faleceu seu pai –percebeiro; a
súa nai tiña morto no derradeiro parto– tivo de facerse titor de tres irmáns que nunca disfrutaron dunha beca acadando pra iles dous títulos universitarios e un digno establecemento náutico pra o terceiro. Celibato (non
houben tempo nin cartos pra manter outra casa), vive
só. Non marmuria de naide nen roga a naide. A penas falantes, botamos uns grolos xuntos, rente a ría. Un señor.
AURORA: 36 anos. Empregada doméstica. Un tractor case lle aplastara unha perna e fanado dous dedos,
polo que non puido continuar no precario traballo labrego da familia. Solteira, cunha filla que vive cun seu
avó entrementres vai ao colexio. Aforradora ata a extenuación, Aurora ven á aldea, dende a capital, dous días ao mes, ainda que agora pedíu unha semana, a conta deses días, pra axudar cociñando pra os voluntarios
da costa. Digna e leda sempre, xa ven.

bra”. Manuel Moldes era dos
máis críticos cando pedía unha
colectiva “máis ampla, clara e
contundente” que recollese a traxectoria dos artistas ata hoxe,
idea que sostiña tamén Quíntana
Martelo e Manuel Ruibal a quen
lle parecía “conservadora” porque daba a idea de que todos morreran no 1986. Máis espacio, todo o museo, pedía Amando Guerra cando Antón Goianes lamentaba a “nostalxia” que evocaba
todo o proxecto. Quen estaba sa-

tisfeito era Leiro que agradecía
atopar tanta pintura e unha ate
“fresca e moi colorida” e o propio Antón Patiño para quen a
apertura do centro de Vigo con
esa mostra supuña “a sanción de
Atlántica”, malia el mesmo mostrar a “sensación agridoce do paso do tempo”. Daquela todas declaracións a pé da mostra albiscábase xa a polémica que agora
rebrota coa publicación do catálogo e a presentación do comunicado dos 16 artistas. ♦

MANUEL “O SANCRISTÁN”: 74 anos. Ingresou nunha
casa de caridade cando seu pai desapareceu en agosto de
1936 e a súa nai foi presa por non denunciar o posibel paradeiro. En 1942 metéronno (máis ben como “desagravio”) nun seminario, comungando a cotío cun par de ostias por fillo de roxo. Traballou en Francia de estibador o
suficiente pra que a súa nai, tuberculosa dende a cadea,
morrese en cama limpa e con menciñas. Os poucos aforros birláronllos na estafa de Sofico. Pedíu esmola en
Madrid e ao fin puido traballar coma vixiante nocturno
ao sereo (alí o coñecín, gardando os coches duns señoritos esmorgantes). Cobra a Risga hai un ano e foi acollido por un curmán crego. –Vaia o un polo outro– é o que
dí. Silandeiro, homildemente pulcro e digno.
MANUEL FRAGA IRIBARNE: Non importa a súa idade.
Memorión. Luxurioso do poder, “trabuca” a dignidade
co mando e coa ganancia de votos (como sexa, “debajo
de las piedras”). Servil cos de arriba e déspota cos de
abaixo, equivoca o rigor coa mala educación. Agora vai
de choromiqueiro a pedirlle a Aznar dignidade (pra el,
non pra Galicia) como semella que denantes lla pedíu a
Beiras, que algunha lle deu sen que se saiba moi ben
por qué. ¿Con tan pouca se atopa ao cabo? Cando Cacharro reparte dietas desvergoñadas aos seus acólitos,
somentes aponta (coa boca pequena e acolloado, coma
sempre en Lugo) que quizás no sea la mejor manera de
utilizarlas. Cando Baltar amaña unas oposicións (despois chatadas polos tribunais) pra remunerar, cos cartos
dos demáis, aos seus cómplices, non atopa mellor encubrimento que o de es lógico que los hijos de los cargos públicos (os seus) estén mejor preparados. Cando

A.N.T.
A V edición do Festival
Itinerante La Boca del Lobo,
iniciado o pasado 1 de
novembro, ten a súa parada
no país dende o vindeiro domingo 19 ata o 26 de
xaneiro. Unha semana
ininterrompida na que se
proxectarán máis de oitenta
curtametraxes divididas en
oito sesións e tres locais
alternativos da provincia de
Pontevedra.
A Sala Aturuxo, en Bueu,
a Cova dos Ratos, en Vigo e
a Casa dos Druídas, en Vilaboa son os espacios
escollidos para a
visualización das
curtametraxes, procedentes
do estado e doutros países do
mundo. Con esta edición, o
Festival pretende acadar o
éxito recollido o pasado ano,
cunha programación que
chegou a máis de 10.000 persoas en espacios alternativos.
O home que camiña, Phobia, Alento, Doce mulleres
sen piedade ou Unha mala
viaxe son algún dos filmes
que compoñen este novo
programa, co que se tenta
fomentar, de xeito gratuíto, o
medio da curtametraxe
achegándoo a xente que normalmente non ten acceso ao
material.
O día 19, 20 e 21 comezará o festival na Sala Aturuxo
a partir das 20:30. A Cova
dos Ratos proxectará o día
22 e 23 e a tres restantes
sesións terán lugar en
Vilaboa, na Casa do
Druídas. ♦

pacta coa oposición a lei de Arrendamentos Históricos,
é chamado á orden por algún (o algunha) grande propietario e falla á súa palabra incumprindo o acordo en
plena sesión parlamentar. Cando o seu proprio partido
vota no Parlamento a prol da conservación do Gran Teatro de Lugo, fuxe da Cámara pra non contrariar a Cacharro, o seu “coco” inconfesábel (algún día debería explicar a razón). Cuando se afunde o Prestige (e co barco o seu particular e tamén viscoso prestixio, polo que
agora chora), váise de cazata. Desque obtén a Presidencia do goberno galego –en alguén hai que mandar–
arrodéase (agás dous ou tres inxenuos indisculpábeis e
un par de incondicionais mentras mande) do millor de
cada casa, unhas alfaias que non dignificarían o país
pro, ¿quén falaba entón de dignidade? Cando, cumprindo co farisaico “siente un pobre a su mesa”, invita a cear ao seu chalet a un matrimonio de campesiños, leva
tamén as cámaras da súa telegaita pra que publicite a
caridade, el distinguido honor, e atordar aos coutados
labregos. Cando lle din que algún dos seus alcaldes é un
chourizo, aplaude: Bueno, pero tiene la mayoría. Cando lle constatan –á forza– que as finanzas do seu partido son un autóctono curral de Monipodio, ¿Y qué?
Esos asuntillos han prescrito. Etc, etc...
Qué decepción e qué vergoña.
É tarde pra mendigar dignidade. Moito me temo
que o seu nome non durará moito nin sequer nese seu
cobizado Valle de los Caídos que é a Cidade da Cultura. E se non, ao tempo. Exemplos xa hai.♦
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CHEGA AOS CINES

TRECE BADALADAS
PAULA BERGANTIÑOS

Despois do éxito de público e de crítica que acadou a película rodada en Vigo Os Luns ao sol, o
venres 17 de xaneiro a produtora galega Continental estrea Trece Badaladas, a fita de Xavier Villaverde que leva ao cine unha historia baseada na novela homónima do escritor Suso de Toro.
É a terceira película que dirixe
Xavier Villaverde, un psico-trhiller que ten como un protagonista máis á cidade de Santiago.
A rodaxe desenvolveuse entre
os meses de febreiro e maio do
ano pasado e o espectador poderá recoñecer na pantalla grande
escenarios familiares como o
CGAC, a Igrexa de Santo Agostiño, o Parque de Bonaval, a
Praza de Praterías ou a Rúa Nova, entre outras localizacións.
“A película –explica Villaverde– móvese entre a delgada liña
que separa o racional, o que pode explicarse, do sobrenatural,
sucesos que non teñen explicación e que por esa razón nos angustian, sen saber onde empeza
un e onde remata o outro. Son
mundos que existen para o
protagonista e para cada un de
nós, pero que cando chocan entre si poden levarnos ao límite
do medo”.
Trece badaladas, da que se
van distribuir catro copias en galego, conta a historia de Xacobo
un mozo escultor que volta á cidade na que naceu, Santiago,
despois de quince anos de ausencia ao descubrir da man da súa
mellor amiga da infancia que a
súa nai, a quen cría morta, está
en realidade internada nun psiquiátrico. A súa volta a Santiago,
adianta a sinopse da cinta, “vaino obrigar a se enfrontar a un suceso do que leva media vida fuxindo. O encontro co seu pasado
levarao ao centro dun pesadelo
sen saída, no que descubrirá algo
terríbel: El é a peza fundamental
nos plans dun home inquedante
enigmático”. Ao carón de Juan
Diego Botto (Xacobo) aparece
de novo o galego Luís Tosar, nominado aos Goya como mellor
actor de reparto e Marta Etura,
seleccionada tamén para optar a
este galardón como mellor actriz
revelación, ademais de Elvira
Mínguez, Laura Mañá e Rosa
Álvarez, entre outros.
A realización de de Trece Badaladas veu acompañada dunha
intensa campaña de promoción
na rede. A páxina www.trececampanadas.com ofrecía o día a
día da rodaxe con informacións
diversas, imáxenes inéditas, entrevistas e ata un vídeo semanal.
Segundo a produtora a páxina
chegou a ter 10.000 visitas semanais. A historia orixinal é do escritor Suso de Toro que xa publicou unha novela co mesmo título
e foi adapatada polos guionistas
de El Arte de Morir, Curro Arroyo e Juan Vicente Pozuelo. A estrea prodúcese cando xa se coñece tamén a súa nominación ao
Goya á mellor maquillaxe e pe-

Ilegal,
só en galego

Arriba, Laura Mañá (Claudia). Sobre estas liñas, Juan Diego Botto (Xacobo), e Luís Tosar (Mateo), nominado aos premios Goya como
Mellor Actor de Reparto.
ROBERTO RODRIGUEZ

rruquería e despois de ser seleccionada para participar na sección oficial do Festival Interna-

cional de Fantasporto. Non en
van o seu director, Xavier Villaverde, indica que Trece Bada-

ladas “pode considerarse un thriller no que o misterio e o horror se dan a man”.♦
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A produtora Vía Láctea
Filmes distribuirá só en
galego Ilegal, do director
orensán Ignacio Vilar. A
película, coa que no mes
de novembro se
inaugurou o Festival de
Cine Independente de
Ourense e que distribúe
Laurens Films poderá
verse apartir do 31 de
xaneiro nas mellores
salas da sete cidades e en
Vilagarcía.
Ignacio Vilar, o seu
director, mantén que á
dobraxe ao galego
beneficia ao filme e que
en ningún caso distanciará ao espectador da
historia. “Se aspiramos a
ter unha industria
cinematográfica galega, o
idioma ten que ser un aspecto máis a ter en
conta”, indica. Ilegal
conta a historia de dous
reporteiros que traballan
na descuberta dunha mafia que transporta
inmigrantes de África a
Europa. Villar, que xa realizou o documental Polisóns sobre o drama da
inmigración, insiste con
esta trama na denuncia
da proliferación de redes
clandestinas e criminais
que trafican con persoas.
A película rodouse en
Vigo, Santiago, a praia
da Lanzada, Tui, Oia e
Berducio da Lamal
durante os meses de
setembro e novembro do
2001 e está
protagonizada por Chisco Amado, Lucia
Jiménez, Chete Lema,
Vicente N´Dongo, Josito
Porto, Alfonso Agra e
Dorotea Bárcena. O compromiso da súa produtora Vía Láctea Filmes, de
distribuir todas as copias
en lingua galega foi
aplaudido pola Mesa pola Normalización
Lingüística que fai un
chamamento a asistir aos
seus pases para pór de
manifesto a demanda de
♦
máis cine en galego.♦
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WOODY GUTHRIE
O

BARDO

O B R E R I S TA

Os seus blues falados foron a voz dos humildes na rica Norteamérica
X. ENRIQUE ACUÑA

Podía estar a cantar como, pasados os noventa anos, o fai aínda Compay Segundo, pero Woody Guthrie desapareceu sen coñecer o éxito cosmopolita dunha música popular que, cando el a cantaba, só era cousa de
negros, sindicalistas e mulleres explotadas. Aireou, por exemplo, aquela canción na que lle dicía ás rapazas: “Mozas, se queredes ser libres, conseguide un home que sexa sindicalista”. Union Maid, o título da peza, é unha das miles de cantigas obreiristas que compuxo ao longo dunha coherente e activa vida musical.
Este mito, reflexo da esquecida e
combativa música popular dos
Estados Unidos, nacera hai 90
anos en Oklahoma e o seu legado
goza, en tempo de aventuras bélicas e imperiais, dun pleno vigor.
Hai poucos anos Billy Bragg, un
británico dado a pelexar como el,
lembraba un bo feixe das súas
cancións no compacto Mermaid
Avenue. Bragg é un dos moitos
que bebeu nas profundidades de
Guthrie e nunhas cantigas que foron testemuñas dos tempos máis
duros da Gran Depresión que asolou unha América que, por aqueles anos, disfrutaba dun sindicalismo quente e animoso do cal
Guthrie formaba parte activa.
John Steinbeck é para boa
parte de nós o guía literario daqueles día agres e miserentos.
Nas súas Grapes of Wrath (As
uvas da ira) narrou con mestría o
paro industrial, o agrícola e máis
a loita sindical dunha xeración
que se viu perdida. No musical,
o gran bardo foi Woody Guthrie,
un revolucionario que cantaba.
El e o Leadbelly –o cantor da
represión afroamericana– foron
cronistas desde a música dun capitalismo salvaxe e brutal que non
dubidaba en facer desaparecer a
todo aquel que molestara. Xusto o
que lle acontecera ao mítico Joe
Hill. Un cantante proletario e pioneiro asasinado vilmente pola policía de Utah en 1915.
O mesmo Guthrie sería pasto
de cárceres e comisarías no seu vagabundeo musical e humano. A
guitarra e a harmónica foron o seu
lixeiro e escaso equipaxe as máis
das veces. Viaxando en trens de
mercadorías, cantou reclamado polos sindicatos, comités de folgua e
defendendo sempre os emigrantes
aos acordes dos seus blues falados.
No camiño traballou de todo e en
todo. Bound For Glory (Lanzado
cara á gloria), a súa autobiografía,
dá conta da súa nenez no seo dunha familia arruinada, o seu loitar e
as moitas loucuras que armou nos
seus escasos corenta e un anos de
vida activa. Unha enfermidade dexenerativa –o mal de Huntington,
do que xa falecera a súa nai– postrouno nun hospital desde 1954.
Nunca máis voltou a actuar.
O seu compañeiro John Lomax
–pai do Alan Lomax recentemente
falecido que investigou o folclore
galego– salvou o seu legado musical e mantivo a súa memoria. Por
el sabemos da súa etapa ambulante
desde 1941 cos Almanacs, á par de
Pete Seeger, en plena éxida de
Franklin Delano Roosevelt e da-

quel sindicalismo unitario do CIO
creado en 1935 a partir dos IWW
mineiros. Pagábanlles pouco e comían o xusto e, con todo, os seus
cantos de combate circularon por
todas as direccións do oeste americano. Como lle gustaba decir a Phil
Ochs: “plantou herba onde esta tiña que crecer”.
E creceu o seu mito e chegou
ás universidades brancas. De man
dos Lomax, pai e fillo, e dos Seeger, pai e fillo tamén, o mundo de
Guthrie, como o do prisioneiro
negro Leadbelly, calou entre os
mozos cultos do Este. Woody
Guthrie desbrozou o camiño aos
tamén combativos Tom Paxton e
Phil Ochs e a toda unha xeración
de folcloristas británicos que,
desde finais dos 50, bebían nos

blues falados ata mesturalos coa
balada tradicional das illas. E xa o
primeiro Bob Dylan imitou o seu
compromiso e a súa voz nasal.
Polo medio quedara a Segunda Guerra Mundial. O cantante
de Oklahoma participou nela criticamente enrolado na mariña
mercante. Tivera que encauzar o
seu pacifismo e as chamadas á
non intervención polo antifascismo. E mesmo viviu na súa pel os
torpedos nazis con orgullo sindical: “non son un mariñeiro máis,
son do sindicato de mariñeiros”.
Rematada a contenda vai sufrir, como tantos outros demócratas e loitadores, a represión do
macartismo e unha criminal caza
de bruxas dentro dos sindicatos.
Perto de un millón de afiliados fo-

Woody Guthrie con John Lomax, pai de Alan, investigador do folclore galego recentemente falecido.

ron expulsados do CIO en plena
histeria anticomunista da postguerra. El, mentres tanto, insistindo
no combate e facéndolle cancións
aos anarquistas Sacco e Vanzetti.
Un grupo, The Weavers, conseguiu facer populares algunha
das súas cancións. Chegaban á nacente televisión e as radios xusto á
vez que o vagabundeo de Woody
Gutrhie ía ter fin na cama dun hospital e cando novos cantantes populares estaban acadando éxitos
entre a mocidade das grandes urbes. A guerra de Vietnam estaba en
portas nos días que Bob Dylan foi
visitalo no seu leito. En 1967 morreu no hospital. Os seus ideais
quedaban ao abeiro de miles de
mozos e mozas por todo o mundo.
Representados pola loita antiimperialista e contra a guerra da sociedade americana e na nova canción.
Ben sabía el que coas seis cordas
do seu instrumento e os seus poemas cantados se podían matar fascistas. E así o tivo escrito na madeira da súa guitarra durante anos.
Xente como Woody Guthrie,
no norte rico, ou Violeta Parra, no
sur pobre, déronlle voz aos explotados e masacrados. Bardos. Xusto o que bota de menos unha xeración enteira de galegos e galegas nestes días do Prestige. Non
temos quen nos faga cancións. E
todos queremos cantalas.♦

Rosa
Luxemburg
MARGA ROMERO

A

orde deuna o
socialdemócrata Noske e os soldados tiraron o corpo ao
Lanwehrkanal o 15 de xaneiro de 1919. Ao seu
compañeiro Karl Liebknecht
mallárono e logo aplicáronlle
a lei de fugas. Á rosa vermella partíronlle o cráneo a culatazos de rifle, nun coche
déronlle o tiro de gracia. Na
segunda fin de semana de
xaneiro unha manifestación
achégase ao cemiterio onde
están as súas tumbas. Cravos
e bandeiras vermellas percorren as rúas de Berlín na memoria e homenaxe dos
fundadores do Partido
Comunista Alemán (DKP).
Polo camiño casetas de organizacións de esquerdas, de
grupos antiracistas e antifascistas. Este ano o berro unánime contra a guerra, como
fora o de Rosa contra a
imperialista de 1914. Nacera
en Polonia (1871), xudea, dende nova activista socialista, para fuxir dunha detención traládase a Zürich, onde vai
estudiar Matemáticas, Ciencias
Naturais e Economía política.
En 1898 instálase en Alemaña
e contesta ao revisionismo de
Berstein con Reforma social
ou revolución, non podía aceptar que as crises e
contradicións do capitalismo
se irían suavizando, isto era
atacar o cerne do marxismo. A
independencia de Polonia foi
unha das súas grandes polémicas, non se debía sustituír o
combate político unitario do
proletariado por unha cadea de
loitas nacionais. No cárcere
(1915) no coñecido Junius é
clara cando di que o
socialismo recoñece o dereito
de independencia e liberdade
de cada pobo. Mais tamén veu
que pequenas nacións non son
moitas veces máis ca peóns no
xogo imperialista das grandes
potencias. As súas
controversias (1904) con
Lenin deron lugar a múltiples
lecturas da obra de Rosa, el a
favor da disciplina ela da
democracia interna e do poder
das masas, el a favor da unidade dos labregos cos
proletarios, ela desconfia das
actitudes conservadoras dos
primeiros. Non existe un corpo
doctrinal para falar de Luxemburguismo, palabra que designaba dentro do estalinismo a
heterodoxia contraria ao
leninismo, non hai unha
doctrina alternativa por parte
de Rosa, hai fidelidade ao
marxismo, confianza na acción
das masas e oposición á
socialdemocracia e aos seus
acordos coa burguesia, como
en Lenin. Cómpre volver revisitar a Rosa, o capitalismo é a
barbarie que utiliza o tráfico
de armas como industria necesaria. O seu último escrito era
sarcástico contra a orde que
reinaba en Berlín. “A vosa orde está edificada sobre a area”.
Nunca máis.♦
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Xosé
Agrelo Hermo
‘De Avilés só hai
que ler un poema
para decatarse
do seu talento’
A.N.T.
A Editorial Toxosoutos vén
de publicar o seu libro Avilés de Taramancos, unha
biografía sobre o autor, para a elaboración da cal botou man da súa amizade co
poeta. ¿Que destacaría da
figura de Avilés?
Coñecín a Avilés de forma directa tras o seu retorno
de Colombia. Antes, cando
el vivía en Noia eu estaba no
seminario e non tivemos relación. Pero aí xa tiña fama
de excéntrico, de raro. Falaba en galego e rodeábase dos
máis vellos que lle contaban
historias e o enriquecían lexicamente. Era un nacionalista pero non militou ata
tempo despois. O que chama
a atención é que ao volver de
Colombia rodéase de xente
nova, sen esquecer os vellos,
ata o punto de incluírse no
grupo da revista Dorna.
¿Como inflúe a faceta
política de Avilés na obra
literaria do autor?
Era un home moi nacionalista, que chegou ao
seu nacionalismo a través da
lingua. Toda a súa obra está
empapada da súa ideoloxía.
De pequeno el escribía en
galego porque dicía que non
sabía os nomes das cousas
en castelán. Primeiro escribiu Tempo no espello, seguido por Cantos Caucanos.
Pero é en Contos no ar onde
máis profundamente se percibe a tendencia ideolóxica.
Considera que adicarlle o día das Letras Galegas é unha boa ocasión
para que o autor acade o
recoñecemento merecido?
Preséntase como unha
oportunidade de ouro porque
é unha figura pouco coñecida, probabelmente porque
sempre tentou fuxir dos grandes cenáculos, refuxiándose
nas conversas con amigos
como Lugrís, porque nunca
publicou nas grandes editoriais ou ben porque ao longo
do tempo colleu fama de ser
un autor difícil, polo seu léxico e a súa profundidade.
Sempre digo que de Avilés
chega con ler só un poema.♦

SOCIEDADE. Típica foto que transmite moito acerca da sociedade encorsetada do momento. O propietario aparece ben separado do resto de traballadores. Publicada en Lugo y
su Provincia (1929).

A fotografía
publicitaria na
Galicia de primeiros do s. XX

MONDARIZ. Un dos exemplos dos anuncios deste balneario publicado na revista Alfar en
1925. Esta foi unha das campañas publicitarias máis modernas debido ao seu plantexamento homoxéneo, o texto era sempre o mesmo e só se cambiaba a fotografía.

MAR BARROS

En branco e negro, sen imaxes suxestivas, en soporte papel moi lonxe dos ritmos musicais
atractivos que permite agora a televisión e que engancha, cada vez máis, a un destinatario resignado. Así era a publicidade no primeiro tercio do século pasado, cando as conservas Massó ou a auga mineral de Mondariz non atopaba competencia en Coca-Cola.
Unha fotografía da fachada da
xastrería pontevedresa La Villa de
Madrid xunto cun texto lapidario:
“Gran Xastrería. Neste acreditado
establecemento acábanse de recibir importantes remesas de xéneros para a próxima tempada, de
gran novidade e procedentes das
mellores fábricas do reino e estranxeiro”. Deste xeito comeza a
carreira dos anuncios ilustrados
con fotografía da man da publicación Galicia Moderna en 1897,
segundo explica Xurxo Lens, profesor da facultade de CC. Sociais.
Un arremedo á modernidade.
Establecementos comerciais,
xa fosen bastonerías, sombreirerías
ou xastrerías, fábricas, hoteis, balnearios, con importante presencia
nos anos 20, liñas de navegación e
algún producto como conservas ou
a auga embotellada eran o obxecto
principal dos anuncios con fotografía. A tese As orixes da fotografía publicitaria en Galicia: análise
de mostras e catalogación documental (1897-1936) de Xurxo
Lens e dirixida por Alberte Pena,
recolle e analiza este tipo de documentos no país. “Era unha época
na que a fotografía no país estaba
empezando, e aínda existía certa
confusión entre a publicitaria e a
informativa pola falta de conciencia deste material como documento. Por unha serie de factores conxugados a fotografía publicitaria

estaba nun estadio inferior ao que
acadara en Cataluña”, apunta Lens.
Por cinco céntimos o centímetro cadrado, as publicacións turísticas ou relixiosas feitas en pequenas vilas e patrocinadas polos comerciantes, a prensa periódica como as revistas Vida Gallega, Galicia Moderna, a viguesa Vida Popular, Coruña Moderna, onde se
publicou a primeira foto publicitaria na portada ou os traballos feitos
por Xosé Cao Moure (PPKO), calquera soporte era válido para unha
nova modalidade, onde a fotografía tiña carácter anónimo e estaba
lonxe da especialización.
Publicidade grotesca
Acostumados actualmente á su-

tileza, á maxia, á unha linguaxe
que apela ás sensacións e aos
sentimentos a publicidade de
principios de século pode parecer grotesca e tosca. Fronte o
pegadizo “que ben, que ben,
hoxe comemos con Isabel” onde as personaxes se alegraban,
desmesuradamente, de comer
este atún, a empresa Massó
preferiu retratar a todo o seu
cadro de persoal fronte a fachada da industria deixando patente a diferencia de clase entre os
traballadores e os propietarios,
unha tendencia típica da encorsetada sociedade de principios
de século, que se reflexa a través de moitas fotografías publicitarias.
Planos de fachadas, con rótu-

Un dos catro primeiros anuncios ilustrados con fotografías publicado na revista pontevedresa Galicia Moderna (1-5-1897).

los e escaparates, que tentaban
dar conta da presencia real do establecemento e acadar familiaridade co cliente. Fotografías realistas de grandes barcos para a
publicidade das liñas de navegación, para transmitir fortaleza.
Impoñentes máquinas para as industrias. Imaxes estáticas sobre
pés de foto que as veces rozaban
o irrisorio pero que respondían
satisfactoriamente as necesidades publicitarias da época.
O papel da muller
En Galicia, segundo constata
Lens no seu traballo, a muller
non ten presencia na fotografía
publicitaria, nin como destinataria dos productos anunciados
nin como estereotipo. Sen embargo, noutras partes do Estado
atópanse exemplos como a Perfumería GAL, que contaba co
galego Federico Ribas como director artístico ou co fotógrafo
especializado pontevedrés Ramón Barreiro, que se contrapoñen a esta tendencia.
Fotos exteriores, planas, retratando xente e anónimas. Así
comeza a camiñar un sector publicitario galego que na actualidade apunta cara cotas elevadas
con campañas como as de Estrella Galicia. “¿Teremos algo
especial?”♦
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Debaixo
da capa

Soños Eléctricos

César Lorenzo

LUÍSA VILLALTA

O

pasado día cinco, engurruñados dentro dun zx,
vin pasar tres dos moitos reis magos do oriente que
ese día estaban de choio. Un
pouco máis adiante, aproveitando un semáforo, abriron as xanelas do auto e botaron caramelos a uns nenos que pasaban.
Os nenos, temerosos nas súas
pequenas ambicións, parecían
demasiado ocupados repasando
todo o que lles pediran e os
descontos por broncas cos pais,
para perguntarlles se eran os
mesmos que acababan de ver
na cabalgata, os que viran en
cada un dos tres centros comerciais ou os das axencias de
mensaxeiros. Pero eu teño a
certeza de que bastantes dos nenos son quen de descobrir,
debaixo das capas de púrpura e
armiño made in Taiwan, os
niquis con moitos lavados dos
subcontratados nas empresas de
traballo temporal. Outra cousa
é que os nenos, nas súas pequenas ambicións, queiran facerse
á idea ou non, ou que lles interese descobrir o cotarro.
Polo que a nós respeita, galegas e galegos, debe ser polo
frío, o que son capas tampouco
nos faltan. Temos por acaso
unha capa ben grosa de fuel,
mais se queremos mirar o que
hai por debaixo, nunha
comisión de investigación que
ben merecemos aínda que só
fose polo ben que a estamos a
saber esixir, resulta ser como a
dos moitos reis magos, puro
glamour do poder, e se non tragamos con el, ficaremos sen os
carameliños das subvencións.
O escritor galego-catalán
Xulio Ricardo Trigo, nun artigo
en Avui, faise eco do tópico que
anda en boca do mundo civilizado: “os galegos merecen o que
lles pasa por votar a Fraga”.
Claro, en lugares algo máis cálidos, non se dan conta do asunto
das capas, esa rede de vasalaxe
que oculta a cativeza material, e
consecuentemente moral, e que
xoga coas necesidades,
ambicións e temores á pequena
escala de que están feitos os
concellos e parroquias galegas.
Das capas da dereita tamén
podemos pasar ás da esquerda,
como, por exemplo, a socialista
de Paco Vázquez baixo a que
está o traspaso político do PP,
entregado hai ben anos por González Dopeso, e aínda non sabemos que clase de capa está a negociar o banqueiro Botín nos últimos tempos na sede madrileña
do PSOE. E seguro que o xénero tamén lle chega alá ao Xulio,
iso que, para telas, as catalanas.
Pero este ano, os do poder en
Galiza xa se luxaron até as puras
entretelas e nen así se dan quitado o disfarce. A ver se desta os
galegos botamos ben as contiñas
e non nos compensa seguir a facer como que cremos nos reis
magos. E xa non só polo engano
e o ridículo: é que non hai caramelos dabondo.♦

Dezaoito buratos sen precisar caddy
O golf ten unha historia ben longa no mundo dos videoxogos.
Despois do fútbol e o baloncesto, é o deporte que máis simulacións ten, xa desde os tempos
do Amiga ou os Amstrad CPC.
O certo é que as características desta disciplina adáptanse
perfectamente á estrutura dos videoxogos. Ten precisión, diferentes tipos de golpes e de paus, influencia ambiental, como o vento,
os bancos de area ou as lagoas.
Todo isto facilitou que moitos xogadores se apaixonasen por un
deporte que, na súa versión real,
é aínda hoxe algo elitista.
Os programadores adoran os
xogos de golf porque teñen a
oportunidade de evolucionar
constantemente nun contorno
agradábel, onde as sucesións
non precisan ser rápidas nin
cómpre recrear todos os anos os
motores gráficos e de xogabilida-

O golf e o star system

de ao gusto dos novos usuarios.
De feito, a industria dos videoxogos aplicouse na recreación dun
xeito meticuloso, ampliando o
detallismo en cada tempada. Só
por poñer un exemplo, os xogos
pasaron de considerar o golfista
un simple bonequiño encargado
de lanzar a pelota a dotalo de todos os elementos físicos, desde
sombreiro ata os famosos pantalóns a cadros.

Coa chegada de Tiger Woods á
elite do golf mundial, a Nike viu
un novo mercado para os seus
produtos a partir de certa xeneralización do deporte. Igual que
a empresa téxtil, a industria
dos videoxogos decatouse de
que ter unha estrela é a mellor
garantía para vender. Por iso o
histórico PGA Tour leva agora
tamén o nome do golfista estadounidense.
Este Tiger Woods PGA
Tour 2003 que EA desenvolve
para playstation 2 (59,95 euros) pretende ser un simulador
case perfecto das sensacións
que un practicante de golf ten
ao se achegar ao green e ollar
de fite o burato. Nunca antes
fora tan difícil meter a pelotiña
no furado cunha pantalla de
por medio. Para conseguir non

baixar do par hai que atender
ao vento, ás inclinacións do terreo, á distancia. Ata a un pé
de distancia, cómpre dar moitas voltas ao redor da pelota
para non errar.
Os amantes dos espacios
abertos gozarán coa serie de
percorridos, cheos de atrancos
e unha herba con aparencia tan
natural que ata dan ganas de
estomballarse á sombra. A precisión na captación de paisaxes
trasládase tamén á luz (diferente segundo a hora do día).
No aspecto estritamente da
xogabilidade, o xogo está feito
ao xeito dos de coches. Saímos
cun golfista “de serie” e temos
que ir “comprando” “extras”, como frialdade, precisión, forza…
Para iso, teremos que ir vencendo torneos polo mundo
adiante e enriquecendo o noso
curriculum aos poucos.♦

Meu Santo, Miña Santiña

francisco a. Vidal

San Vicente: mociño presuntuoso
O oscense Vicente, fillo de nobre
familia en tempos do emperador
Diocleciano, acolleuse ao consello e ás ensinanzas do bispo Valerio, quen, vendo a capacidade
de traballo e disciplina, así como
a súa facilidade de palabra e persuasión, decidiu nomealo diácono e delegado seu en temas de
ensino e catequeses.
Pola data na que se sitúa o seu
martirio, Vicente representa a vitoria da luz sobre as tebras, da primavera anunciada sobre o duro inverno que aínda pervive, a do día
sobre a noite; a victoria, en fin, do
cristianismo sobre o paganismo.
ando o procurador na Tarraconense, Daciano, recibiu a
orde de atar en corto os cristiáns, non dubidou en mandar
prender a Valerio e o seu diácono
Vicente e levalos para ser xulgados en Valencia. E como era de
agardar, no interrogatorio que lle
fan, os xuíces diríxense ao de
máis alta dignidade, pero Vicente, convencido da súa oratoria e
do seu especial dote para as discusións, pediulle permiso ao bispo para responder el por ambos,
facendo apoloxía da súa crenza e
desprezando as leis romanas, o

C

que, como é lóxico, alporizou o
xuíz, levando a Daciano a a chamarlle “mociño presuntuoso’; e
condenouno a ser torturado publicamente nun poldro, agardando que, á vista de todos, se arrepentise de tanta insolencia coa
autoridade.
ero Vicente, convencido de
estar en posesión da verdade absoluta, aínda que os
seus membros estaban a punto
de esnogarse, entre volta e volta
de torca herraba e proclamaba a
súa fe, tan teimudamente, que o
propio Daciano se cabreou cos
verdugos, por non ser máis eficaces co propósito de obrigalo a
pedir perdón publicamente.
Os verdugos pensaron que,
para non pasarse co reo e provocar unha morte prematura, era
mellor cambiar de técnica e rabuñarlle a carne con ferros e garfos afiados. Pero Vicente, co corpo cuberto de sangue, seguía
proclamando a súa verdade e insultando os xuíces, dicíndolle ao
procónsul en voz alta e clara:
“Canto máis grande é a túa rabia
maior é a miña alegría”.
(Daciano simboliza neste relato os males e sufrimentos do

P

inverno, contra qúen Vicente loita sen máis armas que a súa palabra e a esperanza no futuro.)
Desesperados, os verdugos
acordaron poñelo sobre unha
grella, e botarlle sal sobre as feridas para que a dor fase en aumento, pero a resistencia física
do mozo desesperaba a todos,
pois por moito que avivaban os
carbóns non conseguían facelo
calar e menos pedir perdón polas
insolencias que soltara e seguía
soltando contra a autoridade.
aquela, temendo que o reo
finase sen se arrepentir, decidiron metelo nun calabozo frío e húmido, pero co chan
cuberto de anacos de louza, para
que non puidese deitar o corpo
chagado. Mais a estas alturas do
martirio Vicente só sentía o seu
propio delirio, e antes de expirar
proclamou que se encontraba gozando da gloria, que uns anxos
entraban a recollelo e que o lúgubre calabozo era un xardín luminoso e cuberto de flores.
Pero ao igual que o inverno
acaba finando fronte o empuxe
da luz e da calor, Daciano sentiuse vencido, e para non dar un
mártir máis á cristiandade, man-

D

dou que o seu corpo fose exposto sobre a terra, para que as aves
o depenicasen, e entón, un corvo,
ave negra e símbolo da morte en
tantas ocasións, converteuse no
seu fiel protector, baixou e ficou
revoando sobre o cadáver, para
que ningún paxaro ou fera se
acercase a el.
mpotente, Daciano aínda
mandou que arroxaran o seu
corpo ao mar cunha pedra atada ó pescozo. Sen embargo, nada
se pode facer contra as leis da
natureza nin contra a vontade da
fe, e o corpo do mártir saíu a flote e recibiu cristiá sepultura.
Cóntase que, moitos anos
máis tarde, cando os mouros conquistaron Valencia, o cadáver de
Vicente fuxiu para o cabo que
hoxe leva o seu nome, no extremo sudoeste da península, onde
se lle ergueu unha ermida, ata
que Afonso Henriques, no 1148,
trouxo os seus restos para Lisboa.
A lenda portuguesa que refire
este episodio, asegura que non
foi o defunto quen fuxiu, senón
uns corvos quen transportaron os
seus restos ata o citado cabo, e
por iso hai dous corvos no escudo lisboeta.♦

I

FRANCISCO CARBALLO

O

17 deste mes, o Concello de Pontevedra
abre o “Ano
Bóveda” ao cumprirse o
centenario do nacemento
deste guieiro galego. Vai
compatir con Antón Avilés
de Taramancos as homenaxes da cidade.
Alexandre Bóveda
Iglesias, naceu en Ourense,
1903, de pai carpinteiro e
nai ao coidado de sete fillos.
Alexandre criouse nun
ambiente de traballo,
deporte, escola e sentido da
existencia. Unha educación
reinvidicativa. Un día, mentres o seu pai lía o xornal,
oiu a un burgués transeúnte
dicir con surpresa e disgusto: “¡ata os obreiros len!”.
Tal visión das diferencias
sociais serviulle de aguillón
no logro de empeños
instructivos.
Bóveda é un dos primeiros economistas galegos, en
A Nosa Terra, 1935-1936,
escribiu artículos comentando os aspectos económicos
do Estatuto de Autonomía a
plebiscitar en xuño do 36.
Propúñase redactar un tratado de Economía Galega.
Como principios base sostiña o libre cambio, a
intervención do estado para
suplir e aumentar os instrumentos de benestar común e
o cooperativismo Coincidía
en aspectos de intervención
pública con Keynes.
Bóveda foi o máis duradeiro dos secretarios do PG.
Desde ese posto serviu de
“motor de explosión” do
Partido, segundo frase de
Castelao. Fixo do PG un
partido de masas; transformouno de partido de
intelectuais nun interclalsista con predominio maior
cada día de campesiños e
obreiros; liberouno dos conciliábulos tan asumidos polo
clientelismo da época; aceptou democratricamente
decisións das que non gostaba; sufriu desterro, como
Castelao, no 1934 por inquina do”lerrouxismo”
decrépito.
Bóveda tiña unha formación cristiá non de orixe parroquial ourensá, senón de
grupos de militancia cristiá
social do talante da XOC
belga. Mantivo fidelidade á
República e a Galiza e os
sublevados do 36
condenárono en xuizo
vergoñento á morte. O seu
proceso é un modelo de
vivencia cristiá, amor á
familia, dedicación á patria
galega e honradez cidadá.
Revisar ese proceso é unha
esixencia para a nosa
educación cívica. Alexandre
Bóveda é o exemplo máis
radical e brillante dun galeguismo progresista,
♦
ecuánime e valeroso.♦
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NOVIDADES

Alexandre
Bóveda,
1903-1936

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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O Trinque
Kaiak no río Tea
O Clube de kaiak Río Tea
prepara unha actividade lúdica aberta a todos os que gusten do deporte da canoa. O
vindeiro sábado 18 de xaneiro, en Mondariz Balneario

organízanse dúas rutas de
kaiak. Unha delas conduce
desde a ponte de Barciademera ata Mondariz. A outra
vai de Mondariz Balneario a
Ponte Fozara.♦

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.

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

BECAS
UNIÓN-FENOSA 99

Continúa
co seu
programa o
Centro
Galego das
Artes da
Imaxe, na
CORUÑA,
no que
figura un
ciclo
adicado ao
Eurowestern.

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

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

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

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

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

Cambados
■ TEATRO

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

Carballo
■ 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
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes
da Imaxe (Durán Loriga 10)
ofrece, durante este mes, un
ciclo adicado á Nouvelle
Vague que abranxe desde os
precedentes, o documental,
curtametraxe así como o
momento central desta corrente. Esta semana proxectarase, este xoves 16 ás
20:15 h. e o venres 17 ás
18:15 h. As diabólicas, de
Henri-Georges Clouzout
(1955); este mesmo día poderemos ver ás 20:45 h. a fi-

ta Les enfants terribles dirixida por Jean Pierre Melville (1949); o martes 21 e
mércores 22 das 20:15 en
diante proxectaránse os documentais VanGogh, Gernica, Les statues meurent
aussi e Nuit e Resnais e
Tout la memoire du monde
de Alain Resnais. O xoves
23 ás 19:45 h. poderemos
ver La pyramide humaine
(1959, Jean Rouch); o sábado 25 haberá sesión doble
coa proxección de Ascensor
para o cadalso (1957, Louis
Malle) áss 18:15 h. e Une
vie (1958, Alexandre Astruc) ás 20:45 h. A programación do resto da semana
complétase coa proxección
de curtametraxes mudas o
sábado 18 ás 18:15 h. seguidas pola fita A virxe da luxuria (2002, Arturo Ripstein), que tamén se proxectará o luns 20 ás 20:15 h. O
venres 24 ás 19:45 h. poderemos ver o Eurowestern O
bo, o malo e o feo (1966,
Sergio Leone). Máis información en www.cgai.org.

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.

PICASSO NOVO
A Fundación Barrié presenta esta mostra, monográfica,
por vez primeira no Estado,
sobre os primeiros anos do
artista e que abranxe desde
as súas criacións en Málaga

ata o ano 1906, cando inicia
a súa etapa cubista. Incluirá
máis de un cento de obras
da adolescencia e xuventude e poderase aprezar a evolución da súa formacion como pintor, recollendo momentos estilísticos da súa
carreira como a etapa azul.
A mostra vai facer un especial fincapé na etapa coruñesa do artista e presentarase, por vez primeira, unha
selección significativa de
obras deste periodo, que
non foi exhibida ata o momento. Ata o 17 de marzo.
Para máis información visitar www.fbarrie.org.
■ MÚSICA

MARDI GRAS
Esta sala servirá de escenario para os concertos da
banda pop-rock coruñesa
Scandal que tocará o venres 17 ás 22:30; o prezo da
entrada é de 3 euros. A banda de drug rock murciana
Schwartz vai actuar o sábado 18 á mesma hora. Máis
información en www.mardigras.com.

REFLEXO DA ALMA
Título da mostra que podemos ver de Pancho Castelo, dentro do ciclo Os nosos
artistas, que acolle a biblioteca González Garcés. Ata
o 29 de xaneiro.

PIRANESI,
ARQUITECTO DE

ROMA

Desde este xoves 16 de xaneiro ata o 1 de marzo, a

■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO 1930-1980
Esta mostra sobre a obra e
vida do artista vai poder ser
visitada ata o 2 de febreiro
no Museo dos Muíños.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

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

non volva pasar, para solidarizarnos con todo o país e para conservar os nosos espacios naturais, fan este festival. Os grupos
participantes son Repique na
Vrea, folc de Fene; Matraka
Perversa, ska-rock da Estrada;
Peepin Tones, ska de Madrid; e
Keltoi, oi! de Vigo.♦

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.
■ TEATRO

DOMINGOS A ESCENA
Esta aposta polo teatro
afeccionado do concello leva ao centro cívico de Caranza os domingos ás 19 h.
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.

Lugo
■ CONFERENCIAS

HELENA LÓPEZ LORES

MESOPOTAMIA

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

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.

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

Agora
mesmo
temos dúas
mostras
adicadas a
Laxeiro,
unha en
CULLEREDO
e outra en
VIGO.

■ EXPOSICIÓNS

JAIME L. LÓPEZ ARIAS
O edificio multiusos da
Xunta acolle unha mostra
das súas acuarelas.

MODESTO FERNÁNDEZ
As súas pinturas e instalacións estar expostas ao público na sala Wootelo.

ROBERTO GONZÁLEZ
A sala Clérigos acolle, ata o
11 de febreiro, unha mostra
do seu traballo.

Carteleira
Carteleira

☞

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.

☞

Esta é a mostra que podemos ver sobre o traballo de
Carlos Montero na galería
Arte Imagen ata o 12 de febreiro.

Culleredo
Culleredo

Escolma de pezas do Centro Galego de Arte Contemporánea que podemos ollar
durante estes días no CC
Torrente Ballester.

INSTITUCIÓNS E
CULTURA

ILUSTRACIÓNS

A asociación cultural Treme a Terra de PONTEDEUME organiza un
ano máis este concerto, que desta volta terá como tema a Defensa dos Ríos e das Rías, na Pista
Polideportiva, frente á gasolineira, este venres 17 ás 21 h. Tristemente as nosas costas están outra
vez contaminadas. Para que esto

GRAVADOS DO CGAC

■ CONFERENCIAS

E

VIII Concerto
Concerto Solidario

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

A Domus acollerá todos os
días, ata o venres 24, a proxección desta popular fita
en formato IMAX.

■ EXPOSICIÓNS

C U L T U R A

ALMUDENA
FERNÁNDEZ

O REI LEÓN

Co obxectivo de dar a coñecer a súa función e de aproveitar os recursos que nos
ofrecen as institucións culturais, vai ter lugar un ciclo
de charlas. A primeira terá
lugar o xoves 16 e versará
sobre o Consello da Cultura
e a defensa dos nosos valores. O 30 de xaneiro, César
Lendoiro impartirá outra
charla que versará sobre
Deporte e cultura. Serán na
sala de conferencias da
Fundación Caixa Galicia
ás 20 h.

D E

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.

☞

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 servi-

cio –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.

☞

OS LUNS AO SOL.
Vida e peripecias de varios reconvertidos do naval
que non atopan emprego. Re-

trato da sociedade que non sae
na televisión. Levar prozac.

☞

O OUTRO LADO DA
CAMA. Cunha temporada longa en carteleira, esta comedia española está a emular o
éxito de Air-Bag. Ligues e infidelidades de dúas parellas mozas. Boas interpretacións, humor abundante e dous ou tres
momentos de tirarse polo chan.

☞

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.

☞

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 alternati-

va está nas dúas mulleres da fita. Protagonizada por Mercedes
Sampietro e Federico Luppi.

☞

O IMPERIO DO LUME. Por acidente, un rapaz esperta a un dragón que leva milenios hibernando e esa
especie esténdese tan rápido
que case remata cos humanos.
Anos despois, o rapaz, xa home, loitará contra eles.

☞

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

☞

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

Pontedeume

Aniversario de José Martí
Martí
Con motivo do aniversario do nacimento de José Martí organízanse
polo país varios actos conmemorativos. En LUGO celebrarase unha
mesa redonda este xoves 16 ás
19:30 na antiga Escola de Maxisterio (Avda. Ramón Ferreiro) na que
participarán Gerard Lelièvre,
Anisia Miranda, X. Neira Vilas e
Fernando Pérez. En SANTIAGO tamén haberá unha mesa redonda,
baixo o título Martí na Cuba ac-

■ ACTOS

tual, o martes 21 ás 20 h. na facultade de Filoloxía, Salón de Graos,
na que participarán Iolanda Novo,
un representante do consulado,
Herminio Barreiro e Francisco
Fernández Rei. En VIGO celebrarase o mércores 22 na sede da
Federación de AA VV (Praza da
Princesa) ás 20 h. coa participación
de X. Alonso Montero, Gustavo
Luca, Anxo Angueira, Laura
♦
Landeira e Moncho Leal.♦

OBRDOIRO
PARA CRIANZAS
Este venres 17 na Casa da
Cultura, organizado por
Treme a Terra, a partir das
17:30 horas para que as nenas e nenos podan construir
xoguetes con material de
refugallo, para o que terán
que levar latas, vasos de iogur, tubos de cartón....
■ EXPOSICIÓNS

XII FESTIVAL DE JAZZ
As fotografías de Xosé Reigosa e de John Van Schilt
sobre este acontecemento
van estar expostas no club
Clavicémbalo durante a segunda quincena de xaneiro.

V PREMIO
EIXO ATLÁNTICO
As obras participantes neste certame de pintura poden
ser visitadas no centro cultural Uxio Novoneyra.
■ MÚSICA

D’JAZZ3
Este proxecto musical de
jazz latino formado por galegos, cataláns e arxentinos
vai encher coa súa música
enérxica e e con moita paixón a sala Clavicémbalo este xoves 16.

ALBERTO PÉREZ
Música de autor no Clavicémbalo o venres 17. En
Tiempo de baile, o seu último traballo, deleitanos co
seu bon facer guitarrista.

FESTIVAL
CLAVI METAL
O sábado 18 o Clavicémbalo contará coa actuación
dos grupos Mizar, Talesien e Laten nunha noite
adicada aos seguidores do
metal. Información en
www.clavicembalo.com.

JORGE RETAMOZA
(TANGO XXX)
Este quinteto de tango, liderado polo seu saxofonista, ofreceranos a súa versión do Buenos Aires actual
o xoves 23 no club Clavicémbalo.

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.
Alberto
Pérez tocará
este venres
17 no
Clavicémbalo
de LUGO.

DIE AWAY
Este grupo de hard rock lucense participará, xunto con
Kertuler (nu-metal, Noia),
nunha noite de rock no Clavicémbalo o sábado 25.

■ TEATRO

IMAXES MAIORES

SOÑO DUNHA

Esta é a mostra de fotografía que a Sala de Exposicións do Concello acolle
ata o 31 de xaneiro.

NOITE DE VERÁN

A compañía Aquibla representará este clásico o venres 17 ás 20:30 h. no auditorio Gustavo Freire, dentro do programa da III Mostra de Teatro Clásico.

Pontevedra
■ ACTOS

ANO BÓVEDA

Maceda
■ 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.

Moaña
■ MÚSICA

ROLADA
DAS CANTIGAS
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.

Ogrobe
Ogrobe
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS MASIDE
A galería Sargadelos acolle
esta mostra sobre o pirtor
galego ata finais de xaneiro.

Or tigueira
■ EXPOSICIÓNS

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

Ourense
Ourense
■ CINEMA

PROXECCIÓN
SOLIDARIA
O cineclube Padre Feixóo
estreará o vindeiro xoves

23 a película 11, 9, 01. Once de setembro, en doble
sesión, ás 20:30 e 23, no teatro Principal, que cede a
sala gratuitamente, sendo
toda a recadación en beneficio dos afectados pola
maré negra. A proxección
responde á iniciativa común tomada pola Federación de Cineclubes de Galiza, que se fai cargo de parte
dos custes de proxección,
colaborando Alta Films (na
Galiza Baños Films) que
cede a película. Once de setembro é unha coprodución
entre Francia e Gran Bretaña que reuniu a once directores de todo o mundo para
que reflexionaran sobre o
que supuxo o atentado ás
Torres Xemelgas. Os directores son o exípcio Youssef
Chahine; o israelita Amos
Gitaï; o xaponés Shohei
Imamura; o mexicano Alejandro González Iñárritu; o
francés Laude Lelouch; o
británico Ken Loach; a iraniana Samira Makhmalbaf;
a india Mira Nair; Idrissa
Ouédraogo de Burkina Faso; o estadounidense Sean
Penn; e o bosníaco Danis
Tanovic, que dan lugar a un
políptico que vai moito
máis alá do atentato para
falar do mundo actual.

MIGUEL REY
Unha mostra do seu traballo fotográfico pode ser
visitada na Casa da Xuventude.

LO RARO QUE ES VIVIR
Mostra adicada á escritora
Carmen Martín Gaite
que poderemos visitar, ata
este domingo 19, no Museo Municipal (rúa Lepanto 6).

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

GRAVADO CAIXANOVA
A aula de cultura Caixanova acolle a VII edición desta Bienal Internacional, ata
o 26 de xaneiro.
■ TEATRO

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

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.
■ CINEMA

PELÍCULA SOLIDARIA
O teatro Principal acollerá esta proxección do Cineclub co obxectivo de
recadar fondos para o financiamento do voluntariado que traballa na limpeza de praias. O custo da
entrada é de 3 euros + a
vontade.

SON DE MAR
Esta fita dirixida por Bigas Luna poderá ser vista
o mércores 22 ás 20:15 h.
e ás 22:15 h. no Espacio
para a Arte Caixa Madrid
da man do Cineclub dentro da súa programación
de Cine de Actualidade. O
mércores 27 vaise proxectar a película O bico da
morte no ciclo adicado á
Historia do Cinema no
mesmo lugar e ás mesmas
horas.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

BINOMIO

J. GRANGEL

DE ELLAS

Mostra de óleos de Faustino Ucha, ata o 31 de xaneiro, no Casal de Ferreirós
(Avda/ Andurique 43).

Anna Bordonada coas
súas fotografías pon en
evidencia as incomodidades ás que están sometidas
as mulleres e que, moitas
veces, se presentan baixo
apariencia
agradabel;
Marta Espinach presenta
na súa pintura mensaxes e
información a xeito de xeroglífico que obriga a reinterpretar a información; e
Anna Olivella utiliza acríclicos con cera e ausencia
de cor sobre madeira conseguindo unha apariencia
fotográfica, criando un ar
irrela que sitúa a obra entre a figuración e a abstracción. Tres mozas catalás que presentan por vez
primeira a obra no noso
país, desde este xoves 16
ata o 1 de marzo, non sendo entre o 10 e o 20 de febreiro que pecha a galeria,
Marisa Marimón, por mor
do ARCO.

A sala Teucro acolle unha
mostra das súas pinturas
que poderá ser visitada ata
o 4 de febreiro.

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchez que podemos visitar, ata o 8 de febreiro, nas salas Caixanova.
Un percorrido polo sufrimento dos máis pequenos e
dos adultos que viviron toda
a súa vida conflitos armados de diversas partes do
mundo.

SUR
Eduardo Expósito titula
deste xeito as fotografías
que ten expostas en El Masón ata o 31 de xaneiro.

ILONA MAIER
A Petite Galerie de Teo
acolle unha mostra do seu
traballo fotográfico.

JENARO CARRERO
(1874-1902)
Exposición antolóxica, conmemorativa do centenario
do seu pasamento, no edificio Sarmiento do Museo de
Pontevedra.

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

P. de Trives
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra itinerante 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 e Perejaume, entre
outros. Durante xaneiro no
Centro Comarcal.

Santiago

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

■ CINEMA

NOITE E NÉBOA
O cineclube Compostela
adica unha noite ao director
Alain Resnais coa proxección desta película e de O
pasado ano en Marienbad.
Será o mércores 22 na facultade de Ciencias da Comunicación ás 19 h. e ás
22:30 h. en versión orixinal
con subtítulos en español.
O mércores 29 á mesma hora no mesmo lugar poderemos ver Johnny Guitar
(Nicholas Ray, 1954).
Máis información en cineclub@galeon.com ou no
telf. 630 682 339.

A LIÑA DE SOMBRA
Ciclo co concello que se
desenvolve no teatro Principal ata o domingo 19. Nel
poderemos ollar fitas como
Ed Gen, de Chuck Parello; Lolita, de Stanley Kubrick; Spider, de David
Cronemberg; Apocalipse
now redux, de F. Ford
Coppola; e Aro Tolbukhin, en la mente del asesino, de Lydia Zimmermann, Agustí Villaronga e
Isaac P. Racine. Hai sesións ás 17:45, 20:30 e
22:45. O prezo da entrada é
de 2,40 euros e o bono para
seis películas costa 10,80.
■ CONFERENCIAS

APRENDER A EDUCAR

Ata o 19 deste mes, o museo Municipal acolle unha
mostra do seu traballo.

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

A galería Visol adícalle un
espacio á súa pintura ata o
30 de xaneiro.

En OURENSE
podemos
ollar a VII
Bienal de
Gravado
Caixanova.
Na
ilustración
unha obra
Mikael
Kihlman,
premiado
na anterior
edición.

■ MÚSICA

PEDRO RUIZ BOFILL

ARTURO CIENFUENTES

Nº 1.065 ● Ano XXVI ●
Do 16 ao 22 de xaneiro de 2003

Nº 1.010 ● Do 26 de

PSIQUIATRÍA PARA
PAIS E EDUCADORES

A Dra. María J. Mardo-

De meniñas
e soños é o
espectáculo
que
presenta
Dobrexiro
Danza, este
xoves 16 e
venres 17,
na sala
NASA de
SANTIAGO.

Nº 1.065 ● Ano XXVI ●
Do 16 ao 22 de xaneiro de 2003

Nº 1.010 ● Do 26 de

mingo aproveitará a presentacion deste libro para falarnos sobre o tema, o venres
17 ás 20 h. na aula sociocultural Caixa Galicia.
■ DANZA

DE MENINAS...
E SOÑOS

Dobrexiro Danza presenta, na sala Nasa, este novo
proxecto para o que contan
coa participación dun histórico da danza contemporánea no Estado, Francesc
Bravo, que participa como
artista convidado. Poderemos velos o xoves 16 e
venres 17 ás 22 h. e o sábado 18 ás 23 h.
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL PESQUEIRA
A Casa da Parra acolle unha mostra da súa obra pictórica.

Convocatorias
LIMPEZA DE PRAIAS
Galiza Nova de Compostela organiza,
máis unha vez, duas saídas para tirar o
chapapote das costas e contribuír a recuperar canto antes os recursos naturais, fonte de traballo, cultura, lecer,
vida...que agora están desfeitos. Será
os domingos 19 e 26 de xaneiro, probabelmente con saída ás 8.30 h. da mañá da Igrexa do Pilar. Para te anotar tes
que chamar ao 620 195 261 o antes posíbel. Non é necesario levar material
nengún, aínda que é moi recomendábel
levar camisolas, calcetíns... para mudarse. Máis información en www.galizanova.org.

OBRADOIRO DE
ESCRITURA TEATRAL
Organizado pola Aula de Teatro da
Universidade de Santiago, os obxectivos están centrados en estimular a escrita teatral entre a xente máis nova, no
ámbito universitario, mais tamén na-

queles sectores afíns á arte drmática.
Por outra parte, a presencia de autores
galegos xa consolidados e de prestixio
neste taller pode constituír outro xeito
de afortalar o seu propio traballo e o
daqueles que se inician. Celebrarase
todos o mércores desde o 22 de xaneiro ata o 28 de maio, de 20 a 21:30 no
Colexio San Xerome, impartido por
Roberto Salgueiro. A matrícula xa se
pode facer no Vecerretorado de Extensión Cultural por 20 euros os universitarios, e por 40 os que non o sexan.

V ENCONTRO DE PROFESORES
DE LINGUA PORTUGUESA
Entre o 29 e o 31 de xaneiro terá lugar
este encontro dirixido a docentes, formadores e interesados na didáctica da
lingua portuguesa. Está organizado pola Associação de Professores de Portugués en Aveiro. Para inscricións e información chamar ao +35 213 861 766
ou aprofport@app.pt.

CERTAME DE CARTAS DE AMOR
Poderase participar neste concurso en
dúas categorías diferentes: menores ou
maiores de 16 anos. A extensión máxima será de dous folios, mecanografados a dobre espacio e en galego. Deberán entregarse acompañados dun sobre
fecho no que se incluirán os datos do
autor, nome, enderezo, teléfono e fotocopia do DNI. As cartas deberán ser
entregadas na OIX do Concello de
Cangas antes do 1 de febreiro.

XXVIII CERTAME LITERARIO
‘J.Mª FRANCO DELGADO’
A Cátedra José Mª Franco Delgado convoca este certame para novos escritores.
O premio está dotado de arredor de 600
euros e unha Placa artística e concederanse tantos accésits como o xurado considere oportuno. Os traballos que se presenten non poderán ter sido premiados
noutros certames nin publicados por ningún medio de impresión. Serán relatos

de carácter libre, escritos en castelá, se
ben se valorará como mérito que se resalten os valores humanos. En canto a
súa extensión deberán presentarse un mínimo de catro folios e un máximo de oito. Entre os participantes poden atoparse
todos aqueles españois que o desexen
sempre que teñan cumpridos os 18 anos
e non rebasen os 35, quedando excluídos
aqueles mozos que alcanzaron o galardón nas últimas cinco edicións. Cada
concursante só poderá enviar un orixinal
con tres copias asinado cun pseudónimo.
O relato debe enviarse nun sobre pecho
no que se incluirá unha ficha cos datos
persoais do autor e unha fotocopia do seu
DNI, pois só deste xeito se pode comprobar a idade real do participante. Todas
aquelas persoas que estean interesadas
en presentarse a este certame deberán enviar a documentación necesaria antes do
31 de marzo na Fundación Municipal de
Cultura de San Fernando en Cádiz ou en
calquera sucursal de Caja Sur.♦

BERTA CÁCCAMO
Sinestesia, a
cor da
música é
como titula
Fernando
Pereira a
mostra que
ten na
galería J.
Lorenzo de
SANTIAGO.

Vai expor os seus debuxos e
óleos ata o luns 20 na galería Trinta.

fo van ter lugar actividades
para os cativos. O venres
17 terá lugar un taller de siluetas creativas que se chamará Tesoiras divertidas.
O venres 24 e o sábado 25
celebrarase un curso de
sombras chinesas impartido
por Tanxarina títeres.

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

ta a súa mostra de pintura
que poderemos ollar na
Casa da Xuventude ata o
24 de xaneiro.

ANA FERNÁNDEZ
Mostra a súa colección de fotografías, titulada, Jardines,
desde o venres 17 ata o 12 de
xaneiro na galería Vgo.

FONDOS DA
FUNDACIÓN GRANELL

MAQUILLAXE
DE EFECTOS

OLGA GONZÁLEZ

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).

O Centro Veciñal e Cultural de Valadares realiza,
dentro da programación infantil, este obradoiro, o sábado 18 ás 6 do serán no
seu Auditorio, para todas
aquelas persoas que queiran aprender a facer feridas,
cortes, moratóns, etc.

La galería acolle as pinturas desta artista ata o 30 de
xaneiro.

■ CINEMA

F. FERNÁNDEZ
DEL RIEGO

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

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.

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
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

NOVOS TALENTOS
DE AROUSA
Concerto de rock, titulado
Bitch for you, das bandas
Stay Pretty, Palavra Maestra e Vado Permanente,

LA ARTÍSTICA
gañadoras da última edición de Novos Talentos de
Arousa, que van tocar o xoves 23 ás 21:30 h. na sala
Nasa para darse a coñecer
no panorama musical. Entrada a 5 euros, antecipada,
e 6, na billeteira.

JAM SESSION
Para a noite do martes 21
esta é a oferta que ofrece (a
partir das 22:30) o DadoDadá jazz club. Ademais, o
xoves 23 actuará neste local
Nuno Ferreira Trio; e o
xoves 30 Raul Alcober.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este 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.
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Esta proposta teatral recolle
o gusto de vivir, bailar e
cantar fronte ao noso medo
constante á morte. Mestura
de realizade e ficción, actores e personaxes. Un espectáculo de reconciliación co
teatro onde a risa e o crú, a
levedade e a madurez se
xuntan para conversar co
espectador de ti a ti. Poderemos vela no teatro Galán do
mércores 22 de xaneiro ata
o 1 de febreiro ás 22 h. Máis
información en www.tea-

trogalan.com.

69 CIGARRILLOS
A compañía extremeña Labotika presenta, por vez primeira, o seu traballo na sala
Nasa. Trátase dun cabaret
que mistura o teatro, a música co descaro propio dos espectáculos de variedades
para falar sen tapuxos do sexo e o amor a través das experiencias persoais dunha
ampla gama de personaxes.
O venres 24 ás 22 h.

Película rodada na empresa
metalúrxica La ArtísticaSociedad Alonarti en 1923
polo cineasta José Gil e que
se proxectará este xoves 16
no auditorio de Caixanova a
partir das 20 h. con entada
libre. Este acto serve para
inaugurar o ano académico
03 ao Instituto de Estudos
Vigueses (IEV) e nel intervendrán Xerardo Gonzalo
Martín, xornalista; Xavier
Romero Fadrique, director
de Alonarti Envases; e Xerardo Sacau Rodríguez,
director do IEV.

CRISTINA LEITE
Xunto con Sonia Navarro,
ten aberta unha mostra de
pintura e escultura na galería Ad Hoc.

Unha lenda viva, título da
mostra que sobre este intelectual galeguista poderemos 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.

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

O CADRO MÁIS
BONITO DO MUNDO

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

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

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).

ATLÁNTICA 1980-1986

■ ACTOS

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.

LIBROS PARA SOÑAR

CARDINALES

Nesta librería da rúa Triun-

O edificio do MARCO antes

Tui
■ EXPOSICIÓNS

X.M. TOMÉ
Inaugura unha mostra da
súa pintura este venres 17
na galería Trisquel e Medulio, onde permanecerá ata o
8 de febreiro. Del dí S. García Bodaño “Unha pintura
áspera e traxica, na que
apenas alentan uns seres
humanos diante dun fondo
de lusco e fusco, valeiro de
paisaxe e carregado dunha
mesta pesadume”

JANNY LUIS
Mostra do seu traballo pictórico na galería Área Panorámica ata o 31 de xaneiro.

Vigo

■ EXPOSICIÓNS

XAIME LAMEIRO
Vida titula este xove artis-

LAXEIRO,
OBRA GRÁFICA

Exposición formada por ca-

A brazo
partido será
representada
no teatro
Galán
compostelán
a partir
do mércores
22.

Mostra de
pintura de
X.M. Tomé
na galería
Trisquel e
Medulio de
TUI.

Anuncios de balde
■ Quero ponherme em contacto com
pessoas comprometidas que pensem que outro mundo é posibel; interesados/as em trocar ideas e tentar
formar um grupo para façer algo
práctico, axudar, apoiar e programar
as ideas dos movementos que luitam
pela liberdade en todo o mundo. André, tlf: 619 488 716.
■ Busco traballo: repartidor, dependiente, dinamizador cultural, libreiro,
peón... o que sexa con tal de non ter
que emigrar ás Canarias. Manuel
616 354 911.
■ 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.
■ 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.

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.

A Rede

DAWHOLLENCHILADA
O venres 24 actuarán na sala
Nashville das 24 h. en diante.

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.
■ 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.

■ Precísase persoa para atender
tenda de alimentación ecolóxica e
artesán en Santiago. Razón no telf.
630 069 636.
■ Realizamos traballos de bioconstrución. Telf. 981 513 273.
■ 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.
■ 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 con-

tidos en páxinas electrónicas. Teño
coche e residencia en Compostela.
Verónica, telf. 630 915 792.

ALTERNATIVA
DEMOCRÁTICA GALEGA

■ 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

■ 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.

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

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

■ 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.

■ 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.

www.gratisweb.com/alternativadegalicia
Aínda que o pareza, non é un novo partido, é unha páxina electrónica satírica
dunha suposta organización política liderada por Xosé Cuíña. Coñeza as súas
propostas e o seu organigrama, con Barreiro, Baltar, Cacharro e, como non,
Paco Vázquez.♦

■ EXPOSICIÓNS

LATEXOS
Esta é a mostra que Estrella Naseiro ten aberta, ata o
30 de xaneiro, no Parador.

OS ECOLATAS
¿Axúdasnos a salvar o
planeta? Este é o título da

■ MÚSICA

AROAH +
GREG WEEKS
Irene R. Tremblay –Aroah–
é un caso atípico na música
española, pola valentía e
descarnado achegamento ao
público: soiña coa súa voz e
guitarra; e porque a música
que fai, norteamericana de
raíces, slowcore, folc urbano, non soa falsa cantando
en inglés, lingua materna. O
seu primeiro álbum, No podemos ser amigos, é un traballo directo, variado... que
engancha e que foi considerado como un dos discos
máis destacados do 02 por
revistas como Rock de Lux,
Mondo Sonoro e Go! Estará
acompañada, en formato
acústico, polo cantautor estadounidense Greg Weeks,
folc-acústico contaminado
de diversos ismos que foi
calificado coma nouturno e
ensoñador. Este sábado 18
na sala Nashville a partir
das 23:30 por 7 euros, antecipada, ou 9, na billeteira.

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

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

■ ¿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.

■ 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 Compos-

■ 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.♦

■ Dão-se aulas de português. Professor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.

bado 1 vai ter lugar, na Aula
Magna da Universidade de
Lisboa, a representación
deste musical das 21:30 h.
en diante. Para máis información contactar co +35
213 420 000.

Madrid

Esta historia de amor, melancolía e liberdade, nos
tempos da guerra e posguerra, esta loita contra o esquecemento, vai chegar ao escenario do C.C. Caixanova
o sábado 25 ás 22:30 h. da
man de Sarabela Teatro.

Vilalba

tela, con os teus dados pessoais.

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

O LAPIS
DO CARPINTEIRO

The Neon
Road, de
quen
ollamos o
seu vocalista
Sandy,
tocará o
venres 31
de xaneiro e
o sábado 1
de febreiro
en BRAGA.
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■ TEATRO

ESCENA
CONTEMPORÁNEA

mostra que acollerá a Casa
da Cultura ata o 31 de xaneiro.

Xinzo
■ EXPOSICIÓNS

ISABEL FERNÁNDEZ
Os seus gravados están expostos na Casa da Cultura.

Braga
■ MÚSICA

THE NEON ROAD
Banda na que está o ex-vocalista de Sleepwalker, de
Manchester. A súa música
ten fondas raíces da experiencia de vivir en Braga como estranxeiro, mais tamén
garda influencias de Leonard
Cohen, William Blake e Patti Smith. Tocará o
venres 31 de xaneiro
e o sábado 1 de febreiro no Espaço AlP
ternativo PT.

E

S

E

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.♦

N

T

A

C

I

DOS REBELDES

O venres 31 e o sá-

N

DE

“OS XOGUETES ESQUECIDOS”
DE

EDICIÓNS A NOSA TERRA

VENRES 17 DE XANEIRO NA ASOCIACIÓN CULTURAL
ELISEO ALONSO A PARTIR DAS 20:30 HORAS
COA INTERVENCIÓN DE

E

XOSÉ LÓPEZ, (AUTOR),
BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ, (HISTORIADOR).

■ MÚSICA

O NAVÍO

Ó

GOIÁN

UMA COMÉDIA
NA ESTAÇÃO

Lisboa

■ ACTOS

Aroah
cantará,
xunto con
Greg Weks,
na sala
Nashville de
VIGO este
sábado 18.

EN

■ TEATRO

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

Torrelavega
orrelavega

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, El canto de la cabra e La Nave de Cambaleo, ademais dalgún lugar

R

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.

Organiza a A.C. Eliseo Alonso

dunha crise económica da
que non son responsábeis
(como tampouco o eran da
bonanza), pero que afecta as
ilusións desa clase media que
fantaseaba cos seus pequenos
investimentos en bolsa. O ter-

ceiro problema é a dobre sucesión. Ocupados no de dentro, poden calcular mal o de
fóra. Tres desgracias xuntas.
Só faltaría que a ETA declarase unha tregua e que Raul
rompese unha perna.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.
4,75 euros (1,75 sen Caderno)

N

on é preciso ser experto, nin politólogo,
para adiviñarlle ao PP
varios partidos difíceis no
que lle queda de liga. Co
prestixio afundido, os conservadores tratan de zafarse
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CARME VIDAL
Algunhas das frases máis impactantes arredor da catástrofe do
Prestige foron pronunciadas por
Jairo Souto Villar, un rapaz de
once anos que estudia 5º de primaria no colexio de Malpica.
Jairo fíxose famoso na vila cando
saíu na tele. Todo o mundo o felicitaba e el decidiu saír á rúa
cunha gorra e unhas gafas de sol.
¿Cando te deches conta do que
pasaba?
Cando empecei a escoitar
que o fuel tiña unha substancia
que tapaba todo e non crecía nada debaixo do mar.
¿Como se viviu na túa casa?
Agora a miña nai marcha ás
oito da mañá e volve ás sete da
noite e non a vexo porque cando
chega non estou na casa porque
vou a clases particulares.
¿Por qué marcha?
Porque vai limpar fuel.
¿E antes?
Antes era redeira e traballaba
na casa. Traíanlle as redes e cando os barcos querían saír víñanllas recoller.
Cando falaches pola tele estabas moi incomodado.
Porque Aznar, que na súa vida viu o mar, estábanos dicindo a
nós o que había que facer. Foron
uns insensatos.
¿Escoitáralo na casa?
O que dixen a través de televisión xa o tratáramos na clase e
eu falei alí no nome de todos os
rapaces da escola. Nun momento
mandáronnos escribir unha carta
co que diríamos se viñera un canal de televisión.
¿E que escribiches?
Que non entendía como España non tiña barcos anticontaminación e que a miña nai era redeira e non ía ter traballo.
¿Cando viches por primeira vez o fuel?
Unha semana antes de que o
barco fora a pique. Estabamos
xogando na outra rúa e iamos ao
ciber meu amigo Marcos e máis
eu. Díxenlle que foramos á praia
mirar se había fuel e vimos que
estaba amarelo onde chegaban as

Jairo Souto Villar
‘O goberno foi insensato co Prestige’

A. PANARO

ondas. Un pouco despois volvemos e xa estaba todo cheo de
fuel. Primeiro chegou a Muxía,
despois a Corme e nós fomos a
terceira vila onde veu. Eu dixen
entón, acaba de empezar e xa nos
está chegando o fuel, se vai a pique a ver que nos vai pasar.
¿Pasaches medo?
Pasei porque vin que iamos
ter que comer o chapapote.
¿A túa familia traballa no
mar?
Meu avó era mariñeiro, miña
nai é redeira e todo o pobo ten
que ver co mar.

¿Como viches que se falara
tanto do que dixeches na tele?
Pois ía pola rúa e todo o
mundo me falaba e chegou un
momento no que ía todo tapado
para que non me coñecesen.
¿E os profesores?
Tamén mo dicían. Son 27
profesores, 27 veces ao día.
¿Que vai pasar con todo isto?
Os Baixos, que é un sitio onde se recollían percebes, non
volven dar ata dentro de cen
anos. Dentro de dez anos nós teremos que emigrar e aquí non
vai quedar ninguén.

Dixeches que o goberno
non estaba a mirar polo tema
como merecía.
Dígoche que poñen cen toneladas de fuel ao lado da casa do
presidente e ai non queda nada
en tres días. E por detrás da illa
hai aínda unha mancha de 30
quilómetros e alí é moi difícil sacar porque o mar bate moito.
Garzón debía estar encarcerando
os do Prestige e o barco foi moi
honesto porque aguantou todo o
que puido, roto por un lado, olas
de seis metros, escorado...
¿Que había que facer co
Prestige?
Achicalo antes. Se chega a estar a 150 millas voaban as axudas
porque xa non estaba na nosa costa e só eran 23 millas máis, ¿que
son? Só 42 quilómetros. O que
había que facer era absorbelo con
barcos anticontaminación. Que
lle tiraran unha pedra de cen mil
toneladas á proa para que rebentara e saíra todo para absorbelo
pero que non chegara a terra. Ou
que o metesen en porto, danaban
unha parte pero non toda a costa.
E escribiches unha carta ao
Congreso.
Sentinme ben cando Miguel,
o ciclista, chegou coa carta a
Madrid. Cando chegou ao primeiro ao que chamou foi a min.
¿E que lle dixeches?
Se lle custara moito pasar por
Manzaneda.
¿Recibiches algunha resposta á carta?
Non. Aínda estamos esperando.
¿Coidas que non vas poder
traballar no mar?
O meu soño non é traballar
no mar.
¿Cal é o teu soño?
Ser hacker (pirata informático). Gústame moito andar cos
ordenadores, descubrir cousas
novas cada día. Desmontei o
meu ordenador. ♦

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!

Cachondos
MANUEL CIDRÁS

N

a miña periódica cita cos lectores procuro non escribir
sobre os temas nos que todo está escrito, dicindo as
cousas que outros xa dixeron. Non por prurito de orixinalidade, que sería estúpido, senón por deferencia
ao lector que tamén son eu,
algo farto de ler sempre a
mesma columna con diversos estilos. Prefiro, se acaso, repetirme a min mesmo
antes que repetir aos outros, entre os que sempre
hai algún repunante que se
adiantou a escribir o que un
querería ter escrito e asinado. O colmo é ver a viñeta,
mínima, de Pepe Carreiro
na primeira páxina e decatarte de que perdeu sentido
a túa traballosa colaboración, que vai na última. Así
e todo, por veces a realidade é tan teimuda e poderosa que non che deixa ser
fiel a aquel propósito de
evitar a redundancia.
Sobre o chapapote está
todo dito, pero na medida
en que todo está por facer
non hai discurso pechado.
Se non sabemos qué será
mañán dos ventos, a donde
irán as mareas, en cal con
ou areal se deitarán esta
noite as sombras do engrudo; se está por ver qué será
do maldito surtidor submarino se a cuestión das responsabilidades está terminamente adiada por inoportuna; se en definitiva
pasou o que pasou porque
estaba de pasar e será o
que teña que ser, daquela
todo, ou o máis importante
de todo, está por ser dito. E
os de sempre teimarán porque nunca se diga.
Decretada oficialmente
a impertinencia do que importa, no seu lugar proliferarán as paridas, propias
dnha antoloxía do disparate. A realidade desmóntase
e ponse do revés. O Goberno desiste de gobernar e
censura que a oposición se
opoña. O partido con
maioría absoluta na autonomía fai de menos as súas institucions negándose a
que comparezan nelas os
seus cargos. Os culpábeis
do deterioro da imaxe de
Galicia son os que piden
dimisións no goberno. O
goberno pide dimisións na
oposición. Os que deben
render contas son os de
Nunca máis, novos beneficiarios do mito do ouro de
Moscú, que era ouro negro
e viaxaba en barco fletado
pola mafia rusa...
Nada é serio neste
sensentido, empezando
polo máis solemne e circunspecto. O único sensato o debuxo de Pepe Carreiro: esta é unha nación
sen Estado, nin propio,
nin alleo. E sen sentido.
Estamos gobernados por
uns cachondos.♦

