
O GOBERNO CENTRAL MOSTRA UN ESPECIAL INTERESE
en pasar páxina. Oficialmente, a catástrofe do Prestigeé algo
superado. O Consello de Ministros anunciou un Plano para pa-
liar a catástrofe. Deulle grande protagonismo informativo en to-
dos os medios de comunicación, pero boa parte da cidadanía
non semella acreditar nel. Ás dúas semanas o Goberno central
realizou unha ampla campaña de publicidade con encartes na
maioría dos diarios, sen que ningún ministerio se responsabili-
zase da publicación, nin asumise a súa autoría. No Congreso,
Rodrigo Rato négase a fixar orzamentos e prazos de execución
do compromiso persoal do presidente Aznar. A Xunta, pola súa
banda, disposta a normalizar Galiza, decretou a apertura da ve-
da desde A Guarda a Muros, pero o mesmo día que comezaba o
marisqueo o fuel entrou na ría de Vigo, na de Ferrol, Ortigueira
e en toda a Mariña luguesa. Na Costa da Morte, un día si e outro
tamén, recibe vagas de chapapote. Ante a situación, e malia as
campañas de desprestixio do PP, as protestas cidadáns non de-
crecen. As cazoladas duraron horas e contaron coa participación
de miles de persoas e os festivais musicais convertéronse nun fi-
to sen precedentes. As bandeiras de Nunca Máisaparecen cada
vez en máis fiestras e anúncianse novas mobilizacións.♦
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Un estraño personaxe vido do alén, un liberal axustizado
durante o reinado de Fernando VII, vai visitar, por obra
e gracia da arte narrativa, a Galicia
de fins do século XX. Co recurso do
contraste entre dúas realidades
históricas, esta divertida novela
introdúcenos nun universo literario
que opta polo humor como vía de
interpretación da realidade.
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As cidades e vilas galegas viviron a pasada semana un senfín de actos artísticos e
festivos de protesta contra a marea negra. A entrega dos premios Goya e a pasarela
Gaudí tampouco foron alleos á reivindicación. O actor Luís Tosar e a modelo Laura
Ponte lembraron nas galas respectivas o Nunca Máis. Por outra parte, o sábado 15
ás sete da tarde en todas as cidades galegas terán lugar manifestacións
en contra da guerra convocadas pola Coordinadora Galega pola Paz.



De momento o Goberno
limitouse a aprobar un

plan xa previsto nos orza-
mentos e

“comprometeuse”, sen es-
pecificar de que maneira,

a investir 5.200 millóns
de euros nun período sen

especificar que abala
entre os sete e os quince

anos. “Nos existen
compromisos

orzamentarios firmes e
non hai unha

programación
determinada para dinami-
zar a actividade económi-

ca en Galicia,
prioritariamente nas zonas

afectadas”, sinalan na
introducción da

Proposición de Lei
presentada polo BNG.

Entre as actuacións
presentadas polo Goberno

central co obxectivo de
“reactivar os 13 sectores

dos 70 municipios
galegos máis afectados”,

non se inclúe nin unha
soa que especificamente

vaia destinada aos conce-
llos do litoral.

Os únicos fondos que
irán parar á costa serán os

“ata 1.000 millóns de
euros”, que se poderán des-
tinar á rexeneración do me-

dio ambiente. Cifra que po-
lo tanto hai que descontar

dos 5.200 millóns
destinados a investimentos.

Como tamén hai que

descontar os incentivos ao
investimento privado, a re-
ducción do IAE e do IRPF

e as axudas para a pesca,
que xa estaban previstas e

se van aplicar en todo o
Estado, aínda que o execu-

tivo de Aznar as presente
como “un compromiso
persoal con Galicia”.♦
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¡NUNCA M IS!

Considera ‘propaganda’ o Plano Galicia presentado por Aznar

A oposición contraataca con proxectos
de recuperación alternativos

R. VALVERDE - H. VIXANDE - M. BARROS - P. BERGANTIÑOS

“O Plano Galicia aprobado polo Consello de Ministros na Coruña o pasado 24 de xaneiro non é críbel, nin
axeitado ás necesidades e urxencias da reactivación económica de Galicia”. Estes motivos aducía o deputa-
do do BNG no Congreso, Francisco Rodríguez, para presentar unha Proposición non de Lei, cun proxecto
de recuperación alternativo. O PSdG-PSOE tamén presentou o seu Plan de Recuperación Económica 2003-
2007, considerando que o acordado polo Goberno “é tan só publicidade destinada a enganar á cidadanía”. 
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O Plan Galicia presentado polo
Goberno central, non prevé a
mellora das comunicacións co
litoral afectado. Nin autoestra-
das, nin comunicacións ferro-
viarias, nin melloras portura-
rias, nin melloras enerxéticas,
nin actuacións en telecomunica-
cións. As autovías presentadas
xa estaban previstas. Os 2.946
millóns de euros de investimen-

to nas redes ferroviarias, corres-
ponden a estudios de planifica-
ción no tramo cantábrico, no
tramo Ponferrada-Monforte e
Lugo-A Coruña, tal e como
anunciou o Goberno estatal.
Outros tramos, como o Ferrol-
Portugal, son presentados como
“en obras”, pero non están lici-
tados, nin en estudio.

Tanto para o PSOE, como pa-

ra o BNG, é primordial frear o
proceso de privatización da auto-
pista A-9 e establecer como gra-
tuítos determinados tramos, como
o de Rande e A Barcala. Tamén
propoñen recuperar como autoes-
tradas sen peaxes a A-52 que une
A Coruña con Carballo. Fórmula
que queren facer extensiva ás no-
vas autoestradas entre Santiago e
Ourense e entre Santiago e Noia.

O BNG tamén propón a crea-
ción dunha liña de ferrocarril en-
tre A Coruña, Carballo e Corcu-
bión e o desdobramento das vías
rápidas do Salnés e do Barbanza.
Para os socialistas é esencial es-
tablecer trens de cercanías que
comuniquen Vigo-Pontevedra-
Vilagarcía e Ferrol-A Coruña.

A mellora das infraestruc-
turas enerxéticas e de telecomu-

nicacións, coa supresión dos te-
léfonos rurais TRAC, que impi-
den a conexión a internet, tamén
é un punto prioritario para a
oposición. Medidas sociais, co-
mo a construcción de 2.000 vi-
vendas de protección oficial e
facilidades para a contratación
de persoas nas zonas afectadas,
complementan estes plans, re-
xeitados polo Goberno.♦
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Ningunha obra entre Aguiño e A Coruña, a zona máis afectada

O escudo da bandeira de Es-
paña foi o único símbolo que
se incluíu nun folleto propa-
gandístico que apareceu en-
cartado en todos os diarios ga-
legos durante varios días. Non
había ningunha outra identifi-
cación. Simplemente un enca-
bezado, “Plan Galicia 2003”.
Ninguén se atribuía a respon-
sabilidade da propaganda, que
constaba de dez páxinas escri-
tas integramente en castelán.

O camiño para intentar sa-
ber de quen era a autoría co-
mezou na Moncloa. En Presi-
dencia do Goberno din o mér-
cores que “é a primeira noti-
cia que temos”, cando o en-
carte leva saíndo dende a fin
de semana anterior. Remiten á
Delegación do Goberno en
Galicia. Na Delegación do
Goberno pasan a bola ao Ga-
binete de Martín Villa, creado
para a catástrofe. Alí tampou-
co saben nada. “Acabamos de
sabelo”, sinalan. Confirman
que a Xunta non ten nada que
ver e remiten ao Ministerio de
Presidencia. No Ministerio sa-
ben pero non contestan. 

“¿A responsabilidade?, nin
que fixeramos algo malo”, es-
cápaselle a un empregado de
prensa. Dan unha maraña de
nomes,
que re-
miten a
o u t r o s
nomes e
así suce-
s i v a -
m e n t e .
F i n a l -
mente, A
Nosa Te-
rra puido
saber que
a orde do
e n c a r t e
partiu do
O f i c i a l
Maior do
Ministerio
da Pres i -
d e n c i a ,
Juan Carlos
Peláez Llo-
vio, que se
puxo en con-
tacto telefó-
nico cos me-
dios galegos.
Arredor de
300.000 fo-
lletos partiron

do ministerio dirixido por Ma-
riano Raxoi e forman parte
dun plan anunciado polo Go-
berno central e o PP para “dar
a coñecer aos galegos o que fi-
xo o Goberno e como se com-
portou a oposición”, declarou
o secretario xeral dos popula-
res, Javier Arenas. 

No folleto de doce páxi-
nas inclúense como investi-
mentos o que en realidade
son inicios de estudios ou os
cartos destinados a limpeza.
Tamén se di que a rede de al-
ta velocidade entre Ferrol e
Portugal está en obras, cando
non está licitada. O politólo-
go Barreiro Rivas sinalaba a
pasada semana en La Voz de
Galicia que “os galegos non
se poden render ante unha
carga de cabalería demagóxi-
ca xa que as obras benefician
antes a outras comunidades,
pero se cargan no balance de
María Pita”. Deste xeito lem-
braba Barreiro que o AVE e
as autovías conectarán outras
comunidades, antes de che-
gar á nosa, “pero mentres nós
teremos que estar agradeci-
dos de por vida, a eles teran-
lles que prometer outros in-
vestimentos”.♦

Ninguén asume a autoría
do folleto propagandístico

A Proposición de Lei do BNG
inclúe un plan recuperación
económica do sector pesquei-
ro, esquecido no plan presen-
tado por Aznar, que só destina-
rá 38,4 millóns de eurosa este
aspecto. Ademais, algunhas
das medidas son liñas de cré-
ditos e non investimentos ou
subvencións. A alternativa dos
nacionalistas inclúe varias ini-
ciativas, como a recuperación
da pesca de baixura do litoral e
do marisqueo. Para isto propo-
ñen actuacións como “a rexe-
neración dos caladoiros, o
mantemento das axudas aos
afectados mentres non se lle
dea unha solución definitiva
ao fuel que sae do Prestige, re-
poboación con especies de in-
terese pesqueiro e marisquei-
ro, apoio económico ás con-
frarías para contratar persoal
técnico ou ampliación das
zonas de cultivo”. O científi-
co do Instituto de Investiga-
cións Mariñas, Miguel Anxo Mu-
rado, sinalaba a pasada semana
en A Nosa Terra, que “o Goberno
non está ocupándose da rexene-

ración e só se limita a limpeza”.
Outra das propostas do BNG

consiste no fomento da acuicultu-
ra, centrando esforzos no cultivo

do mexillón. Tamén se cen-
tran en elaborar un Plano Ga-
lego de Comercio do Peixe e
Marisco con rango de lei, co
obxectivo de ampliar e mello-
rar a comercialización. Entre
outros aspectos esquecidos
polo Goberno central, o Blo-
que tamén propón apoiar a
outros sectores relacionados
coa pesca, como o persoal
das lonxas, fábricas de xeo,
maioristas, transportistas, fa-
bricantes de caixas e embala-
xes, detallistas, fábricas de
conserva, estaleiros e vara-
deiros, talleres mecánicos ou
ferraxerías. A catedrática de
economía aplicada, María
Carme García Negro, lem-
braba no comezo da crise que
había 54 sectores de activida-
de implicados e que o 65% da
poboación das tres provincias
con mar, viven en concellos
do litoral. Por este motivo, si-
nalaba, “as axudas non se po-

den limitar a 20.000 persoas”, que
son os que actualmente están co-
brando, segundo o Goberno cen-
tral, como “afectados directos”.♦

O PSdG-PSOE denuncia que
“os Gobernos central e autonó-
mico se limitan a facer unha
valoración económica do de-
sastre a curto prazo”. En opi-
nión dos socialistas “ a minimi-
zación da crise vai aumentar o
seu custe social e económico
nun futuro”. O seu propio Plan
de Recuperación Económica,
Medioambiental e Social para
Galicia 2003-2007 (Remsga),
está orzamentado en 7.000 mi-
llóns de euros específicos -sen
contar os investimentos xa
comprometidos- para os vin-
deiros cinco anos. Estes cartos
obteríanse dun fondo específi-
co habilitado polo Estado e a
Unión Europea. No primeiro
ano sería necesario, segundo
esta proposta, un investimento
de 1.500 millóns de euros, aca-
dados mediante un crédito ex-
traordinario.

O Remsga centra gran parte
das súas iniciativas na recupera-
ción medioambiental, entendendo
que é un dos capitais máis impor-

tantes a ter en conta. En canto aos
sectores productivos, os socialis-
tas propoñen que Izar-Fene poida
construír buques de dobre casco.

Proposta compartida polo
BNG e esquecida polo Go-
berno de Aznar. Tamén pro-
poñen construír barcos suc-
cionadores, anticontamina-
ción e remolcadores en es-
taleiros de Vigo e Ferrol. 

No que atinxe directa-
mente ao sector pesqueiro,
o plan socialista inclúe unha
maior presencia da flota ga-
lega nos caladoiros comuni-
tarios e a elaboración de
plans de repoboación. Estes
incluirían a instalación de
“arcas de Noé” en augas
limpas para facilitar o de-
senvolvemento da acuicul-
tura e do marisqueo. Co ob-
xectivo da facilitar a consti-
tución de novas empresas
de acuicultura, en conso-
nancia co “fomento dunha
cultura emprendedora, o
PSOE pretende a creación

dunha “xanela única” que englo-
be a todas as administracións pa-
ra axilizar os trámites nun prazo
non superior a seis meses.♦

O PSOE pide un investimento adicional
de 7.000 millóns de euros en cinco anos

A reactivación e diversificación do sector
pesqueiro, principal proposta do BNG

Francisco Rodríguez, deputado polo BNG no Congreso.

Emilio P. Touriño, secretario xeral do PSdG-PSOE.
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“O fuel chegou á praia do Estei-
ro onte, pero Tragsa deixounos
colgados”, dicía o venres 31 de
xaneiro un funcionario munici-
pal de Mañón, o municipio no
que está a Estaca de Bares. Por
esa razón, o con-
cello tivo que
destinar a tres
operarios a lim-
par o areal, aínda
que a mediodía
xa chegaba á zo-
na un retén de
Tragsa composto
por oito persoas e
á tarde comezaba
o seu traballo na
praia de Esteiro.

Sometida á
acción perma-
nente ás violen-
tas ondanadas do
mar, a praia de
Esteiro é un dos
mellores areais
da Estaca de Bares e foi, por se-
gunda vez, víctima da marea ne-
gra. “Vimos aquí todos os días a

controlar a posíbel chegada de
fuel”, explicaba o luns tres un
membro de Protección Civil do
concello de Mañón. “Agora ben,
tamén veñen os de Medio Am-
biente e Garda Civil”, engade e

deixa patente a
incerteza que
provoca a pre-
sencia de fuel
nas costas ga-
legas. Aínda que
deixaron de en-
trar galletas de
chapapote na
praia de Esteiro,
continúan a che-
gar pequenas bo-
las de fuel. “Hai
que fixarse, pero
si que chegan al-
gunhas manchi-
ñas”, confirmou
o integrante de
Protección Civil.

Non se salva
ningunha parte do país e día a día
aparece unha zona afectada que
se cría por fin libre do chapapote.

Así, cando parecía que a mancha
ía cara ao norte, o martes catro de
febreiro entrou na Ría de Vigo e
na de Ferrol, onde nunca chegara
ata o momento. Mesmo praias
abertas ao marisqueo foron vícti-
mas da visita da contaminación
que deitou o Prestige.

Saír a polo fuel

A situación no norte do país non
é comparábel á da Costa da
Morte ou das Rías Baixas, pero
a paulatina chegada de pequenas
mareas negras incide de forma
negativa nas actividades pes-
queiras e marisqueiras, que se
atopan detidas sen que se saiba
cándo se poderán reiniciar.

“Aquí o fuel entrou por pri-
meira vez este día na praia de
Vilarrubia”, explicaba o luns
tres de febreiro Anxo Bouza, un
mariñeiro de Cedeira. “Esta ría
está moi recollida e é moi difícil
que entre o chapapote, pero cla-
ro, despois de oito días con tem-
poral do norte, rematou por en-
trar o fuel, aínda que só ata alí
porque na ría instalouse unha
barreira que a protexe da conta-
minación”, engade. “Este día
quitáronse dúas toneladas de
fuel en Vilarrubia e continuarán
a facelo os próximos días”, ase-
gura un compañeiro seu.

Os mariñeiros de Cedeira
prefiren ser eles quen saian ao
mar a coller o fuel que deixar
que chegue a terra. A presencia
de manchas nas proximidades
da costa aínda é palpábel, a pe-
sar de que o groso da marea
marchou cara o golfo de Biscaia.

“No mar o fuel é moito me-
llor de coller porque en terra
chega ás praias e se o mar traba-
lla moito o chapapote volve ao
mar e logo a terra e non hai for-
ma de traballar”, afirma Anxo
Bouza, que ao longo desta marea
negra ten recollido moitos quilos
de chapapote co seu barco. Sen
embargo, o mariñeiro quéixase
de que “o mal tempo impídenos
saír e temos que quedar en terra
sen poder facer nada”.

A xente do mar non remata
de ver o final da marea negra. A
súa economía está moi resentida
e só sabe que sen avisar, tarde ou
cedo chegará de novo o fuel, po-
lo que o traballo non está asegu-
rado. “Estou a cobrar mil dous-
centos euros ao mes porque teño
unha lancha. A cantidade é ele-
vada, pero non abonda, sacaba
moito máis cando saía a pescar
ao mar”, asegura Anxo Bouza,
que está desexando poder dedi-
carse á súa actividade.

En Cedeira, como nas de-
mais rías galegas, ir ao mar é un-
ha actividade senlleira. Ade-
mais, praias como Vilarrubia
constitúen unha peza fundamen-
tal na economía. “As mariscado-
ras estiveron limpando a praia
porque alí hai longueirón, amei-
xa e coquina [navalla], e a co-
quina estaba a cinco mil pesetas
o quilo”, explica o Anxo Bouza.

Un chisco máis ao norte de
Cedeira, en Cariño, o fuel bañou
as praias locais a finais de xa-
neiro e principios de febreiro.
Foi a empresa Tragsa quen se
encargou de limpalo, aínda que
a estas alturas aínda queda algún

Anxo Bouza, mariñeiro de Cariño, prefire “saír ao mar a recoller o fuel”, aínda que
agora “co temporal non se pode”.

A marea negra persiste en toda a costa, de norte a sur
‘Despois de oito días de norte, o fuel
entra ata nunha ría como a de Cedeira’

Aínda quedan manchas de fuel na praia de Esteiro. Reportaxe gráfica: PACO VILABARROS

Hoxe aquí, estoutro día aló. Sen avisar e sen que as autoridades
saiban a súa traxectoria, o fuel migra de acá para alá ao longo
de toda a costa para sementar máis incerteza nunha marea ne-
gra intermitente e prolongada. Ningunha parte do litoral sál-
vase do chapapote, nin sequera as praias abertas ao marisqueo.

‘Este día
quitáronse dúas
toneladas de fuel
en Vilarrubia e
continuarán a facelo
os próximos días’,
di un mariñeiro
de Cedeira
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contedor co chapapote fronte ao
Instituto de Ensino Secundario
Cabo Ortegal. Algo así acontece
noutras localidades das Rías Al-
tas e da Mariña.

Catro toneladas

No concello de Mañón, as praias
afectadas foron as de Vilela e
sobre todo a de Esteiro, ao pé da
Estaca de Bares. Mentres en Vi-
lela foron os membros da con-
fraría os encargados de limpar a
praia porque o impacto foi cati-
vo, en Esteiro o labor correspon-
deu inicialmente ao concello e
posteriormente a Tragsa. “Aquí

recolléronse uns catro mil qui-
los”, asegurou o responsábel de
Protección Civil do concello.
“As manchas eran pequenas, pe-
ro máis grandes que galletas, o
que sucede é que alarman moito
e ademais aínda hai algo de cha-
papote que ten que retirar Trag-
sa, porque a praia non pode que-
dar así”, aseguraba ao sinalar as
numerosas manchas que perma-
necen sobre a area.

O traballo de Tragsa en Ma-
ñón podía ter sido máis eficaz.

“Os traballadores de Tragsa ti-
ñan que estar por aquí, pero aín-
da non chegaron, seguro que ve-
ñen un chisco máis tarde”, afir-
maba o técnico de Protección

Civil a primeiras horas da tarde
do luns tres de febreiro, cando
só quedaban dúas horas de sol
para continuar a realizar o traba-
llo encomendado.

En lugares nos que a presen-
cia da marea negra non é cons-
tante, o labor de recollida por
parte dos voluntarios pode ser ás
veces pouco operativa porque o

seu traslado esixe unha organi-
zación complexa, pero tampou-
co a empresa encargada da lim-
peza consegue afinar na loxísti-
ca para sanear as praias.♦

O técnico de Protección Civil de Mañón vai a cotío á praia de Esteiro a comprobar se entra unha nova marea negra. O chapapote chegou por segunda vez a este areal, ao pé da Estaca de Bares.

Nesta crise, cada quen xoga un
papel. Mentres o Goberno cen-
tral anuncia plans de infraes-
tructuras sen prazos ou a Plata-
forma Nunca Máis reclama res-
ponsabilidades, o Fondo Inter-
nacional de Hidrocarburos pa-
sea os seus técnicos pola costa
cun ánimo que está por aclarar.

“Comprobamos os danos
que hai nas praias e vemos se
Tragsa está a retirar o fuel”,
afirmaba na praia de Esteiro, no
concello de Mañón, un dos pe-
ritos do Fondo Internacional de
Hidrocarburos que preferiu non
dar o seu nome.

Armado cunha pequena cá-
mara de fotografías, o perito do
Fondo de Hidrocarburos asegura
que case non “hai fuel por estas
praias, de feito esta é a máis afec-
tada”. As súas palabras contras-
tan coas noticias que informaban
da chegada de manchas á zona de
Cariño, aínda que el explicaba
esta circunstancia dicindo que “a
xente esaxera os danos para des-
pois poder esixir máis cartos”.
Con todo, horas máis tarde ANo-
sa Terra comprobaba cómo efec-
tivamente o fuel chegara en can-
tidade á praia de Vilarrubia.

As palabras do representan-
te do Fondo Internacional de
Hidrocarburos hai que escoita-
las con precaución. Moitas ve-
ces están destinadas a minimi-
zar o alcance da catástrofe, a
desacreditar as denuncias dos

afectados e a debuxar un pano-
rama de recuperación que non
se corresponde coa realidade.

“É a primeira vez que o fuel
chega a esta praia”, afirmaba o
luns tres de febreiro na praia de
Esteiro, en Mañón. Faltaba á
verdade: a marea negra xa visi-
tara o areal con anterioridade,

máis dun mes atrás. Esta non
era a única trola que contou, ta-
mén afirmou que “este fuel non
é do barco, estaba nas rochas e
soltouse pola acción das ondas
sobre as rochas”. Claro que es-
quecía que catro toneladas non
poden estar aloxadas nas rochas
e soltarse ao mesmo tempo.♦

As trolas do Fondo Internacional de Hidrocarburos

O perito do Fondo Internacional de Hidrocarburos comproba “onde quedan manchas de fuel”.

‘A xente esaxera
os danos para
despois poder esixir
máis cartos’

‘O fuel
chegou á praia
do Esteiro onte,
pero TRAGSA

deixounos colgados’,
dixeron no concello
de Mañón



Entre percebeiros e bateeiros
sempre houbo suspicacias por-
que tanto a semente do mexillón,
a mexilla, como o percebe com-
parten os mesmos hábitats: as
zonas máis batidas polas ondas.
Un problema cativo e vello que
agora adquiría unha nova dimen-
sión porque a autorización aos
bateeiros das Rías Baixas para
recoller mexilla na Costa da
Morte coincidía coa continua-
ción da prohibición de mariscar
e pescar á xente do mar ao norte
de Monte Louro.

A discriminación que padecen
mariscadoras e percebeiros da
Costa da Morte fronte aos bateei-
ros das Rías Baixas cobra relevan-
cia porque estes últimos si poden
recoller mexilla na Costa da Morte.

As mariscadoras da Costa da
Morte sempre compartiron cos
bateeiros das Rías Baixas a reco-
lleita de semente de mexillón. Era
unha actividade que mantiña cer-
to equilibrio e que estaba á marxe
doutro conflicto que se dá nestes
momentos: o que se produce en-
tre bateeiros e percebeiros. 

Desde que o 30 de xaneiro a
Delegación Territorial de Pesca
da Coruña autorizou a recolleita
de mexilla en bancos naturais a
partir do tres de febreiro, os per-

cebeiros viron cómo os bateeiros
das Rías Baixas acudían a reco-
ller mexilla en zonas onde tamén
se cría o mellor percebe, ao que
precisamente non poden acceder
por estaren afectados pola prohi-

bición de pescar e mariscar que
afecta a todas as confrarías do
norte do país.

Crispación

Se en lugares como Lira, Carno-
ta, as mariscadoras conseguiron
disuadir aos bateeiros, noutros
como o Pindo, tamén Carnota, os
das Rías Baixas perseveraron na
súa actitude e o enfrontamento

estivo a piques de chegar ás
mans. Algo semellante aconteceu
en Fisterra pero cos percebeiros.
Nas Illas Lobeiras, por exemplo,
os percebeiros armáronse con pa-
os para defender as zonas cos
mellores percebes e as súas se-
mentes, pero os barcos dos bate-
eiros non deixaron de actuar pro-
texidos por buques de Pesca. 

A situación de crispación le-
vou aos mariscadores e percebei-

ros da Costa da Morte a esixir a
revocación da orde da Delega-
ción de Pesca. Finalmente, tras
unha reunión celebrada o mérco-
res cinco entre os sectores afec-
tados e a propia Pesca, decidiuse
adiar ata o dezasete de febreiro a
autorización de recolleita de me-
xilla. O acordo tamén implica
que os bateeiros terán precau-
ción na retirada da mexilla para
non danar o percebe.

A subministración de mexilla
é unha actividade vital porque
cada batea precisa de 3.500 qui-
los de semente de mexillón, pero
recollela na actualidade tamén
implica dúbidas en materia sani-
taria. Isto entraña un conflicto,
porque nestes momentos demo-
rar a súa recollida podería botar
a perder a tempada do mexillón.
Para os percebeiros e mariscado-
ras do norte, é unha situación
que hai que asumir, pero para os
bateeiros é unha circunstancia
inadmisíbel, polo que pretenden
reiniciar a recolleita de semente
a partir do dezasete. A autoriza-
ción da súa extracción para o día
tres coincidiu en Carnota coa
chegada de novas manchas de
fuel. Nese concello déronse si-
tuacións paradoxais cando se
producía a recolleita de mexilla a
carón de voluntarios que limpa-
ban as praias de fuel.

As consecuencias da reco-
lleita de mexilla cando aínda non
remataron as labores de limpeza
das praias podería sobrepasar a
súa natureza sanitaria –a Conse-
llería de Pesca tampouco di-
fundiu informes científicos que
avalen a recollida de mexilla–;
tamén poñen en cuestión diante
da opinión pública a oportunida-
de destas prácticas, sobre todo
porque moitos dos voluntarios
son testemuñas destas activida-
des e algúns chegaron a gravar
vídeos de recolleita de mexilla a
carón de galletas de fuel.

Conflicto político

A decisión do conselleiro de Pes-
ca, Henrique López Veiga, de au-
torizar os bateeiros a recoller
mexilla en zonas onde para os
profesionais locais está vedada a
actividade ten transfundo políti-
co. Desde o principio da crise do
Prestige os patróns maiores acu-
saron ao conselleiro de sucumbir
ás presións dos bateeiros e igno-
rar ás confrarías.

Aínda que as confrarías ca-
racterízanse pola pluralidade, ta-
mén é certo que parte destes ca-
bildos forman parte do entrama-
do clientelar do PP e que consti-
túen unha fonte electoral de
maior calado que a dos produc-
tores de mexillón.

Este conflicto exprésase ta-
mén no seo do PP. Moitos alcal-
des populares das vilas do litoral
ven cómo López Veiga toma par-
tido por un colectivo con intere-
ses distintos aos seus e temen a
perda de votos nas eleccións lo-
cais que se aveciñan. Saben que
López Veiga nada ten que perder
nesta consulta, pero que da de-
rrota pode saír prexudicado o
sector que encabeza Xosé Cuíña.
É, pois, a reedición da crise que
enfronta ao PP e que provocou a
marcha do ex conselleiro de Po-
lítica Territorial.♦
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Principio de acordo
entre os sectores enfrontados pola recolleita de mexilla

Pescar na casa do outro

Bateeiros de Boiro no porto do Pindo, Carnota, cargando mexilla recollida nas illas Lobeiras.                                                                                            XOSÉ MANUEL CASAL

Mariscadoras e percebeiros da Costa da Morte foron os prin-
cipais afectados por unha resolución que permitía os bateeiros
das Rías Baixas recoller semente de mexillón ao norte de Mon-
te Louro, onde está prohibida a actividade para os profesio-
nais locais. Tras o conflicto, produciuse un principio de acordo.

O remate da prohibición de
pescar e mariscar nas Rías
Baixas chega co temor a que
os recursos mariños non se
atopen en condicións xunto
ao perigo de que os mercados
non estean preparados para
recibir unha avalancha de pei-
xe e marisco.

O anuncio do conselleiro
de Pesca, Henrique López
Veiga, de que non hai perigo e
a autorización para comezar a
actividade pesqueira e maris-
queira nas Rías Baixas sen
problemas coinciden no tem-
po coa chegada de novas
manchas de fuel ás zonas re-
cén abertas. “Non sei se son

galletas ou empanadas”, iro-
nizou o patrón maior da Con-
fraría da Coruña, Torcuato
Teixeira.

O sur do país conta con
autorización para comezar as
actividades pesqueiras e ma-
risqueiras, pero hai divisións
de opinións. Algunhas confra-
rías das Rías Baixas decidiron
comezar o marisqueo e a pes-
ca, pero esta decisión non foi
unánime, xa que só seis con-
frarías optaron por iniciar a
actividade.

Outras confrarías das Rí-
as Baixas preferiron agardar.
As razóns son variadas. Al-
gúns cabildos aínda teñen

ocupadas as súas lonxas po-
las actividades de limpeza do
mar e do litoral. Outros sa-
ben que os barcos aínda es-
tán sucios por teren sido em-
pregados para recoller cha-
papote. Outras están á espera
do comportamento do merca-
do, sabedoras de que o que
digan os compradores nas
lonxas non ten que represen-
tar a opinión dos consumido-
res. Hai, por último, quen ten
dúbidas acerca das condi-
cións sanitarias das capturas
e a incidencia que podería ter
nos mercados unha eventual
descuberta de material en
mal estado.♦♦

Temor ante a abertura da pesca e o marisqueo e
perigo de anegar os mercados 

Marisco a carón do chapapote
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Os representantes da Platafor-
ma indican que todos os gru-
pos parlamentarios, a excep-
ción do PP español, expresaron
o seu interese en aclarar o que
aconteceu co Prestige. Nas
reunións que mantiveron en
Bruxelas, os eurodeputados
comprometéronse a tratar este
caso na Comisión de Política
Rexional e Transporte e a estu-
diar a posibilidade de crear un-
ha comisión temporal dun ano
sobre o Prestige. 

Esta Comisión, con carácter
de estudio, non tería capacidade

para sancionar ou esixir respon-
sabilidades pero si para convo-
car aos responsabeis e obter in-
formación, procurar unha solu-
ción definitiva para os restos do
petroleiro e promover a adop-
ción de medidas. Todo parece
indicar que a decisión final es-
tará no voto do grupo dos libe-
rais e de constituirse tería como
obxecto a elaboración dun in-
forme que logo votaría o pleno
da Eurocámara. 

Foi o Presidente da Comi-
sión de Política Rexional e
Tranporte da Eurocámara, Lu-

ciano Caveri o que confirmou
que durante tres meses, esta
Comisión -en coordinación
coa de Medioambiente e Pes-

ca- vai realizar unha serie de
audicións ás que esta convida-
da oficialmente Nunca Máis.
Estas audicións dividiranse en

tres áreas de traballo e a Plata-
forma participará na que se
centra nas “Causas e conse-
cuencias do accidente”. 

Durante a visita da delega-
ción da Comisión de Medio
Ambiente a Galiza, o PP volveu
a pór de manifesto a súa negati-
va á creación dunha Comisión
de Investigación no Parlamento
Europeo co argumento de que
esta retrasaría a chegada de in-
demnizacións. Pola súa banda,
o representante dos Verdes, o
holandés Alexander De Roo, re-
cordou que aínda existe a posi-
bilidade de que saia adiante a
iniciativa e defendeu a creación
dun corpo de cascos verdes eu-
ropeos para intervir en casos de
catástrofe ecolóxica e outro de
gardacostas que asista a buques
con problemas e poida remolca-
los a porto.♦
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Nunca Máis confía en que sexa o primeiro paso para unha Comisión de Investigación 

Unha delegación da Comisión de Medio Ambiente
do Parlamento europeo visita Galiza
Despois das xestión realizadas en Bruxelas por representantes da
Plataforma Nunca Máis, unha delegación da Comisión de Medio
Ambiente constituída por eurodeputados de todos os grupos parla-
mentarios visitou Galiza o 5 febreiro para coñecer de primeira man
as consecuencias da catástrofe. A Plataforma refírese a esta viaxe
como un primeiro paso para a creación dunha comisisón temporal
sobre o Prestigeque os seus representantes demandaron na UE.

Sede do Parlamento Europeo en Bruxelas.

En exercicio do dereito constitu-
cional á acción popular, a Plata-
forma Nunca Máis interpuxo no
xulgado de Corcubión, tal e co-
mo xa anunciara, unha querela
criminal contra os responsabeis
dos danos causados pola catás-
trofe do petroleiro Prestigepor
delito contra os recursos naturais
e o medio ambiente e contra os
espacios naturais protexidos.

A querela afecta as persoas
vinculadas á propiedade, explo-
tación e goberno da embarca-
ción, a empresa Mare Shipping
Inc., propietaria do buque, a em-
presa Universe Maritiam Ltd.,
armadora e Apostolos Ioannis
Mangouras, o capitán, e aquelas
outras que, desde a Administra-
ción, constituídos en gabinete de
crise, decidiron o seu destino
desde o momento do sinistro:
Arsenio Fernández de Mesa, de-
legado do Goberno en Galicia,
Ángel de Real Abella, Capitán
Marítmo da Coruña e José Luis
López Sors, director xeral da
Marina Mercante, sen prexuízo
da responsabilidade doutras per-
soas que poda determinarse ao
longo da instrución.

Segundo explican os avoga-
dos da Plataforma nun comuni-
cado, uns e outros, son responsa-
beis dun delito contra os recur-
sos naturais e o medio ambiente
tipificado no artigo 325 do Códi-
go Penal, que sanciona a aqueles
que, contravindo as leis ou ou-
tras disposicións de carácter xe-
ral protectoras do medio ambien-
te, provoquen ou realicen directa
ou indirectamente, entre outras
conductas, verquidos ás augas
marítimas, que poidan perxudi-

car gravemente o equilibrio dos
sistemas naturais. 

Tamén son responsábeis,
manteñen, da creación dun risco
de deterioro irreversíbel ou catas-
trófico dos ecosistemas afectados,
circunstancia que agrava a res-
ponsabilidade polo delito (art. 326
CP), e dun gravísimo dano produ-
cido ao Parque Nacional das Illas
Atlánticas e outros espacios natu-
rais protexidos de riqueza e diver-
sidade únicas, resultado consti-
tutivo dun delicto específico con-
tra os espacios naturais protexi-
dos, recollido no artigo 330 CP.

A responsabilidade dos titula-
res do buque e do seu capitán
fundaméntase, segundo explican
os avogados, no coñecemento e
autorización ao transporte dunha
carga altamente contaminante

nunha embarcación que non reú-
ne as condicións mínimas de se-
guridade, que por tanto constitúe
un risco, unha fonte de perigo,
que excede ao xuridicamente
asumíbel e que convirte en pro-
bable un dano como o que se
produciu. “Quen é coñecedor de-
sa posibilidade de dano polo ris-
co que xenera e non obstante o
asume, neste caso poñendo a na-
vegar o buque con 77.000 tonela-
das de fuel, merece para a lei pe-
nal o máximo reproche”, enga-
den.

Ademais o incremento expo-
nencial da zona afectada e do da-
no causado, a afectación dos es-
pacios naturais protexidos ten, ao
entender da Plataforma, outra
causa inmediata que é a decisión
dos outros querelados de enviar o

petroleiro alén das augas territo-
riais españolas. Neste sentido a
imputación da responsabilidade
penal destas persoas fundaménta-
se na adopción da decisión pres-
cindindo dos necesarios informes
técnicos que a xustificasen, a pe-
sar de ser conscientes do enorme
risco que constituía o buque da-
nado, sen considerar nin ter estu-
diado debidamente a trascenden-
cia dos danos e avarías, nin  a po-
sibilidade técnica de darlle refu-
xio para o trasvase da súa carga.

Tampouco se estudiaron téc-
nicamente, indican, os riscos e
consecuencias de afastar o petro-
leiro da costa á vista do seu esta-
do e das condicións do mar, o
rumbo e destino correctos en tal
situación, como tampouco a po-
síbel solidificación do fuel ante o

previsíbel e inevitábel afundi-
mento do buque, o efecto das co-
rrentes mariñas e ventos domi-
nantes nesta estación ou as con-
secuencias do incremento do
vertido de fuel ao mar que nece-
sariamente había de provocar o
rumbo errático autorizado polos
membros do gabinete de crise. 

Segundo os avogados, as per-
soas que integraban este gabine-
te, tiñan que ter previsto as con-
secuencias da súa decisión e da
autorización ao tránsito errático
do buque durante días fronte ás
costas de Galicia. É decir, o ver-
quido masivo, o afundimento e o
enorme incremento espacial da
contaminación. Malia todo iso e
sen xustificación técnica, mante-
ñen, a súa decisión de afastamen-
to provocou danos que noutro ca-

Os responsábeis da catástrofe,
acusados de delito contra o medio ambiente

A Plataforma Nunca Máis interpuxo unha querela contra Xosé Luís López Sors, Arsenio Fernández de Mesa e Apostolus Mangouras, entre outros.



“Puxéronse en contacto connos-
co porque somos a única empre-
sa que en Cataluña conta coa po-
sibilidade de equipar os barcos.
Inventamos un sistema que per-
mitía recoller gran cantidade de
fuel directamente da auga e que
estaba especialmente deseñado
para as Rías Baixas”, comenta o
armador dos barcos, Florenci
Macíes. Tanto o Scotian Shore
como o Britannia son propieda-
de da empresa de Macíes, o
Montornés foi subcontratado es-
pecificamente para desempeñar
este traballo.

“Partimos con grande ilusión
do porto de Sant Carles de la Rá-
pita, dirixíndonos cara as Rías
Baixas”, continúa Macíes. O
acordo presentouse como un
convenio entre a Generalitat e os
concellos galegos de Vigo, Pon-
tevedra e Ferrol para que as em-
barcacións actuasen nas inme-
diacións do Parque das Illas
Atlánticas. “Toda a tripulación
que fretamos era galega, de aí
que a vontade de poñer o sistema
de limpeza en práctica se acre-
centase”, sinala o armador. 

“A viaxe foi máis ou menos
cómoda ata chegar a Portugal.
Alí o temporal foi moi forte e pa-
sámolo realmente mal. Xusto
cando chegamos ás Rías Baixas,
logo de sortear as tormentas, din-
nos que traemos un mexillón
asasino a bordo e que temos que
marchar para A Coruña. Intenta-
mos disuadir á Xunta desa deci-

sión, explicándolle que o noso
sistema sería máis efectivo nas
Rías Baixas”. Os estudios pre-
sentados por distintos científicos
cataláns e galegos demostraban
que o mexillón cebra só cría en
auga doce. Ademais, é orixinario
do norte de Europa, xusto do lu-
gar de onde viñeron a maioría
dos barcos succionadores que
traballan en Galicia. 

“Estivemos varios días reti-
dos no Porto da Coruña, porque
alí non se cría ese mexillón. Lo-
go expulsáronnos a Asturias por
unha orde emitida pola Xunta á
Generalitat”. Esa orde da que fa-
la Macíes, foi unha carta envia-
da directamente polo Consellei-
ro de Pesca, Enrique López Vei-
ga, á Consellería de Pesca cata-
lana. O Goberno galego non viu
ben en ningún momento o acor-
do entre o BNG e CiU.

“Prefiro pensar que se tratou
dun erro, porque doutro xeito
non podo entender como por cri-
terios políticos se paralizou todo
un traballo de limpeza. Puxemos
en práctica o sistema en Asturias,
dende 50 millas ao norte, e con-
seguimos recoller unha gran can-
tidade de fuel. O traballo foi
máis complexo e menos efectivo
porque as manchas eran máis pe-
quenas e difusas. Pero se anali-
zamos o lugar da costa onde me-
nos afectou o chapapote, podere-
mos decatarnos que sen dúbida
foi Asturias. Non digo que tive-
semos nós todo o mérito, pero si

gran parte e por iso a Generalitat
renovounos o contrato unha se-
mana máis”.

Multa de fomento

“Cando xa pensamos que toda a
tormenta política xa pasara, che-
gounos unha multa da Capitanía
de Tarragona, dependente do
Ministerio de Fomento. Non o
podíamos crer. Nós tiñamos os
papeis en regra, pero faltaba por
renovar un permiso”. O barco
sancionado foi o Britannia, cun-
ha multa de 30.000 euros (cinco
millóns de pesetas). A Capitanía
aducía que saíra sen permiso o
tres de xaneiro.

“Quero volver a pensar que
se trata doutro erro. Eliximos
saír sen ese papel porque tiña-
mos catro días para realizar o
traxecto. Saímos o venres xa
que o luns era festivo e non que-
riamos perder tempo. Pensaba-
mos que coa misión que íamos
facer prorrogarían a entrega de-
se documento ata a nosa volta.
Recorremos a multa porque
pensamos que é unha equivoca-
ción. A tripulación está afundida
moralmente. Non quero pensar
en termos políticos”. 

Os barcos regresarán a vin-
deira semana a Cataluña, aínda
que están pendentes dun posíbel
contrato co Goberno vasco.
“Tampouco temos un prazo fixo,
agora aínda que non cobremos
queremos rematar o noso traba-
llo para ter axudado en todo o
posíbel. Agradezo moito como
nos tratou a Generalitat porque
sabemos que eles non tiveron
culpa de nada. Estou moi doído
pola mala sorte que tivemos e
agardamos que polo menos o re-
curso da multa sexa aceptado”.♦
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Globalización ecolóxica
TERESA BARRO

Imos vendo cada vez con máis claridade que hai un sistema ecoló-
xico que compre respeitar e protexer. Ese sistema é universal, mun-
dial e local ao mesmo tempo, pero  é importante ter en conta que o
mundial é resultado do local e non ao contrario, que non hai unha
entidade abstracta máis grande e poderosa que obrigue a que todo
se axuste a ela e que tire importancia a todo o que sexa particular e
máis pequeno. O mundo físico na súa totalidade, “mundializado”,
só pode funcionar ben cando se respeita e alenta a diversidade bio-
lóxica de todo o que o forma. Non é cuestión de achairar as dife-
rencias nin de unificalo todo para responder a un ideal mundial, se-
nón de alentar esas diferencias para ter un mundo no que se poda
estar. A globalización fíxonos entender, na esfera biolóxica, que uti-
lizar o que hai no planeta sen ter en conta as consecuencias e sen
decatarnos de que todo forma parte dun sistema non ten sentido, e
que para conseguir un bon sistema mundial hai que deixar que ca-
da especie viva coa liberdade e os coidados que precisa para desen-
volverse debidamente. Non facelo así, coidando que nada ten que
ver con nada e sen aceptar que todo está relacionado, ten  as conse-
cuencias catastróficas que estamos comezando a descubrir ou adi-
viñar. E levounos tanto tempo acordar a un feito que tan evidente
tería sido e que tan claro viron algunhas civilizacións “salvaxes”,
polo menos no seu propio medio ambiente, porque o sistema au-
toritario que predominou no mundo e no que estamos inmersos
dende hai tanto tempo, quer sempre esmagar a diferencia e encai-
xalo todo, incluidas as personas, nun molde que sirva para progra-
mar e manipular. O sistema autoritario funciona impondo verdades
que se cren absolutas e ideais dun modelo único, perfeito e indis-
cutíbel. E esa imposición de verdades absolutas e modelos perfei-
tos e indiscutíbeis é o que se está aplicando agora á globalización
como antes se aplicou a outros fenómenos.

A globalización económica e política ten lados bons e malos,
como case todo, e o que habería que facer é conducila o mellor
posíbel tendo en conta que a
verdade absoluta non pode
existir neste mundo e que se
existise non podería haber crea-
tividade de ningún xeito. Nun-
ca se pensou que porque un
gran artista faga unha obra
magnífica xa non pode haber
mais e aí remata todo; e non se
pensou porque nas artes rexe o
principio da creatividade, no
que a perfeición total non é de-
sexábel  e o erro vira fonte de
creación. Nas outras esferas rexe o autoritarismo,  con regras que
se din indiscutíbeis e feitos que se apresentan como  inevitábeis
para imposibilitar a creatividade.

A globalización é un feito, pero arredor dese feito hai moi
pouco que sexa inevitábel e nada que sexa verdade absoluta. O
que habería que facer é analizar o fenómeno e ir decidindo en ca-
da momento o que convén evitar e o que convén aceptar. Non
pensar nunca que non vai haber máis nada, que esta é a única
“solución” e que aquí para a historia. Case seguro, por exemplo,
que as posibilidades que oferece a comunicación instántanea
compensan e supoñen un verdadeiro adianto, como tamén é un
adianto a conciencia de formar parte dun mundo internacional. A
globalización do mercado, en troques, ten aspectos moi discutí-
beis e nada inevitábeis de seu. A “inevitabilidade” foi imposta
polos que decretaron “verdades absolutas”, como a do libre mer-
cado, que en nome da liberdade escravizou e empobreceu a tan-
tos, ainda que enriqueceu a algúns. O libre mercado nunca foi li-
bre de todo nos países poderososos, onde sempre houbo unha
forte negociación do intercambio comercial e sempre se decidiu
canto se ía protexer e canto se ía liberar, como é natural. O malo
foi cando o libre mercado virou “verdade absoluta” e dogma que
se impuxo nos máis febles para deixalos sen o pouco que tiñan.

Estamos descobrindo a realidade dun sistema que xa estaba aí
pero que non víamos. O que pasa é que, unha vez descoberto, non
hai volta atrás. Teremos que vivir sabendo que formamos parte dun
mundo no que  todo está entretecido e no que, mesmo por iso, hai
que respeitar cada cousa, cada especie e cada persona, por cativa e
insignificante que pareza, porque sen o respeito á particularidade
queda sen vida o conxunto. É un fenómeno que hai que rexer dun-
ha maneira mundializada, mundializando os intereses e o benestar
de todos os habitantes do planeta. Non hai nengunha verdade ab-
soluta que diga cómo se ten que facer, nen hai nengún molde de
mundialización ideal ao que haxa que axustarse. A mundialización
é o contrario da uniformidade e do esmagamento das diferencias.
No que consiste xustamente é en entender que ten que haber a par-
ticularidade e a diferencia para que haxa creatividade e que en vez
de esmagalas hai que protexelas e estimulalas, porque, se non, en
vez de ter unha mundialización sen autoritarismo que nos faga en-
tender mellor cómo habería que viver, teremos un mundo destra-
gado e contaminado,  que non valerá para nada♦

‘Para conseguir unha
mundialización máis

xusta e creativa habería
que alentar unha ecoloxía

cultural, política,
económica e social”

Florenci Macíes, armador dos buques enviados pola Generalitat

‘Non podo crer que por razóns políticas
se nos prohibise limpar a costa galega’
En medio da catástrofe e das mostras de solidariedade proce-
dentes de diferentes puntos do Estado, o BNG púxose en con-
tacto coa Generalitat para solicitarlle axuda na recollida de
fuel. Nese preciso momento, empezaría o tortuoso periplo de
tres barcos: o Scoian Shore, o Britannia e Montornés.  Os tres
foron contratados polo Goberno catalán á empresa Tuna Sup-
plies S.A., por valor de 160.000 euros (26,6 millóns de pesetas). 

Dous dos barcos xa estaban no porto de Sant Carles de la Rápita o pasado martes.



Diferentes puntos de toda a xeogra-
fía galega protagonizaron o pasado
sábado unha das máis ruidosas pro-
testas que se teñen vivido na crise
do Prestige, onde miles de persoas
manifestaron entre berros e bandei-
ras negras o seu descontento e in-
dignación, a pesar
do pouco apoio me-
teorolóxico. 

Convocadas
pola Plataforma
Contra a Burla Ne-
gra, as mobiliza-
cións, sempre en
ton festeiro sen per-
der o carácter rei-
vindicativo, conta-
ron ademais con di-
ferentes actuacións
e representacións,
que animaron a ca-
zolada. Xente no-
va, maior, pais con
nenos, familias en-
teiras, moitos quixeron bater ener-
xicamente as cazolas polas rúas
dos seus concellos. 

Cinco mil persoas saíron en
Vigo ás seis para mostrar o seu
descontento e pedir unha serie de
medidas urxentes para paliar a
crise, nunha das mobilizacións
máis numerosas. Dende a Porta
do Sol e durante dúas horas os
vigueses fixeron soar os ferran-
chos elixidos para a ocasión. 

Ante a afluencia de público,
os representantes da Plataforma
Nunca Máis mostraron a súa sa-
tisfacción, xa que, aseguran, as
previsións máis optimistas dos
organizadores non se achegaban
ao éxito final.

A mobilización viguesa cul-
minou coa actuación dunha baila-
rina que realizou unha performan-
cena que se recreaba o efecto do
Prestige sobre o mar galego. 

Outra cidade na que a mobi-
lización cidadá tivo un importan-
te peso foi Pontevedra. Perto de
dous mil participantes cos instru-

mentos máis insólitos deixaron
patente o seu descontento na
Praza da Peregrina durante unha
hora, na que o barullo se mestu-
raba coas peticións de dimisión. 

A lectura do manifesto correu a
cargo do profesor Ramón Reguei-

ra. Nel denunciou-
se a manipulación
que se está a exer-
cer sobre o caso
Prestige ao tempo
que se incitaba á
loita contra aqueles
que pretenden es-
quecer a magnitude
do desastre e as res-
ponsabilidades po-
líticas con “carida-
des económicas”.
Incidiuse tamén na
necesidade de aca-
dar solucións inme-
diatas para o pro-
blema dos conti-

nuos vertidos que aínda hoxe están
ser resolver. O manifesto non se es-
queceu da labor dos voluntarios e
reivindicaba ademais medidas para
unha limpeza total de fuel e para a
recuperación dos valores naturais e
a economía do litoral.

O acto pontevedrés contou
coa participación do alcalde, Mi-
guel Fernández Lores, concellei-
ros nacionalista e socialistas e o
parlamentario Bieito Lobeira,
pero tamén de representantes ve-
ciñais e doutras plataformas e or-
ganizacións pontevedresas.

Tamén Ourense
mostrou a súa carraxe 

As portas do concello de Ouren-
se tamén se encheron de atrona-
doras protestas durante unha ho-
ra. Máis de mil ourensáns, glo-
bos negros e cartaces da Plata-
forma rodearon a totalidade da
superficie da Praza Maior e a
porta do edificio do concello. E
unha curiosidade, un boneco a

tamaño real coa caricatura do
presidente da Xunta, Manuel
Fraga, pendurado dunha corda. 

O xornalista Camilo Franco
foi o encargado da lectura do ma-
nifesto ante os participantes, no
que se mostrou o apoio e  a so-
lidariedade cos afectados polo
fuel. Tamén houbo unha imitación
do vicepresidente primeiro do go-

berno central, Mariano Raxoi, con
frases como “estamos aquí e non
alá, na Praza Maior desta bonita
cidade mariñeira, Ourense”.

O diñeiro recadado coa venta de
camisetas, pins, bandeiras e demais
obxectos de Nunca Máis, destinara-
se a fretar autocares para aqueles
ourensáns que queiran participar
nas manifestacións da Coruña, o día

9 e a de Madrid o próximo 23.
Aínda que con menos partici-

pación cidadá, en Lugo tamén se
escoitaron os estouridos das ca-
zolas e dos ferranchos. Á protes-
ta uníronse igualmente os conce-
llos de Narón, Cedeira, Ortiguei-
ra, Pontedeume e As Pontes, en-
tre outros. Na Guarda a protesta
realizouse o domingo.♦

Nº 1.068 ● Do 6 ao 12 de febreiro de 2003 ● Ano XXVI

¡NUNCA M IS!

Os actos de protesta contra a
Marea Negra prolongaranse
durante o mes de febreiro. O
xoves día 6 a plataforma Nun-
ca Máis convoca unha mani-
festación baixo o lema “non á
cultura do petróleo”. O día se-
guinte terá lugar un acto de so-
lidariedade con Corme organi-
zado por Nós-UP e a confraría
de pescadores da vila, que co-
mezará ás oito da tarde. Ese
mesmo día terá lugar en Muxía
un debate político organizado
por plataforma Nunca Máis, ao
que acudirán representantes de
diferentes partidos políticos. 

O nove de febreiro terá lu-

gar unha concentración na
Coruña convocada tamén po-
la plataforma que fai un cha-
mamento aos manifestantes
para que acudan con maletas.
Sairá dende María Pita ás 12
da mañá e terá por lema:
“Salvemos o mar ou só nos
queda a maleta”. 

O sábado 15 de febreiro te-
rá lugar un concerto chamado
Festival Transcantábrico. Ac-
tuarán grupos de distintos lu-
gares da costa cantábrica e ce-
lebrarase en Corme. O último
acto previsto polo momento
para este mes terá lugar en
Madrid o día 23 de febreiro.♦

Manifestación da maleta e
outras protestas

As cazoladas atronan Galicia en protesta pola catástrofe
Latas, tambores, asubíos, cazolas, tixolas, tapadeiras, pandei-
retas, maracas, cunchas e todo tipo de obxectos caseiros, xunto
coas palmas e os berros de ‘Nunca Máis’ e ‘dimisión’ déronse
cita en diferentes cidades galegas o pasado sábado e domingo, pa-
ra protestar pola ineficacia de xestión na catástrofe do Prestige.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



Galicia cheira mal. Quizais moi mal. E
Lugo alcatrea. ¿Será pola miña culpa?,
pregúntase o curioso escribidor. E da-

quela márchase a Navarra. E a Badajoz, e a Se-
villa e a Toledo. E ata Coimbra e a Porto. ¡Ah,
pois non! Nestes lugares cheira razoabelmente
ben aínda que viñera aquí o curioso escribidor,
así que non é pola súa culpa que Lugo cheire tan
mal, que a vida social, comunitaria, “política”,
de Lugo apeste. Dentro da maioría dos fogares,
aínda que a provincia vive relativamente pobre,
ule ben pero cando se abren as fiestras, ¡zas!,
vaia podremia. ¿Será porque non chegou aquí
aínda a vasoira do señor Aznar? Pois tampouco
será por iso pois que Galicia xa empezaba a ulir
mal antes que o señor Aznar fose presidente. E
Lugo botaba para atrás antes de que Galiza co-
menzase a ofender o olfato. Así pois, non foi o
ínclito, o supremo presidente castellano, nin se-

quer o señor Fraga quen iniciaron o mal cheiro
dalgunhas poboacións e/ou provincias galegas.
Aínda que é certo tamén que, dado o tempo
transcorrido, parecen non lle conceder moita
importancia e dáme a impresión de que toleran
sobradamente o mal cheiro dunha gran parte da
vida pública, que se adaptan moi ben, ¡véselles
tan felices e optimistas! Claro que ao pior están
incómodos e ata fan gárgaras e púrganse, bendi-
tos máximos responsábeis, seus o poder e a glo-
ria, “homes públicos” (deberian ter a equivalen-
cia léxica da muller pública; así comprendería-
mos mellor aos putos e ás de-putacións, as per-
manentes e as de ocasión). Grandes personali-
dades, en suma, que semellan non ter narices e
mirar para outro lado para non cheirar nin ver o
que a cotío contempla toda a cidadanía. (Outra
cousa é que moitos calen porque lles vai o sol-
do niso, que xa é triste, e o nariz tapado teñan

que compartir mantel e catre coa inmundicia,
ambos, catre e mantel, comprados –a falta de
outros encantos– con fondos de rapina e ao me-
llor estilo proxeneta).

Ao cronista pasmado (e anoxado, claro)
parécelle que en materia de corrupción polí-
tica a Galiza tocoulle a lotería. Pero é que a
Lugo tocoulle o gordo. Nesta grande pelícu-
la de atracos institucionais, nesta longa e cu-
tre copia fílmica de “O bó, o feo e o malo”, a
algún bo (ou cando menos inxenuo, que o
hai) toleroulle a administración un pequeno
ranchiño –máis que nada para amosar a tu-
ristas pouco avisados– mentras que á figura
fea e mala, nunha peza, adxudícanselle os
negociados máis rendíbeis.

■ FISCAL ASOMBRADO . Que un fiscal re-
cén chegado teña calado e recalado xa na idea
de que dende algunhas institucións se manexa
o diñeiro do contribuínte dunha maneira tal
que “a iso chámaselle roubar” é para que se lle
caiga a cara de vergoña... a quen a teña. E que
“nun país no que temos que pedir tres anos de
condea para un rapaz que salta unha fiestra
dun metro para se levar un xamón”, mentras
notorios e recoñecidos mafiosos e rufiáns ins-
titucionais marchan de rosiñas, “nese país non
funciona a Xustiza”. Ao señor fiscal notáselle
estupefacto, e iso que ven do País Vasco.

A provincia de Lugo alberga a “personalida-
de política” máis corrupta e corruptora de, polo
menos, toda Galicia. (APolítica, con maiúscula e
sen comiñas, é outra cousa). Que quede claro:
Lugo conta coa man negra máis pistonuda da
mangancia oficial, a gran prestidixitadora do xo-
go suxo, niso sí que temos creado escola, a esco-
la da miseria moral. Os seus métodos son os da
“Cosa Nostra” (Cousa Nosa, vergoñentamente).
Cando se planea o inconfesábel, agacha a man
–esa famosa pezuña cochineira–, encarga a outro
o traballiño e págalle ben: ese xa nunca falará
porque queda pringado. O que entra en “AFami-
lia” xa non sae incólume, non canta, non sabe,
non contesta, resignado a se comer as súas pro-
pias feces a unha orde do mando. A maioría ten
demostrado ter o seu prezo e farán o encargo por
algunha destas tres razóns: por medo, por envexa
ou por interese. Iso sabémolo todos e eu dixen o
nome da cabeza de “The Family” nunha compa-
recencia pública con cámaras e micrófonos (tam-
pouco facía falta, é exemplar inconfundíbel entre
a rufianía). Como alguén comentou que a men-
ción podía resultar perigosa para a miña integri-
dade física e teño familia numerosa, agora repito
esa identificación da maneira máis evidente: esa
cabeza degustadora de cloacas, esa pseudo-inte-
lixencia sementadora da morriña espiritual (“go-
vérnase antes aos homes polos seus vicios que
polas súas virtudes”, sincerábase un experto Na-
poleón) é precisamente “esa”, a mesma que están
pensando o 99% dos meus pacentes lectores, e
todas as súas trapallerías pagámollelas eses lecto-
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Din que Pedro
Duque, o
astronauta, xa non
ten tanto apuro
por subir ao
espacio.

Os que facían
rexouba da Mir
(Paz en ruso)
lembran agora
que a estación
orbital soviética
aguantou catorce
anos, mal que
ben, sen estoupar
como un foguete
de verbena.

Hai crise na
banana. Xa saben,
esa que vai de
Inglaterra ao norte
de Italia, pasando
por Bélxica,
Alemaña, etc. A
área máis
desenvolvida
economicamente
de Europa. Pois
agora vai pechar
outra factoría en
Liege (cinco mil
despedimentos) e
outra na Lorena. 

O PSOE de G.
está a facer
notábeis esforzos
para que o partido
non se desintegre
como o Columbia,
por mor das leas
en Ourense,
Ferrol, Vigo, etc. E
iso que algunhas
sondaxes din que
os socialistas son
neste momento o
mellor
transbordador de

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

O fedor
XERARDO PARDO DE VERA

A política de Lugo produce náuseas, segundo o autor. O caciquismo
exerce a presión sobre os cidadáns e o silencio cae sobre o discrepante.

Cartas

Confesión dun lector
“A web de El Correo, no posto
19 dos diarios dixitais españois”,  

Interesante noticia, e ademais
publicada en galego. Non é de
extrañar que “El Correo Galle-
go” sexa un dos xornais mais li-
dos de Hespaña. Eu mesmo, na-
cionalista confeso, leio todos os
días esta magnifica publicación,
tanto a impresa como a dixital. A
súa sección “Ultima Hora” é ver-
dadeiramente abraiante; actuali-
zada a unha velocidade vertixi-
nosa, permite esculcar nas súas
páxinas buscando o verdadeiro
significado da multitude de noti-
cias que, cuidadosamente selec-
cionadas, nos fai chegar case en
tempo real. 

O xornalismo de investiga-
ción de Xavier Navaza e a im-
parcialidade de Demetrio Peláez
achéganos á obxectiva realidade
de Galiza e Compostela como

ningunha outra publicación pode
conseguir; incluso superior á
manifesta imparcialidade de re-
putados diarios como “La Ra-
zón” e alonxándose do partidis-
mo de xornais como “La Voz de
Galicia” ou “El País”.

¿Que outro xornal nos ía
aclarar, de forma tan esclarece-
dora, que o chapote pegado nas
rochas, e despegado polas ondas,
é suficiente para volver cubrir
toda a Costa da Morte cun man-
to negro? ¿Ou que a ominipre-
sente UPG, verdadeiro contuber-
nio xudeo-masónico-comunista
aludido por Franco en tantas
ocasións e que posibelmente ti-
vera que ver cós impedimentos
para que Hespaña entrara no
Mercado Común, controla as
máis de 200 asociacións que es-
tán incluídas na Plataforma
“Nunca Máis”? –por certo; pla-
taforma que xa se pasa de contu-
bernio. Debemos agradecer-lles

eternamente as trnaquilizadoras
noticias de que non houbo, nin
hai, crise no PP de Galiza; que os
negocios de Cuíña son completa-
mente legais e que o Prestige foi
a maior benzón para o pobo ga-
lego pois nos permitiu receber o
incalculábel regalo que significa
o “Plan Galiza”. Sempre soube-
ron onde está a noticia, nunca se
influenciaron por informacións
sensacionalistas como a acepta-
ción por parte do Defensor del
Pueblo, Enrique Mugica, da
queixa formulada polo Movi-
mento Polos Direitos Civís con-
tra a censura informativa relacio-
nada có afundimento do Presti-
ge. Mentres a noticia foi pública-
da en seis xornais galegos a con-
cienzuda peneira de “El Correo
Gallego” non permitiu dar pro-
paganda a esta denuncia intere-
sada e infundada. ¿Que censura
informativa? Todo mundo sabe
que hai liberdade expresión en

Galiza e que ninguén impediu
actuar libremente aos medios.

De corazón vo-lo digo: se-
guide así, construíndo a realida-
de, libre de demagoxias e opor-
tunismo.♦

RENATO NÚÑEZ
(TEO)

Nunca máis
Nunca Máis Mareas Negras
que nos mate a beiramar
Nunca Máis Sombras Negras
que asombrice o noso mar.
Nunca Máis aos mintireiros
que nos teñen afrixidos
Nunca Máis aos argalleiros
que na Sombra están metidos.
Nunca máis ter confianza
nos asasinos do mar
Non dan outra esperanza
que non sexa emporcallar.
Nunca Máis na nosa terra
ir de xionllos e vexados
Nunca Máis! meu povo berra

Continúa na páxina seguinte

ANA PILLADO



res e máis eu, e moitos máis, através do erario pú-
blico cuxo engorde con tanto afiuzamento vixía a
Facenda do desmellorado señor Montoro. Malfa-
dado erario público continuamente expoliado, es-
tafado, deturpado e vexado a base de moi pouca
intelixencia, moito estómago e unhas leis en boa
parte inmorais, e cuxo fin único debería ser a cre-
ación de escolas, hospitais, vías de comunica-
ción, bibliotecas, recintos deportivos, teatros, e
pagar axeitada e transparentemente a quen os fan
posíbeis co seu traballo.

(Poderíase facer un concurso: Espelliño,
espelliño, ¿quén é a “personalidade” máis
macarra do conventus iuridicus lucensis?A
maiores, permitiría publicitar a romanidade,
agora que tan de moda está entre os iletrados
conversos, monas vestidas de seda, aínda
que, naturalmente, os acertantes serían tantos
que non existirían premios abondo. Ruinoso).

■ O EIXO DO MAL . Ao personaxiño en
cuestión habería que incorporarlo –por falta de
escrúpulos que non sexa– ao tan actual “Eixo
do Mal” co eufónico nome de Sadim; sería un
bonito trío o de Sadim, Sadam e Bin. Sadim é
Midas ao revés, e é que de maneira contraria a
aquela coa que o rei Midas convertía en ouro
todo o que tocaba, o noso Sadim transforma en
merda todo o que se lle achega. ¿Fixáronse
vostedes en que en canto algo comenza a chei-
rar mal en Lugo (en obras, deporte, emprego,
espectáculo...) sempre aparece detrás, na som-
bra –é o habitat natural do seu resentimento,
mediocridade e cobardía– un nome e unha re-
putada/reputeada institución?

En Lugo sopórtase malamente, cada vez
pior, o cheiro imenso das súas sentinas políti-
cas. Lugo chapotea no lameiro contaminado
que solta o fondo do que cobran reptís mutan-
tes coa ánima ulcerada polos seus propios de-
tritus infectos. ¿Abondará a boa saúde duns
poucos dos seus representantes para rematar a
pandemia? ¿Exercerán verdadeiramente os
“máximos mandatarios” o seu papel indecliná-
bel de “máximos responsábeis”, de valedores
da decencia que tanto parece costarlles? Se así
non o fixeran que non se atrevan a condenar
ningún tipo de violencia, porque a Violencia
Institucional, sempre contra os máis febles,
honrados ou confiados, tamén é Terrorismo. É,
polo menos, tan covarde como o do tiro na ca-
luga e moito máis ca do setenta por cento dos
reclusos que malviven nas nosas prisións.

¿E a Igrexa? ¿Que fai a Igrexa-Xerarquía,
a que ata e desata, a que se arroga a gracia e a
condena, ante os contínuos escándalos, enga-
nos e atentados á máis elemental dignidade hu-
mana, laboral e cívica? Esa Igrexa que di su-
ceder á que fundou Cristo lanza labaradas con-
tra os febles ou necesitados pecadores das di-
visións secundarias, contra os que sobreviven
“a salto de mata” con ese instinto de supervi-
vencia como único mestre, e deixa o infra-

mundo en mans de héroes incó-
modos e cinicamente ignorados
como o meu amigo Ellacuría, ase-
sinado pero non morto. E esa Igre-
xa reserva impudicamente para os
mercaderes mafiosos algúns dos
sitiais preeminentes do templo,
acollóanos co boato dos seus san-
tos soberbios, vergoñentamente
desclasados en procura de hono-
res (esquecendo interesadamente
uns textos sagrados moi explíci-
tos: “Só Deus é Santo”), e non
cumpre co seu deber de denun-
ciar, contra vento e maré, aos ban-
didos de despacho oficial, nin ex-
plica ás xentes que non poden
transmitir a benzón de Deus a esa
chourizada institucional que pre-
sume nas primeiras filas despois
de ter roubado, creando complici-
dades delictivas e escandalizando
dende o seu despacho. Os cris-
tiáns, aínda os máis imperfectos
pero de boa fe, e todos os homes
de transparente vontade téñena,
témolo cru. E, ao menos eu, ímoslle dicir aos
ridículos e patéticos figuróns das grandes pra-
zas –esos que “teñen que ser moitos para exis-
tir”– que non se honra a unha bandeira, a cal-
quer bandeira, con berros histericamente apo-
dícticos e faroleando con quen a ten máis lon-
ga, sen antes, polo menos, ter botado do seu la-
do a “personalidades políticas” como a que
presume intentando facer a gañancia do chulo
despois de prostituír Lugo, santo e seña de “La
Familia”, penúltimo capítulo da historia uni-
versal da infamia.

Non hai moito, un honrado periodista e bon

economista referíase a Rusia e fa-
laba, consternado, daquel entra-
ñábel pobo somedito a “unha eco-
nomía criminal mafioso-corpora-
tiva”. Invitareino a visitar Lugo
para que comprobe que non hai
que ir tan lonxe para ollar boca-
lampreas e que non soamente alí
se substituiron os verdadeiros
principios democráticos pola co-
acción, o soborno ou o cazo cóm-
plice para esbirros come-
nentemente instruidos.

—Viaxe con coidado na súa
bicicleta, hai accidentes... –acon-
sellábame aquel amigo. ¿Por que
o diría? Ao mellor, lamentando
previsoramente que co inmenso
cheiro que desprende boa parte da
política en Lugo –patria do señor
presidente da Xunta, síntoo por el,
aínda que se gañou o oprobio–,
me puidese marear. Ou, talvez,
porque, como afirma un ilustre
xurista e poeta, alguen abxecta-
mente popular ten grande interese

en instalar en Lugo un modelo social encana-
llado e mafioso (o pre-mafioso xa está eiquí),
evidenciando que éste é o seu único, carroñeiro
e parasitario caldo de engorde e medro.

É o que penso eu, por ben que, natural-
mente, poda estar errado. Dímeo ti, espelli-
ño, espelliño... se non te compraron xa ou
ameazado tamén con ensuxar o teu rostro
limpo a base da súa visguenta baba.

E agora, as excrecencias do Prestige na
costa luguesa. Éramos poucos e pariu o avó,
estatista de opereta, agora por fin verdadeira
e profundamente prestixioso.♦
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votos descontentos
do PP. A xente non
se atreve a dar o
paso ao
nacionalismo.
“Demasiado
radical”, din as
respostas.

Un pouco de
nacionalismo, sen
embargo, ás veces
non vén mal. Por
exemplo para
saber que é
innecesario
botarlle Calgón
(agora anunciado
na TVG) ás
lavadoras. Porque
a auga en Galiza
a penas ten cal.

Les Luthiers,
espectáculo
cómico musical de
alto nivel, estará
en marzo en cinco
cidades galegas,
nunha xira que
organiza
Caixanova. Algúns
amantes do grupo
teñen pensado
pedir créditos a
esta entidade para
asistir, dado que
as entradas andan
entre as catro e as
sete mil pesetas. 

O director de
cine, Alejandro
Amenábar vén de
declararse
homosexual nunha
revista. Algo que
de ningún modo é
noticia. Os que
debían saír do
armario son os
heteros do mundo
da arte e a
farándula. No
caso de que haxa
algún.♦

‘A provincia
de Lugo
alberga a

«personalidade
política» máis

corrupta e
corruptora de,
polo menos,
toda Galicia. 

A Política, con
maiúscula e sen

comiñas, é
outra cousa”

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

estaremos aldraxados
Nunca Máis vivir de esmolas
senón do nobre traballar
lembrade que vinte esmolas
nunca fixeron un xantar.
Nunca Máis ter outro Ben
pra sairmos da esterqueira
Non facer nunca a ninguén
o que pra un, nunca se queira

X.M. RODRÍGUEZ BALIÑO
(A CORUÑA).

Escurecendo
en Bos Aires
Lentamente van caendo as som-
bras da noite sobre a cidade de
Bos Aires, as rúas comezan a
quedar en silencio, solitarias,
despois dun día de protestas no
que as persoas reclamaron os
seus dereitos, que lle foron
arrancados. Atrás queda un día
como tantos, na vida de Xurxo,
un cativo de doce anos que vive

nas aforas nunha casoupa medio
desfeita coa súa nai e o seu ir-
mán. Dende moi cedo percorreu
aquelas zonas onde están instala-
dos os mellores restaurantes da
cidade, pedindo comida para le-
var para a casa. Este día o seu es-
forzo foi maior, xa que o seu ir-
mán non puido acompañalo por-
que está enfermo.

A pesares da súa corta idade,
Xurxo xa ten experiencias vivi-
das que lle fan mirar a vida coma
unha persoa adulta, sabe que o
seu pai, como moitas persoas, foi
un dos desaparecidos no golpe
militar, gustaríalle estudiar, pero
o que está a facer é necesario pa-
ra seguir vivindo. Algúns días
mentres percorre as rúas buscan-
do comida, lémbrase de todo o
que lle contaba o seu querido
avó, era emigrante galego, que
viñera para Arxentina escapado
da guerra civil española e da fa-
me que naqueles anos estaban a

padecer en Galiza. Na travesía
do barco que o trouxera dende
Vigo ata Arxentina, el e moitas
persoas non tiñan que comer, os
enfermos eran tratados de mala
maneira, “sen embargo, neste
país (dicíalle o seu avó) atopei
traballo e comida, naqueles anos
Arxentina era rica dabondo”,
mentres pola súa cabeza pasa to-
do isto, o rapaz mira para o ceo e
pregúntase si algún día el poderá
mirar a Arxentina que un día o
avó mirou.

Xurxo sabe que o seu avó
non puido cumprir aquel desexo
que tiña de volver algún día a súa
querida Galiza, el ten a ilusión
de que no futuro poderá pisar
aquela terra fermosa onde naceu
o seu avó.

Son as nove da noite, na caso-
pa acaban de cear o que o cativo
trouxera, Xurxo comeza a sentir o
cansazo e o sono vai facendo que
se lle pechen os ollos. Quizais es-

ta noite volva a soñar que no seu
país xa non hai máis fame, que os
cativos saltan alegres camiño da
escola, que as persoas recupera-
ron o traballo, a dignidade, o or-
gullo de ser arxentinos, que o po-
bo volve a ser libre despois de
que os cidadáns expulsaron a un-
ha xeración de políticos corruptos
e tamén os países que os apoia-
ron, ogallá que o soño de Xurxo
se cumpra axiña.♦

LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)
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Un chiste
sobre Bush
Luis del Val conta en Faro de
Vigo (31 de xaneiro) un chiste
que circula sobre Bush. O pre-
sidente visita “un colexio, ro-
deado de escoltas, e no que
tras un encendido discurso so-
bre as virtudes americanas,
ábrese un coloquio, e un neno
da derradeira fila ergue o dedo
e di: Chámome Jimmy e quero
facerlle tres preguntas: ¿Por
qué falsificou as eleccións?
¿Por qué non evitou a catás-
trofe do 11 de setembro? ¿Por
qué quere facer a guerra con-
tra Irak? Cando o presidente
se dispón a contestar, soa o
timbre do recreo e saen os ne-
nos da aula. Ao regreso, di
Bush: Prosigamos o coloquio.
¿Alguén ten outras dúbidas?.
Entón, tamén do fondo, ergue-
se unha man que di: Chámo-
me Tommy, e quixera facer as
tres preguntas anteriores e en-
gadir outras dúas máis: ¿por
qué soou o timbre do recreo
vinte minutos antes? E, sobre
todo, ¿onde está Jimmy?”.♦

TVE ocultou
a outras
cadeas imaxes
sobre a
entrega dos
premios Goya
El País(3 de febreiro) con-
ta como TVE, cadea á que
correspondían os dereitos
de retransmisión dos pre-
mios cinematográficos Go-
ya, mandou imaxes ao resto
das cadeas na que estaban
ausentes os comentarios
máis combativos da gala.
“TVE omitira as protestas,
as críticas alusións ao Go-
berno e as mensaxes contra
a guerra do Irak. Ante a re-
clamación por parte das ca-
deas de material máis infor-
mativo, o canal estatal enviou
unha nova montaxe máis axei-
tada ao ocorrido na gala”.♦

O ‘Prestige’
descubre que
o galegoé un
«castelán con
incorrecións»
Baltasar Porcel escrebe en
La Vanguardia (2 de febrei-
ro) sobre “o galego televisi-
vo”. “Será moi difícil que
ninguén crea que o galego é
un idioma coa súa plena au-
tonomía e leis despois de
ter oído atá a fartura na te-
levisión aos políticos, inte-
lectuais, técnicos, que en
teoría falan en galego can-
do en realidade só se trata
dun castelán con varias in-
correccións ou particulari-
dades, moitísimas menos
que as usadas en diversos
sitios de Andalucía e non
digamos en Sudamérica. Só
algúns pescadores galegos
emiten palabras e oracións
autóctonas. E supoño que
será pola súa ascendencia
rural, coma se o galego non
chegara a constituirse en
língua urbana e moderna,
sendo esta o castelán con
matices locais”. Neste co-
mentario, que Porcel non
foi o único en facer, esque-
ce que esa dicotomía entre
o idioma dos políticos e o
dos paisanos dase en todas
linguas. Alguén que a penas

teña as nocións de francés
do bacharelato será incapaz
de entender ao tendeiro
dunha vila gala pero com-
prenderá en grado bastante
aceptábel unha interven-
ción de Jacques Chirac.
Os profesionais, neste caso
da política, adoitan utilizar
unha linguaxe técnica, cun
vocabulario escaso e que
tende a asemellarse en to-
dos os idiomas porque é o
que máis suxeito está a in-
tercambios. Un mariñeiro
que intervén en directo en
televisión tende en cambio
a incluir nomes propios, to-
pónimos e utensilios que
soan, non só descoñecidos,
senón mesmo estraños para
un foráneo. Por outra parte,
non cabe dúbida, como su-
xire Porcel, que entre un
andaluz e un santanderino
existen notábeis diferencias
idiomáticas, pero iso é un
problema do castelán, igual
que hai diferencias entre un
brasileiro e un portugués ou
un galego. Este tipo de mi-
norización do idioma gale-
go conta con moita tradi-
ción, sobre todo en persoas
que non se distinguiron por
usar este idioma. Cabe lem-
brar por exemplo as pala-
bras do escritor Xaime Solá
que, no recuado 1919, escre-
bía en Faro de Vigo: “case
todos os que falan o galego
castelanízano de tal arte
que non o coñecerían, de exis-
tir, os seus proxenitores”.♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 30-I-03
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Tastabao
BIEITO IGLESIAS

No arrabaldo onde pasei os primeiros anos de vida,
dun viciño nugallao dicíase “ese traballa no arame”,
significando que laboraba no metálico (a facer fillos)

ou no negocio escuro da ladroaxe (no arriscado arame do
funámbulo). Se un vello se ergue ás catro e media da
madrugada, viaxa a Madrid, inaugura exposiciós, promociona
o mexillón e concede entrevistas, camiña na corda frouxa do
equilibrista, é fácil que lle dea un mal. Foi o que lle pasou a
don Manuel. Cando os labregos da miña terra se fatigaban
nalgunha endeita penosa laiábanse: “Vaia un día de picabois”.
Pero estas xornadas duras aquecíanlle a xente nova con todo
o poder (na linguaxe popular, poder é sinónimo de vigor
físico; o Presidente xa non ten arxil de mozo anque conserve
o poder político, moi menoscabado por Aznar de todos
modos, nos últimos tempos). Ninguén –menos quen conta
unha restra de anos– debería levantarse cedo, coa luz lívida,
mortuaria, que pintou Caravaggio, nesas horas fatídicas que
concentran a maioría de defunciós. Harry Haller (personaxe
d´O lobo estépico, de Hermann Hesse) declara: “Nunca me
sucedeu nada bo pola mañá”. A min tampouco. Vendo por
televisión o patético cadro do tastabao sufrido por Fraga, non
sentín mágoa do duce, do führerprinzip; mancoume, si, a
lembranza dos avós finados: da Ermesinda cantora de
romances, do Gorete xastre e anticlerical, da Josefa que me
levaba á escola ó lombo, do Manoel que me acompañaba a
ver Bonanzaá cabeceira parroquial (montado eu nun burro,
guiándoo el polo ramal). Porque cada un sabe as súas. Sei o
galego que eles me ensinaron, que xa é, en boa dose, po dos
mortos.♦

A reunión da xunta directiva do
Partido Popular en Ourense ser-
viu para constatar, unha vez
máis, as evidentes diferencias
existentes entre a corrente lide-
rada polo alcalde da capital,
Manuel Cabezas, e a dirección
provincial. O cisma na forma-
ción conservadora semella ser
inevitábel a xulgar polos “reca-
dos” que van deixando caer uns
e outros nas súas declaracións
públicas e, nalgúns casos, polos
seus propios actos. 

Á xuntanza ourensá asisti-
ron o presidente rexional, Fraga
Iribarne, e o secretario xeral,
Xesús Palmou, como mostra de
que o que aconteza nas fincas
do partido deberá ser refrenda-
do pola dirección, a pesar de
que a decisión foi tomada antes
da revolta iniciada coa destitu-
ción de Xosé Cuíña como con-
selleiro. Aínda que o presidente
aproveitou o acto para animar a
todos a traballar pola vitoria
electoral nas municipais, que-
dou patente a distancia infinita
que separa a Baltar e Cabezas,
que a penas se viron uns segun-
dos para un discreto saúdo. 

A escasa contención verbal
do presidente provincial é a
que dá máis pistas sobre a si-
tuación en tempo real, xa que

cando lle preguntaron os xor-
nalistas sobre a posibilidade de
que o alcalde non o inclúa no
número dous da candidatura
ourensá, respondeu desafiante:
“se non vou por Ourense, irei
por outro concello calquera,
non teño ningún problema nese
sentido”. Pero Baltar engadiu:
“supoño que non se atreverán a
iso”, pero se o fixeran, “xa sa-
bemos a resposta que corres-
ponde”. E o que queira enten-
der que entenda. 

O seu fillo, o deputado auto-
nómico Xosé Manuel Baltar
Blanco, deixouse retratar nun
saúdo tan cordial como finxido
con Palmou, o mesmo para o
que esixiu a Fraga –xunto con
outros catro deputados da órbi-
ta baltariana– a destitución in-
mediata por xogar o papel de
traidor no caso Cuíña. 

É unha opinión xeralizada que
só é cuestión de tempo que o cis-
ma popular se concrete tralas
eleccións municipais. E o proble-
ma non é unicamente o máis que
improbábel futuro de Cuíña Cres-
po como sucesor de Fraga, senón
o propio porvir do barón ouren-
sán, a quen Madrid ten no punto
de mira como a próxima “vítima”
da limpeza iniciada co pase do de
Lalín a mellor vida... política.♦

O cisma do PP
ourensán
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A reunión do PP ourensán volveu amosar
que as espadas están en alto á espera de
maio. Cabezas e Baltar nin se falan e pode
que o primeiro  non vaia na lista do segundo.

Ourense

Mercedes Sampietro, á esquerda, recibe o premio á mellor actriz de Rosa Mª Sardá.

SEÑOR, XA TEMOS

AS TARIFA S  D O

PENTÁGONO

IMAXE AÉREA DO IMPA C TO

DUNHA BOMBA, CINCOCENTOS MIL

DÓLARES; DESPEGUE DUN

ESCUADRÓN DE CAZAS,

OITO C E N TOS MIL...

¡HAI QUE VER QUE

CARA SE ESTÁ A PO Ñ E R  

A GUERRA!



A. EIRÉ
Aínda que o BNG só ten utli-
madas as candidaturas en dúas
das sete grandes cidades, Pon-
tevedra e Ourense, semellan
adiantarse bastantes sorpresas
na confección definitiva. algun-
ha bastante sonada como a vol-
ta á política municipal do de-
putado no Congreso Guiller-
me Vázquez, ou a renovación
case total na lista de Ourense.

Guillerme Vázquez, deputado do
BNG en Madrid, volta á política
municipal integrándose no cuar-
to lugar da candidatura de Ponte-
vedra, onde comezara xa a súa
andaina institucional. Este é o
feito máis salientábel dunha lista
que aposta polo actual equipo de
traballo coa incorporación de
membros do movimento social.
Neste campo, é de salientar a in-
clusión de Nieves Cuellar, no
posto número oito como inde-
pendente. Nieves Cuellar é a pre-
sidenta da Asociación Provincial
de Amas de Casa e Consumido-
res Rias Baixas e dos órganos
rectores da Federación Española
de Consumidores, do Consello
Galego de Consumo e do Conse-
llo Galego de Meio Ambiente.

O candidato á alcaldía e Mi-
guel Anxo Fernández Lores, ac-
tual alcalde. César Mosquera
ocupará o segundo lugar e a con-
tinuación Carme da Silva, o cita-
do Guillerme Vázquez, Raimun-
do González, Luis Bará, Anxos
Riveiro, Nieves Cuéllar, Miguel
Vázquez Plaza., Xosé Lois Vei-
ga, Demétrio Gómez, María Xe-
sús López. Estes dous últimos
entraron de concelleiros como
sustitutos de  Manuel Fontán e
Salomé lvarez. O primeiro aban-
donou o Ácargo polo seu traslado
laboral a Lugo e Salomé Álvarez
para ocupar a vicepresidencia do
Parlamento. A continuación sitú-
anse na lista Ana Belén Peralba,
Xosé Abilleira e Mercedes Váz-
quez, ata completar os 15 primei-
ros da lista que son os que arela
conseguir o BNG para facerse
coa maioría absoluta. Actual-
mente ten 10 concelleiros.

Dous abandonos en Lugo

Nin Xosé Cuba actual concellei-
ro de Servicios Públicos nin Ig-
nacio R. Eguibar, responsábel de
Cultura e Educación, dúas pezas
claves do actual goberno munici-
pal non repetirán na candidatura
do BNG de Lugo. Cuba vese for-
zado a non repetir por motivos
laborais. Eguibar quer voltar ao
ensino algo que semella apaixoa-
lo moito máis que a política.

O candidato á alcaldía será
de novo Blanca Rodríguez Pa-
zos. O resto da candidatura aínda
está sen decidir, sen que o Con-
sello Local teña aínda unha pro-
posta para trasladarlla á Asem-
blea. Fálase de incorporacións,
sobre todo de mulleres, pero al-
gunhas das que soaron nos últi-
mos días parecen descartadas.
Os concelleiros actuais, agás de
Cuba e Eguíbar, seguirán ocu-
pando lugares destacados porque
no BNG analizaron que están
contentos coa súa laboura..

Renovación na Coruña

Renovación semella tamén que
vai ser a tónica da lista do BNG
na Coruña, aínda que segura-
mente será o que se chama un-
ha “renovación por amplia-
ción”. Decidido o candidato a
alcalde, posto no que repetirá
Henrique Tello, que deixou o
parlamento para dedicarse en
exclusiva á política municipal,
a elaboración das listas está a
ter un proceso complexo na ca-
pital herculina. Os nacionalistas
están a realizar asembeas por
bairros nas que se analisa a po-
lítica municipal e se propoñen
nomes para a candidatura. Logo
deste proceso, que aínda non
concluiu, o consello local ela-
borará unha proposta para so-
metela á aprobación da asem-
blea local.

Segundo puido saber A Nosa
Terra unha parte importante da
organización parece apostar por-
que continúen os actuais tres
concelleiros, Tello, Mario López
Rico e Margarita Vázquez Vera,
renovándose a lista a continua-
ción, aínda que tamén se podería
dar a circunstancia que os postos
de saida non fosen os actuais. A
renovación vai vir sobre todo
pola inclusión de mulleres que,
entre a militancia da BNG  na ci-
dade herculina teñen especial re-

levancia tanto cualitativa como
cuantitativa. O BNG, que que-
dou a 90 votos do cuarto conce-
lleiro hai catro anos, agarda con-
seguir nos próximos comicios
seis. As súas esperanzas baséa-
nas nun inquérito propio que os
situaría como segundo forza po-
lítica na capital.

Cambios en Vigo

O actual equipo de goberno do
BNG vigués vai sufrir unha im-
portante renovación coa entrada
de novas persoas que sustituirán a
concelleiros que mostraron a súa
intención de non repetir nos pos-
tos de saída das listas electorais.

Nos últimos días baralláron-
se bastantes nomes, tanto dos
que abandonarían a política
municipal como dos seus susti-
tutos. A única que semella se-
guro que non seguirá de conce-
lleira é Ana Gandón, actual res-
ponsábel de Educación. O al-
calde Pérez Castrillo segue rea-
lizando xestión tanto entre os
actuais concelleiros como entre
as posíbeis incorporacións para
contar cunha equipa do goberno
que afronte os retos dun novo
mandato municipal. O BNG fí-
xase como reto o ser a lista
máis votada e, así revalidar a
alcaldía. Un inquérito propio
aponta esa posibilidade.

Xente nova en Compostela

En Compostela recuncarán na lista
do BNG tres dos cinco concellei-
ros. Un deles, Néstor Rego, será o
candidato á alcadía. Acompañara-
no Manuel Portas e Xosé Manuel
Iglesias. A renovación virá dada
pola marcha da anterior candidata
Encarna Otero e de Fernández Lei-
ceaga que puxou con Rego para ser
o candidato e que decidiu pasarse
ao PSdG-PSOE. Os seus postos
ocuparanos dúas mulleres ben co-
ñecidas, previsibelmente Elvira
Cienfuegos e Goretti Sanmartín. O
BNG tamén ten apalabrado xa a in-
clusión dun destacado dirixente do
movimento veciñal.

Pero as sorpresas da candida-
tura están máis alá do quinto lu-
gar coa inclusión de xente moi
nova ata o número 13.  Para estos
lugares o BNG baralla a inclu-
sión de persoas vinculadas ao
mundo da hostelaría, musical e
sindical cunha característica co-
mún: “facilidade de relación  e
gañas de traballar a pe de rúa”,
segundo a dirección nacionalista.

Retraso no Ferrol

A confeción da lista do BNG no
Ferrol vai moi retrasada. De mo-
mento só está confirmado o actual
alcalde, Xaime Bello como candi-
dato. Tamén se sabe que non vai
repetir a concelleira Carme Parada
que expresou a súa decisión de non
continuar na política municipal por
razóns laborais. Semella que habe-
rá algunha baixa máis do actual
equipo de goberno por decisión
propia, pois a idea que barallan os
nacionalistas é que sigan os actuais
concelleiros, reforzando a candida-
tura con incorporacións de tres ou
catro persoas ben coñecidas na ci-
dade, pois desde o BNG afirman
que están seguros de aumentar o
número de concelleiros, poñendo
de meta, como en Pontevedra en
conseguir maioría absoluta.♦
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Latexos

A guerra
de Bush e
Aznar
X.L. FRANCO GRANDE

Un entende que Bush se
meta  nesta guerra, pe-
ro non  Aznar, non só

porque case o oitenta por cen-
to da poboación se opoña a
ela, senón porque o apoio des-
te, moral e material, vai ter un
custe que non cadra coas máis
ca dubidosas vantaxes. Pois é
unha guerra que non ten outra
finalidade que asegurarlle ós
EE UU o fornecemento de pe-
tróleo. Hai tempo que se sabe
que este país vai ter, no tocan-
te a isto, graves problemas, e
xa  para datas que están
chegando. Pero ese é o seu
problema, non o noso.

E non deixa de chama-la
atención que tamén Bush e
moitos dos seus achegados
(casos máis coñecidos son os
de Cheney, Rumsfeld  e Con-
doleezza Rice) estean vence-
llados a grandes intereses pe-
troleiros. Pode que con esa
guerra estean a defende-los
seus intereses persoais, que,
ó seu ver, baten xusto cos do
seu país. Por iso se senten
tan bos americanos, tan
patriotas e tan amigos de Az-
nar, quen nos vai meter nun-
ha guerra que o país de
ningunha maneira quere.

Esta guerra que vén pode
ter  efectos catastróficos para
o mundo. E para España moi
en particular. Veremos
medra-lo odio musulmán
contra Occidente, que nunca
poderá dar por xustificada
unha guerra que ten detrás
uns intereses tan evidentes,
que se verá como unha humi-
llación inxustificada dun país
militarmente poderoso a
outro moito máis feble, que
orixinará máis victimismo,
máis conciencia de fracaso,
máis noxo ó infiel.

Ademais, España, pola
súa situación xeográfica, vai
quedar máis exposta ca
ningún outro país ás medidas
represivas que  sen dúbida
chegarán do mundo islámico.
Con ese apoio cego á política
de Bush, non se nos terá  por
país amigo. Máis ben se nos
vai ter polo que somos: por
país belixerante. Unha
belixerancia  que ninguén se
poderá explicar. 

Belixerancia  ben
absurda, tanto dende os inte-
reses do país  como dende os
intereses europeos, que debe-
ran  se-los mesmos. Para nós,
xa vimos que nada bo nos
traerá este belicismo. E o
mesmo para os intereses
xerais europeos, porque  con-
tribuirá  de maneira moi acti-
va a agranda-la escisión entre
os demais países e a que
unha acción política común
siga estando lonxe. O
episodio da carta coas firmas
dos oito dirixentes  é un  po-
bre episodio de vello
nacionalismo  contra
solidariedade europea.♦

O deputado Guillerme Vázquez volta á política municipal na lista de Pontevedra

Sorpresas nas candidaturas do BNG nas cidades

Os quince primeiros da lista pontevedresa.

Renovación é a palabra que
define a lista do BNG en Ou-
rense. Da candidatura de hai
catro anos só permanece Ale-
xandre Sánchez Vidal, o ac-
tual candidato a alcalde. Ta-
mén repetirá outro concellei-
ro, Xosé Carballido, que subs-
tituiu a Rodríguez Peña cando
o anterior candidato naciona-

lista abandonou a concellalía
para dedicarse por completo á
súa faceta de deputato en
Compostela.

Completan a lista do BNG
en Ourense nos primeiros pos-
tos a empresaría Anza Garza, o
profesor Antón Gómez, a ta-
mén empresaria María Gonzá-
lez e o avogado Iago Tabarés.♦

Renovación total en Ourense



¿Que foi o primeiro que apren-
deu na alcaldía?

Que a acción de goberno ca-
se nunca é unilateral. Tes que sa-
ber a quen te dirixes e se o vai
aceptar. Por exemplo, nós tiña-
mos vontade de facer unha plan-
ta de reciclaxe, proxecto e finan-
ciamento. Pero naquel momento
á xente custoulle entender o pro-
blema do lixo, non tiñamos onde
emprazala, ninguén a quería,
asociábana cunha empacadora.

Por certo que vostedes en-
contráronse con moitos pro-
blemas. Acusáronos de lentos.

Os procesos non son liñais. A
perfección só existe nos progra-
mas. Na práctica hai que contar

co momento político, a correla-
ción de forzas, a base social que
tes, a capacidade económica... A
xente pensaba que en seis meses
ía cambiar a cidade e iso non é
posíbel. Hai que seguir unhas
prioridades e respectar a caden-
cia das cousas. Pola contra, ás
veces consegues facer algo que
non prevías. A acción de goberno
é moi enriquecedora, é artística.
A habilidade resulta fundamental
e iso só se adquire coa práctica.

¿Non me irá repetir o vello
aforismo conservador de que a
política é a arte do posíbel?

Non. Tamén é importante a
vontade: nós dixemos que iamos
meter 800 millóns [de pesetas.

4,81 millóns de euros] no trans-
porte público e metémolos. Foi
unha decisión política. Á marxe da
velocidade á que vaias e de actua-
cións illadas, o importante é onde
queres levar a sociedade, os ob-
xectivos. Nas cidades nas que go-
bernamos iso tense logrado. Outra
cousa é que, se cadra, non tivemos
capacidade para comunicalo.

O BNG pide desde a oposi-
ción a retirada de impostos e
cando goberna súbeos. ¿Hai
demagoxia ou falta de realismo
nos que aínda non tiveron ex-
periencia de poder?

Penso que hoxendía o Bloque
non fai enunciados irrealizábeis e
penso que ten bastante realismo.

A nivel xeral estamos cos pés na
terra. En Vigo sempre dixemos
que a nosa proposta era para oito
anos e vaise cumprir exactamen-
te como se dixo na campaña.

¿Por que tardou tanto en
facerse a obra da Praza da
Independencia?

Unha acción de goberno, má-
xime cando se está
en minoría, fai ne-
cesarias múltiples
alianzas e pactos.
Tes que convencer
a xente de que a
túa proposta, neste
caso a peonaliza-
ción, é boa. Se ti-
vesemos ido de
fronte non o teria-
mos conseguido. 

Dentro da súa
organización hou-
bo quen dixo que
se non había con-
dicións tería sido
mellor non acce-
der á alcaldía tan pronto.

Nunca se chega ao goberno
nas condicións que un quere, se-
nón nas que che dan. Tampouco
escolles ti a sociedade que tes,
nin a cidade. O bo de Vigo é que
ten tanto tirón social que fai apai-
xonante o exercicio da política.

Perdoe que volva á pregunta
e que o faga a través dun exem-
plo tan distante. O historiador
Paul Preston ten escrito que
Franco puido
conquistar Ma-
drid dous anos
antes, pero que
deu un rodeo pa-
ra golpear me-
llor o inimigo an-
tes de entrar.

Pero tiña cida-
des xa no seu po-
der. A simple oposición, en cam-
bio, non é unha posición, non é un
lugar no que poidas atrincheirarte.
Se cadra no goberno de Vigo co-
metemos erros ou se cadra non
soubemos explicar abondo a nosa
actuación, pero iso non quita que a
nosa obriga era gobernar. Se dici-
mos que os nacionalistas somos
tan necesarios para o país teremos
que demostralo. Tamén hai xente
que pensa que imos acceder á Xun-
ta con himnos e bandeiras. A ver-
dade, en cambio, é
que podes agardar
a ter maioría sufi-
ciente para facer
algunhas cousas,
pero non é discul-
pa para non facer
nada. Se represen-
tas uns sectores
non podes renun-
ciar, o que tes que
facer é ampliar esa
base. Ademais, a
unha parte da so-
ciedade só se che-
ga desde o goberno, só cando ven
os feitos. E hai sectores sociais que
non nos van votar –empresarios,
promotores–, pero podemos con-
seguir que non nos fagan unha
oposición frontal e mesmo que, se
cadra, algúns nos voten o día de
mañá. A acumulación de forzas
desde a oposición nunca será sufi-
ciente. É preciso ir gañando institu-
cións.

O síndrome Allende

Algunhas das críticas máis du-
ras contra vostede viñeron da
propia base nacionalista.

É normal. Quen máis che esixe

é quen máis te apoia. Sentín, iso si,
que ás veces nos trataron coma se
fosemos o inimigo. É unha rela-
ción que os nacionalistas temos
aínda que aprender. Cando estás na
oposición o movemento social pi-
de algo e ti presentas unha moción,
pero cando estás no goberno tes
que priorizar. O movemento social

teme, pola súa par-
te, que a dereita lle
diga: `agora non
criticades´ e ás ve-
ces pásase. O pri-
meiro que dixo o
secretario comar-
cal da CIG, Xerar-
do Abraldes, ao
chegar nós ao go-
berno foi: “Que
estea o BNG non
quere dicir que
non lle vaiamos
dar leña coma ao
resto”. Entendo
que quería de-
fender a súa inde-

pendencia e iso é correcto, pero
puido telo dito doutra maneira. Ou-
tro exemplo: veciños de Teis, pró-
ximos a nós, tiñan un problema
cunha liña de autobús e o primeiro
que se lles ocorre é cortaren o trán-
sito. A UGT ou o movemento so-
cial do PSOE ou o do PP en cam-
bio saben moi ben cando hai que
apretar e cando non. Nós aínda non
aprendemos a facelo. Ese é a sín-
drome de Allende. Claro que de-

fender o goberno
no seo da socieda-
de é duro. Resulta-
ba máis doado es-
tar no bar de debai-
xo da casa e ataca-
lo sempre. Non só
os cadros temos
que aprender a go-
bernar, senón toda

a organización. Hai que aprender a
levar unha protesta de maneira que
o goberno a poida asumir. A tenta-
ción é manterse á esquerda de to-
dos, pero, cando goberna o BNG,
ata ao PP se lle ocorren 50 mil rei-
vindicacións. 

¿Por que pensa que resulta
tan difícil comprender iso?

Temos tan demonizado o insti-
tucionalismo que cando un compa-
ñeiro é alcalde parece que se co-
locou do outro lado da barreira. Ta-

mén é certo que
desde o goberno
municipal se po-
den cometer, e se
cometen, erros.
Pode existir ás ve-
ces o reflexo de
ver o movemento
social como un
inimigo. En todo
caso, non quero
esaxerar. En Vigo
tamén temos expe-
riencias moi boas
de relación cos ve-

ciños e coas asociacións de base. 
¿E como se sente cando o

chaman ao Clube Financeiro
ou cando fala cos promotores?

Sinto unha normalidade abso-
luta. É xente que ten claro o papel
das institucións. O único que pre-
cisan é unha relación fluída e ir ao
concreto. Sabes que ideoloxica-
mente están incómodos, pero
acéptante como cargo público.
Ademais os empresarios ou os
promotores tamén demandan par-
ticipación. O PP non sempre lles
dá a oportunidade de expoñer os
seus problemas. Por suposto es-
tán vencellados ideoloxicamente
-e economicamente- ao PP, pero
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Lois Castrillo
‘Alégrome de que en Vigo

houbese polémicas’
MANUEL VEIGA

Lois Castrillo, alcalde de Vigo, a cidade máis poboada de Galiza, tratará de reno-
var nas próximas eleccións municipais un cargo no que, ao longo de tres anos e me-
dio, non estivo a salvo de críticas. Móstrase seguro do que di e nótase que ten a ci-
dade na cabeza. A crise do Prestige pode contribuír a arroupalo electoralmente.

PACO VILABARROS

‘O PP e
algúns medios
de comunicación
non teñen proxecto
de cidade, só saben
dicir que Vigo
é un caos e que
o tráfico non anda”

‘A unha parte da
sociedade só chegas
desde o Goberno”

‘As críticas
internas son
normais, o que non
é normal é que ás
veces te traten coma
se foses o inimigo”



ao tempo poden criticar que o
conselleiro fulano non lles faga
caso. Aos promotores da constru-
ción falámoslles claro. Dicímos-
lles: isto que propoñedes é unha
barbaridade, nós ímosvos dar ou-
tra solución. Investimentos si, pe-
ro sen saltar o regulamento e na
liña do que nós pensamos que de-
be ser a cidade. Eles agradecen
que lles expoñas as regras e que
estas señan transparentes.

O debate urbanístico

¿O BNG vai ser capaz de po-
ñerlle freo ao caos urbanístico
de Vigo?

Hai un debate de modelo. O
que houbo ata agora arranca do
desarrollismo, o modelo Portanet
que era autoritario, non cos deles,
senón cos veciños. Ese modelo
dos setenta é antediluviano, con-
siste en investir onde seña e como
seña, cargándose todo. Así creceu
Vigo, con industrias na beira do río
Lagares porque
era o único colec-
tor que había e in-
crementando as
desigualdades.
Ese modelo pervi-
ve no empresaria-
do. Queren solo
urbano barato, que
a ría se aterre, se
acabamos con ela
é igual, o único
que importa é o
negocio a curto
prazo. Nós com-
batemos iso. Solo aquí e aquí, o
resto a buscalo na área metropoli-
tana, ademais non será barato, por-
que é urbanizado. Pódese investir,
pero ordenadamente. Non querían
o Pazo de Congresos en Casa Mar,
porque consideraban que era de-
les, aínda que estivese en ruínas. O
que buscamos é tamén un cambio
nesa cultura empresarial. 

Pero o que houbo foi unha
polémica continua. O aterrado
da ría, as peonalizacións...

A Vigo, durante anos, afluíu o
diñeiro negro de pescar en cal-
quera sitio e os cartos ían logo pa-
ra a construción. Iso xa non pode
seguir sendo así, pero polas pro-
pias necesidades do sistema urba-
no. Aí é onde se sitúa a batalla.
Ese debate é positivo: máis trán-
sito ou máis espacio para os pe-
óns, máis ría ou máis aterrados.
Uns empresarios enténdeno, ou-
tros non. Hai modelos cos que se
pode gañar diñeiro, sen destruír a
cidade. Eses debates serven para
clarificar o que defende cada
quen. Niso consiste a política.

¿Hai no BNG xente prepa-
rada para gobernar?

Non é preciso ser licenciado
para ser político. Os técnicos son
cada vez máis necesarios, pero o
importante é que entendan o que ti
queres facer. Recoñezo que ao
principio tiñamos algunhas dúbi-
das, sen embargo de seguida vi-
mos que había xente nova, se ca-
dra non militante ao cento por
cento, pero si moi preparada e dis-
posta. Nunca, en catro anos, dixe-
mos: fáltanos alguén para facer is-
to. O que hai é que depositar neles
a confianza. Non é este un proble-
ma que deba levarnos a pensar
que non estamos capacitados para
gobernar calquera institución. 

Presume de ter logrado a
estabilidade nun contexto es-
pecialmente difícil. 

Presumo, porque comezaron
tratándonos de desgreñados e radi-

cais que non iamos ser capaces de
entendernos coa Xunta. Dixeron
tamén que non iamos aguantar por-
que estabamos acosados por todas
as partes. Todas esas argumenta-
cións viñéronse abaixo. Claro que
hai poderes mediáticos que non
nos soportan, nin soportan a nin-
guén, porque só se sentirían cómo-
dos se Vigo seguise sendo un caos.

Falando de caos. A anar-
quía de Vigo sempre se contra-
pón coa orde da Coruña.

No sur hai diñeiro, pero o em-
presariado está bastante fragmen-
tado, moitos saíron da nada e aín-
da pensan que non necesitan da
política. Manuel Fernández, de
Pescanova, vai a Namibia e arran-
xa todo. No norte o poder está
concentrado en poucas mans. Ta-
mén se dá unha subordinación
grande ao PP, pero mesmo iso es-
tá a mudar. Abonda con fixarse
nalgunhas reivindicacións recen-
tes, levadas a cabo xunto co con-
cello e outras institucións, cada

un no seu papel.
Aínda non

falamos dos seus
socios.

Comezaron
por discutir a figu-
ra do alcalde, pero
iso acabou hai
tempo. O grupo
municipal está
moi coesionado e
tamén a organiza-
ción. Tivemos que
aguantar de todo
para chegar aquí.

O PSOE rebentou. Non é posíbel
asediar un alcalde catro anos segui-
dos. Ou fas unha moción de censu-
ra ou pides papas. E sobre todo, o
fundamental, é que nós mantive-
mos a iniciativa. Cando veu Fraga
rompeuse a pinza Cuíña-Príncipe.
Cómo lograr todo isto non é algo
que se poida explicar nun manual
ou escribir nun programa. Ou se
sabe facer ou non se sabe.

¿E segue animado a facer
un goberno de coalición?

Nós fomos a forza que sostivo
o goberno e a corporación, mesmo
cos desgastes. Demostramos senti-
do de cidade e coherencia do pro-
xecto político. Demostramos que
era posíbel un goberno de coali-
ción porque sostivemos unha par-
te do goberno con atitudes suici-
das e tamén demostramos que po-
de funcionar ben. De feito agora
hai poucos problemas, aínda que
negociamos con tres ou catro pe-
soes. Pero eles teñen que asumir o
seu lugar cando son terceiros. Para
os que din que houbo problemas
nas coalicións cando o alcalde era
nacionalista, teño que dicir que
nesta segunda metade do mandato
a coalición funcionou e sen cam-
biar de alcalde. Hai que deducir en
consecuencia que o problema era
deles e das súas crises. En xeral,
penso que todos temos que asumir
que o PSOE non vai desaparecer,
nin o BNG tampouco, pero eles te-
rían que mostrar menos dependen-
cia de Madrid e aceptaren este
pacto. No caso de Vigo, un novo
goberno de coalición será a única
garantía de que todo o iniciado, e
que agora está en marcha, conti-
núe e avance máis rápido.

¿Recoñecerá, con todo, que
moitos cidadáns, votantes e
mesmo militantes, viviron to-
dos estes pasos, adiante e atrás,
con bastante incomodidade?

Recoñézoo, todo goberno
desgasta. Hai que tomar decisións
e non hai decisións quimicamente

puras. A reforma da Travesía e a
da Praza da Independencia, pui-
deron estar rematadas antes das
Autonómicas. Criáronnos un con-
flito e saímos ben, pero con des-
gaste. Era un prezo que había que
pagar. Na Praza da Princesa si,
pero na da Independencia non ha-
bía sostén xurídico para un decre-
tazo. Cunha correlación de oito
concelleiros de 27 non se podía
facer doutra maneira. 

Agora hai outra polémica,

da que xa falamos algo, o ate-
rrado da ría.

Parte do PSOE está a favor,
pero aínda así hai que dicir que é
a primeira vez que un goberno se
pon en contra. O de Bouzas foi
peor e fíxose co voto favorábel de
Soto e Príncipe e gracias que o pa-
ramos no 91, senón terían aterrado
o que hoxe é o Paseo de Bouzas.
En todo caso, a idea dunha cidade
sustentábel, na que a ría xoga un
papel, calou moito. Hoxe, a socie-

dade xa asume que o litoral urba-
no é un valor. Agora todos os can-
didatos empezan a dicir o que di-
ciamos nós: queremos unha cida-
de agradábel. Triunfou o noso dis-
curso porque era o único discurso
de cidade que había. O do PP con-
siste en repetir que isto é un caos
e que o tráfico non anda. Nós co-
llemos o proxecto do aparcadoiro
subterráneo da Praza da Indepen-
dencia e aproveitámolo, pero para
reconvertelo nun lugar humano.♦
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Hai quen di que o que necesi-
ta Vigo é un Paco Vázquez.

Paco Vázquez aquí aguan-
taría menos que Manuel Pérez
quen, por certo, quixo aplicar o
seu modelo e, a parte das súas
características, saíulle como lle
saíu. Aquí a Paco Vázquez na
primeira manifestación de veci-
ños cómeno vivo. Ao novo can-
didato do PSOE quixeron pre-
sentalo como o Paco Vázquez
de Vigo, pero cambiaron logo e
pasaron a dicir que era o Tierno
de Vigo. Os que andan con iso
pretenden exacerbar o comple-

xo de inferioridade vigués res-
pecto da Coruña. Vázquez sou-
bo conectar, non digo cos ba-
rrios, pero si con esa sociedade
provinciana que se sente un ba-
rrio de Madrid, pactou con Za-
ra, a Condesa de Fenosa e a
Caixa e ademais a muller conta
con negocios na construción.
Alí nunha cea pactan todo. Eu,
se teño que invitar a todos, non
collemos. Esta é unha socieda-
de máis atomizada e tamén me-
nos conformista. Por outra par-
te, a proxección que Vázquez
ten en Galiza está instrumenta-

da desde o poder. Cando a capi-
tal foi para Santiago houbo un
pacto implícito coas elites co-
ruñesas que consistía en cartos
para A Coruña e localización
alí de determinadas administra-
cións. O PP mantén iso. Certo
que un alcalde dunha cidade é
un referente, mais, para algúns,
non é permisíbel que haxa un
referente en Vigo, porque Vigo
non vive da administración, ten
vida propia. E ademais resís-
tense a aceptar un alcalde na-
cionalista, por iso se saca, en
contraposición, o da Coruña.♦

‘Paco Vázquez en Vigo
aguantaría menos que Manuel Pérez’

Ao comezo da entrevista fixo
alusión a que se cadra non sa-
bían comunicar. Todas as ma-
ñás almorza cuns medios de
comunicación especialmente
críticos con vostedes.

É certo. Nós, os nacionalis-
tas, non sabemos comunicar.
Actuamos con desconfianza ca-
ra á prensa, nunha sociedade
cada vez máis marcada polos
medios. No BNG somos moi
traballadores, pero temos o
complexo de non darlle impor-
tancia ao que facemos, coma se
fose de oficio. Hai concelleiros
que fixeron moito, pero nin-
guén o sabe. Temos aínda hábi-

tos case clandestinos, e rastros
dunha ética que enxalza o ano-
nimato. A política precisa de ca-
ras e non só da de Beiras. Os
medios de comunicación teñen,
é certo, unha liña ideolóxica
empresarial, pero nós non che-
gamos aínda a ese límite, que-
dámonos moito antes. Dito dou-
tra maneira, as empresas xorna-
lísticas teñen unha permeabili-
dade que nós aínda non satura-
mos. No BNG padecemos unha
cultura política que rexeita a co-
municación. Pensamos que toda
intervención ten que ser profun-
da, argumentada e de ideoloxía
perfecta. Pero iso só se conse-

gue en raras ocasións. Hoxe do
que se trata, moitas veces, é de
meter unha frase. E penso que,
en moitos casos, nin os medios
chegan á xente. 

Pero, en concreto, ¿que
valoración fai destes anos?

Tendo en conta, como di-
xen, que ningún medio local é
nacionalista e que tamén se re-
xen moito pola publicidade,
penso que padecemos unha pri-
meira etapa bastante dura e que
a actual xa ten riberetes electo-
rais, pero no medio non fomos
tratados demasiado mal. Ma-
nuel Pérez, ao cabo dun ano,
estaba esnaquizado.♦

‘Os nacionalistas non sabemos comunicar’

‘Con oito
concelleiros de
vintesete non
podiamos ter
actuado doutra
maneira”

PACO VILABARROS



X.C.
Son perto de 280.000 os elec-
tores inscritos nos censos de
residentes ausentes que esta-
rán en condicións de emitir o
seu voto o próximo maio nas
eleccións municipais. En dife-
rentes concellos galegos o
cómputo destes votos foi decisi-
vo en 1999, e xa daquela houbo
varias denuncias sobre irregula-
ridades graves tanto na confec-
cións dos censos, que incluían
numerosas persoas xa faleci-
das, como na recollida dos votos.

A participación dos emigrantes
inscritos en eleccións nunca su-
perou o 25%, o que dá a medi-
da da dificuldade burocrática
da emisión do sufraxio. Segun-
do o departamento de Migra-
ción da Confederación Inter-
sindical Galega (CIG) o gober-
no debería atender as recomen-
dacións aprobadas polo Conse-
llero Xeral da Emigración para
conseguir garantir a limpeza do
proceso electoral na emigra-
ción e evitar “prácticas de du-
bidosa ética que lle permiten ao
PP acadar o 70% dos votos ex-
presados pola emigración”.

As propostas do Consello
exixen a constitución de mesas
electorais nos consulados, a reali-
zación dunha ampla campaña de
difusión sobre as eleccións entre
os emigrantes, o envío con ante-
lación abondo da certificación de
inscrición no censo e da docu-
mentación electoral pertinente, a
subvención aos partidos políticos
dos gastos de envío de propagan-

da electoral en iguais condicións
ao que se fai no Estado español, a
colocación nos consulados de pa-
neis de  propaganda das candida-
turas e a cesión de espacios gra-
tuitos nas canles internacionais
das televisións e radios españolas
e autonómicas.

A maiores destas propostas
do Consello Xeral da Emigra-
ción, a CIG-Migración suxire a
implantación de furnas electróni-
cas nos consulados, na liña do
método utilizado con grande éxi-
to no Brasil. En todos os casos as
suxerencias van no camiño de li-
mitar as posibilidades de corrup-
ción do sufraxio.♦

Nº 1.068 ● Do 6 ao 12 de febreiro de 2003 ● Ano XXVI Viaxe
ao fundo
do mar
XOSÉ M. SARILLE

Odesastre do Prestige
ten que supoñer un
cambio profundo pa-

ra a sociedade galega. Iso di
moita xente, cunha confianza
que ás veces obriga a porse
en garda. Producíronse os
motivos suficientes, están en
marcha moitos precipitantes
que deberían desembocar na
ruptura dos mecanismos tra-
dicionais de poder e nunha
drástica transformación polí-
tica. Entre a crise do
petroleiro e o momento polí-
tico mundial estase a
producir en Galiza un desen-
gano. E non só político. 

No mundo artístico e inte-
lectual parecen perderse as
vellas formas mansas que do-
minaron a mensaxe dos
últimos vinte anos. Ou iso
quere crer un. A obra frívola,
ou cando menos epidérmica,
ou polo menos morna e débil,
ou só melancólica, ten menos
espacio na realidade crúa que
se nos ven enriba. A
inocencia autocompracente,
infantiloide, choca coa
dureza humana que agroma
ciclicamente na historia e que
agora, neste tempo, comeza a
agredir sen bromas. 

Con todo o respeto:
algúns estamos fartos desa
arte convencional, da
expresión que necesita dun
riso bobo ao remate, do
enternecimento
imprescindíbel, da obra obri-
gatoriamente dixeríbel,
disposta para contentar a
todos, que evita molestar e
que no fundo acredita bastan-
te no mundo bang co que nos
regalamos. Esa arte que
saúda o fácil, con suaves
inquedanzas, rotineira, sen
riscos, que non deixa precisar
se no fundo hai un autor ou
un parlanchín, un poeta ou un
contista, debe irse ao fundo
do mar, pronto e sen fugas
póstumas, como o pretroleiro.  

Isto é unha verdadeira
fartura de lugares sabidos, en
literatura e en reflexións, en
discurso estético, en bobaxe
bendecida polos meios de in-
formación que marcan o gos-
to por riba dos pretendidos
renovadores. Unha fartura de
sentidiño común cada vez
que se fala de sociedade. De
ecos de sociedade,
naturalmente. Crónicas exas-
perantes que volven infinita-
mente sobre a palabra
modernidade, sen que logre-
mos saber en que consiste o
termo máis inapreixábel do
diccionario. 

Entre un embuste e un fa-
rol sobre Galiza, dixo Rodri-
go Rato que das crises xurdí-
an as oportunidades. Hai que
facerlle caso, que practica
zen nas horas de ocio. Mais é
de temer que sigamos dando
voltas sen que nengunha for-
za renovadora rompa tanta
rotina e aburrimento. Aínda
que non todos son así.♦

O chamado Plano Galiza, presen-
tado por Aznar, non só é fume, un
relatorio de promesas sen concre-
ción algunha –nin temporal nin
presupostaria– senón que é unha
auténtica provocación e un insulto
á intelixencia da cidadanía galega.

Os Reis Magos chegaron con
dezaoito días de retraso; aterriza-
ron en Alvedro e foron directamen-
te ao Palacio Municipal de María
Pita onde o Goberno do PP foi re-
cibido con todos os honores polo
alcalde Vázquez. Había que dar a
imaxe de que o Estado asumía as
súas responsabilidades, que se im-
plicaba na recuperación económi-
ca de Galiza, despois da catástrofe
do Prestige, e prepararon unha ex-
traordinaria posta en escea, coa
axuda do alcalde do PSOE, para
impresionar á opinión pública.

Analicemos algunhas das pro-
mesas propagandísticas. A chama-
da autovía do Cantábrico cando
chega a Galiza xa non é do Cantá-
brico (non chega a Foz, Viveiro,
Ortigueira, etc.) porque o seu cus-
to era moi elevado, según do Go-
berno. Desde hai moitos anos figu-
ra nos Orzamentos do Estado unha
rídicula partida baixo o epígrafe de
“estudios”, pero non hai executa-
do nin previsto para os próximos
tres anos un só quilómetro desta
autovía en Galiza porque non hai
nin un euro presupostado. ¿Como

solucionar este grave incumpri-
mento dos prazos de execución,
que ten xa máis de dez anos de re-
traso –desde que en 1989 o conce-
lleiro da COTOP, Antolín Sánchez
Presedo, presentase o “Estudio
previo da Autovía do Cantábri-
co”– e que é clave para as comu-
nicacións de Galiza? O mago Az-
nar presentou a solución, deixán-
donos a todos alucinados: ¡un tren
de alta velocidade para ir de Ferrol
a Bilbao en dúas horas! Non dixo
nada da mellora da línea de ferro-
carril A Coruña-Ferrol que acada
hoxe a escalofriante velocidade de
47 quilómetros por hora.

O tema da necesidade do porto
exterior da Coruña, que servise ta-

mén como refuxio en caso de
emerxencia, é unha vella reivindi-
cación, sobre todo despois do acci-
dente do Mar Exeo hai dez anos.
Para a construción deste porto en
Punta Langosteira Cuiña adianta-
ba en 1998 un prazo de execución
de oito anos e que as obras come-
zarían no 2000; en febreiro de
2001 a Secretaría Xeral do Medio
Ambiente consideraba o proxecto
“ambientalmente viábel”. A con-
sultora Alatec Haskoning elabora-
ba o proxecto definitivo para a Au-
toridade Portuaria cun orzamento
total de 74.400 millóns de pesetas
e a empresa AB Asesores presen-
taba un estudio de financiación. O
Plano Galiza non supón ningún

avance respecto á situación actual,
senón que é un auténtico retroce-
so, xa que agora o que van facer é
un estudio de viabilidade, é dicir,
non está claro que ao final se cons-
truirá este porto.

Pero hai outras moitas ausen-
cias neste Plano, que A Coruña
ven demandando desde hai anos,
como a chamada Terceira Ron-
da, cun presuposto de 28,74 mi-
llóns de euros, vía fundamental
para as comunicacións coa co-
marca e para a saída da cidade,
colapsada hoxe na avenida de
Lavedra; a Vía Ártabra, a cone-
xión da A-9 con Alvedro. A esta-
ción depuradora de augas resi-
duais de Bens, que tiña que estar
rematada no 2001; o saneamento
da ría do Burgo que, cun presu-
posto de 13.000 millóns de pese-
tas, tiña que estar rematado no
2006 e aínda non comezaron...

Este Plano foi calificado por
Xosé Manuel Beiras como “unha
tomadura de pelo, unha estafa e
un insulto á cidadanía galega”.
Para o alcalde Vázquez, do PSOE,
que segue actuando como voceiro
do PP, “ten un alcance social e
económico de gran magnitude,
coincide basicamente co exposto
por Zapatero –secretario xeral do
PSOE– o que significa a existen-
cia dun claro compromiso político
por parte de todos os partidos”.♦

O rei mago Aznar
só deixou fume

MANUEL MONGE

O Consello de Ministros da Coruña dei-
xou tras de si un regueiro de promesas
sen orzamento nen datas. Algúns dos pro-
xectos está en fase de estudodesde 1989.

A Coruña

En 1999 os sufraxios do exterior decidiron maiorías de goberno

Perto de 300.000 electores inscritos na
emigración poderán votar nestas municipais

Censo de Residentes Ausentes por Países
de Residencia nalgunhas das principais cidades

País Vigo Pontevedra A Coruña Ourense Lugo

Arxentina 2.329 1.662 1.939 1.493 1.068
Uruguai 1.335 869 1.487 383 193
Venezuela 1.398 872 1.876 2.238 452
Brasil 955 1.025 541 476 159
Suíza 731 441 1.121 2.643 275
Francia 835 412 751 1.140 390
Alemaña 1.160 365 622 1.304 146
México 634 369 94 728 104
Inglaterra 404 112 1.687 97 107
EEUU 356 190 311 238 92

Total 12.231 7.808 13.533 12.235 3.884

O Consello Xeral de Emigración recomenda instalar mesas electorais nos consulados. Na foto, votación nas municipais de 1999.



O goberno español nos próximos días
vailles remitir ás Cortes Xerais o seu
Proxecto de Lei de Transportes Ferro-
viarios. O anteproxecto xa foi ditamina-
do polo CES e segundo este organismo
indica, a delimitación do que será a Re-
de Ferroviaria de Interese Xeral (de
competencia exclusiva do estado) pro-
vocará conflitos coas comunidades autó-
nomas que pretendan exercer as súas
competencias, sobre todo tendo en conta
as novas condicións de explotación das
infraestruturas e dos servicios ferrovia-
rios en réxime de libre competencia que
vén ser o obxectivo central do futuro
texto legal.

Ben é certo que algúns dos seus cri-
terios específicos para considerar a rede
como de interse xeral ofrecen moitos
problemas á hora de delimitar o seu al-
cance concreto, como, por exemplo,
aqueles que respectan o principio de te-
rritorialidade (itinerarios de transporte

internacional ou de enlace das distintas
comunidades autónomas) ou mesmo a
reserva competencial para o estado so-
bre as instalacións esenciais para a de-
fensa nacional. Nembargantes, outros

dous criterios, como “as conexións e ac-
cesos aos principais núcleos de poboa-
ción e os itinerarios de transporte ou ins-
talacións esenciais para a economía na-
cional” son demasiado laxos e indeter-

minados en relación a un estrito reparto
competencial que garante a exclusivida-
de das comunidades autónomas no
transporte intracomunitario.

Pero a cuestión complícase aínda máis
cando non se establece ningún mecanis-
mo de participación efectiva das comuni-
dades autónomas e prevese que será o Mi-
nisterio de Fomento o encargado de deci-
dir unilateralmente sobre a inclusión ou
exclusión na Rede de Interese Xeral dun-
ha concreta infraestrutura ferroviaria. As
comunidades autónomas quedan así mar-
xinadas non só da delimitación da rede,
senón tamén da actividade planificadora
do sistema ferroviario, a pesar da notábel
importancia que este ten para o desenvol-
vemento e a ordenación territorial.

O CES faise eco destes problemas des-
de a óptica de que poden ser fonte de con-
flitividade e crear un certo risco de insegu-
ridade xurídica, pero, ao mesmo tempo
non perde a oportunidade de, atendendo a

unha proposta da CEOE “en de-
fensa dos intereses representa-
dos”, solicitar do goberno que o
texto legal “asuma a ordenación
no ámbito estatal de condicións
básicas do sector ferroviario, co-
mo as de explotación, segurida-
de, titulación de persoal, dereitos
dos consumidores, entre outros,
en lugar de limitarse á ordena-
ción da Rede de Interese Xeral”.

Desde que en xuño de 2000
o pleno do CES aprobara un in-
forme sobre “unidade de mer-
cado e cohesión social”, daque-
la cos votos favorábeis da CE-
OE e CC OO, xa estamos afei-
tos a que este organismo con-
sultivo e asesor do goberno, re-
clame maior contundencia e
amplitude no exercicio das
competencias estatais, aínda
que, como neste caso, non exis-
ta título competencial ningún
que o habilite par iso e si exista
unha sentencia do Tribunal
Constitucional (STC 118/1996)
que deixe as cousas claras res-
pecto ao transporte terrestre.
Mais para algúns a constitución
real é o sacrosanto mercado e a
unidade da orde económica,
que é onde reside o seu interese
hexemonista. A partir de aí, o
poder da ideoloxía é enorme e
xa nin sequera admiten a Espa-
ña consticional de ‘nacionali-
dades y regiones’. ♦
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Coa presentación da lista do
BNG despéxanse as últimas dú-
bidas sobre as candidaturas que
concorrerán ás vindeiras elec-
cións municipais. Así como no
PP e, sobre todo, no PSOE hou-
bo dúbidas acerca da súa cabe-
ceira, no BNG os interrogantes
centrábanse nas novas incorpo-
racións por canto o alcalde non
era cuestionado, e tanto el como
a asemblea local tiñan manifes-
tado a súa satisfacción cos ac-
tuais membros da equipa de go-
berno. O máis salientábel é a re-
cuperación de Guillerme Váz-
quez para o grupo municipal. O
actual deputado por Pontevedra
no congreso tiña manifestado a
súa intención de non volver a
presentarse para potenciar a re-
novación e a incorporación de
xente nova aos cargos no BNG,
mais desde o grupo local insisti-
ron en demandarlle que se rein-
tegrara ao traballo municipal por
canto consideraban un luxo pres-
cindir dun cadro da súa valía.

Outra fichaxe sonada foi a de
Nieves Cuéllar, presidenta da
Asociación Provincial de Amas
de Casa e Consumidores “Rías
Baixas”, quen a simples vista sor-
prende na candidatura nacionalis-
ta tendo en conta certos estereoti-
pos, pero o certo é que esta ma-
drileña de nacemento e ponteve-
dresa de adopción, que descubriu
Galiza con 15 anos, quedando na-
morada desta terra, coincidiu co-
as teses do BNG en moitos con-
flitos cidadáns que se teñen dado
na vila (peonización, “nunca

máis”, plataforma 5-J, campus
digno, etc.) amosando unha gran-
de capacidade de traballo na so-
ciedade a prol destas causas.

O PP aínda non deu a coñe-
cer a súa lista. Segundo parece
están tendo algunha dificultades
para conseguir nomes de relevo.
A propia cabeza de lista era un-
ha descoñecida na política local
ata que desembarca da man de
Raxoi e co aval que lle dá o res-
paldo do goberno central e auto-
nómico a hora de ofrecer un
produto atractivo aos votantes

pontevedreses que xa se atopan
cansos de certas promesas que
se repiten en vésperas de elec-
cións e que nunca se cumpren.
Este é o caso da supresión da
peaxe de Rande, que Mariano
Raxoi ofrece ciclicamente por
estas datas.

Máis desafortunada é a pro-
posta do PSOE que por enfermi-
dade se quedou sen o actual por-
tavoz e candidato electo, Roberto
Taboada. Non foi doado substi-
tuílo por canto moitos rexeitaron
aceptar este posto, mesmo Antón

Louro e militantes históricos co-
mo Chano Esperón. Ofrecéronlle
esta praza ao presidente do Teu-
cro quen quería dar o salto á po-
lítica, e finalmente – aínda que
tamén se negou nun principio–
acepta ir de candidata á alcaldía
Teresa Casal. O desgusto entre as
bases manifestouse nunha asem-
blea onde lle berraban que se afi-
liara e mesmo dándose de baixa
da lista o número 10, pero ao ca-
bo, sen outra alternativa, foi es-
collida co 60% dos votos.

Queda por saber o papel das
candidaturas anti-partido como
Iniciativa Cidadán dos Praceres,
que tentan recoller os apoios da-
queles que conectan cun discurso
populista. Aínda que a experien-
cia dos concelleiros independen-
tes na corporación pontevedresa
é a inclinarse a prol de quen máis
puxe e que menos escrúpulos te-
ña, que sole ser o PP, o que des-
prestixiou a este tipo de listas que
nos anteriores comicios xa non
acadaron representación.♦

Listas electorais no posto de saída
XAN C. GARRIDO

O BNG reincorpora a Guillerme Vázquez nas súas listas, o
PSOE elexiu unha independente por enfermedade do candida-
to natural e o PP aínda non deu a coñecer o total da súas listas.

Pontevedra

Un tren gobernado
desde Madrid

LUÍS BURGOS

A reforma da lexislación ferroviaria deixa as comuni-
dades autónomas en inferioridade fronte ás demandas
centralistas. A Constitución serve agora para darlle ca-
bida á faciana máis agresiva dunha España unificadora.



¿Como explica esta decisión?
Síntome cómodo co traballo

que se fixo estes catro anos en
Compostela e a proposta que
plantea Bugallo é de continuida-
de. Pídeme que faga o mesmo
que facía ata o de agora e aceito
ao poder ir como independente.
Por outra banda hai unha deman-
da por parte da sociedade para
pór en marcha unha alternativa
ao PP e penso que se eu estou có-
modo no plano personal non de-
bía desaparecer da vida política.
Non teño ganas máis que de ter
unha participación a nivel local e
cun compromiso limitado. 

¿Que lle ofrece o PSOE que
non atopa no Bloque agora?

Eu non entro no PSOE nin te-
ño previsto. O meu é un compro-
miso cun proxecto de cidade pa-
ra Compostela, cun grupo lidera-
do por Bugallo co que me atopo
ben. Non entraría a fomar parte
dunha lista do PSOE nalgunha
outra cidade, igual que tampouco
tería problema en entrar como
independente nunha do BNG
noutro sitio. Pero aquí despois de
abandonar o BNG, a asamblea
local, por decilo suavemente, fa-
cilitoume a saída do concello. 

¿Busca tamén máis autono-
mía de decisión?

O que defendo desde hai tem-
po é que o traballo institucional
ten que ter certa autonomía en re-
lación á dinámica das formacións
políticas. Ese tipo de comporta-
mento si que está máis afianzado
no PSOE que no Bloque, que ten
unha cultura máis asamblearia.
Supoño que co tempo, e malia as
resistencias, isto acabará cam-
biando. Aos partidos correspón-
delles elaborar as listas e contro-
lar o traballo feito, pero na toma
de decisións rutinarias os respon-
sabeis políticos, que se deben aos
cidadáns, teñen que ter un com-
portamento máis autónomo. 

Queíxase do que pasa no
BNG pero á vista das liortas
que os socialistas teñen en lu-
gares como Vigo, Ferrol ou
Ourense ¿non teme sufrir ta-
mén presións, desencontros?

Non teño garantías pero si a
experiencia de traballo dos últi-
mos anos anos nos que me sen-
tín moi cómodo co alcalde. Isto
non ten porque cambiar agora.
Hai un nivel de confianza, un
estímulo e esa cultura da que
falabamos antes. Poden existir
desacordos, tamén os houbo no
BNG, pero hai que saber o que
é importante e o que non. 

¿Que opinión ten do PSOE?
Valoro moi positivamente o

esforzo que está facendo Touri-
ño para resolver problemas que
tradicionalmente padeceu o
PSOE, como o de ser un partido
puramente dependente dos im-
pulsos que viñan de Madrid. Iso
está cambiando, pero o partido
tamén está moi deteriorado
internamente. Touriño intenta

aproximarse ao modelo do PSC,
que é moito máis aceitábel, pero
tamén hai persoas con gran peso
que siguen vendo a Galiza e a
súa cultura cunha distancia ex-
cesiva e que defenden opcións
moito máis centralistas e antiga-
leguistas. 

Co peso  que ten o sector
centralista e cos antecedentes
coñecidos ¿non é inxenuo acre-
ditar a estas alturas nesa gale-
guización?

Non penso niso, o meu é un
compromiso puramente local e
moi personalizado. Quen me plan-
teou a entrada na lista foi Bugallo
e o asunto non vai máis alá diso. 

¿Como ve unha alianza en-
tre o BNG e o PSOE na Xunta?

Hai que facer todo o posíbel
para construir unha alternativa a
Fraga que necesariamente ten
que apoiarse no BNG e no
PSOE. Isto precisa dun traballo
de distensión entre os protago-
nistas que en boa medida xa se
está dando. Valoro moi positiva-
mente o comportamento de am-
bos durante a crise do Prestige. É
un bo exemplo para a cidadanía
ser capaces de chegar a posicións
comúns frente o desastre que foi
a xestión do PP.  Tamén son de
agradecer as declaracións de
Touriño, unha réplica mimética
das que fixera Beiras antes das
eleccións do 1999. Gustaríame
ver máis avances, que se repitan
os pactos postmunicipais, con

negocicións pacíficas que eviten
situacións como a de Vigo, e am-
plialos ás Deputacións provin-
ciais e incluso nas eleccións ao
Senado. Sería bo que aqueles que
máis traballan na estrutura dos
dous partidos para que esta alian-

za poida facerse efectiva non ti-
veran problemas cos seus antago-
nistas internos, que os hai. A po-
sición de Beiras, Quintana, No-
gueira, por un lado e de Touriño,
Bugallo e Orozco por outro vai
facilitar  que saia adiante.♦
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Leiceaga
queda ‘en mal
lugar’, afirma
o BNG 
O BNG acusa a Fernán-
dez Leiceaga de “falta
de ética” por integrarse
na lista do PSdG-PSOE
de Compostela. O
responsábel de
Organización, Francisco
García, afirma que “este
cambio tan apurado dei-
xa en bastante mal lugar
a quen o realiza”. Consi-
dera García que cando
unha persoa acepta car-
gos de responsabilidade
tan importantes como os
que aceptou Leiceaga na
executiva do BNG “com-
prométese personalmen-
te e adquire unhas obri-
gas para coa
organización e para as
persoas que depositaron
nela a súa confanza”.

García pensa que
“por moitas disculpas
que dea Leiceaga, queda
en moi mal lugar tanto
persoal como
políticamente”. Máis alá
da libertade que toda
persoa ten a mudar as
súas posicións políticas,
o facelo con tanto apuro
“leva a sospeitas sobre a
ética e os
convencementos
democráticos de quen o
fai”.

Os nacionalistas
tamén se mostran moles-
tos co PSdG-PSOE pola
fichaxe do ex concelleiro
nacionalista, pero
afirman estar máis preo-
cupados pola imaxe que
se lle dá á cidadanía que
polas repercusións
electorais que poida ter
o cambio. “Defendemos
desde sempre un xeito de
comportamento ético no
que os cidadáns confien
nas mensaxes e no
traballo dos políticos e
estas decisións non
axudan a dignificar a
política”, afirma García.
O responsábel
nacionalista nega que o
BNG vaia pagarlle ao
PSOE coa mesma
moeda, aínda que
recoñece que tiveron
ofrecementos en varios
lugares.

“É unha cuestión
local, froito de catro
anos de traballo en con-
xunto”, afirma pola súa
parte Antón Louro,
secretario de
organización do PSdG-
PSOE. Louro considera
que o importante é levar
adiante un proxecto
para a cidade de Santia-
go “e Leiceaga pode ser
un bó concelleiro para o
futuro goberno
municipal porque está
en consonancia co
proxecto de Xosé
Bugallo”.♦♦

Xaquín F. Leiceaga
‘Atópome cómodo traballando con Bugallo’

Nunha conversa que tivemos
hai dúas semanas relacionaba
o seu abandono do Bloque co
relevo de Encarna Otero e as
eleccións na universidade de
Santiago ¿que analise fai?

O BNG leva desde o 2000
evitando resolver unha incógnita.
A posibilidade de ser opción de
goberno, coas esixencias que iso
plantea e os cambios que necesa-
riamente imprime nas actitudes
dos que están nas institucións,
choca cunha cultura de oposición
que o configura como un partido
dificilmente integrábel no siste-
ma. Esa tensión non está resolta
e provocou malos resultados nas
eleccións xerais –primeiro indi-
cador do fracaso do modelo de
crecemento– e autonómicas. Pa-
ra converterse en opción de go-
berno real o BNG tería que reva-
lidar as alcaldías e reflexar inter-
namente o peso social que teñen
os alcaldes e en segundo lugar
abordar unha serie de cambios na
súa mensaxe. Ten un eco en moi-
tos sectores que convén evitar e
que ten que ver con non saber
que vai facer coa autonomía. O
BNG debería aclarar con total ni-
tidez e sen ningún problema que

aspira a gobernar a Xunta nun
sentido diferente, máis galeguis-
ta e progresista, forzando os li-
mites da acción autonómica, pe-
ro evitar calquer resonancia que
tivera que ver con aventuras dou-
tro tipo. Logo, na medida en que
unha forza como a UPG, que se
sigue definindo como marxista
leninista apareza como hexemó-
nica, a sociedade dificilmente lle
vai confiar a Xunta. Unha contri-
bución decisiva sería a de disol-
verse. O nacionalismo perdeu
unha oportunidade que coincidía
coas peores horas do PSOE pero
o futuro non está escrito.

¿Que fai que unha persoa
que leva máis dúas décadas
de militancia no nacionalis-
mo acabe pedindo o voto pa-
ra o PSOE? 

Non é doado contestar. Tiven
unha militancia intensa, pero ta-
mén é certo que desde o 1985
houbo momentos conflitivos e de
distanciamento, basicamente por-
que eu tiña unha visión sobre o
que había que facer en Galiza que
non era a maioritaria. Eu non pen-
so que exista o nacionalismo. É
un concepto que non me di nada.
Non se pode dividir o mundo en-

tre nacionalistas e non nacionalis-
tas. As determinacións sociais e
ideolóxicas son moito máis com-
plexas. Hai moitos tipos de na-
cionalismo. Hai moito tempo que
penso que o que é bon para Gali-
za é unha versión progresista,
light do nacionalismo, que evite
calquer tipo de esencialismo e que
sexa máis coidadosa coa expre-
sión concreta dos galegos. Apesar
de todo, eu seguiríame conside-
rando nacionalista e con certas
afinidades con moita xente que si-
gue militando no BNG. 

Deixa nunha situación moi
delicada os compañeiros que
apoiaron no Bloque a súa can-
didatura a alcalde. 

Eu non me presentei para ga-
ñar, senón para denunciar que se
fixera dunha forma inaceptabel a
sustitución de Encarna como ca-
beza de lista. É esa lóxica a que
me leva hoxe ata aquí. Pero si re-
coñezo que, co meu abandono,
as persoas que pensan parecido a
min quedan un pouco tocadas.
Pero todo isto está motivado
porque hai unha interpretación
dos resultados da asamblea da
Coruña por parte dun sector do
Bloque que non é a adecuada.♦

‘O nacionalismo
é un concepto que non me di nada’

A. PANARO

PAULA BERGANTIÑOS
Catro días despois de abandonar a súa acta de concelleiro do BNG en
Santiago, o martes 4 de febreiro o PSOE confirmaba a presencia de
Xaquín Fernández Leiceaga no posto  número seis da lista encabezada
por Sánchez Bugallo. Fernández Leiceaga dá conta dos motivos que o
levan a abandonar o BNG e integrarse no grupo municipal socialista.
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A situación de Camila non é moi
diferente a de moitas outras mulle-
res galegas e inmigrantes. Desen-
volven un traballo cada día máis
demandado pero as súas condi-

cións laborais distan moito de ser
as desexadas. “Traballo en dúas
casas diferentes. Nunha levo dous
anos e noutra seis meses. Normal-
mente contrátante por dúas ou tres

horas ao día pero sempre botas
máis tempo. Eu non me queixo.
Prefiro que estén a gusto e que me
paguen”, conta. Está apuntada no
Inem e en diferentes axencias pero
sabe que a maioría das oportunida-
des xurden por recomendación. 

Este traballo, ademais de estar
pouco valorado, ten unha regula-
mentación especial que priva as
empregadas de disfrutar dos mes-
mos dereitos que outros traballa-
dores. Para chamar a atención so-
bre esta situación, o Centro de
Traballo de Cultura do Departa-
mento de Emprego de Cáritas In-
terparroquial de Santiago decidiu
iniciar esta campaña de sensibili-
zación social. Á iniciativa sumá-
ronse diferentes organizacións
que xuntan sinaturas para presen-
tar aos grupos parlamentarios e
procurar desde o Parlamento gale-
go un cambio na lexislación, que é
de ámbito estatal. Polo de agora o
BNG xa se implicou na campaña.

“Páganme 800 ou 1.000 pese-
tas por cada hora pero se teño un-
ha caída non teño nin baixa nin
teño nada. Traballas todo o ano e
o mes que marchan os donos da
casa de vacacións non o cobras.
Para o día de mañá tampouco te-
ño seguridade ningunha”, laíase
Camila á que lle gustaría dispor
de maiores garantías laborais.

As traballadoras están obriga-
das a cotizar no caso de estar a
media xornada e a responsabili-
dade pasa á persoa titular do fogar
só no caso de que traballe a xor-
nada completa. Pero a normativa
que rexe o traballo doméstico
permite establecer unha relación
contractual verbal que fai que
moitas veces non se cumpran as

condicións laborais que establece
a lei, como son vacacións, baixas
ou indemnizacións por despido.

“Adignificación do traballo do-
méstico –explica Miguel Fernán-
dez, responsábel do Centro de Tra-
ballo de Cáritas– pasa porque se
elimine esa regulamentación espe-
cífica e se articule un réxime nor-
mal de cotizacións por parte do em-
pregador que garanticen unha serie
de dereitos. O contrato ten que ser
necesariamente escrito, cunha retri-
bución en base a unha nómina”.

A demanda é cada vez maior e
Fernández subliña a importancia de
que esta posibilidade de emprego o
sexa en condicións dignas. “As tra-
balladoras atópanse co problema de
que non se explicitan as tarefas que
teñen que desenvolver e ao final
ocupan máis tempo do previsto pe-
ro cobran o acordado. Moitas veces
mesmo se lles pide que cuiden ne-
nos ou anciáns”, engade ao tempo
que se refire á necesidade de que te-
ñan unha oferta de formación.

Rexistradas oficialmente figu-
ran, segundo os datos de Cáritas,
3.000 mulleres pero en realidade o
número de persoas que realizan es-
tas tarefas supera con moito esta ci-
fra. Fernández  sinala que desta ma-
neira tamén se podería regularizar a
situación de moitas mulleres inmi-
grantes que están asumindo este ti-
po de traballo non como un aporte
adicional ao soldo dos seus compa-
ñeiros senón como única fonte de
ingresos.  A reforma que se propón
suporía a formalización dun contra-
to, con delimitación de tarefas e du-
ración da xornada, a alta na seguri-
dade social, dereito a vacacións, a
desemprego e a indemnizacións por
despido, entre outras melloras.♦
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Outro
meigallo
PERFECTO CONDE

‘Iso que agora chaman
ciencia non é máis ca un
podredoiro de teorías la-

mentábeis”, parece que di un
tal Weor dende un chamado
Movemento Gnóstico Cristián
Universal que, por ter, ata ten
número de rexistro no Ministe-
rio de Interior e asentamento
legal en Compostela. Pero aín-
da din máis os representantes
desta esotérica agrupación. Por
exemplo, que os líderes
modernos son unha panda de
débiles sexuais, “bribones del
intelecto” (sic) que se deixan
gobernar pola “humanidade
solar”. Que a redención do ho-
me (¿e a da muller?) reside ex-
clusivamente no acto sexual,
que o Nirvana está nos testícu-
los e que, para chegar á alta
iniciación, hai que ter unha boa
femia e ser un bo macho.

Por se todo isto fora pouco,
o gurú desta secta, un
colombiano de nome tan
vulgar como Víctor Manuel
Gómez Rodríguez e
rebautismo tan pomposo como
Samael Aun Weor, non ten
inconveniente en recomendar
aos seus seguidores que non se
sometan ás probas médicas tra-
dicionais nin tomen
medicamentos nin tan sequera
nos casos de grave enfermida-
de. A citoloxía, por citar un ca-
so, é para el algo que procede
da “luxuria dos científicos” que
non buscan máis que “gozar
examinando os órganos sexuais
das mulleres”. O tal Weor é,
dende logo, un animaliño de
coidado. Véxase, como mostra,
o que di sobre o tratamento do
cancro: “Se aparece, pois a cu-
ralo. ¿Non hai nada máis
doado que curar un cancro! A
serpente de cascabel ten o
poder de facer que desapareza
o cancro ata o seu último
grado. Non hai máis ca quitar-
lle a cabeza á cobra. Ponse a
súa carne a secar ao sol e dáse-
lle ao enfermo en cápsulas, un-
ha de cada hora, ata que cure”.

¿Alguén viu algo tan pave-
ro como o pseudopensamento
desta panda de atrasados men-
tais, se non fora polo que a súa
secta pode ter de danoso e
destrutivo para as pobres men-
tes que caen na rede tecida por
este colombiano que parece ter
os miolos roídos por altas do-
ses de cocaína do cartel de Ca-
li? Podía ser unha broma, pero
é simplemente un drama. Un-
ha tomadura de pelo.

Para que pensemos que a
contaminación é só a do Pres-
tigeou que a única mente tara-
da é a do vaqueiro que preside
a primeira potencia do mundo
co cú sentado nun tanque e o
seu escaso cerebro derretido en
whisky. E que todo isto que di-
go suceda tamén en Santiago,
capital política de Galicia, ber-
ce e máxima expresión da uni-
versidade galega, sede da igre-
xa católica e cabeza da vía lác-
tea terrestre, pode ser pavero
pero tamén é preocupante. Te-
ño que chamar a un amigo ca-
talán que sabe moito desto. A
Pepe Rodríguez. Para que nos
bote o meigallo.♦

Campaña para dignificar o traballo doméstico

‘Levo vinte anos traballando sen dereito
a paro, vacacións ou seguridade social’

PACO VILABARROS

P. BERGANTIÑOS
Camila é de Santo Domingo e traballa en Galiza como empregada do
fogar desde hai vinte anos pero a esta altura segue sen ter dereito a pa-
ro, vacacións ou seguridade social. A iniciativa do Centro de Traballo
de Cultura  do Departamento de Emprego de Cáritas de Santiago, di-
ferentes organizacións sociais, políticas e sindicais promoven unha
campaña para cambiar a lexislación e dignificar o traballo doméstico.



A Mesa escolleu o 1 de Febreiro
para protagonizar unha entrega
simbólica de instancias no rexis-
tro do concello por ser a data na
que se cumpren 80 anos da mor-
te de Manuel Murguía. “Como é
ben sabido –explican desde a
Mesa- Murguía foi e é un home
referencial na recuperación da
nosa lingua e da nosa cultura e
estivo vinculado boa parte da
súa vida á cidade”. En palabras
do responsábel desta organiza-
ción na comarca coruñesa, Fran-
cisco González Lousada, “foi un
acto simbólico de reivindicación
dos dereitos democráticos que o
alcalde nega co seu desprezo po-
las leis, polas sentenzas xudi-
ciais e por todo o que nos carac-
teriza como galegos e galegas”.

Con este acto, a Mesa inicia
unha nova campaña, din, de “de-

fensa da legalidade e da convi-
vencia cidadá” que ten como ob-
xectivo “reclamar o uso do gale-
go en todos os ámbitos de fun-
cionamento do concello  coru-
ñés, mais tamén demandar que o
Goberno municipal deixe de
malgastar diñeiro público en
atacar fobicamente a lingua e a
cultura galegas. Ao tempo, exí-
xese o emprego do único topóni-
mo oficial da cidade, A Coruña”. 

Desde a Mesa seguen a lem-
brar que este concello non cum-
pre a lexislación vixente que
obriga a usar a lingua galega en
todas as súas actividades internas
e públicas. Denuncian ademais
que esta “actitude despectiva”
cara o galego por parte dos res-
ponsábeis do Goberno municipal
supón unha negación dos derei-
tos lingüísticos da cidadanía”.♦
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Internet é unha inmensa fonte de infor-
mación. Na rede podemos atopar unha
chea de datos utilísimos para todo tipo de
traballos. Claro que o que resulta doado é
atopar cando un conta con datos previos
do que procura. Buscar sen datos concre-
tos resulta máis difícil: quere unha boa
dose de paciencia, unha certa imaxina-
ción e un algo de sorte. E saber separar o
gran da palla. Claro que o que para uns é
gran para outros é palla, e viceversa.

Hai varios meses, para ver o que daba
de si unha busca ao chou, puxen nos bus-
cadores máis coñecidos (Google, MSN,
Alltheweb, etc) a palabra Galice, pois in-
teresábame especialmente toda a infor-
mación en francés sobre o noso país. Fo-
ron miles de referencias as que aparece-
ron e,  naturalmente, ás veces  a mesma
aparecía en varios buscadores. Peneirar
todo iso foi laborioso pero pagou a pena.

Entre as informacións de interés atopei

referencias de libros e autores franceses que
me permitiron escribir unha serie de artigos
titulada “Galiza/Galice” e mesmo facerme
cos libros. Coñecín así as memorias de Py-
rard de Laval, un comerciante que desem-
barcou en Baiona en 1611, despois de dez
azarosos anos de penalidades e perigos no
Extremo Oriente; lin con pracer unha nove-
la de capa e espada de Françoise Genoud
(“Les Galiciens”) que sitúa a uns mozos
nobres galegos á cabeza do movemento an-
tinapoleónico peninsular; mergulleime
asombrado no namoramento de Galiza da
descoñecida escritora Hélène Fortoul; des-

cubrín un libriño de mocidade dun dos máis
prestixiosos escritores franceses da actuali-
dade, Michel del Castillo, que pinta con tra-
zos sombríos unha historia  negra e desepe-
ranzada ambientada en Galiza; gocei coa
lectura de autores franceses de orixe galega,
como a interesante Cristina Rodriguez...

E atopei, dispersos, moitos datos úti-
les dos eidos máis diversos: a Historia, a
Literatura,  a Música, o Cinema, etc. Ta-
mén moitos outros anecdóticos, como o
de que Galice é un nome bastante utiliza-
do no mundo comercial francófono (den-
de modelos de manteis, grès, cadeiras ou

cociñas amobladas ata unha marca de
perfume na Costa do Marfil)  que existe
igualmente en persoas (seguramente a ac-
triz de teatro Galice Suarez ten orixe ga-
lega pero non creo que a teña un biólogo
holandés chamado Galice Hoarau).

Os milleiros de datos que figuraban
na rede sobre o noso país multiplicáron-
se por dous despois da catástrofe do
PPrestige. Este inmenso e importantísi-
mo arquivo podería ser organizado e
moitos investigadores tirarían así un gran
proveito. Do mesmo xeito que se catalo-
garon os fondos de arquivos como os
municipais, deberíase proceder á catalo-
gación das referencias sobre Galiza en
internet nas distintas linguas. Velaí un la-
bor que poderían facer equipos das uni-
versidades, do Consello da Cultura Gale-
ga ou do Centro de Investigacións Ra-
món Piñeiro. Galiza gañaría unha boa fe-
rramenta para o traballo científico.♦

Internet
HENRIQUE HARGUINDEY

Conxeito

Fronte ás ‘actuacións antidemocráticas’ do alcalde

A Mesa reclama o uso do galego na Coruña
cun acto diante do concello

P.B.
Cúmprense 80 anos da morte de Manuel Murguía e a Mesa pola
Normalización Lingüística lembrouno na mañá do pasado sábado 1
de febreiro na coruñesa praza de María Pita, durante un acto sim-
bólico que supón tamén o inicio dunha nova campaña a prol da lin-
gua na cidade. Os seus socios informarán aos cidadáns dos dereitos e
de ser preciso denunciarán a Francisco Vázquez por desobediencia.

Chegou o momento de que a
Mesa debata o cambio de esta-
tutos e a constitución da Funda-
ción Via Galegoque a actual di-
rectiva e o seu presidente Carlos
Manuel Callón defenderon co-
mo parte do seu programa o pa-
sado mes de xuño. A cita vai ser
en Santiago na Asamblea Xeral
Extraordinaria que os seus so-
cios celebrarán o 15 de febreiro
ás cinco da tarde na Facultade
de Filoloxía co lema “Verte-
brando o idioma”.

A nova dirección da Mesa
aproveita o mandato legal se-
gundo o cal as organizacións te-
ñen  un prazo máximo de dous
anos para adecuar os seus esta-

tutos á nova Lei de Asociacións,
aprobada en marzo do 2002, pa-
ra, en palabras do seu presiden-
te Carlos Manuel Callón, apre-
sentar de novo á consideración
dos socios os cambios internos
anunciados no seu programa.

Na proposta de novos estatu-
tos aparece un novo cargo na
Comisión Permanente, a Secre-
taría Xeral e desaparecen a Vi-
cepresidencia 2ª e a Secretaría
de Campañas e Tesourería. A
Secretaría de Organización
substitúese pola de Responsábel
de Zonas, regúlase a figura de
Socio–Colaborador e recóllese a
posibilidade –que arbitra a nova
Lei de Asociacións– de remune-

ración a cargos directivos. “Ata
o momento -explica Callón- o
único membro da directiva que
podía dedicarse a tempo com-
pleto á asociación era aquel que
tiña liberación sindical, ou sexa,
que era funcionario”.

En canto ás Asambleas Xe-
rais, celebraríanse anualmente
para dar contas da xestión e a si-
tuación das finanzas pero os
mandatos da directiva e os de-
bates de programas serían, ordi-
nariamente, trienais. Ademais
diminúese a porcentaxe de per-
soas necesarias para que se con-
voque Asemblea Xeral Extraor-
dinaria, que pasa do 33% ao
10%. A Comisión Permanente

tamén quer introducir a debate a
posibilidade de limitar a dous
mandatos consecutivos a per-
manencia dunha persoa nun
mesmo cargo, moi especialmen-
te no caso da Presidencia.

Por último, entre os cambios
máis significativos, explicítase
como función das Asambleas de
Zona a de “elevar propostas de
campañas a nível nacional” e re-
cóllese a posibilidade de que as
seccións existentes (Mocidade
pola Normalización Lingüística
e Nais e Pais polo Ensino en Ga-
lego) se constitúan como organi-
zacións autónomas, elexendo as
persoas que as representen na
Comisión Permanente da Mesa.

A Mesa tamén debatirá a
constitución da Fundación Via
Galegoque asumiría como fun-
cións, apoiar as organizacións e
institucións que traballan en fa-
vor do galego estremeiro, criar
unha escola de formación dedi-
cada á normalización lingüística
e cultural, ser lugar de encontro
das organizacións que traballen
en favor da normalización lin-
güística e promover a circu-
lación cultural entre os países do
sistema lingüístico galego-portu-
gués, dentro do Proxecto Alén-
Miño da Mesa. Os documentos
de traballo da asamblea pódense
consultar na páxina web da aso-
ciación [www.amesanl.org].♦

A Asemblea da Mesa debatirá novos Estatutos e
a constitución da Fundación Via Galego

Na concentración participaron máis de douscentos socios da Mesa.



MAR BARROS
A LOXSE fixou que as na-
cionalidades con lingua pro-
pia poden adicarlle, en ma-
teria de contidos dos libros
de texto, un máximo dun
45% do total ás referencias
propias. Sen embargo, na
práctica os apéndices específi-
cos nos textos de áreas sociais
non chegan ao 25% tanto en
ESO coma en Bacharelato.

Os currículos de Historia e Cien-
cias Sociais de Galicia elabóran-
se a imitación dos do Ministerio
de Educación e Cultura, introdu-
cindo referencias ao noso país en
diferentes bloques temáticos, sis-
tema ao que se teñen que adaptar
as editoriais e o profesorado.  

A lei permite que estes con-
tidos específicos cheguen ata
un 45% do total. Sen embargo,
na realidade, a porcentaxe de
contidos específicos é do 20%
nos libros publicados polas edi-
toriais galegas, porcentaxe só
superada por A Nosa Terra, en
tanto que as grandes editoriais
españolas sitúanse no 10%. To-
do isto tradúcese nun coñece-
mento moi xeralista do alumna-
do e un déficit importante no
tocante á realidade propia.

Como explica o director de
Baía Edicións, Xoán Pazos, “an-
tes da Lei de Calidade o nivel de
contidos podía ascender ata o
55%, pero coa reforma recortouse
esta porcentaxe, igualándoa coa
das rexións sen idioma propio”.

Plano económico

No mercado do libro de texto,
as editoriais decántanse pola
traducción, en materias como
Matemáticas, ou pola adapta-
ción do mesmo material de tex-
to que utilizan para España. No
caso das Ciencias Sociais, ma-
teria que se debe impartir obri-
gatoriamente en galego, a estra-
texia das grandes editoriais
estatais consiste na traducción
das materias incluíndo epígrafes
específicos referentes a Galicia.

A consecuencia deste siste-
ma a nivel pedagóxico reflícte-
se, en palabra do profesor do
Instituto de Ciencias da Educa-
ción da USC,  Xosé Armas Cas-
tro, “na creación de conclusións
erróneas sobre os procesos his-
tóricos, xa que os alumnos con-
sideran que se desenvolve dun
xeito en España e no resto do
mundo e doutro en Galicia”.

Sen embargo, son as gran-
de editoriais estatais as que te-
ñen copado o mercado, contra
as que non poden competir as
pequenas empresas galegas
que se basean na creación pro-
pia a nivel de texto. Vicens Vi-
ves, Santillana, Anaya e Ro-
deira-Edebé, McGraw-Hill co-
bren o 75% da cota de merca-
do no referente á ESO e algo
menos no referente ao Bacha-

relato, segundo un estudio pu-
blicado no ano 2000.

Cómpre engadir que dende
o pasado verán, A Xunta mudou
a política de subvencións da
Xunta referida aos manuais de
texto. Se antes os libros de cre-
ación propia podían optar a un-
ha axuda que ascendía ata os
tres millóns de pesetas, fronte
os de traducción e adaptación
cunha contía máxima de millón
e medio, na actualidade as dife-
rencias económicas entre ambos
subsidios é mínima. Medida
que favorece o dominio das
grandes editoriais españolas e
multinacionais. 

Como explica Xoán Pazos,
“en moitas ocasións, especial-
mente nas materias nas que o
galego non é obrigatorio, como
matemáticas, a creación de li-
bros de texto propios é un ris-
co porque os custes son moi
elevados. Moitas veces, por
acadar a normalización fas un
labor máis militante que profe-
sional”.

Crítica pedagóxica

Os contidos específicos referi-
dos a Galicia, no actual sistema
de elaboración dos currículos e
a lei de Calidade foron critica-

dos por parte do profesorado xa
que o seu carácter de apéndice á
historia universal contribúe a
sobrecargar os programas, xa
excesivamente minuciosos, sen
proporcionar unha visión máis
diversa e plural da historia nin
un coñecemento axeitado do
que aconteceu no país.

“A lei de Calidade é unha in-
vasión clara das competencias
autónomas, porque na práctica,
coa extensión dos currículos es-
tablecidos, non queda tempo
material para os contidos espe-
cíficos”, critica o profesor  do
instituto IESP de Tui e historia-
dor, Bieito Alonso. 

Visión unitaria
da historia de España

AAdministración central e deter-
minadas instancias académicas
tentaron alarmar co argumento de
que as competencias educativas
das comunidades estaban xeran-
do un profundo descoñecemento
da Historia de España. “O que se
pretende con esta actitude –expli-
ca Xosé Armas- responde máis a
un contexto de confrontación po-
lítica entre centralismo español e
nacionalismos periféricos e a un-
ha pretensión de crear unha vi-
sión oficial e uniforme da histo-
ria, que á realidade educativa”.♦
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As editoras estatais unicamente chegan á cuarta parte

Os libros de texto só recollen a metade
dos contidos referidos a Galicia que permite a lei

Coa reforma dirixida por Pi-
lar del Castillo reduciuse a
marxe legal permitida referi-
da aos contidos específicos de
Galicia, ¿como vai influír es-
ta modificación no ámbito
pedagóxico?

A inclusión de contidos au-
tonómicos non resolve o pro-
blema dos libros de texto, por-
que no caso da Historia cómpre
ter unha materia específica so-
bre Galicia. Ás veces, cando se
inclúe no temario un apartado
que dá conta do caso galego, a
solución é forzada en exceso.
Introdúcense aspectos incha-
dos. Por exemplo, nunha Histo-
ria do Mundo ao explicar a re-
volución industrial falar das
conservas galegas queda un

pouco de pegote. Polo tanto,
ademais da Historia Xeral, se-
ría necesaria outra materia ex-
clusivamente galega. Hai anos

existía, pero o que hai que pre-
guntarse agora é por qué non
funcionou.

A tendencia actual na re-

dacción dos libros de texto
céntrase na traducción dos
textos xerais reservando un
apartado para o caso galego.

O cerne da cuestión está en
cómo se deben facer os libros,
se dende o punto de vista da
autonomía ou dende un punto
de vista máis amplo, que abar-
que toda a pluralidade do Esta-
do. Deste xeito, os estudiantes
de Madrid tamén poderán co-
ñecer o papel xogado por Gali-
cia. Pilar del Castillo optou po-
la elaboración de textos xerais.
Sen embargo, debería partirse
dunha visión federal e non uni-
taria. O que se está a dar é un-
ha imaxe de España uniformi-
zadora, na que as outras cultu-
ras quedan un pouco á marxe.♦

Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea

‘Debe haber unha materia centrada en Historia de Galicia e outra
que englobe a pluralidade do Estado partindo dunha visión federal’

PACO VILABARROS



Nestas datas cúmprense dez anos do fale-
cemento de Ramón Valcarce Vega (1 de fe-
breiro de 1993), crego de Sésamo e Sueiro
(Culleredo, A Coruña), popularmente co-
ñecido como o cura das Encrobaspola súa
participación, á carón dos veciños das En-
crobas e Meirama (Cerceda, A Coruña),
nas mobilizacións rexistradas nos anos
1976-77 en contra da expropiación que
tentaba Fenosa por medio dunha empresa
creada para a explotación do mineral de
lignito (Lignitos de Meirama, S.A.).

Moncho Valcarce (ACoruña, 1935), que
estudiou Dereito, por libre, na Universidade
de Compostela, ós vintecatro anos, pese á
oposición de seu pai, decidiu ser sacerdote e
ingresou no Seminario de Compostela e
posteriormente marchou a Roma para estu-
diar teoloxía na Universidade Pontificia.

Pertencente a unha familia acomodada,
Moncho Valcarce elixiu sen embargo dedi-
car a súa vida á loita contra a opresión e a in-
xustiza. No Seminario de Compostela ato-
pouse con todo tipo de atrancos da época.
Manuel Espiña, o seu mentor, lembra que
era unha persoa incómoda para os responsa-
bles da institución eclesiástica: “incluso
houbo un intento de expulsión, de feito
mandárono para casa, tiven que ir eu falar
co cardeal Quiroga para que volvesen admi-
tilo ó ano seguinte”. Con todo, Moncho su-
perou a mediocridade eclesiástica e o 19 de
setembro de 1969 é ordenado sacerdote.

Nas parroquias de Sésamo e Sueiro, o
seu primeiro destino, abandona a sotana, “un
disfrace”, fala galego, suprime as “cotas” po-
los oficios relixiosos. Converte a igrexa nun
lugar de xuntanza na que se fala de todo e se
discuten os problemas do rural. Crece a súa
popularidade e un grupo de mozos da Coru-
ña crea unha comunidade cristiá de base na
súa casa de Sésamo: uns traballan na Coruña
e outros en Sésamo-Sueiro cortando piñei-
ros, caso de Fernando Solla, mestre, un dos
“comuneiros”, que posteriormente sería se-
cretario xeral do Partido do Traballo en Ga-
licia. Co paso do tempo, Moncho Valcarce
negarase a cobrar o salario eclesiástico: tra-
balla nas toradas a cambio dunha pequena
contraprestación económica mentres axuda
ós labregos das parroquias no seu labor dia-
rio. Chegan os primeiros militantes do Parti-
do Comunista de Galicia que, ó amparo de
Moncho, comezan a organizar a súa infraes-
tructura, instalando incluso unha multicopis-
ta no soto da rectoral.

En setembro de 1974 é detido por pri-
meira vez cando participaba nunha xuntan-
za nunha cafetería de Betanzos (Los Sopor-
tales) na que se trataba a constitución do
Partido Comunista Internacional, posterior-
mente Partido do Traballo. Segundo Fer-
nando Solla, que foi tamén un dos partici-
pantes naquela reunión, a detención debeu-
se a que un “policía armada” de paisano es-
coitou parte da conversa e, para facer méri-
tos, “quizais pensando que eramos da ETA
ou algo así, telefonou á garda civil, que veu
de seguido e prendeunos. Estivemos tres dí-
as no cuartel da garda civil de Betanzos e
tres días máis na Coruña, ata que viñeron
uns especialistas de Madrid a interrogarnos
e decidiron que non eramos da ETA”. A
partir de aí, Moncho xa non abandonaría a
militancia, o compromiso político.

■ AS ENCROBAS E BALDAIO . Comeza a
colaborar con Comisións Labregas e coa
Asemblea Nacional-Popular Galega. Achá-
monos xa en 1977, nas Encrobas, onde o vol-
ven prender por enfrontarse ás forzas de orde
pública que protexían ó notario de Fenosa pa-
ra dar fe da expropiación. Moncho contaríao
despois: “Aquelo estaba tomado militarmen-
te. Foron detectados gardas civís incluso en
Melide. Tomaron tódolos accesos. Os 70 gar-
das civís de que fala a prensa eran os que es-

taban no monte, pero había moitos máis en
controis e ademais estaban os da brigadilla,
de paisano, que eran os que máis zoscaban.
Pero os labregos romperon o cordón de gar-
das e lograron chegar ó monte. Os veciños
protestaron porque se a estrada estaba corta-
da para os labregos, tamén o debía estar para
todos, pero os gardas, ós de Fenosa deixába-
nos pasar. No monte fixéronse dúas frontes,
unha da garda civil empurrada por atrás pola
brigadilla e outra dos labregos. Houbo o en-
frontamento: paos, paraugadas, culatazos,
puñadas, etcétera. Dé-
ronse por ambas partes.
Os da brigadilla mestu-
rábanse coa xente para
enganar e provocar, fa-
cendo crer que se pega-
ban entre os mesmos la-
bregos, incluso dous
brigadillas pasáronse
por empregados de tele-
fónica. Logo, mediante
chaves de judo, case lle
esnaquizan a crisma a
un labrego que xa se
atopaba mal. O remate
xa se sabe, case todo o pobo detido para que
puidesen ocupar”. E trala detención amosaba
a súa singular personalidade: “Comigo e con
algúns outros, nos interrogatorios foron co-
rrectos, se ben a Mosquera preguntáronlle
polas Comisións Labregas. Por outra banda,
a Manolo un brigadilla dixo de sacalo, pero
Manolo contestoulle que de favores nada. Ta-
mén algún garda ó saír díxonos que quedaba-
mos como amigos e respondéuselle que ‘co-
ma coñecidos nada máis’. Estivemos nunhas
celas moi pequenas: 5 nunha e 6 noutra, cun-
ha soa liteira en cada cela; tiñamos que alter-
narnos para durmir e con posturas moi incó-
modas. Non nos deron comida e os bocadi-
llos que tomamos tivemos que pagalos nós”.

Despois veu o de Baldaio, que case non
o conta. Aquelo foi por protexer os dereitos
dos veciños sobre as marismas, en “poder”
dunha empresa dedicada á saca de area gra-
cias a unha concesión de cinco anos, prorro-
gable por un máis, datada de 1942, para a ex-
plotación comercial de ameixa e berberecho
e que Baldayo, S.L. converteu en extracción
de area. A súa irmá, Adela Valcarce, recór-
dao así: “Chegou a casa, chamou ó timbre e
a miña irmá abriu a porta e non o recoñecía,
e preguntoulle: ‘¿E vostede que quere?’. E
entón el díxolle: ‘Pero se son teu irmán’.
Porque mira, faltáballe todo o pelo, viña to-
do cheo de sinais, todo denegrido, todo... En-
tón a miña irmá: ‘¡Ah, pero es ti!’. E inme-
diatamente levouno ó médico, ó Polledo,
que era curmán de Vicente [Cerdeiriña, pá-
rroco de Santa María de Poio, Pontevedra,
amigo de Moncho], e fíxolle todo un recoñe-
cemento, mirouno todo e díxolle a miña ir-

má: ‘Mira, desta pasou, pero á próxima que
lle dean, o teu irmán queda’”. E a resposta de
Moncho foi, cando se topou nunha rúa da
Coruña co garda civil que o esnaquizou,
convidalo a tomar un viño. Con todo, era
consciente do que facía e por qué o facía: “É
curioso que os xornais non dixesen nada da
zorregada que nos deron no cuartel da garda
civil da Coruña a dous de Comisións Labre-
gas e a min mesmo, días antes de comezar a
campaña de mitins. A causa: os sucesos de
Baldaio. Denunciouse ante a prensa a tunda

e máis as ameazas dun
tenente coronel: La
próxima vez me viene
usted estirado, porque
doy orden de que le pe-
guen un tiro si lo ven en
otra manifestación de
labradores. ¿Por que os
xornais inventan o da
festa e silencian isto?
¡Porque non convén
que Galiza, a das cama-
das populares, erga a
cabeza e diga basta de
colonialismo! Convén

que siga adormecida polos caciques do cen-
tro e polos españolistas e sucursalistas, por
moi de esquerdas que se chamen. Eu non fa-
go caso dos ouveos dos xornais, nin das ca-
lumnias que se din e moito menos das ame-
azas que recibín. ¡Eu poño o meu cativo gran
para liberar a Nosa Nación Colonizada! Se
morro por ela ou son tirado a unha cuneta,
podo aceptalo, porque coma di o noso gran
Castelao: ¡Non enterran mortos, enterran se-
mente de vencer! E vencer, ¡venceremos! Se
non é hoxe será mañá. Venceremos, pese a
quen pese e custe o que custe, pero ¡vence-
remos!”.

■ O CHE E SAN FRANCISCO DE ASÍS. Es-
te é o persoeiro Ramón Valcarce Vega, non
Rafael Valcárcelnin Moncho Valcárcel, co-
mo dicían os xornais da época, nin o cura de
Sésamo, senón de Sésamo e Sueiro, porque
eran dúas parroquias, non unha. O revolu-
cionario, que tiña na súa igrexa o retrato do
Che xunto ó de San Francisco de Asís. O
concelleiro de Culleredo durante tres lexisla-
turas. O que se opuxo á instalación da central
nuclear de Xove. O que criticaba ós seus pa-
tróns: “En Galicia nin sequera hai xerarquí-
as. Para exemplo está o bispo de Composte-
la: é totalmente alleo ós máis elementais pro-
blemas de Galicia. Cerviño, o de Tui-Vigo, o
mesmo. E o bispo de Ourense, Temiño, xa
non digamos, que todo o mundo o coñece
ben. O de Lugo e Ourense... O único ó que
eu coma sacerdote tiña pousado nel certa es-
peranza é o de Mondoñedo-Ferrol, monse-
ñor Araúxo. Pero non sabemos qué diaño lle
pasa a monseñor Araúxo, porque en vez de ir

cara adiante vai cara atrás. Seguramente fala
co Espírito Santo. O certo é que lle ten medo
ó movemento nacionalista existente na Gali-
cia de hoxe (1977). E unha das probas está
na marcha sobre Xove (Lugo) para protestar
contra a central nuclear. As CC LL, que re-
presentaban ós veciños afectados, foron pe-
dirlle que asistise á marcha e el dixo que na-
da de nada. ‘Por favor, non me pidades iso’.
E daquela, ¿que diaño quere que lle pida-
mos? El, coa súa presencia, podería ter sido
de grande axuda para todo o pobo galego”.

Este era o Moncho que loitaba por todos,
con todos, “que eles decidan, eu apoio o que
decidan”. Ou como nas Enchousas: “Imos
facer, non dúas, senón catro casas”, dirixín-
dose ós caseiros desaloxados pola forza pú-
blica, coma sempre, aínda que claro, non
sempre ía acertar, senón sería unha máquina.
O Moncho singular, que hoxe, se vivise, aí
estaría fronte ás inxustizas sociais, como di
Mª Pilar García Negro: (...) “Estremece reler
tantos testemuños da loita valente e incansá-
bel dunha persoa crucial na organización po-
pular do movimento nacionalista galego des-
de os primeiros anos setenta, nestes tempos
en que, por exemplo, aquel Baldaio polo que
el tanto loitou, volve estar de loito pola con-
taminación que a poluída auga do mar lle
achega, debido a unha nova e negra catástro-
fe ecolóxica, económica e, tamén, política,
que, nestas datas, e baixo o nome de buque
‘Prestige’, asola Galiza”. Loitaría doutro
modo, pero seguiría chamando ladróns, cri-
minais e terroristas ós de sempre, “os que
unha vez ó ano veñen por Galicia para pedir
o voto [Moncho Valcarce]”

Rafael Mouzo, que tamén o coñecía ben,
sabía da súa evolución: “A batalla de Sésa-
mo xa estaba rematada, estaba cambiando o
ambiente. Moncho queríase abrir noutro
campo. As Pontes, para el, podían ser como
unha segunda faceta da que xa tiña unha ex-
periencia importante, era un lugar tamén no
que había que dar batalla e toda a súa expe-
riencia queríaa –dun xeito distinto, pois xa ti-
ña aprendido moito– poñela ó servicio da co-
munidade. Había xente que dicía que se foi
ás Pontes para estar máis tranquilo, pero non.
Moncho nunca estaría tranquilo. Nunca esti-
vo tranquilo, porque Moncho é a revolución,
a rebeldía. 

Como di Pilar Pallarés, “era un bloqueiro
que gustaba de dicilo. ‘Eu son un bloquei-
ro’”, ou Narciso Marzoa, que tamén lembra
algunha anécdota: ‘Moncho facíanos a pre-
gunta, ¿e nós no Bloque onde nos atopamos?
E el mesmo a contestaba: ¡No Bloque!’. Pois,
iso, nas Pontes, en Sésamo-Sueiro, en Culle-
redo, Baldaio, Enchousas ou Larín, en cal-
quera sitio Moncho estaría loitando, incluso
hoxe, por unha vida na “terra”, non no ceo,
sen escenas como as representadas polos que
se din “demócratas”, que cotizan ó ser huma-
no máis baixo có barril de petróleo: “o barril,
trinta dólares; o iraquí, dous centavos” [Má-
ximo, El País, 30 de xaneiro de 2003]. E, se
mo permite, fago miñas as palabras do insig-
ne poeta chairego, Manuel María: “Moncho
Valcarce –e algún máis– primeiramente asu-
miu a súa condición de galego e logo a de
crego como é natural. E obrou en consecuen-
cia. Este é o segredo da súa grandeza e mes-
mo da súa enorme eficacia pastoral. Por iso o
lembramos hoxe e sempre. Tamén, por esta
mesma razón, converteuse nunha figura de
primeira orde da auténtica Historia de Galiza
desta segunda metade do século XX, sendo o
seu labor un alicerce firme e claro para cons-
truír o noso futuro de pobo normal e norma-
lizado. O seu exemplo márcanos, a nós e ás
futuras xeracións, o camiño a seguir para aca-
dar dunha vez e por todas a nosa dignidade
colectiva. Poñamos, sen un desmaio, mans á
obra ata facer realidade o seu proxecto políti-
co e social. Venceremos xa que a verdade e a
razón están da nosa banda”.♦

Nº 1.068 ● Do 6 ao 12 de febreiro de 2003 ● Ano XXVI

Cúmprese o décimo aniversario da súa morte

Moncho Valcarce, o cura de Sésamo e Sueiro
BRAIS DO CASTRO

Moncho Valcarce, no centro sorrindo, ás portas do concello de Carballo, en maio de 1977 cando a mobiliza-
ción en defensa das marismas de Baldaio.                                                                                        A.N.T.

‘M oncho Valcarce
converteuse nunha figura

de primeira orde da
auténtica Historia de
Galiza desta segunda

metade do século XX’.
MANUEL MARÍA



Varios feridos e a detención de Xo-
sé Manuel Puga, secretario de ac-
ción sindical do SLG, foi o corola-
rio das tractoradas postas en mar-
cha o luns cunha primeira etapa
desde a Limia a Silleda e que tivo
o seu primeiro cume reivindicativo
nas rúas de Compostela, onde os
150 tractores mobilizados se xun-
taron coas duascentas persoas che-
gadas en autobús desde A Limia.

A manifestación que se for-
mou dirixiuse a San Caetano pa-

ra rexistar as súas demandas na
Consellería de Política Agroali-
mentaria. Alí interviu Xosé Ma-
nuel Puga, quen criticou “o fasto
do Plan Galiza 2003” e que non
se mencionase nel a crise pata-
queira da Limia, “nós non quere-
mos emigrar como os nosos
pais.”. Puga fixo fincapé tamén
na ausencia dos alcaldes de Sa-
rreaus, Sandiás e Xunqueira de
Ambía que, tendo apoiado as rei-
vindicacións, preferiron non par-

ticipar nas mobilizacións.
As críticas máis duras foron

para a Xunta por non ter impedido
o fraude no etiquetado de patacas
e por ter ofrecido, só de maneira
verbal, 480.000 euros como axu-
da puntual para a actual crise.

Xosé Manuel Puga advertiu
que nun prazo de 24 horas a ad-
ministración debía sentar a nego-
ciar con solucións viábeis, “en ca-
so contrario os tractores pararán
indefinidamente en Ourense”.

Na tarde do día 5, a dous quiló-
metros do centro da capital, a poli-
cia local detivo a marcha dos trac-
tores e posteriormente produciuse
unha carga dos antidisturbios que
rematou con varios feridos e a de-
tención de Xosé Manuel Puga.♦

Razóns económicas
para unha guerra

MANUEL CAO

Os analistas están divididos sobre as avantaxas e incomenentes da
guerra contra Iraq. A opinión de que unha guerra rápida sería boa
para a economía ao eliminar incertezas ten sido proclamada por
dirixentes do FMI despreocupados polo punto de vista moral.

Non é posíbel unha situación na que todos os sectores dun pa-
ís ou área económica se poidan ver beneficiados pola guerra. Os
indutores da guerra son os que pensan obter beneficios dela pero
do desenvolvemento da mesma, sempre incerto, dependerá que as
previsións se cumplan. Para a guerra de Irak os principais impul-
sores directos son membros de equipo de G. Bush e representan
a determinados lobbiesde EEUU que se fixeron co poder na Ca-
sa Branca e nas dúas Cámaras Lexislativas. Estes grupos de pre-
sión serían os relacionados co sector do petróleo e co xa antes de-
nominado complexo militar-industrial. O imperio americano está
a comportarse como tal -“sen complexos”, que diría Aznar- e tra-
ta de someter e reorganizar a economía global en función dos seus
intereses. As opinións de Condoleeza Rice, Richard Perle ou Karl
Rove son moi precisas sobre os obxectivos que se pretenden aca-
dar sendo a fraseoloxía da loita contra o terrorismo o envoltorio
propagandístico co que lexitimar a estratexia de fondo.

Coa desaparición da URSS, os EE UU convertéronse na úni-
ca potencia militar global e agora pretende asentar o seu poder e
rendibilizar tal predominio nos ámbitos económico e cultural. A
modernización das súas forzas armadas tenta desalentar calque-
ra intento de emulación a curto e medio prazo pero tamén serve
para impoñer determinados cambios políticos fundamentais que
consoliden o seu poder ao longo do tempo. Aelección de Irak ra-
dica na súa posición estratéxica dende o punto de vista xeográfi-
co e na súa potencialidade en reservas petrolíferas. O historia do
século XX está chea de episodios e conflitos que teñen como epi-
centro o control desta área xeográfica. Aí están localizadas a
maior parte das reservas mundiais de petróleo tanto nas Repú-
blicas islámicas da antiga URSS como nos países do mundo ára-
be sendo Irak e, en particular, Sadam Hussein o único líder que
tratou de facer frente a Occidente e asentar o seu dominio sobre
a zona. Se a invasión de Kuwait non era máis que o intento de
facerse co control das reservas petrolíferas para obrigar aos paí-
ses industrializados a negociar, a operación Tormenta do deserto
foi a reacción de Occidente para abortar esa maniobra.

Na xeopolítica de principios do século XXI, a Administración
Bush ve chegado o momento de recompoñer o mapa territorial da
zona. A febleza de Rusia e a coincidencia de obxectivos cos seus
novos dirixentes frente aos novos poderes emerxentes de China e
a Unión Europea semella un panorama idóneo para impoñer un-
ha solución militar sostíbel a medio prazo mediante unha repre-
sión discrecional e a utilización en beneficio propio das grandes
divisións e tensións internas do mundo árabe. As reticencias do
eixo franco-alemán derivan das contradicións entre o modelo de
desenvolvemento político-económico dominante en Europa e o
dos EE UU. A industria militar europea non pode competir coa
tecnoloxía norteamericana e as principais actividades económicas
da UE desenvólvense mellor nun contexto político-institucional
multipolar caracterizado pola negociación e a búsqueda de avan-
taxas mutuas con posicións de poder asimétricas.

En todo caso, unha redefinición territorial e política no Me-
dio Oriente baixo hexemonía dos EE UU non ten por qué ser tan
gravosa para unha Europa que, probabelmente, só intenta eludir
as súas responsabilidades nunha aventura con grandes riscos. A
situación económica desaconsella participar financiando o ope-
rativo militar de Bush e a situación política desincentiva a ade-
sión como escudo das posíbeis represalias terroristas.♦

‘O s indutores da guerra son os que
pensan obter beneficios dela, pero do
desenvolvemento da mesma, sempre
incerto, dependerá que as previsións

se cumpran”
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J.Mª Aznar e George Bush.

Regresaban da tractorada en Compostela

A policia carga contra os
produtores de pataca en Ourense

Detención do dirixente do SLG, Xosé Manuel Puga, na tarde do mércores cinco en Ourense.                                             SANTI AMIL

Os manifestantes e os tractores o martes 4 en Compostela, dirixíndose a San Caetano.                                                   A. PANARO

A.N.T.
Despois de manifestarse a víspera en Compostela, os tracto-
res dos produtores de pataca da Limia, chegaban a Ourense
na tarde do día cinco coa intención de permanecer na cidade
indefinidamente ata a apertura de negociacións. Unha carga
policial bloqueou os tractores a dous quilómetros da cidade.
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CÉSAR LORENZO GIL
O presidente do goberno cen-
tral, José María Aznar, escolleu
para as súas explicacións parla-
mentarias utilizar o discurso do
goberno estadounidense. A
oposición, incluídos tradicio-
nais aliados como CiU ou Coa-
lición Canaria, avogaron por im-
pedir a agresión contra o Irak.

“Deixar que Sadam Husein siga
fabricando armas de destrución
masiva é tomar unha postura dé-
bil, semellante á que permitiu o
ascenso do nazismo na década de
1930”, explicou José María Aznar
desde a tribuna de oradores na súa
segunda e derradeira interven-
ción. O presidente español foi moi
contundente co réxime iraquí, ao
que culpou de “crear unha crise
internacional coa súa atitude beli-
xerante”. Aznar, nun discurso mi-
mético ao que fixera George Bush
no pasado debate sobre o estado
da Unión, en Washington, culpou
a Sadam de ocultar armas quími-
cas e de colaborar co terrorismo
internacional. “Sabemos que hai
membros de Al-Qaeda refuxiados
en Bagdad despois da Guerra do
Afganistán”, explicou. Este argu-
mento foi un dos que utilizou o se-
cretario de Estado norteamerica-
no, Colin Powell, para o seu dis-
curso diante do Consello de Segu-
ridade das Nacións Unidas.

Aznar foi moi duro coa oposi-
ción, especialmente co PSOE, por
non querer seguir a liña que man-
tivera durante a Guerra do Golfo,
en 1991. “Vostedes racharon o
consenso en política interna-
cional”, acusou o presidente. Se-
gundo a súa explicación, a crise
actual na zona é continuación di-
recta do armisticio asinado naquel
ano. “O réxime iraquí tiña a obri-
ga de desarmarse para permanecer
en paz. Non o fixo e polo tanto é
necesario solucionar o problema”.
O presidente do goberno coidouse
de non empregar a palabra guerra
nin aludir directamente ás posí-
beis vítimas dunha agresión arma-
da. Pola contra, Aznar vinculou

un ataque estadounidense con po-
síbeis atentados terroristas no fu-
turo. “Os que agachan a cabeza
como avestruces diante desta crise
logo que non se laien cando oco-
rran desgracias en Nova York, Pa-
rís ou Londres”.

Unilateralismo imperialista

Desde as bancadas da oposición,
todos os grupos foron moi duros
coa conduta do goberno neste
asunto. Para o xefe da oposición e
secretario xeral do PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero, o plano
de invasión responde á doutrina
Bush de guerra preventiva. “Esta-
mos en contra do uso da guerra
como resposta unilateral en contra
do mundo. Para desarmar a Irak
non fai falta unha guerra”, dixo.

O líder socialista interviu cen-

trándose na necesidade da paz.
“¿Acaso esta palabra non forma
parte dese consenso que vostede
ofrece? ¿Ou é que a súa oferta es-
tá baseada na asunción dos prin-
cipios de Washington que vostede
defende?”, preguntoulle a Aznar.

Zapatero tamén se queixou das
críticas gobernamentais a actos an-
tibelicistas, como a gala dos Pre-
mios Goya de cinema e á falta de
respecto pola UE neste asunto.
“Vostede só recibe ordes desde un-
ha ambaixada e esqueceu o papel
que debe ter, por exemplo, nas rela-
cións con Latinoamérica”, recrimi-
noulle ao presidente do goberno.

Lucindo un adhesivo na cha-
queta, o portavoz de Izquierda
Unida (IU), Gaspar Llamazares,
centrou o seu discurso na ambi-
ción imperialista dos EE UU. “Es-
ta guerra só busca petróleo a bai-

xo prezo económico e altísimo va-
lor en vidas humanas”, afirmou.

O portavoz do PNV, Iñaki
Anasagasti, culpou a Aznar de
faltarlle o respecto ao Parlamen-
to. Pola súa parte, Xavier Trías,
de CiU, declarou que era preciso
demostrar a connivencia entre
Sadam Husein e Al-Qaeda.

Contra o que é costume, o
portavoz de Coalición Canaria,
José Carlos Mauricio, foi moi
duro cos argumentos de Aznar.
“Sabemos de sobra como se xus-
tifican as guerras dos EE UU.
Non é raro que fabriquen probas
falsas e torpedeen a opinión pú-
blica para darlle lexitimidade ás
súas agresións”, dixo. O deputa-
do da formación centrista recla-
mou “patriotismo europeo” e o
respecto para as moitas “vítimas
que van falecer neste ataque”.♦
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ATAQUE AO IRAK

Á terceira foi a vencida. Antes do
acordo, as conversas rompéranse
por dúas veces pero, unha vez
máis, a figura do lehendakari re-
sultou crucial. Non se trata dun
pacto global que afecte a todos os
concellos da Comunidade Autóno-
ma Vasca e Navarra, como se que-
ría nas filas de Arzalluz, pero tam-
pouco é algo puntual como querí-
an as bases de Eusko Alkartasuna.
O pacto está a medio camiño e, en
todo caso, a coalición era necesa-
ria para reforzar o proxecto abert-
zale nunha coxuntura de polariza-
ción política como é a actual.

A pesar do enorme éxito que
supuxeron os pasados comicios
autonómicos, o periplo de unida-
de de ambas formacións non sem-
pre foi exitoso. Sen ir máis lonxe,
as anteriores municipais supuxe-
ron unha pequena labazada: per-

deron Gasteiz xunto coa Deputa-
ción de Álava, que pasaron a
mans do PP. Agora, xogaban con-
tra o pacto os desexos dunha EA
que pretendía medir as súas for-
zas en solitario, tendo en conta
que a esquerda abertzale está en
claro retroceso, e que é posíbel
que non poida presentar listas en
todos os concellos por mor da Lei
de Partidos. Ou, cando menos,
listas sólidas. Os de Garaikoetxea

pensan que moitos votos de Bata-
suna caerían do seu lado.

Para o PNV o pacto era fun-
damental, porque a fragmenta-
ción do voto abertzale pode res-
tar coesión a un Plan Ibarretxe
acosado sen piedade polos cons-
titucionalistas. Precisamente tivo
que ser o lehendakari quen puñe-
se por terceira vez na mesa ás
partes para lograr o acordo. E fi-
xéronlle caso. Para algo Ibarret-

xe non é cuestionado por ningún
sector, nin do PNV nin de EA. E
aínda por riba, xenerar ilusión é
a consigna: xenerar ilusión entre
as bases e os votantes abertzales,
para quen a ruptura entre ambos
partidos era vista como un debi-
litamento de posicións fronte a
golpes de efecto como a candi-
datura de Aznar por Bilbao.

E o primeiro paso que van
dar xuntos é a modificación da

Lei Electoral de Álava, pola que
pretenden devolvela á situación
anterior a 1987, cando as cuadri-
llas alavesas (mancomunidades
de concellos) tiñan máis repre-
sentatividade que agora. Os nú-
cleos rurais alaveses son máis
nacionalistas, mentres que a
entente PP-PSOE fundamenta a
súa forza (forza relativa, a dife-
rencia foi de 450 votos) en Gas-
teiz. Pero en Euskadi hai outro
problema coa lei electoral que
ven de lonxe: o voto dun alavés
vale o de 4 bizcaínos, xa que pe-
se a ter menos poboación, a Ála-
va correspóndenlle 25 escanos
no Parlamento, ao igual que Biz-
kaia e a Gipuzkoa; e o voto dun
vitoriano vale máis que o dun
votante de Laguardia, poñamos
por caso. O Parlamento, quen
debe ser, terá a palabra.♦

PNV-EA: coalición necesaria
DANI ÁLVAREZ

Os dous partidos, PNV-EA conseguen in extremis reno-
var a súa unidade de acción para os comicios electorais.

Bilbao

‘Podemos desarmar a Sadam sen unha invasión’, afirma Zapatero

Ningún partido apoia a política exterior do PP
Os actores,
desaloxados
por lucir
camisetas do
‘Non á guerra’
Cando Aznar enfiaba o seu
discurso final criticando os
adhesivos contra a guerra,
“Non somos menos ou
máis demócratas por lucir
lemas demagóxicos”, o
grupo de actores
convidados ás bancadas do
Congreso polo PSOE e IU
amosou as camisetas que
levaban por debaixo das
roupas. Ao ver a
presidenta da cámara o
lema ‘Non á guerra’,
ordenou o desaloxo dos
visitantes, aplicando o
regulamento que prohibe
lucir calquera mensaxe a
persoas que non detenten
cargo de deputado.

Xa fóra, os actores
uníronse ao milleiro de
manifestantes que
esperaban na rúa,
custodiados por perto de
oitocentos axentes policiais.
Todos xuntos acudiron á
Praza de Neptuno, onde se
manifestaron a prol da paz. 

Os actores queixáronse
dos excesivos cacheos que
sufriron á entrada ao
Congreso, motivo polo que
chegaron ata unha hora
tarde ás bancadas. O
gremio do cinema e do
teatro estivo no obxectivo
de goberno e medios de
comunicación afíns ao PP
durante toda a semana polo
contido reivindicativo da
gala dos premios Goya, do
pasado sábado, 1 de
febreiro.♦♦

O deputado do BNG, Guillerme
Vázquez, culpou a Aznar de fa-
vorecer e lexitimar unha guerra
imperialista dos EE UU. “Esta é
unha agresión colonial, impro-
pia do século XXI”. O parla-
mentario galego esixiu unha
contestación do Estado español
á filosofía unilateral da Casa

Branca. “É inaceptábel este mo-
delo de política internacional,
baseado na mentira e no desexo
de xustificar mediante escusas
unha agresión ilexítima”. 

Para Vázquez, a posición do
nacionalismo galego neste tema
vén de lonxe e baséase nunha
“oposición histórica”. Desde o

punto de vista do deputado, pouco
importa o resultado das inspec-
cións. “Esta invasión quere rema-
tar impoñendo un goberno títere
en Bagdad, controlar o petróleo e
impoñer o dominio xeoestratéxi-
co nunha área que para Washing-
ton ten moita importancia”, subli-
ñou o representante do Bloque.♦

Guillerme Vázquez
‘É unha agresión colonial, impropia do século XXI’

José Mª Aznar e Luisa Fernanda Rudi, presidenta do Congreso.
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¿Hai alguén no Irak que dubi-
de da inminencia da guerra?

Levan anos esperando unha
agresión deste tipo. É un pobo
afeito a loitar, a estar en situa-
ción bélica desde hai moitos
anos. Primeiro contra o Irán, lo-
go na Guerra do Golfo e durante
todos estes anos sufriron bom-
bardeos, principalmente en 1997
e 1998. Ademais, as guerras son
ruíns pero os embargos interna-
cionais son un acto realmente
criminal. Desde 1991, morreron
1.800.000 iraquís, dos cales
500.000 eran meniños de menos
de 5 anos. A mortaldade infantil
segue sen poder deterse e están
reaparecendo doenzas que esta-
ban erradicadas na década de
1980. Por exemplo, o cancro é
unha epidemia en Basora, a cida-
de máis afectada polo uso do
uranio retardado.

¿Existe realmente capaci-
dade de resistencia á invasión?

Non teñen un estamento mili-
tar nin remotamente preparado
para deter o primeiro exército do
mundo. Se hai once anos, a avia-
ción estadounidense acabou con
todas as infraestruturas do país en
48 horas, hoxendía a resistencia é
moito menor. Pero hai un consen-
so nacional en defender a súa so-
beranía. Case a totalidade dos 22
millóns de iraquís son conscien-
tes de que esta guerra é unha loi-
ta pola súa independencia e non
se van deixar dominar por un go-
berno títere ou un xeneral admi-
nistrador. A desobediencia civil é
a única saída que lles queda. Se
Bush quere un país adepto, vai ter
que cometer un auténtico xenoci-
dio para lograr os seus fins.

Os inspectores non atopan
armas de destrución masiva
pero os EE UU seguen trasla-
dando tropas ao Golfo Pérsico.
¿Cal é o obxectivo real desta
guerra?

O goberno iraquí sabe per-
fectamente que a resolución
1441 da ONU é unha escusa pa-
ra gañar a opinión pública. Por
iso non entorpecen para nada a
inspección. Pero saben que todo
isto é unha pantomima que só

axuda a axeitar o calendario béli-
co ás esixencias militares dos in-
vasores, que precisan de 250.000
soldados para tomar Bagdad.
Irak sobra no panorama interna-
cional, segundo o punto de vista
dominante da política norteame-
ricana e israelita, desde 1981. A
dereita destes países ve o Irak
como un referente laico para os
árabes, unha alternativa ao tipo
de goberno de príncipes entrega-
dos a Ocidente. Por iso fai falta
acabar con esa posibilidade e
aproveitalo para “solucionar” o
conflito palestino.

¿Palestina ten algo a ver
neste asunto?

É fundamental. En 1981, no
contexto da Guerra do Líbano,
Israel bombardeou unha central
nuclear iraquí, como aviso de
que non podía haber ningún de-
senvolvemento na zona alleo a
Tel Aviv. A presencia de dous ul-
tradereitistas no poder en Israel e
nos EE UU incluso prevé un pla-
no que converte Irak en tres esta-
dos. O norte, xa hoxe controlado
pola ONU, de maioría kurda,
quedaría á mercé dos señores tri-
bais. O sur, con capital en Baso-
ra, tería unha gran autonomía por
ser saída preferente do petróleo
da zona. E o centro acabaría ane-
xionado por Xordania, para fun-
dar o Reino Unido Hachemita.
Nese megaestado acabarían des-
terrados os palestinos que agora
moran en Cisxordania e Gaza,
que pasarían a poder, definitiva-
mente, dos hebreos. Obviamen-
te, este programa só circula en
ámbitos internos pero esa idea
xeoestratéxica é a que arrodea
todo este plano bélico.

¿É o petróleo?
Ese é o segundo obxectivo:

conseguir as incríbeis reservas
de cru do Irak para controlalas
en caso de divorcio político con
Arabia Saudita.

No Estado español, a raíz
da condena da guerra nos Pre-
mios Goya, houbo voces que se
queixaron de que non se acusa-
se a Sadam de ser un ditador.

Non vou entrar no sentido
desa palabra, pero se o Irak está

baixo unha ditadura, a verdade é
que non o notamos no trato di-
recto coa xente. Puidemos falar
con todo o mundo. A pesar da
ameaza da guerra, non se vía po-
licía nas rúas nin moito menos
militares. Hai que contextualizar
co seu contorno. Todos os países
árabes sofren gobernos autocrá-
ticos pero como seguen o ditado
de Washington, ninguén os criti-
ca por pouco democráticos. De-
mocracia tamén é acceso á esco-
la pública, á sanidade, aos ali-
mentos. Iso conseguiuno o Baaz,
o partido do goberno, coa súa
idea de socialismo árabe e redis-
tribución dos inxentes beneficios
do petróleo.

Pero Sadam Husein utili-
zou armas químicas contra o
seu pobo.

Non hai que esquecer os
erros do goberno iraquí, unhas
veces por ambicioso e outras por
incapaz. Sadam enleouse nunha

guerra contra o Irán que só bene-
ficiou os vendedores de armas da
trama do Irán-Contra e que lle fi-
xo crer a Bagdad que os nortea-
mericanos eran os seus aliados
porque lle daban datos de move-
mentos de tropas que tomaban
dos satélites. Levado por esa
confianza, Sadam consultou con
Washington se podía invadir li-
bremente Kuwait para afianzar a
súa saída ao Golfo Pérsico. Se-
guramente, os EE UU xa pensa-
ban daquela en rematar co poder
iraquí e por iso permitiron o ata-
que como escusa para tomar po-
sicións na zona. Pero o peor de
todo foi a represión dos kurdos
con armas químicas. Iso foi unha
desfeita que rachou a conviven-
cia con esa minoría, recoñecida
na Constitución e que tiña derei-
to a preservar o seu idioma e os
seus costumes, algo que non po-
den facer os kurdos de Turquía,
aliado preferencial de Bush.♦

N
º 

1.
06

8 
●

D
o 

6 
ao

 1
2 

de
 f

eb
re

iro
 d

e 
20

03
 ●

A
no

 X
X

V
I

Contra
a guerra
MONCHO LEAL

Non se valora no
que vale a
capacidade que

temos de conseguir
obxectivos
colectivamente. A
narcotización da
sociedade impide a
reflexión e a toma de
conciencia masivos. Un
dos éxitos do sistema é
que se considere coma
algo necesario aquelo que
non é máis que puro
consumo individual e que
se desprecien as
conquistas sociais. 

Estase preparando
unha guerra imperialista
con toda a parafernalia
militar de formacións,
obediencias, uniformes,
himnos, bandeiras e
machismo, que só se
retrasa por cuestións
burocráticas. Por outra
banda resulta que se
veñen a nosa casa a
buscar explosivos temos
que demostrar ao amo
que non temos artefactos,
aínda que efectivamente
non aparezan. Debemos
ser, a máis, amábeis cos
inspectores. O amo pode
ter o armamento que
queira.

A guerra do réxime
de EE.UU. contra Iraq é
pola posesión de
petróleo e por estratexia.
Está programada por
quen manda realmente
no mundo, que non son
electos porque nas
corporacións
multinacionais non hai
eleccións. O sheriff Bush
e os seus violentos
axudantes son só parte
do espectáculo. O
governo dos USA está
cheíño de
multimillonarios. En
Madrid Aznar fai as
veces de alumno chivato
e pelotas. A oposición do
PSOE queda
descualificada porque
apoiaron a guerra do 91,
cando colaboraron para
que o petróleo de
Kuwait voltara a ser
dunhas cantas familias.
Coma reacción de base,
que quere ser popular,
hai, que eu saiba, tres
plataformas no noso
país, distintas,  que
están contra a guerra.
Se non somos quen de
xuntar vontades, de unir
á xente que estamos
contra a guerra, non
faremos nada. Hai que
buscar a unidade, non a
unanimidade. A
madurez, a reflexión, a
imaxinación deben
presidir as accións
contra un novo
xenocidio. ♦♦

ATAQUE AO IRAK

A.N.T.
Logo de desconvocaren a folga
xeral de dous meses en todos os
sectores agás no petroleiro, os
grupos opositores de Venezuela,
encabezados pola patronal e os
dous principais sindicatos, non
conseguiron a convocatoria de
eleccións anticipadas. O presi-
dente Hugo Chávez negouse a

cumprir as esixencias do Grupo
de países amigos e do mediador
internacional de paz, Jimmy Car-
ter, por considerar que se debe
seguir o procedemento marcado
pola Constitución bolivariana.

Chávez pretende convocar
un referendo revocatorio nal-
gunha data a partir do mes de
agosto pero comprometeuse pu-

blicamente a non aceptar que o
paro cívico alcanzou algún dos
seus obxectivos. A postura vito-
riosa do presidente non lles gus-
tou nin aos folguistas nin á di-
plomacia internacional, que te-
men unha degradación maior da
situación socioeconómica do
país caribeño.

As perdas consignadas pola

folga ascenden a varios miles de
millóns de dólares, especialmen-
te no que se refire ao petróleo, xa
que as exportacións de cru aos
Estados Unidos se interrom-
peron. O goberno de Caracas in-
cluso tivo que intervir no libre
cambio de divisas e prevé máis
medidas de restrición por medo
a unha bancarrota estatal.♦

A oposición venezuelana non logra comicios anticipados

Xabier Costas
‘O embargo é un acto máis criminal que a propia guerra’

C.L.
Este vigués volveu do Irak plenamente convencido da inxustiza da
ameaza que Ocidente lle impón ao país árabe. A través de diferentes
organismos solidarios, tivo a posibilidade de visitar un estado orgullo-
so a pesar das sancións internacionais e conversar con altos cargos do
goberno de Sadam Husein sobre o futuro inmediato do pobo iraquí e
cáles son os obxectivos reais da invasión que planea George Bush.

PACO VILABARROS



“Todo o que vimos e escoitamos
demostra que, en troques de coo-
perar activamente cos inspectores,
Sadam Husein fai todo o posíbel
por boicotear a súa misión”. Por-
tando unha botelliña do virus da
varíola, Colin Powell comezou a
posta en escena dos datos obtidos
mediante escoitas telefónicas, foto-
grafías desde o satélite e investiga-
cións do servicio de intelixencia.

A través de deseños feitos por
computadoras, Powell indicou a
existencia de varias plantas nas
que o goberno iraquí estaría fa-
bricando armas químicas. “Nesas
fábricas”, marcadas no plano,
“pódense facer virus coma esta”,
dixo axitando o vial da doenza.

Para o ministro de Exteriores
norteamericano, Sadam mantén
unha flota de camións laboratorio
que se desprazan de contino por
todo o territorio iraquí, “con ma-
terial e instrumentos suficientes
para construír armas biolóxicas”.

No capítulo sonoro, Powell
quixo demostrar que unha con-
versa captada entre dous militares
iraquís facía referencia a material
bélico prohibido que estaría ago-
chado ao labor dos inspectores.
“Cando se fala aquí de ‘vehículo
modificado’, en realidade faise
referencia a un arsenal de arma-
mento do que o informe de Hans
Blix non di nada”, explicou.

Seguindo a liña dos últimos dí-
as, Powell tamén vinculou a Bag-
dad coa rede terrorista interna-
cional Al-Qaeda. “Temos constan-
cia de que varios membros da or-

ganización liderada por Ben La-
den acharon refuxio no Irak logo
da liberación de Kabul”, afirmou.
“Algúns moran no norte e outros
na propia capital”. O que non ma-
tizou Powell é por que eses supos-
tos activistas están vivindo en te-
rritorio controlado polas Nacións
Unidas, como é o norte, de maio-
ría kurda. No mesmo día deste
descubrimento, a BBC británica
publicou informacións recollidas
polo servicio secreto do Reino
Unido nas que se demostra calque-
ra relación entre Sadam Husein e o
fundamentalismo islámico.

Siareiros e escépticos

A xornada do Consello de Seguri-
dade do pasado 5 de febreiro non
resultou sorpresiva. Dentro do
grupo dos estados con dereito a
veto, Gran Bretaña confirmou o
seu apoio a Washington. Francia,
a China e Rusia mantivéronse es-

cépticos e avogaron por darlle
máis tempo á misión de inspecto-
res das Nacións Unidas. “É o
equipo de Blix o que debe levar o
peso da investigación”, dixo o mi-
nistro de Exteriores francés, Do-
minique Villepin, en referencia ás
probas presentadas por Powell.
“¿Para que vale a guerra se se sa-
be que os investigadores poden ter
éxito?”, enfatizou o político galo.

De entre os membros non
permanentes, España foi a máis
activa defensora das teses do
Pentágono. “Estamos convenci-
dos da ameaza que representa o
Irak”, manifestou a ministra de
Exteriores española, Ana Pala-
cio. “Estas probas refrendan os
nosos peores agoiros e preven-
nos da necesidade de tomar me-
didas urxentes para impedir unha

agresión contra Ocidente”, dixo.
Siria e Alemaña cualificaron

de grave erro facer a guerra e esi-
xiron un labor de diálogo amplo
para evitar a desfeita da guerra.
“As inspeccións xa levan des-
truídas máis armas non conven-
cionais que a propia Guerra do
Golfo”, lembrou Joschka Fisher,
presidente do Consello e repre-
sentante alemán.♦
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A guerra está en marcha e nada parece po-
der impedila. A finais deste mes, os EE
UU contarán no Golfo Pérsico con
150.000 soldados e toda a súa tecnoloxía
bélica a punto; a OPEP decidiu aumentar
a produción nun 6,5 por cento a partir do
1 de febreiro (1,5 millóns de barrís por
día) para manter o prezo do crú e levar
tranquilidade á economía norteamericana
cando se suspendan os subministros ira-
quís; a implicación dos aliados europeos,
pese ás celebradas discrepancias, acabará
sendo, por desgracia, unha cuestión de
matiz, aínda que teña consecuencias, qui-
záis, a medio prazo; na rexión, Turquía
deu o brazo a torcer, como cabía esperar,
e os EE UU dispoñen de luz verde; a dife-
rencia da guerra de 1991, agora contará
tamén co consentimento de Xordania (que
recibe de Iraq o seu subministro de crú a
prezos reducidos e a metade gratuitamen-
te) para surcar o seu espacio aéreo e po-
derá bombardear a Iraq desde occidente.
A Rusia de Putin xa adiantou o seu incon-
dicional apoio e China optará pola absten-
ción oficial e a crítica social interna.

Os expertos da ONU estiman que unha
segunda guerra contra Iraq provocará uns 10
millóns de mortos entre os iraquís e case un

millón de refuxiados. Agardar un mundo
máis inseguro cunha nova onda de terrorismo
árabe parece lóxico. Tamén os danos para o
medio ambiente poden
ser importantes. Na
guerra de 1991, Iraq ex-
plosionou máis de no-
venta pozos petroleiros
de Kuwait, e se requeriu
o labor dos bombeiros
de varios países durante
catro meses para poder
controlalos. Agora será
pior. 

No político, o
triunfo de Ariel Sha-
ron nas eleccións ce-
lebradas recentemente
e o desenlace da guerra de Iraq terán pro-
fundas consecuencias para o contencioso
palestino e abundan as cábalas estratéxi-
cas ao respecto, sempre incluindo unha

profunda remodelación do mapa da re-
xión que nos catapulta ata as primeiras dé-
cadas do século pasado. 

O impulso bélico
afonda a fractura nos
propios EE UU. Bush
ten dificultades para
convencer á súa pro-
pia opinión pública e
debe recurrir a Al Qa-
eda e o 11S para gañar
adhesións, como fixo
durante o discurso do
estado da Unión o pa-
sado 28. A visita de
Blair uns días máis
tarde reforzou o con-
vencemento da inevi-

tabilidade da guerra pese aos sentimentos
contrarios expresados por cada vez máis
vastos sectores da opinión pública estadou-
nidense e internacional. Pero o temor non é

só por esta guerra. Para o exercicio de
2004, que en Washington comeza en outu-
bro do ano anterior, Bush esixe un aumen-
to excepcional dos seus recursos de libre
disposición. Segundo declaraba hai uns dí-
as o seu director de orzamento, Mitchell
Daniels Jr., reclamarán unha considerábel
ampliación desta partida para facer fronte a
algunhas operacións militares que poideran
xurdir. Está previsto que a proposta se tra-
mite a finais de febreiro perante o Congre-
so (¿en plena guerra?). De obter o aval pre-
ciso, Bush podería chegar a xestionar con
total liberdade 751 mil millóns de dólares,
a terceira parte do presuposto total do país.

Os signos de impaciencia de Bush se
multiplican e o único que está por ver ago-
ra é se pasa ou non polo Consello de Segu-
ridade da ONU, presidido por Alemaña ata
marzo que cederá o relevo a Guinea, para
xustificar o ataque cunha nova resolución
ou se obviará as formalidades que se lle re-
quiren dende a “vella” Europa. Dun xeito
ou doutro, a decisión leva tempo tomada e
soamente queda apretar o gatillo.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Apretar o gatillo
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O s expertos da ONU
estiman que unha

segunda guerra contra
Iraq provocará uns 10

millóns de mortos entre
os iraquís e case un

millón de refuxiados”

ATAQUE AO IRAK

Rusia, a China e Francia seguen en contra dunha intervención armada

Powell non consegue ‘probas’ contra Bagdad,
pero si ‘indicios’

C.L.
As anunciadas probas que demostrarían as mentiras do go-
berno do Irak acabaron convertidas en febles indicios circuns-
tanciais no discurso do secretario de Estado estadounidense,
Colin Powell. As súas explicacións non conseguiron mudar a ati-
tude da China, Francia, Alemaña e Siria, contrarias ao ataque.

O embaixador do Irak diante das
Nacións Unidas, Mohamed Al-
duri, desprezou as probas presen-
tadas por Powell. “Non teñen na-
da a ver coa verdade”, dixo. En-
gadiu Alduri que o único propó-
sito dos EE UU é venderlle a idea
da guerra á cidadanía do mundo,
sen se preocupar de ningunha
xustificación legal ou moral.

En Bagdad, o portavoz do
goberno para asuntos científi-

cos, Amer Al-Saadi, cualifi-
cou a intervención do secreta-
rio de Estado como “o típico
espectáculo norteamericano,
con todos os dobres para as
escenas violentas e moitos
efectos especiais”. Segundo
Al-Saadi, nos próximos días
serán rebatidas todas as pro-
bas presentadas pero adiantou
algunhas incongruencias do
discurso de Powell.

Respecto ás gravacións, o
Irak pensa que son burdas e
poderían estar montadas por
“calquera servicio secreto de
terceira categoría”. Al-Saadi
explicou que os inspectores de
Nacións Unidas xa constata-
ran que non era posíbel a exis-
tencia de camións laboratorio,
así como a presencia de armas
químicas nos palacios presi-
denciais, que xa foron anali-

zados polos inspectores.
O portavoz de Sadam Hu-

sein tamén se referiu aos cientí-
ficos supostamente ameazados
polo réxime. “Só se demostrou
que un deles estivera baixo sos-
peita dos inspectores, pero logo
da comprobación da misión de
inspectores demostrouse que to-
do aquel material formaba parte
dun traballo académico”, dixo
Al-Saadi.♦

‘Foi o típico espectáculo norteamericano’, di o goberno iraquí



O equipo croata estaba en todas
as quinielas pero sempre se pen-
sou que a mocidade do seu co-
lectivo era unha eiva diante da
veteranía de alemáns, franceses,
islandeses ou españois. Mais
calquera dúbida se esvaeceu lo-
go do partido de semifinais que
xogou diante de España. Non só
foron quen de pasar á final des-
pois dun partido no que comete-
ran moitos erros no primeiro

tempo, senón que tamén demos-
traron saber manter o sentido
común e a serenidade cando a si-
tuación o requeriu.

A final contra Alemaña con-
firmou todas as esperanzas sobre
o novo equipo croata e inaugu-
rou un novo reinado nun país
que nunca tivera grandes fazañas
no balonmán de elite. Con esta
vitoria, balonmanistas como Ba-
lic, Dzomba, Lackovic, Melicic,

Goluza ou Sola xa entraron por
méritos propios na historia deste
deporte e confirman unha longa
etapa de balonmán de calidade
chegado dos Balcáns.

Hai que pensar en que Croacia
xogou e gañou diante de Rusia,
Francia, Dinamarca, Suecia,
Exipto, Hungría, España e Alema-
ña. É dicir, superou todos os equi-
pos que teñen algo que dicir no
concerto internacional do balon-
mán e rescatou da lembranza a vi-
toria obtida nos Xogos Olímpicos
celebrados en Atlanta en 1996.

Xustamente en 1996 foi a úl-
tima vez que non disputou unha
final de alto nivel Suecia e pre-

tendía ser Alemaña a continua-
dora dunha saga de grandes
equipos do norte de Europa. Os
xermanos chegaron á final co
cartel de favoritos, asumido polo
seu propio equipo técnico e pola
prensa dese país, que considera-
ba os croatas unhas vítimas pro-
picias, especialmente despois do
sacrificado partido xogado dian-
te de España en semifinais, que
necesitou 80 minutos para se re-
solver, logo de dúas prórrogas.

Mais Croacia esqueceu o
cansazo. Empezou cun parcial de
2-4 nos primeiros cinco minutos
pero desde o 6-5 co se chegou ao
minuto 10, os ex iugoslavos nun-

ca volveron a estar por baixo no
marcador e contiveron os inten-
tos de rachar o partido dos ale-
máns coa veteranía de Jovic e o
bo facer dun inspiradísimo
Dzomba.

‘Fracaso’ español

Para moitos analistas, o poder
croata estivo a piques de sucum-
bir en semifinais se España apli-
case un contundente correctivo
cando os balcánicos perdían de
sete goles e pasaban o único mal
momento do campionato. O cer-
to é que España chegou ao parti-
do diante de Croacia cun alto ni-
vel de autoestima e moita capa-
cidade para resolver os proble-
mas que xurdiran en todos os
partidos. Pero diante dos xadre-
zados, o técnico César Argilés
non tivo valor para sentar o gar-
darredes do Barcelona, Barrufet
e foi incapaz de mover ao xeito o
banco para impedir o torrente de
goles dos croatas e recompoñer
os desaxustes nalgunhas liñas e a
mala fortuna de Dujshebaev.

A necesidade de conseguir
unha medalla en Portugal viciou
o momento decisivo, creou unha
rutina de tensión diante da pers-
pectiva da final que só non sufriu
Enric Masip, o auténtico motor
dos encarnados na semifinal. Nas
prórrogas, os problemas fixéron-
se maiores porque xa España che-
gara ao tempo estendido gracias á
inspiración de Iker Romero e os
minutos seguintes só serviron pa-
ra alongar unha agonía anuncia-
da, por moito que o comentarista
de TVE os convertese nunha loita
épica contra os elementos.

Amais do golpe moral, o es-
tado físico do equipo español
quedou moi tocado de cara ao
encontro polo bronce diante de
Francia. Curiosamente, na se-
gunda parte, o porteiro suplente
español, Hombrados, deu un
grande espectáculo e creou aín-
da máis dúbidas sobre o conve-
niente de deixalo fóra no ante-
rior encontro.♦
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Os novos campións do mundo de balonmán basean os seus triunfos na mocidade

Croacia, a vitoria da alegría

Celebración da vitoria final de Croacia. Á dereita, imaxe do partido Francia-España no que os homes de Argilés perderon o bronce.

CÉSAR LORENZO GIL
Rematou o campionato do mundo de balonmán con sorpre-
sas. A vitoria de Croacia rachou calquera hexemonía neste
deporte e demostrou que o mellor sistema para vencer é a
combinación de espontaneidade e gran calidade colectiva.



O CD
de Burla Negra
Con imaxes, vídeos, música e escritos
literarios elaborará a Plataforma contra
a Burla Negra un CD-rom para que
quede memoria da catástrofe do Presti-
ge. O prazo da convocatoria do colecti-
vo de escritores está aberto e para os
que queran remitir poesía lémbraselle
que non poden pasar dos 45 versos e
non máis de 4.000 caracteres para os de
narrativa. O enderezo para remitir os tex-
tos é discolibroburlanegra@yahoo.com. ♦

Académico
en Vilalba
O poeta Manuel María elixiu Vilalba co-
mo localidade na que se celebrará o acto
oficial da súa entrada na Academia Ga-
lega. Será o 15 de febreiro no auditorio
da capital da Terra Cha. O escritor opta
por unha posibilidade non en exceso vi-
sitada polos académicos que é a de cele-
brar a entrada nun lugar distinto á sede
coruñesa da rúa Tabernas. Xesús Alonso
Montero fixera a súa lectura en Ou-
rense e Fernández Rei en Cambados.♦

Unha obra de Vidal
Bolaño nos Max
A obra Animaliños de Roberto Vidal
Bolaño foi a gañadora do premio Max
Revelación por Galiza e competirá na
cerimonia que se celebrará en maio en
Compostela diante de obras doutras co-
munidades para obter o galardón convo-
cado pola Sociedade Xeral de Autores e
Editores. O escritor finado no pasado
ano escribiu e dirixiu a obra agora reco-
ñecida que representa a compañía Teatro
do Aquí. Vidal Bolaño gañara o Max ao
mellor autor teatral galego no 2001.♦

erá a próxima unha semana
de grandes ecos. Se o pasa-
do sábado toda o país relu-
cía coa grande festa do

Concerto Expansivo, o próximo
día 8 a cita musical contra a catás-
trofes era en Corme, organizada
por Nunca Máis da Costa da Mor-
te que promove o Festival Trans-

cantábrico, con sons galegos, cán-
tabros, vascos e asturianos. O
mesmo día Burla Negra convoca
unha asamblea en Compostela.
Outro eco: despois dos premios
Goya para Os luns ao sol, saberase
o día 11 se a película rodada en Vi-
go é unha das cinco candidatas ao
Óscar ao mellor filme estranxeiro.♦
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DOUS ACTORES
QUE GAÑAN NA

PEL DOS PARADOS

TOSAR
EGIDO

&&

Manuel María.

R. Vidal Bolaño.



Na gala máis reivindicativa da
historia dos premios da Acade-
mia do Cine español a maior
parte dos galardoados exhibían
unha pegatina co lema “Non á
Guerra” pero non foron poucas
ás mencións á marea negra das
nosas costas. Era a noite de fes-
ta para todo o equipo de Os luns
ao sol, a película rodada en Vigo
que se fixo con cinco goyas, á
mellor película, director para
Fernando León de Aranoa, actor
principal para Javier Barden e os
galegos Luís Tosar (Lugo, 1971)
en mellor actor de reparto e Xo-
sé Anxo Egido (Vig, 1952) co-
mo actor revelación do ano. 

Remataba unha parodia de
Aznar no momento en que
Luís Tosar se levantaba para
recoller o seu premio polo pa-
pel de Xosé en Os luns ao sol.
“A ese señor baixiño quero di-
cirlle que se quere petróleo
non ten que ir a Irak, só ten
que vir a Galiza e recollelo”
dixo antes de botar un berro co
Nunca Máis, o mesmo lema

que se podía ler na pegatina
que levaba no peito. 

Festa no Atlántico

Luís Tosar aproveitou o seu mi-
nuto de gloria na gala para lem-
brar a súa familia e amigos e, en
especial, á xente do Atlántico.
Pero non se refería neste caso o
actor aos homes e mulleres da
costa, mentaba aos seus amigos
do pub compostelán situado ao
pé de San Martiño Pinario que
artellaran nesa noite unha festa
para seguir en grupo a sorte dun
dos seus asiduos visitantes. Du-
rante toda a gala, no andar supe-
rior do local a noite foi de festa,
desbordante cando Tosar men-
tou o nome do pub. Desde va-
rios días antes, nas paredes pen-
durábanse carteis anunciando a
convocatoria da festa e na noite
do sábado, ademais de estar
atentos ao televisor os amigos
do actor xogaron unha porra con
todas as candidaturas. Os pre-
mios recibidos pola película Os

luns ao sol foron, sen dúbida, os
máis aplaudidos. “Politizáronse-
lle os goyas” ría a actriz Pilar
Pereira que non aforraba palmas
e comentarios para cada unha
das intervencións que logo de-
ron pé á polémica. Á fin foi ela
a que resultou gañadora da po-
rra, con dez acertos sobre o total
das categorías. Trece Badaladas

de Xavier Villaverde ten a Tosar
estes días nas carteleiras en bre-
ve regresará con O lápis do car-
pinteiro, primeira película diri-
xida por Antón Reixa sobre a
novela de Manuel Rivas. 

Ben recibido foi tamén o dis-
curso de Xosé Anxo Egido, o ve-
terano actor de Vigo que recibiu
o premio como revelación do

ano polo seu papel de Lino en Os
luns ao sol. Dedicoullo “a toda a
xente que loita contra as man-
chas, xa sexan de fuel, informa-
tivas, ou de sangue. Non á gue-
rra. Nunca máis á guerra”,dixo
Egido cando recolleu o galardón
polo papel do parado que intenta
de forma dramática reducir a súa
idade para atopar traballo.♦
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Luís Tosar e Xosé Anxo Egido,
dous galegos no mundo dos Goya
Os dous actores dixeron Nunca Máis cando recolleron os premios

Din que dixo Franco aquelo de “faga
coma min, non se meta en política”. O
coro mediático que aínda lle queda ao
PP (moi numeroso, pero non tanto, nen
tan prietas as filas coma hai meses) re-
pite agora, con descualificacións diver-
sas, este argumento para anatemizar a
actitude dunha maioría dos participantes
na Gala dos Goya máis comentada da
historia, aínda que seica a menos vista.

Non se debe facer “política” en foros
non previstos para tal fin, que deben vir
sendo os telediarios e o Parlamento.Os
primeiros xa hai moito tempo que deri-
varon nunha especie de NODO, substi-
tuindo os pantanos por autovías ou cal-
quer evento inauguratorio con minis-
tro/a dentro, e o segundo case desapare-
ceu das pantallas xa hai moitos anos,
impoñendo madrugóns intempestivos a
quen queira, é un supor, escoitar os de-
putados do BNG na Vila e Corte e trans-
mitindo, en suma, só aquelo retransmi-
síbel por estrito imperativo legal.

Así as cousas é lóxico que a xente
aproveite as escasas ocasións en que o
directo e a relevancia do evento fan im-
posíbel o apagón informativo ou o erro
técnico, recurso usado nas radios cando
as chamadas dos ouvintes burlan os ri-
gorosos filtros previos.

Fora máis ou menos consensuado pre-
viamente, a acción de protesta contra a
guerra a Irak levada a cabo na citada gala,
consistente maioritariamente na ostenta-

ción dunha pegatina bastante caseira con
tal lema, non pasaría noutras circunstan-
cias da categoría de anécdota inscribíbel
nunha tradición xa asentada en eventos
destas características. O ano pasado nestes
mesmos premios foi xeralizada a referen-
cia á solidariedade con Arxentina (¿nin-
guén se lembra?), e en edicións preceden-
tes os galardonados teñen lucido lazos po-
la sida ou contra a ETA. Nesas ocasións
tratábase de “solidarie-
dade” en troques de
“política”, saco en que
se inclúe todo aquelo
que se sae do guión do
goberno.

Sairse do guión é,
literalmente, a defini-
ción que, entre gran-
des sofocos e pondo
cara de ofendido, ven
facendo o PP do suce-
dido na noite do sába-
do. Así o expresou
Arenas, dicindo que
estaba vendo a gala na
súa casa (¿quén cré
iso?) e se viu desagra-
dabelmente sorpren-
dido. Pola maneira de describilo seme-
llaba un puritano rancio que nos albores
da transición se topase de improviso na
pantalla coa primeira teta que saiu na te-
le. Igualmente Pilar del Castillo, presen-
te/ausente no acto, insistiu no do guión,

nunha impagábel discusión radiofónica
con Antonio Toledo, presentador da ga-
la e que toreou á atribulada ministra
nunha redonda faena dialéctica nos mi-
crófonos vespertinos da SER.

Este saírselle do guión, chámeselle
control ou censura dos medios xa hai
tempo establecidos como “propios” (os
medios de comunicación públicos, que
todos asumimos xa como coto privado do

PP coma se fose algo
natural), venlle pasan-
do ao partido guberna-
mental cada vez con
máis frecuencia, como
sinalábamos hai unha
semanas aquí falando
das “fugas” nese con-
trol que o Prestige
abrira.

Sendo triste que
haxa que celebrar a
simple expresión
dunha opinión colec-
tiva nun medio públi-
co coma un trunfo
inesperado da liber-
dade de expresión, o
certo é que o exer-

cicio das liberdades máis básicas ten to-
cado fondo para que isto sexa así. Pero
a desmesurada reacción do goberno ta-
mén indica o nerviosismo de quen se
sinte atacado por varios flancos e res-
posta con dentelladas a destro e sinies-

tro, cando mellor lles iría botando terra
sobre o asunto e non amplificando o eco
da protesta.

Por outra parte, é sintomático que
colectivos  enteiros coma o dos actores,
recoñecéndolles diante de todo a valen-
tía da súa declaración antibélica, se sin-
tan con forza para levala a termo sen
moitas fisuras. Síntoma de que, ademáis
de contribuir co seu esforzo por propi-
cialo, vaise ventando neste e noutros
sectores a caída do imperio popular. 

Unha mención especial debemos dar
a Luis Tosar, quen á marxe dun premio
que axudará a apuntalar a súa cada vez
máis sólida carreira, dixo o que tiña que
dicir e levou a súa bandeira de Nunca
Máis enlazándoa coa causa contra a
guerra. Aínda que El Correo Gallego,
un xornal que non nos deixa ultimamen-
te outra opción que citalo, collendo a
cousa polos pelos dixera aquelo de que
“El No a la Guerra barrió al Nunca
Máis”, polo número de pegatinas que
deron contado nas solapas dos actores.

Non menos cómica, se se mira dese
lado, a actitude da TVE, acaso a primei-
ra vez na historia das teles en que un ca-
nal anuncia e se congratula da baixa au-
diencia dun dos seus programas, na noi-
te en que o cine español (e o galego po-
lo que nos toca) escenificou “Os desas-
tres da guerra” goyescos, mentres o go-
berno pensaba máis ben nuns imposí-
beis “Fusilamentos do 2 de febreiro”.♦

Saírse do guión, aproveitando o directo
GONZALO VILAS

‘Non menos cómica a
actitude da TVE, a

primeira vez na historia
das teles na que un
canal anuncia e se
congratula da baixa
audiencia dun dos
seus programas”

A.N.T.
O chapapote chegou tamén á cerimonia de entrega dos premios
Goya do cine español. Os actores galegos premiados Luís Tosar
e Xosé Anxo Egido foron dous dos que lembraron a catástrofe.
Tosar dedicou o premio, entre outros, aos seus amigos do Atlán-
tico, o pub de Compostela no que había festa na noite do sábado.

Un momento da rodaxe de Os luns ao sol.
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En horario de tarde, de 16 a 21
horas, recibirá a Fundación To-
rrente Ballester os seus primeiros
visitantes. Na planta baixa do
edificio poderán visitar a exposi-
ción biográfica que percorre a vi-
da do autor de La saga/fuga de J.
B. Non é difícil adiviñar como no
criterio de selección das imaxes
se primou a presencia en Galiza
do escritor e así se pode ver inau-
gurando o instituto de ensino me-
dio co seu nome en Pontevedra,
recollendo o título de Doutor Ho-
noris Causa por Compostela ou
acompañado de Carlos Caares,
Víctor Freixanes, Isaac Díaz Par-
do, Luís G. Tosar ou Domingo
García Sabell. Uns expositores
mostran distintas edicións da súa
obra, fragmentos manuscritos
con infinidade de correccións e
uns cantos obxectos persoais co-
mo os seus lentes, as plumas ou
as condecoracións recibidas. 

Fora da exposición do pri-
meiro andar, as dúas plantas su-
periores do inmóbel permanecen
pechadas despois da solemne
inauguración que contou coa
presencia dos Reis de España, o
presidente da Xunta, Manuel
Fraga, a ministra de Cultura, Pi-
lar del Castillo e o premio Nóbel
de Literatura, José Saramago en-
tre unha infinidade de cargos po-
líticos. Nelas atópase a bibliote-
ca persoal do escritor cuns
12.000 volumes, e distintos mo-

bles relacionados co seu espacio
de creación literaria. A Funda-
ción ábrese catro anos despois da
morte do escritor, e os litixios
entre os seus once fillos foron un
dos principais motivos do retra-
so. Aínda na actualidade non se
chegou a acordo entre os catro
fillos habidos da primeira muller
e os once da segunda, Fernanda
Sánchez Guisande quen decidiu
transladar o pasado ano o legado
a Compostela aproveitando a po-
sesión dos dereitos de adminis-
tración cautelar da herencia. Sen
embargo, os catro fillos da pri-
meira muller anunciaron pouco
despois a posibilidade de quere-
larse se se exhibían eses fondos. 

Os nomes do padroado

A Fundación rexirase por un Pa-
droado do que é presidenta a viú-
va do escritor, Fernanda Sánchez
Guisande. Como xerente da enti-
dade figura Carlos Mella –fillo
do escritor e político-, e Carme
Becerra en calidade de directora
cultural. O presidente do Conse-
llo da Cultura Galega, Alfonso
Zulueta e o escritor Cesar Anto-
nio Molina, entre outros, son
membros tamén do máximo ór-
gano da entidade. A Fundación
Torrente Ballester nace como un-
ha das vontades que expresou o
escritor aínda en vida, ao mani-
festar o apego que lle tiña á cida-

de na que se formou e na que foi
tamén profesor da súa universi-
dade. El mesmo asinara antes da
morte un convenio coa Xunta, a
Deputación, o Concello e a Uni-
versidade mediante o cal cedía o
arquivo e a biblioteca a Compos-
tela para a creación dun centro
que coidara da súa obra.  A reha-
bilitación do edificio correu a
cargo do Consorcio e o seu custo
ascendeu a 601.000 euros. A en-
tidade centrará a súa actividade
no estudio e a difusión da vida e

a obra do escritor nado en Ferrol
e deste xeito está programado pa-
ra a primavera un congreso con
traductores da súa obra. 

Coa de Torrente Ballester
amplíase a nómina de escrito-
res galegos que escribiron a
súa obra maiormente en espa-
ñol e que contan cunha funda-
ción no país de orixe. Camilo
José Cela, Valle Inclán, Wen-
ceslao Fernández Florez ou Pé-
rez Lugín teñen tamén funda-
cións cos seus nomes. ♦

Torrente xa ten casa en Santiago
Unha exposición inaugura a fundación do escritor

Democracia
en América
(2)
VÍTOR VAQUEIRO

Sigo a reflectir no até aqui
dito e penso que é escasa-
mente democrático un go-

verno, un Poder, unha socieda-
de, como queiramos dice-lo,
que pula, sen vergoña, a ocupa-
ción de Cuba en 1898, que ane-
xiona, quer dicer-se que rouba,
Hawai o mesmo ano, que ane-
xiona Porto Rico o mesmo ano,
que, tres anos máis tarde, inva-
de Filipinas, que dous anos
despois das Filipinas, creba, es-
naquiza un anaco de terra
colombiana para ali criar un es-
tado, que satisfaga os próprios
intereses, chamado Panamá. 

Non son quen de entender
onde se pode ollar a democrácia
dun sistema que, hoxe, mantén
un réxime de absoluto racismo
dentro das suas fronteiras, como
demostra o dado de que –con ta-
xas globais de desemprego
baixas– o 43% dos cidadáns pre-
tos en idade laboral están desem-
pregados, como confirma o dado
de que os pretos son o 12% do
total da populación
norteamericana, mais constitúen
o 52% dos presos, como
testemuña o dado de que o 60%
dos presos pertencen ás
minorias, como robora o dado de
que forman, os cidadáns pretos,
o 48% de desamparados e de mi-
serentos que dormen a cotio na
rua, como estarrece o dado de
que o 42% dos executados sexan
pretos, como alporiza o dado de
que a terceira parte de todos os
mozos pretos de Ianquilándia es-
tiveron algunha vez, ou están, en
prisión, como arrepia o dado de
que, a comezos do século XXI, a
esperanza de vida dos que viven,
un dicer, en Harlem é de 40
anos, alí no corazón do Império
e do primeiro mundo, no país
que lidera o G-7.

Permita-se-me dubidar
profundamente dos valores
éticos e civís dunha democrácia
na que un sheriff de Kennesau,
Florida, pode estipular que a to-
do cidadán que non posúa unha
arma de fogo sancionara-se-lle
cunha multa de 200 dólares, un-
ha democrácia na que existen,
no ano 2002, algo máis de 200
millóns de pistolas, revólveres,
fusís e outro tipo de armas, aín-
da máis potentes, no poder da
populación, que soma, cómpre
termos en conta, uns 250
millóns de moradores, 0,8 armas
por persoa, incluídas crianzas e
anciáns e paralíticos e cegos. Na
que a Sociedade do Rifle, presi-
dida polo Cid Campeador, que
diga Charlton Heston, é unha
entidade respeitábel, na que un
50% dos nenos e adolescentes,
mozos e raparigas menores de
18 anos consome drogas, dados
aterradores, embora explicábeis,
se atendemos ao feito de seren
axentes da CIA, os que vendian
droga en Califórnia, para sermos
precisos, en Los Ángeles, para
sermos aínda máis precisos no
distrito da congresista Maxime
Waters e cos gaños deitados pola
venda se financiaba a merca de
armas condestino á contra nica-
raguana.♦

Fachada do edificio da Fundación Torrente.                                          A. PANARO

A.N.T.
A poucas alancadas da catedral e a só unhas casas de onde
os pelegríns recollen as compostelás abriu o pasado día 3 a
Fundación Torrente Ballester. Na histórica Rúa do Vilar os
investigadores terán o lugar de referencia para afondar na
obra do escritor. Polo de agora, só unha pequena mostra bi-
bliográfica e fotográfica dá signos de actividade no centro. 



Títulos: A casa da luz / Noite de voraces 
sombras.
Autores: Xabier P. Docampo / Agustín Fer-
nández Paz.
Edita: Xerais.

A casa da luze Noite de voraces
sombras, falemos hoxe de dúas
novidades de dous pesos pesa-
dos da literatura galega actual:
Xabier P. Docampo e Agustín
Fernández Paz. Novelas edita-
das en coleccións (“Sopa de Li-
bros” e “Fóra de Xogo”) para
lectores novos, esas que os
adultos necesitan aprender a ler,
non é bon perder oportunidades
para sentir, algo que, tanto Xa-
bier como Agustin, dominan
marabil losa-
mente. O pri-
meiro segredo
é instalarnos
no clima que
vai gobernar o
relato. A casa
da luzpresenta
un grupo de
amigos entre
os que hai un-
ha mente es-
perta que non
quere perder
ocasión para
aprender, para
saber máis, e
un misterioso
home, que non fala, cruzarase
no seu camiño. Noite de vora-
ces sombras presenta, pola súa
banda, a unha rapaza que nos
vai contar un suceso que cam-
biou por completo a súa vida e a
súa maneira de ver a vida. 

Docampo e Fernández Paz
posúen ese oficio de grandes
contadores, ese saber fiar a his-
toria sen unha palabra que se
saia de ton, seguindo a máxima
segundo a cal a mellor maneira
de contar unha historia consiste
en non despistar, desconcentrar,
a quen a le, coa maneira de con-
tala. Dous títulos tamén unidos
pola necesidade de aburatar, de
abrir ocos para poder vivir, gar-
dar a vida, sentila cando mete-
mos a man dentro (Noite de vo-
races sombras), de abrir ocos
que nos ensinen desde outro
mundo como é este (A casa da
luz). E dúas artes permiten abrir
eses ocos, a literatura, a arte da
palabra (Noite de voraces som-
bras) e a pintura, a arte da cor e
da liña (A casa da luz).

A casa da luzé a historia de
cinco amigos, que guiados por
Pumariño, aprenden a entrar nos
cadros, a vivir, a sentir, o que re-
presentan. Iso dá lugar a que vi-
van unha apaixonante aventura
onde coñecerán o pintor dos ca-
dros, Duarte (quen lles lembra a
beleza que hai na vida real, na-
tural), e tamén atoparán un te-
souro e terán que fuxir de gardas
para poder regresar á casa. Entre
tanto coñecerán á xente sen ás,
xente escravizada, trasunto da
xente real, porque a novela en
ningún momento perde de vista

o plano real. O seu valor trans-
cende o dunha bonita aventura
máis, e faino desde o seu carác-
ter metafórico. Á vez que se ex-
plica a arte explícase a vida, un-
ha leva irremediabelmente á ou-
tra, púxose moito coidado en
que fose así, cunha naturalidade
e delicadeza remarcábeis. Evi-
dentemente, a relación con Ali-
cia no país das marabillasé al-
go que a ninguén escapará, pero
ollo, son novelas moi diferentes.
A casa da luzten unha rica per-
sonalidade propia, o lector logo
deixará de pensar na obra de Le-
wis Carrol, levado polo dina-

mismo interior da novela de Xa-
bier P. Docampo. Noque si par-
tillan sorte é na tremenda plasti-
cidade das dúas. 

Nesta novela repleta de
emoción, moi sensitiva e vital
Xabier P. Docampo achou un
auténtico filón, ese grupo de
amigos entrando en cadros (hai
tantos e de tantos estilos) é un-
ha enorme fonte de posibilida-
des para futuras creacións, para
futuras aventuras, e non só lite-
rarias, o cinema e o cómic son
dúas plataformas ás que a no-
vela de Xabier P. Docampo non
debería pasar desapercibida.

■ AMOR E MELANCOLÍA

A de Agustín Fernández Paz é
tamén unha desas historias cha-
madas de iniciación, que com-
bina doses de terror psíquico,
de melancolía e de amor, sen
instalarse definitivamente en
ningún deses ámbitos, a excep-
ción da omnipresente melanco-
lía. Sara, unha rapaza que vén
de cumprir os dezaseis anos, re-
lataranos o suceso que fixo mu-
dar por completo a súa vida.
Uns libros e manuscritos que
atopará no seu novo cuarto tra-
enlle unha personaxe insospei-
tada, o tío Moncho, familiar
que a penas coñecía máis que
do sepia das fotografías. E con
el chegará unha tenra historia
de amor, desde o recendo a pe-
chado das cartas que el e Sara
(a súa moza) se cruzan, desde o
recendo aprisionado do diario
furtivo do tío Moncho. Porque
é unha historia de amor trunca-
da, truncada pola sublevación
franquista que remata por inter-
ferir na vida de Sara e por leva-
la a adoptar unha posición soli-
daria. Unha historia finalmente
de persecucións, de desespe-
ranza e cárcere. Cárcere no que
o tío Moncho ten que aburatar
nas paredes para agochar o seu
segredo, ese que despois quere-
rán atopar Sara e a súa nai. Pe-
ro Noite de voraces sombrasé
tamén unha historia aberta, sen
facer diso a súa misión funda-
mental, non renuncia a inducir
a que, rematada a lectura, o lec-
tor se faga preguntas.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Diálogos divinos e
mundanos
Luciano de Samosata foi un
autor de expresión grega que
viviu no século II d.c. en
varias cidades mediterráneas.
Entre as
súas moi-
tas obras
destaca
Diálogos
de deuses
e Diálogos
de prostitu-
tas, que
agora María
Teresa
Amado
traduce para
o galego,
nunha edición da colección
‘Clásicos en galego’ que coe-
ditan a Xunta de Galicia e
Galaxia. Pulso real da
cotidianidade dun tempo que
non resulta tan alleo 1.900
anos despois.♦

Animais
con retranca 
A editorial Kalandraka presen-
ta unha obra para primeiros
lectores detallista e chea de
colorido
e poesía.
Antonio
Rubio
adapta en
A merliña
un conto
popular,
con ilustra-
cións de
Isidro Ferrer. Polas súas páxi-
nas desfilan animais astutos
que se enlean en trampas entre
eles para comer e non ser
comidos no medio do bosque.
Palabras co ritmo da tradición
oral e debuxos máxicos ideais
para contar a viva voz ao
carón do lume ou da cama pe-
ro tamén formidábeis para ler
deixando fuxir a imaxinación
por entre as liñas e figuras das
ilustracións do libro.♦

Camiño
da hexemonía
mundial
¿A quen beneficiou o 11-S?
¿Qué cambios trouxo na análi-
se internacional? Guerra
entre barbaries. Hegemonía
norteamericana, terrorismo
de Estado y resistenciasdá
conta de
cómo os
EE UU de
George W.
Bush están
a xestionar
este repunte
da súa hexe-
monía.
Carlos Taibo
observa os
intereses
enerxéticos e
económicos
da gran superpotencia neolibe-
ral e os novos escenarios de
resistencia. Neste intre de
anuncios de novas guerras,
pode ser idóneo para entender
algo do que sucede. Edita
Punto de lectura.♦

Docampo e
Fernández
Paz posúen
oficio de
grandes
contadores,
ese saber
fiar a
historia
sen unha
palabra
que se saia
de ton.

A outra cara da realidade
Dúas estreas de Docampo e Fernández Paz

Xabier P. Docampo e Agustín Fernández Paz.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.

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

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

4. PEL DE LOBO.
Xosé Miranda
Xerais.

5. DIÁRIO COMBOIO .
Raquel Miragaia.
Laiovento.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NUNCA MÁIS .

GALIZA Á INTEMPERIE .
Suso de Toro.
Xerais.

2. MULLER NO BAÑO .
Manuel Rivas.
Xerais.

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

4. TERRA DE IRIA .
Anxo Angueira.
A Nosa Terra.

5. NAI ESPAÑA.
Rafael L. Ninyoles.
Laiovento.

Tabela das letras

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

Pedreira(Santiago). Souto(Lugo). Torga (Ourense).
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Título: Aire para respirar. Memorias dun 
tempo presente.
Autor: Antón Baamonde.
Edita: Xerais. Colección Crónica.

Antón Baamonde despois de
case dez anos de silencio edito-
rial –o último traballo foi o li-
bro colectivo Catro ensaios so-
bre a esquerda nacionalista–
presenta agora na Colección
Crónica de Xerais un libro de
memorias. Pode resultar aló
menos extraño que un autor da
súa idade se decidise a escribir
un libro destas características,
aínda que sexa tan persoal e
subxectivo como Aire para
respirar, (memorias dun tempo
presente). Obra amena, aceda,
inzada de desencanto e ironía,
provocadora, nidia, crítica, on-
de o autor converte a subxecti-
vidade nun valor.

En palabras do poeta e na-
rrador Fermín Bouza, autor do
introito, “Unhas memorias co-
mo estas de Antón Baamonde
son un exercicio literario que
parte da memoria histórica dun
habitante culturalmente cualifi-
cado da Galicia dos anos 70,
80, 90 e os primeiros dous anos
deste século en curso”.

O protagonista é o propio
Antón Baamonde que vai con-
tando a súa andaina vital ao
longo destes vintecinco anos,

aproveitando para desmitificar
situacións e persoeiros desa re-
alidade que se chama Galiza,
país “de ritmos lentos e mu-
danzas escasas” buscando con
estas páxinas a mudabilidade
de valores tan firmemente
chantados. Os
eixos sobre os
que xira o li-
bro están na
obra ensaística
anterior de
Antón como
Sobre o tem-
po... e outros
ensaios onde o
capitulo titula-
do E outros
desatinos sub-
dividese en:
Sobre o con-
cepto de nación, Nacionalis-
mos: a carta roubada, Galicia
pode morrer,...Estas memorias
recentes poden ser un boa es-
cusa para recatar e reler a obra
de Baamonde.

Aire para respirar reaviva
os pensamentos oxidados polo
paso do tempo, abre fenda nos
recordos e a subxectividade e
valentía do autor que non recúa
ante o debate ou a discrepan-
cia, nin foxe dos nomes das
xentes, nin das realidades que
resultan pouco amábeis. Emite
opinións e xuízos de valor sen

temor. O leitor pode apreciar o
lonxe ou preto que está da súa
realidade e facer súas as pala-
bras do Viaxeiro do Tempo
protagonista da novela A má-
quina do tempo de H.G. Wells,
recentemente traducida ao ga-
lego por Raúl Araya para a edi-

tora Toxosoutos na súa colec-
ción Trasmontes, quen afirma-
ba “Despois atopei que tan só
tiña media verdade, ou só unha
visión dunha cara da verdade”
esa é a que nos quere mostrar
Antón Baamonde, a súa cara, a
súa reflexión, a súa analise e o

seu pensamento crítico sobre
este cuarto de século de forma-
ción dunha realidade nova para
o país nos eidos da política, a
cultura e o social.

Inclúese neste volume un
pequeno ensaio final, Recapi-
tulación: Galicia, hoxe, máis
ou menosonde o autor fai unha
reflexión sobre o devalar da
identidade de Galiza nestes
vintecinco anos de establece-
mento e consolidación da auto-
nomía, de trocos culturais e so-
bre todo da identidade do país
“a idea que moita xente tivo de
Galicia foi dunha tribo africa-
na: estudiaron os costumes en
transo de desaparecer dos indi-
xinas e despois impuxéronse
unha medalla por contribuír a
enterrar con máis pompa o ca-
dáver.”  Ningún tema fica
alleo, non deixa indiferente, es-
perta paixóns e sentimentos en-
contrados, non busca agradar,
transgrede limites convertendo
ao autor nunha rara avis dentro
do panorama cultural galego.
Escribeu Nietzsche “diciase
con razón que as conviccións
non teñen dereito de cidadanía
na ciencia” por ese motivo o li-
bro deste animador, integrante
da revista Luzes de Galiza é de
conviccións, das súas.♦

XOSÉ FREIRE

Unha viaxe
cosmopolita
Título: Discópolis.
Autor: Varios.
Edita: Boa Recording.

Baixo o subtítulo “unha viaxe
cosmopolita e aberta ao
mundo musical” publícase o
primeiro disco do programa
Discópolis, de Radio 3,
conmemorando os quince
anos de programación
continuada. Unha selección
de grupos de todo o Estado,
solistas ou instrumentistas
entre as que se inclúen a
gaiteira galega Susana
Seivane e Berrogüetto.
Navigation, Radio Tarifa,
Oreka TX ou Albert Plá son
outros dos artistas que se
poden escoitar entre os
quince temas que configuran
unha sorte de mapa étnico.♦

Sons de gaitas
Título: No Ramo de Herbón.
Autor: Os Terribles de Arousa.
Edita: Edicóns do Cumio.

Con este segundo traballo o
cuarteto tradicional de gaitas
Os Terribles de Arousa
presentan unha recompilación
de tocatas inéditas de
gaiteiros de todo o país, co
afán de recuperar o vello
xeito de interpretar as
composicións populares.
Muiñeiras, valses,
pasodobres, alboradas,
mazurcas e marchas
tradicionais son as
composicións que engloban
todo o disco No ramo de
Herbón. Xunto co traballo
musical, o CD inclúe no
libriño documentación sobre
os gaiteiros e  os temas
interpretados.♦

Reavivando pensamentos oxidados
Antón Baamonde fai autobiografía dun cuarto de século

Estas
memorias
recentes
poden ser
un boa
escusa para
resgatar e
reler a obra
de
Baamonde.

ENMANUELA SALADINI



Título: Archives & Document situationnis-
tes. Nº 2. Outubro 2002.
Edita: Éditións Denoël, París.

Os primeiros textos situacionis-
tas apareceron no Estado espa-
ñol a finais dos 70, cando, ao
agarimo da chamada transición
política diversas editoriais, com-
petían a ver quen estaba máis à
la page. Naqueles anos saíron
algúns dos textos maiores do si-
tuacionismo: Castellote de Ma-
drid publicara: A sociedade do
espectáculo, de Guy Debord
(1976), Enragès e situacionistas
no movimento das ocupacións,
de René Vienet (1978), e unha
edición da revista A interna-
cional situacionista (1978);
Anagrama: Tratado do saber vi-
vir para uso das novas xera-
cións (1977) e Trivialidades de
Base(1976), de Raoul Vaneigen
e Miséria do medio estudiantil;
Ediciones de la Piqueta, en
1977, un groso volume, A crea-
ción aberta e os seus inimigos,
textos situacionistas sobre arte;
e un volume titulado Textos si-
tuacionistas sobre consellos
obreiros apareceu en Campo
Abierto en 1977. Despois, un si-
lencio cáseque que absoluto, ata
que en 1990 Anagrama deu ao
prelo Comentarios sobre a so-
ciedade do espectáculo, de De-
bord. Desde aquela, e ata hoxe,
multiplicáronse as edicións de
textos de Debord e situacionis-
tas no Estado español, legais e
–digamos– ilegais. Se asi foi
neste Estado onde era e é difícil
achar situacionistas (ao contra-
rio do que acontece en Portugal,
onde houbo, e mesmo chegaron
a publicar unha revista, senón
totalmente situacionista, si moi
marcada por este movimento,
Fenda–4 números–, logo Prav-
da. Revista de malas artes–5
números–, pódese pensar o que
é naqueles lugares onde o move-
mento situacionista foi forte, co-
mo Francia, Dinamarca,  Italia,
Inglaterra ou Holanda).

En Francia estase a publicar
todo canto escribiu Debord, así
como libros sobre el e sobre a
Internacional Situacionista.
Entre este caudal de publica-
cións, hai un ano apareceu un-
ha revista, Archives & Docu-
ments situationnistes, dirixida
por Christian Bourseiller, autor
dunha interesante Vie et mort
de Guy Debord(1991). Agora
acaba de aparecer o segundo
número da devandita revista.

A revista quere ser algo así
como un centro de estudios so-
bre o situacionismo, dedicada
unicamente á investigación e ao
estudo tanto da ideoloxía situa-
cionista como do impacto que o
movemento tivo na sociedade,
tanto no intre da súa existencia
como posteriormente, e sobre
outros grupos de “vanguarda”.
Tamén hai estudios que procuran
analizar o que se podería chamar

devanceiros do situacionismo.
Como avisan no editorial, danlle
a palabra aos que foron situacio-
nistas e foron expulsados da In-
ternacional, mais nunca piden a
ninguén que se faga a autocríti-
ca: trátase de saber do itinerario
de cadaquén, da influencia e do
impacto do situacionismo nas vi-
das e nas obras, mesmo se aban-
donaron ou foron expulsados da
IS. Tamén tenta a revista unha
difusión do situacionismo en-
frontando os textos fundadores a
actualidade política e social de
hoxe.

O número dous de Archives
& Documents situationnistesé
variado. Entrevistas con Ralph
Rumney –xa falecido–, cuxa ex-
pulsión é notificada no número
1 da revista La internationale si-
tuationnistee co poeta Alain-

Pierre Pillet, quen navega entre
surrealismo e situacionismo, e
que foi un dos “despertadores”
do comité psicoxeográfico de
Londres, fundado no seu mo-
mento por Rumney. A psicoxeo-
grafia, segundo definición dada
no número 1 da IS, é o “estudo
dos efeitos precisos do meio xe-
ográfico, conscientemente orde-
nado ou non, que actúa directa-
mente sobre  o comportamento
afectivo dos individuos”.

Hai tamén notas sobre dous
grupos de vangarda post-situa-
cionistas. Fabien Danesi fala de
“Présense Panchounette”, un
grupo de Bourdeaux que se ma-
nifesta acontrariodos situacio-
nistas. Fronte á noción de es-
pectáculo, os “panchunetistas”
reclámanse do “decorado”: “o
decorado é o momento no que o

signo consegue á ocupación to-
tal da vida social. Non soamen-
te non existe a relación co sig-
no, senón que a relación é en si
propia signo”. A noción de de-
corado é devidora tanto da no-
ción debordiá de espectáculo
como da noción de simulacro
desenvolvida por Baudrillard. 

O grupo aparece en 1972 e
disólvese en 1989. Guillaume
Godard, nunha
curta nota, fala
do grupo ale-
mán Spur, serie
de artistas que
expoñen colec-
tivamente a
partir de 1957.
En 1958 son
contactados po-
lo pintor Asger
Jorn, que os
convence para
se integraren na
IS, cousa que
fan en 1959, en
1962 son ex-
cluídos por
obrar como ar-
tistas, aínda que continuaron as
suas relacións cos situacionistas
ata que pouco a pouco foron de-
saparecendo.

Os dous máis importantes
traballos son debidos a Marc
Dachy: “A obxección da data. A
vanguarda en arte: os situacionis-
tas e Dada”, un interesante, aínda
que ás veces demasiado partida-
rio, estudo sobre Dadá como pre-
cursor do situacionismo. Dachy
obvia demasiado o surrealismo, e
se ben é certo que Debord lle es-
cribe sobre a importancia de Da-
da, nos escritos da máxima figu-
ra da IS André Breton está sem-
pre presente (lémbrese a defensa
que fai de Breton en Esa má re-
putación...) e Tzara aparece sem-
pre en segundo ou terceiro plano.
Con todo, só é a primeira parte

do estudo. Haberá que agardar as
continuacións.

“A Internacional situacionis-
ta á proba do tempo” é, talvez, o
máis interesante, e discutíbel, tra-
ballo que se publica neste núme-
ro. Richard Gombin é o seu au-
tor. Filósofo e investigador en
ciencias sociais, Gombin diseca a
ideoloxía situacionista e enfrón-
taa ao marxismo. A coerencia te-
órica do situacionismo xira, se-
gundo Gombinm, sobre dous ei-
xos: as orixes filosóficas do mar-
xismo e a cuestión da organiza-
ción revolucionaria. Para Gom-
bin a IS –sobre todo A. Jorn– de-
mostra dúas cousas: a incompre-
sión da dialéctica  por parte do
Marx novo e a incomprensión de
Hegel do Marx maduro. Para
Gombin, seguindo a Jorn: “A
causa do paraloxismo marxián
vén da incomprensión da Lóxica
[de Hegel] e do seu lugar no sis-
tema: Marx considera esta como
‘indiferente a toda determinación
real’ e fai abstracción da verda-
deira natureza humana. [...] De-
dúcese do conxunto do revisio-
nismo ideolóxico que a doutrina
de Marx é un naturalismo, máis
exactamente, unha antropoloxía
naturalista. Marx nega o pensa-
mento (a conciencia) en tanto
que creadora e coloca o home
‘real, en carne e óso’”. 

A cuestión da organización é
complexa, se nun principio, ata
1963, a IS adopta as posicións de
ultraesquerda en materia de or-
ganización, ao coñecer os textos
teóricos dos consellistas holan-
deses, decídese polos consellos
de obreiros, e despois da expe-
riencia de maio do 68, nas Teses
sobre a IS e o seu tempo, de San-
guinetti e Debord, defendendo a
disolución da Internacional, afir-
man que en tempo revoluciona-
rio todo o mundo se converte en
situacionista e a vangarda debe
disolverse no movemento de
masas en efervescencia. 

O director da revista entre-
ga un interesante “Do terroris-
mo de Estado á violencia expe-
rimental. Os situacionistas e a
cuestión terrorista”, onde de-
mostra que os situacionistas,
contra o que dixeron a prensa
francesa e italiá no seu mo-
mento, estaban contra o terror,
contra as brigadas vermellas,
xa que para Debord, as briga-
das vermellas e a policía eran a
mesma parte do espectáculo.

Acaba a entrega con noti-
cias sobre a actualidade do si-
tuacionismo, reseñas de libros,
e unha bibliografía de libros e
folletos de situacionistas ou so-
bre situacionistas publicados
en 2001 e 2002. Malia o intere-
se da revista, cabe preguntarse
se o situacionismo, ao seu pe-
sar, non acabou por formar par-
te da sociedade espectacular
que el denunciou.♦

X.G.G.
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Actualidade do situacionismo
Unha multitude de textos lembra a este orixinal grupo francés

Os situa-
cionistas
adiántaron-
se en
corenta
anos a
moitas
das críticas
actuais
sobre a
sociedade
do
espectáculo

Reunión de membros da Internacional Situacionista nos anos sesenta.

Guy Debord, principal mentor do movemento.



Título: Cidade de Deus. (Drama. Brasil, 2002).
Director: Fernando Meirelles.
Intérpretes: Alexandre Rodrigues, Douglas 
Silva, Jonathan Haagensen.

“O padriño das favelas”, como
reza o mesmo cartel do filme, be-
be máis das augas turbulentas de
Martin Scorsese que do repousa-
do ritualismo coppoliano. Sen
máis voltas temos que asegurar
xa dende o principio que estamos,
sen dúbida, ante unha das pelícu-
las do ano, deberiamos decir do
pasado ano, pero a estrea comer-
cial  dun filme enxalzado por
Cahiers du cinema no pasado
Cannes chega, e menos mal que
chega, xa entra-
do este 2003. É
ben certo tamén
que a compara-
ción co Padriño
de Coppola
tampouco é un-
ha boutadedos
distribuidores
españois, aínda
que se o filme
coppoliano pro-
viña cultural-
mente do melo-
drama italiano e
polo tanto to-
maba corpo con
ritualismo ope-
rístico e ampulosidade mediterrá-
nea, o filme de Meirelles respira
co ritmo axitado das favelas ca-
riocas, o dinamismo a pé de rúa
de Scorsese, revitalizado por un
tropicalismo absolutamente físico
que fai que da cinta unha verda-
dera experiencia dirixida a tódo-
los sentidos. E a cacofonía de
imaxes coa que atrapa nos seus
primeiros compases son xa toda
unha declaración de principios, a
vista e o oído non son os únicos
sentidos ós que apelan esas ima-
xes. A cámara non deíxa de co-
breguear ó longo de toda a metra-
xe xogando con tódolos recursos
de representación que cen anos de
evolución puxeron xa ó alcance
do vello invento dos Lumiere.

É este un filme sobre a vio-
lencia, mais sen discurso moral,
tampouco estamos ante cine so-
cial de combate, só unha leve
intuición política que probable-
mente eclosionará no anuncia-
do novo proxecto de Meirelles,
unha ambiciosa posta ó día da
intocable Intolerancia de Grif-
fith levada ó terreo da loita glo-
balizadora e do capitalismo
postindustrial. Solucionado xa
o excurso volvemos coa violen-
cia, violencia que se traduce
nunha posta en escena sincopa-
da, nunha fotografía de inusita-
da viveza, fortemente contras-
tada. Estamos ante un filme on-
de a violencia se amosa espida
de toda representación ritualís-
tica, un novo distanciamiento
do modelo coppoliano, articu-
lada dentro da propia cotidia-

neidade das favelas
cariocas.

Abrupta, musi-
cal, labiríntica, a pe-
lícula de Meirelles
parte da conciencia
sobre a imposibilida-
de dunha ollada ino-
cente por parte da
cámara, evita toda
impostación neste
sentido e acada unha
inusitada revitaliza-
ción  da linguaxe ci-
nematográfica. Hai
fortes débedas co
Scorsese de Un dos
nososou Casino, es-
pecialmente eviden-
ciadas xa na mesma
fórmula narrativa es-
collida, a voz en off
do protagonista que
vai debullando histo-
rias e personaxes das
favelas que acaban
por enfiarse nun
mesmo rego narrati-
vo, precisamente
cando empezabamos
a te-la sensación de
que o enrarecemento
do  fío narrativo che-
gaba a un punto de
non retorno. A frag-
mentación do tempo
e do espacio, o xogo
de voltas atrás e
adiante, ás veces
mesmo de bucles,
acada un nivel de
complexidade  que
converte o filme nun
constante exercicio
de estilo narrativo
directamente entroncado coa
modernidade cinematográfica,
tal e como se entende esa
modernidade tralas rupturas ini-
ciadas por Godard e compañía.

Unha mera ollada ó argu-
mento da cinta podería levarnos
ó engano. Partindo de sucesos
reais, non se perdan os títulos de
créditos finais, Meirelles re-
constrúe a intrahistoria das fa-
velas cariocas da Cidade de
Deus nun quebracabezas tem-
poral que nos remite ós anos 60
e 70, aínda que a referencia his-
torica é absolutamente relativa
neste filme, historia narrada, e
protagonizada a anacos, polo
personaxe central, o adolescen-
te Buscapé, intrahistoria enfiada
a través dun rosario de anécdo-
tas e personaxes case que inter-
minable, Zé Pequeno, Cenoura,
Mané Galinha, o Trio Ternura...
mais sempre co evolucionar das
relacións de poder e violencia
dentro do submundo da pobreza
como obxectivo.

Visto así, poderíamos pen-
sar que estamos ante unha de-
nuncia máis das condicións in-
frahumanas de subsistencia nos
arrabaldos das cidades monstro
do terceiro mundo. Non diria-

mos a verdade, porque Meire-
lles non fai só cine de favelas
como Scorsese non fai só cintas
de gansgters, ou Hitchcock non
facía só películas de suspense.
A anécdota espacial articúlase
coas vivencias e anceios dos
protagonista, en especial coas
do narrador, pero tamén coas
dun inmenso plantel de perso-
naxes. O punto de vista, a pesar
dese ton narrativo en primeira
persoa é ubicuo, musical. O
emprego de músicas e sons,

máis alá da propia influencia de
Scorsese, acada niveis realmen-
te notables. Volvendo ó rego, o
que pretendiamos amosar era
que Meirelles evita calquera ti-
po de discurso aleccionador na
súa película. Seguindo a máxi-
ma de tratar temas complexos
coa maior lixeireza, o filme
chega a sorprender precisamen-
te por esa capacidade para fuxir
de tópicos e de tonalidades pre-
concibidas. Ó longo das súas
dúas horas de metraxe presen-
ciamos algunhas das escenas
máis duras do cine actual pero
en ningún momento se perde
esa axilidade case lúdica que
precisamente evita tamén a ba-
nalización do propio asunto
abordado. Lúcida precisamente
a hora de seleccionar este ton
preciso que, en ocasións, ache-
ga a fita á comedia agridoce
con protagonistas adolescentes,
ó Spike Lee menos adoutrinan-
te, sempre ó Scorsese da etno-
grafía mafiosa, ás veces ó Ken
Loach do testemuño social.
Aprovéiteno, que non nos po-
demos botar á retina unha pelí-
cula brasilera tódolos anos.♦
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Hush magazine
Nº 21. Ano 2002-03. Prezo 3 euros.
Dirixe: Carlos Fernández.
Edita: Club de Adictos a Deep Purple.

Neste número inclúense entre-
vistas con Jordan Rudess,
membro de Dream Theater, e
co músico arxentino Beto
Vázquez. Na sección de
Arqueoloxía Púrpura, son Ch-

ris Curtis e
Nick Simper
os músicos ho-
menaxeados.
Séguese perfi-
lando a
biografía de
Deep Purple
e dáse conta
de moitos ar-
tistas e
grupos que
seguiron a

súa senda. Para poñerse en
contacto co club, o mellor sis-
tema é o envío dun correo
electrónico a cadpurple@mix-
mail.com, ou no apartado 930
do código 36200 en Vigo.♦

Imagen &
Comunicación
Nº 36. Xaneiro de 2003. Prezo 1,75 euros.
Coordena: Uxío Fernández.
Edita: Imaco I&Co.

Inclúense os traballos premia-
dos en Motiva 02, certame or-
ganizado pola Escola de Arte

de Oviedo. Ta-
mén se engade
un monográfi-
co adicado en
exclusiva ás
artes gráficas.
Ademais, dá-
se conta de
todos os pro-
xectos audio-
visuais de
Galicia e As-

turias, dos ga-
lardóns (Premios Galicia de
Comunicación ou Premios da
Radio e Televisión de
Asturias) e convocatorias para
publicistas e produtores.♦

Archipiélago
Cuadernos de crítica
de la cultura

Nº 54. Decembro de 2002. Prezo 7 euros.
Edita: Editorial Archipiélago.

A ‘carpeta’ deste número está
adicada a Cornelius Castoria-
dis. Daniel Blanchard fala da
idea da revolución no autor
grego. Xavier Pedrol analiza
o seu papel de ilustrado.
Fernando Urribarri repara no

pensamento
psicanalítico
de Cornelius
Castoriadis.
Pierre Vidal-
Naquet escul-
ca a súa rela-
ción coa An-
tiga Grecia.
Tamén falan
sobre o
escritor

David Ames,
Fabio

Ciaramelli, Emmanuel Rodrí-
guez, Andreas Kalyvas, Ximo
Brotons, Enrique Escobar e
Pascal Vernay.♦

Malas rúas do Brasil
En Cidade de Deus, Fernando Meirelles
narra a descomposición social das favelas

Buscapé, á dereita, protagonista e condutor da fita, após dun tiroteo.

Abrupta,
musical,
labiríntica, a
película de
Meirelles
parte da
imposibili-
dade
dunha
ollada
inocente
por parte
da cámara.

Fernando Meirelles.



“Rendido, esgotado, esmendre-
llado, desfondado, derrengado,
deslombado, rendido, balda-
do...” Así está Ventura cando
queda a durmir lendo un libro
de contos. A partir de aí entra
nun soño que o leva a outro e a
outro e a outro ata enredarse
nun labirinto de imaxinación,
música e xogos. A idea partiu
de Pepe Sendón, quen botou
man dun conto seu para adapta-
lo a este soporte multimedia
que é ao tempo unha película
de animación, un conxunto de
xogos e historias e un disco cun
feixe de cancións. “Ten unha
técnica de caixas chinesas, dun-
ha historia dentro doutro cunha
lectura lineal e outras fragmen-
tarias seguindo distintos itine-
rarios entre os que se pode op-
tar” comenta Pepe Sendón, di-
rector, guionista e tamén músi-
co de O labirinto dos soños. 

Os rapaces poden actuar so-
bre a historia, teñen opción de
deixarse levar ou tirar por rutas
alternativas, nas que atopará dis-
tintos xogos que lle dan vías pa-
ra saír do labirinto. “É un CD
que non ten fin. Para atopar un-
ha saída tes que interactuar. En
literatura xa se fixo e está o caso
paradigmático de Rayuela. Con
este soporte é máis fácil poder
presentar varias opcións de for-
ma natural”, explica o director. 

¿É un videoxogo, unha peli?

O equipo de O labirinto dos so-
ños enfrontouse cun difícil reto.
Por unha banda, os soportes
multimedia están dominados po-
lo mundo dos videoxogos com-
petitivos e violentos de grande
calidade técnica e, por outra, os
cativos están afeitos e manipular
o mando e os ratos con ansieda-
de co que non se sabía como res-
ponderían a un ritmo máis re-
pousado. “Queriamos defender o
soporte multimedia á marxe desa
hiperactividade competitiva, con
contidos máis imaxinativos e
creativos. Hai interactividade e
momentos nos que o rapaz ten
que xogar e facer escollas pero
non é algo constante”, sinala
Sendón. A primeira vez que viu
un feixe de cativos diante de or-
denadores prendidos con O labi-
rinto dos soños observou a súa
reacción. No primeiro momento
decatouse da súa sorpresa, crea-
da pola cultura de videoxogos e
os filmes de animación. Non sa-
bían ben se era unha cousa ou a
outra. “Despois quedan impacta-
dos polo tratamento visual, a his-
toria, a música e os propios xo-
gos” afirma mentres comenta
que optaron por un deseño que
fuxira dos canons “pasteleiros”
do xénero e iso tamén contaxiou
á música, composta maiormente

por el mesmo e Fran Pérez e que
conta coa colaboración co resto
dos integrantes da Psicofónica. 

En canto ao guión, Sendón
sinala que pola propia estructu-
ra do soporte optou por un re-
curso vello dentro da literatura,
os contos dentro dos contos.
Por economía de medios tira-
ron por unha personaxe única,
Ventura, que queda a durmir,
ten un soño e vai soñando den-
tro dese soño ata que se ve atra-
pado sen saber ben se está es-
perto ou durmido aínda que o
camiño o leva a historias a ca-
da máis oníricas e surrealistas. 

Un libro enorme e un disco

“Quixemos dar sensación de am-
plitude a pesar de contar cunha
producción modesta. Que a xente
se quedase coa
idea de que non o
viu todo para que
fose un producto
reutilizábel. Que
poda facer varios
camiños e que non
se esgoten nunca
as posibilidades.
Pode funcionar
como un disco,
que se escoita nu-
merosas veces”,
explica. No fin re-
cóllense os textos, as galerías grá-
ficas, a historia dos labirintos, os
distintos episodios e todas as can-
cións para que, quen queira, poda
escoller que fragmento repetir e ir
directamente ao que máis lle inte-
resa. “Coido que o soporte multi-
media abarata a cultura. Só o tex-
to e as ilustracións que inclúe O

labirinto dos soños nun CD darí-
an para un libro dunhas enormes
dimensións e, ademais ten tamén
un disco no seu interior. 

Sorprende tamén o coidado
deseño e a perspectiva que da
historia contada en tres dimen-
sións, na que participaron arredor
de sete deseñadores con progra-
mas informáticos de animación.
“Na Galiza non había precedente
dun producto como este cun con-
tido gráfico, musical e literario e
están a ter demanda porque os
nenos teñen poucos materiais en
galego para enredar no ordena-
dor e xa hai un público que de-
manda contidos creativos” de-
fende Sendón que recomenda os
seu traballo para rapaces a partir
dos 7-8 anos e ata o infinito. 

Ventura podería ter conti-
nuidade en novas historias, ben

cun formato co-
mo o dos seus so-
ños ben xa ani-
mándose a chegar
ás pantallas tele-
visivas ou cine-
matográficas. En
breve estará no
teatro, nas salas
de Portugal onde
a compañía Trigo
Limpo adaptou á
escena a súa his-
toria. Para aquela

pode que xa esté tamén nas li-
brarías portuguesas onde está
prevista unha pronta edición da
obra traducida. Xunto a Pepe
Sendón participaron da idea
orixinal Fausto Isorna –respon-
sábel a súa vez do deseño gráfi-
co- e Fran Pérez, autor tamén
da música.♦

Nº 1.068

Do 6 ao 12 de febreiro de 2003

Ano XXVI
Seguro Azar

Diagnóstico
DAMIÁN VILLALAÍN

Os debates políticos na
España democrática,
polo menos os que

teñen unha maior repercusión
pública, case nunca resultan
exemplares nin nos argumentos
nin no estilo. Habitualmente
están impregnados dun ánimo
demagóxico e dun ton bronco e
pendencieiro, como se os pole-
mistas desen por feito que esa é
a clase de carnaza que a socie-
dade demanda. Case nunca se
escoita ó outro, case nunca se
acepta que o adversario poida
ter parte da razón, case nunca
se rectifica ou se modula unha
posición propia. O presunto de-
bate, ó non existir verdadeiro
diálogo, acaba sendo unha far-
sa mediocre escenificada por
uns tipos moi encorbatados e
pagados de si mesmos, moi se-
guros dos seus chascarrillos e
das súas “declaracións”.

Aínda que isto sexa unha
lástima desde o punto de vista
da pedagoxía democrática e da
consideración social dos políti-
cos, en si mesmo non é dema-
siado preocupante, pois todo o
mundo, agás os militantes máis
crédulos e devotos, sabe que
está asistindo a unha represen-
tación que ás veces mesmo po-
de chegar a ser divertida e esti-
mulante. O malo é cando, entre
un tópico e unha bobada,
asoma o rostro cerúleo, feo e
violento do odio.

Ese discursiño de Aznar, o
dos “perros”, o do “se les acabó
el chollo”, o dos “resentidos”
que andan rumiando o seu “ren-
cor” polas esquinas… Eu, como
centos de miles de cidadáns ga-
legos que fixeron uso dun dos
seus dereitos constitucionais,
asistín a un par de grandes
manifestacións de protesta pola
catástrofe do “Prestige”. Só me
sentín molesto e cabreado cando
algúns energúmenos fanatizados
esnaquizaron os cristais da sede
viguesa do PP e cando outros
tronados lle botaron ovos a Za-
patero en Santiago. Polo
demais, as manifestacións foron
completamente pacíficas e non
se escoitou nelas ningunha con-
signa insultante que merecese
tan iracunda e desmedida
resposta do Presidente do
Goberno. Se cadra, é posible
que Aznar se sentise
persoalmente ofendido por
aquelo de “o do bigote, que lim-
pe o chapapote”. Pero non me
parece que esa recomendación
de uso do bigote como escobilla
anti fuel-oil, altamente improba-
ble desde o punto de vista da
súa realización práctica, puidera
ter efectos tan negativos e
demoledores sobre a estructura
psíquica aznariana.  

A plataforma “Nunca
Máis”, despois do feroz ataque
de Aznar e de ser empapelada
polo fiscal xeral do Estado,
emitiu un comunicado moi su-
cinto no que, sen entrar en
innecesarias autoxustificacións,
se limitaba a calificar a Aznar
de “maleducado”. Esa si é unha
resposta cabal e ben medida. E
un diagnóstico acertado.♦

Ventura soña en tres dimensións
Pepe Sendón dirixe O labirinto dos soños,
unha película de animación interactiva

C.V.
“¿Sabes o que é estar cansado, pero non cansado, senón can-
sado, cansado...?” Así comeza O labirinto dos soños (Grándo-
la Nova), unha historia animada en tres dimensións que se
vende nun formato multimedia onde se combinan a música, a
literatura e os xogos. Pepe Sendón tivo a idea e dirixiu o pro-
xecto no que participaron deseñadores, músicos e animadores.

‘Os nenos
teñen poucos
materiais
en galego
para enredar
no ordenador”
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Bota man dun episodio histó-
rico, o paso a Portugal do xe-
neral republicano Caminero,
e a partir de aí constrúe un
relato literario.

Esa historia creceu comigo.
Escoitaraa de pequeno pero
nunca me chegara especialmen-
te. Na miña aldea contaba que
por alí pasara o xeneral Cami-
nero fuxindo para chegar a Por-
tugal pola fronteira. Mesmo al-
gunha das frases que aparece
no libro son as que lembro es-
coitar para contar ese episodio.
A min non me chegara espe-
cialmente, quizais porque re-
xeitaba o tema da guerra como
materia literaria. Comecei a ler
cando a literatura de guerra
adicta ao réxime era predomi-
nante e pode ser que iso me
producira o rexeitamento. Pa-
sou moito tempo ata que descu-
brín que aquel personaxe histó-
rico non era o que pensabamos,
o xeneral avispado que era un
desertor e un cobarde. Na miña
aldea todo o mundo tiña idea de
que Caminero era un listo que
fuxiu nos primeiros días des-
pois do golpe militar. Un día
comecei a pensar no tema e
quixen documentarme. Non
quería facer literatura histórica
pero si saber que acontecera co
xeneral republicano. Souben
que Caminero estivo en Lugo e
en Ourense e descubrín que,
contra o que criamos, estivo in-
tentando parar a guerra e loitan-
do para que non se alzaran os
destacamentos desta rexión,
que non se sumaran ao golpe. A
partir disto tamén me decatei de
que non desertara senón que re-
gresara a Madrid logo de mar-
char. Impactoume descubrir
que aquel home que xogou a vi-
da pasara pola miña aldea con
esta nova imaxe do xeneral co-
mezo a miña historia literaria. 

Caminero non é o prota-
gonista senón o vello que de
rapaz lle serviu de guía para
entrar en Portugal. ¿Ten vos-
tede vontade de facer xustiza
coa súa memoria?

Pode ser que inconsciente-
mente teña pero o que me moti-
varon foron as posibilidades li-
terarias da historia e non tanto
arredor de Caminero senón do
prexuízo que pesou sobre el e
que se mantivo durante sesenta
anos. O que me chama a aten-
ción é tratar de ver como un
personaxe literario cambia a súa
vida no momento no que descu-
bre que está moi equivocado e
desterra esa mentira, decátase
de que non foi o guía dun deser-
tor covarde senón todo o contra-
rio e valora ese feito tantos anos
despois. Mentira polo medo a
sufrir as represalias. O que antes
era motivo de vergonza e terror
agora pasa a ser de gabanza. 

Nun momento o protago-
nista compara ese engano que
o acompañou durante a vida
con todas as mentiras a través
das que se conta a historia, por
exemplo, nos libros de texto. 

Esa idea está detrás do que
quería explicar e coido que o
conseguín xa que un dos pri-
meiros lectores do libro dicía-
me que lle facía ver a historia
como unha especie de caixa de
angulas vivas, no sentido de

cambiar constantemente. Pen-
samos que a historia está escri-
ta e descubrimos de seguido
que a maneira de contala res-
ponde a uns determinados inte-
reses. Abonda ver os libros da
escola no franquismo. 

O fío é o descubrimento
dunha mentira, pero apare-
cen outras historias, unha de-
las é o abandono da aldea. 

É un tema que levo dentro,
non é especialmente buscado
senón que responde ao senti-
mento de pesar por ver morrer
as aldeas. O protagonista conti-
núa na aldea non sei se por elec-
ción ou por circunstancias pero

tampouco se considera un heroe
por iso. Quizais tivo nalgún mo-
mento a posibilidade de emi-
grar, como tantos, pero decidiu
quedar onde tiña as súas raíces. 

Convídano a lembrar un
episodio da súa vida e fai ba-
lance, como din que se fai
xusto antes da morte. 

O que fai é lembrala toda.
Dalgunha maneira fai repaso
de toda a súa vida e iso tamén
lle da sentido ao protagonista.
Trátase dunha historia contada
por el mesmo, buscada. Na no-
vela recorro á primeira persoa
para evitar a descrición e non
caer no aburrimento. Relata to-

da a vida como maneira de que
el teña entidade como persona-
xe e conta a súa biografía de
certa maneira anárquica. Fala
diante dun gravador que lle po-
ñen na man e ese recurso foi
pola elección do punto de vista.
Pareceume unha forma orixinal
de abordar a historia con episo-
dios que se van entrelazando.
Existe tamén un paralelismo
entre esa viaxe curta que el fai
para levar a Caminero a Portu-
gal e a viaxe longa da vida. 

¿Precisou de certo Cami-
nero un guía?

Tivo un de Lubián, onde fi-
xo noite e unha persoa de alí o

acompañou ata Portugal. Sen
orientación ningunha sería difí-
cil atravesar a zona. 

A historia é imaxinaria
pero podería ser certa. 

Iso é fundamental para cal-
quera relato, se non ten aparen-
cia de verosimilitude, se non fas
que sexa críbel é que algo fallou.
Ao principio pensei que ese
protagonista podería ser tranqui-
lamente meu pai, que tiña entón
quince anos e lembra pasar o
grupo pola aldea. A historia é
bastante reflexiva pero ten un
punto de aventura. Quería que
cumprira as funcións que ao
meu xuízo debe ter a literatu-
ra,entreter e emocional. Se non
entretés, mal podes emocionar. 

Na novela hai un cameo
dun personaxe dunha obra súa
anterior. O vello Xe que fuxe
da cidade e volve a Brumoso
co seu neto. ¿Ten idea de crear
un mundo literario propio,
cun determinado espacio e uns
personaxes relacionados?

É unha forma de completa-
las e interconectalas. Non é só
ese personaxe senón que hai
máis alusións a outras obras.
Unha boa parte dos relatos que
teño escrito poderían formar
parte dunha mesma historia.
Son obras independente pero
existen puntos de contacto. Cre-
ar un universo é o que pretende
todo escritor. Eu tendo a falar
do que máis coñezo que é da vi-
da rural. Para algúns está pasa-
do de moda pero as paixóns hu-
manas, os grandes odios e os
grandes amores, están igual no
mundo urbano que na aldea.
Boa parte do que levo escrito e
posibelmente do que chegue a
escribir está ambientado no ám-
bito rural e nun espacio particu-
lar polo que é normal que tenda
a crear un universo propio. 

Refírese a unha zona que
non é Galiza pero na que se
fala galego. Vostede naceu
nunha aldea galego-falante
de Zamora e toma ese espacio
literario para a súa novela. 

Non me preocupa esa sin-
gularidade. Gábome, iso si, de
ser do lugar no que nacín, de
considerarme esa sorte de apá-
trida en terra de ninguén. Sínto-
me ben sendo arraián. O tema
da lingua veu sempre canda
min, cadroume vivir en Com-
postela e poder escribir en gale-
go que era no que falaba desde
neno. En Zamora hai catro con-
cellos nos que se fala galego
cunha poboación que non debe
superar os 1000 habitantes. Na
casa aprendemos galego pero
falabamos castelán na escola, e
eu mesmo lembro a mofa dal-
gúns profesores polo noso xeito
de utilizar a lingua. Sempre
pensei en galego que nunca dei-
xou de ser a miña lingua. Can-
do estaba en Bilbao, Madrid ou
Sevilla gustábame atopar con
galegos e poder falar. Fora o al-
calde de Lubián nunca houbo
preocupación por prestixiar a
lingua nin por apoiar a cultura
alá. Desde que vin a Galiza
aprendín a valorar o galego que
se fala alá e mesmo teño idea de
utilizar certas palabras que aín-
da se empregan na miña terra e
que aquí están en desuso para
que non se perdan.♦

Xavier López
Rodríguez

‘O meu espacio literario é arraián’
CARME VIDAL

Xavier López Rodríguez considérase un escritor arraián. Naceu en San Cibrao de Hermisende, un-
ha das aldeas de Zamora onde se fala galego. Lembra de neno os risos dalgún mestre ao escoitalo fa-
lar na lingua que agora ten como literaria. Na súa última novela,  Amigo medo (A Nosa Terra), cons-
trúe un relato a partir dun episodio histórico que quedou na memoria da súa aldea: o paso do xene-
ral republicano Caminero a Portugal despois do golpe militar. Xornalista de profesión, Xavier Ló-
pez Rodríguez recrea nas súas obras ese espacio arraián que forma parte xa do seu mundo literario.

ANDRÉS PANARO



Özdamar naceu en 1948 en Ma-
latya, Kurdistán. Despois dunha
primeira estancia en Alemaña
nos anos 60, a súa mudanza de-
finitiva nos 70 foi máis unha fu-
xida da ditadura militar que a tí-
pica historia dunha emigrante na
procura de traballo en Europa.
Viviu tanto no leste como no
oeste de Alemaña (antes de uni-
ficación). O seu é o teatro –co-
mo actriz, autora e directora– e,
en ocasións, tamén fai incur-
sións no cine. Interpretou, por
exemplo, o papel da protagonis-
ta da película Yasemin, de Hark
Bohm, e traballou en teatros co-
mo o de Bochum, Frankfurt ou
na Volksbühnede Berlín. Empe-
za a publicar nos anos 80. A súa
primeira novela en lingua ale-
mana tematiza a súa propia in-
fancia e adolescencia en Tur-
quía; leva como título A vida é
un caravasar, ten dúas portas,
por unha entrei, pola outra saín
(1992). O fluír da narración, a
imaxinación e os elementos de
certo realismo máxico inspíran-
se en tradicións orientais, aínda
que xustamente esta obra se po-
de caracterizar cun termo moi de

Occidente: Bildungsroman. 
Noutros libros, Özdamar re-

flicte máis directamente as ex-
periencias co contacto intercul-
tural ou, se se quere, co choque
de culturas. Iso vale tanto para
os relatos de Mutterzunge de
1990 (algo así como Lingua da
nai ) e de O patio no espello
(2001) como para a novela A
Ponte do Corno de ourode 94
(existe versión en castelán), que
retrata unha vida entre Estam-
búl e Berlín no emblemático 68. 

A cuestión da identidade
como ser humano individual e
colectivo desempeña aquí un
papel eminente, moitísimas ve-
ces vencellado ao idioma ou,
mellor dito, aos dous idiomas: o
de antes (turco) e o de agora
(alemán), o da familia e o do
contexto social actual. As refle-
xións lingüísticas forman parte
da propia existencia cotiá, non
dun intelectualismo despegado
da realidade. Incorpóranse pa-
labras e frases en turco e, ás ve-
ces, tamén aparecen exemplos
para a influencia do alemán so-
bre a lingua dos inmigrantes, á
parte de que Özdamar consegue

enriquecer o alemán con ima-
xes e expresións que traduce di-
rectamente do turco; toda unha
fusión cultural que desprende
unha luz narradora fascinante.

Zaimoglu,
polémico e agresivo

O caso de Feridun Zaimoglu é
ben diferente. El pódese consi-
derar representante daqueles fi-
llos que os emigrantes, algún
día, decidiron levar canda eles.
Nacido en Bolu, Turquía, en
1964, trasladouse de neno a
Alemaña, onde se criou e socia-
lizou. Saíu á luz nos anos 90
cos libros Kanak Sprak(1995)
e Koppstoff (1998), unhas re-
portaxes entre a ficción e a cró-
nica xornalística moi crúas, nas
que reivindicaba a identidade
dos “Kanake” e “Deutschlän-
der”. A primeira palabra é un
despectivo para referirse a cer-
tos inmigrantes. A segunda é un
xentilicio creado sobre a base
do nome do país, algo así como
“alemañanos”, coa que Zaimo-
glu e outros chegaron a chamar
aos turcos de Alemaña, distin-
guíndoos tanto dos alemáns co-
mo dos turcos de Turquía. 

Zaimoglu é unha especie de
angry young man, polémico e
agresivo, dos tres aquí presen-
tados, seguramente, o de máis
proxección mediática (mentres
que Özdamar ten máis sona in-
ternacional). Con afán descrido
e explosivo, ataca os estereoti-
pos e busca a expresión dunha
identidade propia. 

O curioso é que utilice, con

dominio sorprendente, unha
linguaxe riquísima e enor-
memente creativa, con estrate-
xias que lembran o expresionis-
mo alemán máis que a unha hi-
potética tradición turca. É un
artífice da palabra, un malaba-
rista idiomático que non se pri-
va de botar o corrosivo ácido da
súa percepción sobre o sistema
cultural no que prosperou. 

Outros libros del son, por
exemplo, Marcas de amor en
escarlata(2000) e, o máis re-
cente, German Amok(algo así
como Matanza alemana, 2002).
No primeiro –unha novela epis-
tolar– entra a xeografía turca. O
segundo é unha historia chea de
carraxe, odio e decadencia, coa
que Zaimoglu se insire nunha li-
ña de escepticismo estético-cul-
tural non allea ao que fai, por
exemplo, Michel Houellebecq,
pero na que tamén se podería
mencionar a Gottfried Benn.

Özdogan,
literatura de homes

Selim Özdogan é todo o contra-
rio do seu dobremente compa-
triota. Naceu en 1971 en Colonia,
a cidade que conta coa segunda
maior poboación turca. Ten un
talante desenfadado e tranquilo.
Esteticamente está influenciado
pola cultura pope o cine, en con-
creto os road movies, e autores
como Bukowski e Brinkmann,
co seu forte apego á vida cotiá e
un ton ás veces naïf. De feito, es-
cribiu o guión para unha película
de Fatih Akin, un director turco-
alemán de Hamburgo (En xullo,

2000). Nótase que lle gusta na-
rrar e non oculta, nos propios tex-
tos, o seu desexo de ser escritor. 

En Hai moita soedade na
sela desde que morreu o cabalo
(1995) e Ningures e hormonas
(1996) non hai ningunha re-
ferencia á procedencia do autor.
A primeira desenvólvese nun
contexto alemán e fala de temas
como a amizade, o amor e as
ganas de vivir de maneira inten-
sa. Na segunda estes elementos
tamén están presentes, pero o
escenario é unha xeografía im-
posíbel, como se o deserto de
Arizona estivese en Alemaña;
unha especie de Pulp fiction
acelerado á turco-alemana. 

Os relatos do libro Unha
boa vida é a mellor vinganza
(1998) e a novela Máis (1999)
incorporan finalmente o tras-
fondo cultural do autor. Os li-
bros lense ben, non resultan
nunca pesados e son, pola con-
tra, un auténtico gozo. A publi-
cación máis recente de Özdo-
gan data do ano pasado e títula-
se Un xogo co que se agasallan
os deuses. É unha novela sobre
unhas vacacións de verán nal-
gún país do sur, na que os ver-
dadeiros protagonistas parecen
ser o lecer e o sexo, ademais da
busca dun curmán turco do
protagonista. De certa maneira,
Özdogan fai algo así como li-
teratura de homes no bo sentido
da palabra, de existir este termo.

Özdamar, Zaimoglu e Öz-
dogan forman parte do que,
malia os ataques habidos e por
haber, se pode considerar a
novaEuropa.♦
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Literatura alemana con apelidos turcos
Tres dos escritores de máis éxito proceden da inmigración

FRANCK MEYER
O que adoitamos a saber da literatura actual en lingua alemana
limítase, en xeral, aos seus representantes consagrados, xa non
moi novos (Grass, Handke, etc.) e a temas como o dos nazis ou
a reunificación. Sen embargo, se algo caracteriza a esta litera-
tura hoxe en día é a súa riqueza de temas e estilos. Iso tamén se
refire aos escritores que, a fin de contas, dispoñen do maior
mercado editorial de Europa. Nos últimos anos pódese obser-
var un crecente protagonismo de nomes pouco alemáns: Rafik
Schami (sirio), Zsusza Bánk (húngara), Wladimir Kaminer
(ruso) ou os tres de orixe turca dos que se falará neste artigo:
Emine Sevgi Özdamar, Feridun Zaimoglu e Selim Özdogan.

Emine Sevgi Özdamar, Feridun Zaimoglu e Selim Özdogan.



Atención. En todas as esquinas
da Vía Sacra de Neón/ hai hoxe
un concerto expansivo./ (...)
Atención./ Estamos a emitir es-
conxuros solidarios./ (...) ¡Un,
dous, tres! ¡Probando! ¡Nunca
Máis! Deste xeito, coas verbas
de Manuel Rivas, estoupou a
noite expansiva, cunha longa lis-
ta de espectáculos simultáneos,
onde os berros de ‘Nunca Máis’ e
‘dimisión’ compartían protagonis-
mo cos actores, contacontos,
músicos, malabaristas e poetas.
Unha gran festa reivindicativa
chea de bandeiras negras e
azuis, camisetas pero, por riba
de todo, a grande afluencia dun
público festeiro e comprometido.

Fuxan os Ventos, que rom-
peron nesta ocasión o seu silen-
cio en directo, Milladoiro, Budiño,
Ferrín ou o Mago Antón, os máis
coñecidos do panorama cultural
pero tamén artistas que están a
comezar como Onyria ou Trem
Phantasma, foron os encargados
de encher Galicia de sons, ma-
xia, teatro e poesía.

Na Casa das Crechas en Com-

postela abarrote total con Uxía,
xente de Berrogüeto, Héctor Lo-
renzo, Liñaceira e máis, horas e
horas de bo humor e boa música.
“A impresión principal que saquei é
a de que os que estabamos alí
mantemos a gaña de tirar para
diante ata rematar con tanta in-
competencia e que o facemos con
serenidade”, sinala Miguel, un dos
participantes da troula compostelá.

A festa protesta celebrouse en
moitos concellos en zonas de co-
pas, como foi o caso da viguesa
rúa de Churruca, onde segundo si-
nala Laura, unha das asistentes,
“houbo un clima moi alegre e cola-
borador ao longo de toda a noite. A
xente rotaba constantemente po-
los locais e todos estaban cheos”.
Pero tamén noutro tipo de espa-
cios máis serios, como o Teatro
Principal de Pontevedra ou o audi-
torio lucense Gustavo Freire.

Un dos maiores atractivos
desta grande manifestación ar-
tística centrouse na grande va-
riedade de propostas e activida-
des, algo moi valorado polo pú-
blico en xeral. “Nós empezamos

polo concerto de jazz –explica un
ourensán- pero logo pasámonos
ao folk. Chegamos ao Auriense,
con moita música e moito am-
biente, e as gaitas enchían o lo-
cal ata rebentar. Entre tema e te-
ma a xente subía ao micro e di-
cía: chámome tal e son un profe-
sional do resentimento”.

En Vilalba, como explica Xur-
xo Varela, “fíxoseme curioso ver
a un velliño que viñera coa mu-
ller dende unha aldea preto da
vila. Falaba coa indignación e
arremetía contra os paisanos
que prefiren quedar na casa, a
apoiar algo tan nobre como é o
pataleo dun pobo”. Así foi o pri-
meiro de febreiro, unha noite
chea de diversión e anécdotas.

Por primeira vez na historia
unha plataforma consegue unir
esforzos e desenvolver unha ac-
tividade deste tipo, tanto no país
como fóra. Londres, Canadá,
Madrid, Perugia ou Sheffield ta-
mén se quixeron unir á protesta
pola incompetencia na catástrofe
do Prestige, entre Rianxeiras e
berros de ‘Nunca Máis’.♦
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A GRAN FESTA expansiva
MAR BARROS

A onda expansiva dos concertos arrasou ao unísono os 140 locais de todo o país, o pasado sába-
do, nunha explosión do troula e reivindicación. Trucos de maxia, teatro, monólogos de actores, re-
citación de poesía e moita música, folk, pop, jazz, funk, calquera estilo pero todo as dez da noite.

Seso Durán, o guitarrista de Liorna no concerto do teatro Principal de Pontevedra. Abai-
xo a repichoca jazzistica da Negra Tomasa, en Vigo.

Concerto Expansivo no pub Foundry en Londres.



“Nos tempos de antes, os paisa-
nos de por aquí subían ata a serra
do Larouco para ver o mar. Eu só
fun de rapaz, porque logo secáro-
no. Pero, daquela, para a xentiña
o mar estaba na Veiga de Antela”.
Así recorda un veciño a lagoa de
Antela, unha impoñente masa de
auga no medio de Ourense, cen-
tro da vida da comarca pero ta-
mén lagoa máxica capaz de desa-
tar as lendas máis misteriosas,
aínda hoxe vivas no maxín. 

Contan que a cidade de Antio-
quía dorme sepultada debaixo das
augas de Antela. Por non ter axu-
dado a un esmoleiro, o lugar veu-
se asolagado e aínda hoxe as
campás das torres da igrexa pó-
dense oír repenicar polo Nadal e
polo san Xoán. Non falta quen
asegura que polo verán saen os
soldados do rei Artur enmeigados
e, de entre a néboa, xorde Dona
Inés. Ou que a lagoa é a única en-
trada e saída do castelo onde se
agocha unha dona fermosa, unha
sorte de edén de fartura e embria-
guez. As lendas que xurdiron ao
redor da lagoa son múltiples, pe-
ro en todas, as augas teñen ese ca-
rácter máxico e de respecto, crea-
das por unha xente que non coñe-
cía máis paraíso que o seu mar.

Sen embargo, a milenaria la-
goa de augas mitolóxicas, asenta-
mento de diferentes poboados,
como dan conta os restos arqueo-
lóxicos atopados, reserva ecoló-
xica e económica, encontra o fin
da súa grandeza no franquismo.

“Para recuperar na medida do
posíbel a lagoa”, como explica o
alcalde de Xinzo de Limia, Xosé
Antonio Feixóo, crearase o vin-
deiro 14 de febreiro a Fundación
da Lagoa de Antela, ente consti-
tuído polos concellos de Xinzo de
Limia, Sandiás, Vilar de Santos,
Sarreaus, Vilar de Barrio, Baltar,
Rairiz da Veiga, Porqueira, Tras-
mirás, Calvos de Randín e Os
Blancos. “A recuperación non vai
ser total porque cómpre respectar

unha serie de intereses empresa-
riais e agrícolas, pero tentarase
coller a maior superficie posíbel,
porque ademais de ser unha para-
xe fermosa e atractiva pode ser
unha fonte económica importan-
te”, engade Xosé Antonio Feixóo.

A riqueza esfarelada

O que non conseguiu o empera-

dor romano Adriano ao mandar
construír unha canle para a auga
a mediados do século segundo,
nin a marquesa de Longeville en
1827 ao actuar sobre parte da la-
goa para exportar así a Francia
as apreciadas ancas de ra que
abundaban nas xunqueiras da la-
goa, impúxoo Franco en 1956. O
desecamento inminente, para o
que se argumentou que a lagoa

era o foco de enfermidades como
o paludismo ao tempo que un
atranco para a explotación agra-
ria, foi o punto de partida para a
posterior concentración parcela-
ria. Para a maioría dos veciños
esfarelouse o seu paraíso. 

Non se estudiou o impacto
natural, nin agrícola, nin a pega-
da histórica nin a transcendencia
no xeito de vida dunha poboa-
ción rural, na súa memoria co-
lectiva. Mudouse o uso da terra
en función do seu valor pola ex-
plotación dun monocultivo, a pa-
taca, que se converteu nun xeito
de dependencia dos labregos res-
pecto dos mercados alleos.

Para a futura recuperación da
lagoa, desde o día 5 ata o 8 de fe-
breiro estase a levar a cabo a pri-
meira actividade prevista pola
fundación, centrada no estudio in
situ dos traballos de recuperación
e explotación desenvolvidos nou-
tras zonas húmidas do Estado pa-
ra decidir cales son as medidas
máis axeitadas para Antela.♦
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55, St. Mark’s Road

O topónimo
extremeño
As Ellas
CÉSAR VARELA

Tense falado moito da illa
lingüística galega que re-
presenta o pequeno lugar

extremeño que loce o singular
nome de As Ellas. Alí
acudiron no seu día profesores
e alumnos da universidade vi-
guesa para estudar e disfrutar
in situ  da existencia diste
recuado reduto da nosa lingua
no seu avance medieval cara
as terras do Sul.

Temos lido nos xornais as
sensacións dos estudantes gale-
gos ao escoitar a nosa lingua
outra volta niste recanto da xe-
ografía peninsular e como  se
criaron e manteñen amistosas
relacións entre esta poboación
e a nosa universidade. Que nós
saibamos ninguén deu unha in-
terpretación diste , en principio,
curioso nome do lugar de  As
Ellas. Velaí a nosa.

Para mallar máis na idea
duna antiga emigración galega,
temos dous lugariños na parte
ourensán de Cartelle que locen
xustamente o mesmo nome:
Ella de Riba e Ella de Abaixo.
¡Xa temos pé para pensar nun
antigo  desplazamento de xen-
te desde as terras de San
Rosendo, en tempos medievais
abondosamente povoadas, ás
serras extremeñas!

Os topónimos responden
ás necesidades sociais da
xente que os crea e por tanto
non debemos esperar mirabo-
lantes interpretacións.

A nosa idea é que tal
nome derívase da palabra la-
tina  Aediculas, que seguindo
as leis normais do paso do la-
tín ao galego, pasaría  a
Aeillas>Aeellas>Ellas.

Os dicionarios latinos
asignan á palabra Aedicula, o
significado de  casa pequena
ou casarella, mais tamén ad-
mite a acepción de ermida ou
cela. A primitiva e elemental
construción que albergou os
restos do Apóstolo era desig-
nada co nome de aedicula fa-
cendo referencia á súa escasa
importancia construtiva.

Por tanto debemos pensar
que o nome se debe, ou ben a
un acúmulo de modestas
vivendas de labradores para
formar un lugar acasarado,
ou como era tan usual naque-
les tempos a unha ubicación
de eremitas, que escollían lu-
gares ben recuados para as
súas prácticas relixiosas. Só
un estudo no proprio lugar
nos levaría a inclinarnos por
unha solución ou outra.

Illo e Illa é o nome de pe-
quenos lugares de Barro,
Entrimo e Santa Comba de
cuxo nome suspeitamos a
mesma orixe que as Ellas,
posto que son lugares do inte-
rior onde non cabe pensar na
súa insularidade, sobre todo
se sabemos que os lugares do
interior, rodeados de agua dos
ríos ou lamacentos, receben
máis ben o nome de Insuas.♦

GONZALO

AA  rreeccuuppeerraacciióónn
ddoo  PPAARRAAÍÍSSOO

MAR BARROS

A veiga de Antela pariu riqueza e lendas pero sobre todo o xeito de vida dun pobo que soubo
aproveitar a terra e a auga. Todo esnaquizado nos sesenta polo plan de desecamento de Franco
que anulou, en parte, a súa identidade. Agora, corenta anos despois tentan a súa recuperación.

Aspecto da lagoa despois das chuvias de 1966. Abaixo, caza de parrulos en 1930.

XOSÈ Mª MASSÓ



O feito de terlle roubado, hai
máis de cen anos, o espacio á
pintura realista non saciou as
ambicións da fotografía. No
transcurso das últimas décadas
os mellores fotógrafos tomaron
conciencia de que a arte encón-
trase máis no que a obra é ca-
paz de suxerir no espectador
que na realidade mesma. No
seu afán por roubarlle o prestixio
de arte seria, a fotografía con-
temporánea está empeñada en
demostrar que o disparo dunha
cámara minte tanto como o pin-
cel dun pintor. 

Joachim Schmid (Balingen,

Alemaña. 1955) nin sequera se
esforza en facer fotos propias.
Adícase a tomar imaxes alleas,
moitas salvadas do caldeiro do li-
xo, e a colocalas nun novo con-
texto. Nalgúns casos, como no
seu traballo Arquivo, aparece con-
vertido case nun antropólogo so-
cial. Postais ou series (por exem-
plo o dormitorio familiar) reflecten
unha época, pero non polo que foi
realmente, senón polo que os
seus contemporáneos pretendían
que fose ao fotografala baixo cri-
terios determinados. As fotos de
Schmid recollen vodas, festas, pe-
ro non enterros, nin o mundo do

traballo, é dicir, o que a xente que-
re resaltar, unha idea parcial e dis-
torsionada da sociedade. 

Como lembra Stephen Bull,
autor da introdución ao libro de
Schmid que vén de editar o Cen-
tro de Estudios Fotográficos, na
súa colección Do Trinque, xa os
surrealistas comezaran a mercar
fotografías vellas nos mercados
de París e a presentalas como
produtos auténticos da mente in-
consciente. Máis recentemente,
a película francesa Amelie reflec-
tía este idea de compoñer un ál-
bum cos refugallos dun fotoma-
tón. Joachim Schmid asocia ta-

mén imaxes con textos de xornal
da época, que nada teñen que
ver co retratado, pero que propi-
cian a ambigüidade. 

Nunha atrevida serie que le-
va por titulo Obras mestras da fo-
tografía introduce imaxes atribuí-
das a fotógrafos recoñecidos.
Ante elas, calquera experto pode
dicir: En efecto, está foto é de
Ansel Adams, aínda que eu non
lla coñecía. Tal falseamento
cuestiona a idea de autor e intro-
dúcenos a sospeita de que cal-
quera pode chegar a conseguir
unha imaxe tan boa como un
gran mestre.♦
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Lois Bará,
concelleiro
de cultura en
Pontevedra
‘A lectura
é fundamental
para a creación
de valores’

A.N.T.
Ata o 8 de febreiro celebrase
no concello de Pontevedra a
IV edición do Salón Interna-
cional do Libro Infantil e Xu-
venil, ¿como está sendo a aco-
llida por parte do público?

O Salón enmárcase dentro
dunha programación para a
promoción da lectura que se
desenvolve durante todo o
ano. Pero esta edición está a
ser moi boa, a demanda dos
centros de ensino está a supe-
rar a doutros anos. De feito,
tivo que ampliarse o prazo e
durante todo o mes vanse fa-
cer visitas para os colexios
doutras partes do concello que
non puideron acudir esta se-
mana. Ademais dos nenos, ta-
mén están a participar activa-
mente os profesores nos obra-
doiros deseñados para eles.

O salón está integrado
por distintos organismos e
colectivos, entre eles, moitos
centros de ensino, ¿como es-
tá sendo a súa participación?

Unha das características
esencias, ademais de tentar ser
un espacio para que os nenos
estean en contacto co mundo
da lectura, xa que é un medio
fundamental para a creación
de valores, é o seu carácter
aberto e participativo. Ade-
mais dos centros e do conce-
llo, están, entre outros, a Esco-
la de Belas Artes, o Conserva-
torio Profesional e a Aso-
ciación de Libreiros de Ponte-
vedra. Xunto coas actividades
do salón, onde os nenos parti-
cipan activamente, estanse a
propoñer aos centros outras
iniciativas. Unha delas, cén-
trase na ilustración, onde os
nenos teñen que facer na clase
un debuxo sobre a catástrofe e
o día da visita colócano nunha
sección do salón específica.

A Escola de Belas Artes
tamén está a desempeñar
un papel importante.

Os alumnos da Escola, co-
ordinados pola profesora Pa-
loma Cabello, ademais de pro-
tagonizar varias exposicións,
son os encargados de crear os
espacios, os fondos. Xogan un
papel moi importante porque
teñen que crear un ambiente
atractivo para os nenos que os
incite a lectura.♦

JJOOAACCHHIIMM  SSCCHHMMIIDD
AA  FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA  CCOOMMOO  GGRRAANN  MMEENNTTIIRRAA

M. VEIGA

Pictures from the street. Nº 629. Berlín,
novembro 1999.

Ralph Gibson. Holidays at sea, 1948. René Magritte. Georgette, 1937

Very Miscellaneous, 1996.
Photogenetic Draft nº 20, 1991
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Poucos miradores hai en Santia-
go tan privilexiados. Non en van
a instantánea da Catedral desde
a Alameda é unha das postais
máis editadas da cidade. No in-
verno e a carón de Valle Inclán,
no terceiro banco do paseo, as
torres érguense maxestuosas so-
bre o ceo gris de choiva miuda.

É a imaxe en branco en ne-
gro que pendurou durante anos
por riba do taquillón da casa dos
avós, María e Ricardo, en Guiti-
riz, na xiada Terra Chá. Unha
fiestra recuperada despois, du-
rante os estudos en Santiago, nas
tardes de primavera, nesas nas
que presta ir tomar o sol aos seus

xardíns e perderse polos seus co-
rredores, á sombra dos carballos.

Corazón verde de Composte-
la, a benvida á Ferradura, punto
de encontro en cada manifesta-
ción, correspóndelle desde hai
uns anos ás coloridas Marías, dú-
as coñecidas vellas da cidade. A
Alameda esconde sorpresas das
que dan conta os veteranos. Entre
eles o banco semicircular dunha
sonoridade case que máxica que
fai que dúas persoas, sentadas
nos extremos, ao falar semelle
que están unha ao carón da outra. 

No paseo literario aparece a
figura de Valle Inclán pero ta-
mén a pedra que no alto home-

naxea a Castelao desde abril de
1995 e a xa histórica figura de
Rosalía de Castro que evoca os
grandes mítines galeguistas dos
anos trinta. No curuto a igrexa e
a carballeira de Santa Susana,
antigo mercado de gando, e ao
fondo, no límite, a de San Lou-
renzo, tradicional cita de romarí-
as nacionalistas no Día de Patria. 

Na entrada polo sur, outra vis-
ta panorámica, a do monte da
Condesa e a do Campus da Uni-
versidade ao que se accede polas
escadas cruzadas de pedra que ca-
da día atravesan centos de estu-
dantes en viaxe de ida e de volta.
As súas obras comezaron en 1835,

tempo no que os tres paseos esta-
ban reservados a cadansúa clase
social. As obras viñan a paliar,
conta Euloxio Ruibal no seu libro
Compostela na historiaa escaseza
de espacios verdes que amosaba
unha urbe de granito e choiva.

Calquera que visite a capital
ten ou debería ter un momento
relacionado coa Alameda. O con-
xunto abre cada día un camiño
cheo de encantos para paseantes.
Mozos e vellos. Os máis barullei-
ros poden  visitalo nas tradicio-
nais  festas da Ascensión e do
Apóstolo. Daquela os arredores
da quiosque da orquesta énchen-
se de barracas e de baile.♦

A catedral, desde a Ferradura

Sitio Paula Bergantiños

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Foi un freire trinitario quen en
1580, mediou e conseguiu a libe-
ración de Cervantes, cativo en Ar-
xel; pero antes, os trinitarios xa le-
vaban catro longos séculos nego-
ciando cos eternos inimigos e
competidores da súa relixión, para
rescatar cristiáns da escravitude e
do sistema de vida musulmán. 

Que o labor dos trinitarios
era bendicido polas ins-
tancias divinas quedou

demostrado cando, aló polo ano
mil douscentos, volvendo o seu
fundador, Xoán de Mata, de Tú-
nez, con 200 liberados, foron
asaltados por uns piratas que,
tras o saqueo romperon as velas
e o temón; e daquela el, cos há-
bitos da xente que ficaba a bor-
do, teceu novas velas, e erguen-
do unha cruz na proa, o barco co-
lleu rumbo e chegou a porto. 

Cando o neno Xoán naceu,
nunha casa próspera de Foucon,
na Provenza, corría o ano 1160 da
nosa era e o mundo estaba dividi-
do polas dúas puxantes relixións
que trataban de dominar o Medi-
terráneo, quitándolle man de obra
ao contrario a base de guerras. As
liortas entre uns e outros eran un-
ha constante por ver quen estaba
máis a ben co seu deus particular,

ou quen interpretaba mellor os de-
signios do Rei do Ceo e do Paraí-
so, aínda que, no fondo, as cues-
tións reais eran económicas, e a
necesidade de posuír terras de la-
bor e fontes de enerxía empuxaba
a uns e outros a dominar ese pun-
to central onde, segundo parece,
estaban os mellores bosques, os
mellores labradíos, o clima máis
benigno e os ríos de máis fresca
auga. Uns e outros tiñan por diaño
ao contrario, por privalos das te-
rras bendicidas por Deus, e ambos
desexaban a aniquilación do outro
como causante de todas as priva-
cións e de atentar contra o modo
de vida acorde cos designios do
seu particular e divino creador. E
entre razzias e guerras, o país fica
sen os mellores homes para traba-
llar os campos. 

En liñas xerais, aquel tempo
non era moi distinto de ac-
tual, e igual que hoxe en día

hai disidentes do pensamento
único tanto en oriente como en
occidente, daquela tamén había
homes que trataban de encontrar
unha vía de entendemento entre
uns e outros, xa fose para facer
prevalecer as teses da caridade
ou para lle negar razón ao con-
trario. E un deses homes foi Xo-

án de Mata, quen, sen deixar de
ser un defensor da súa relixión,
entendeu que había que procurar
un modo de entendemento co
seu inimigo natural polo ben de
todos: Á guerra sempre van os
máis novos, os máis necesitados
e os máis crentes, e ese é un va-
lor a recuperar e polo que hai que
loitar tras as liñas de combate,
pensaba e declaraba. 

Cando Xoán era estudiante
de Teoloxía en Aix e en
París, xa comprendeu a

necesidade dese entendemento,
que os haxiógrafos do santo qui-
xeron dar a coñecer como unha
lingua de lume que se manifes-
tou sobre a súa cabeza no intre
en que obispo lle impoñía as
mans para ordenalo sacerdote. 

En círculos privados, el xa
manifestara en máis dunha oca-
sión a súa idea de fundar unha
orde dedicada a mediar cos
mouros, pero foi durante a cele-
bración da súa primeira misa
que, nun momento de medita-
ción, imaxinou un anxo vestido
de branco e cunha cruz azul e
vermella estampada no peito, le-
vando consigo a cativos de am-
bos bandos, e daquela compren-
deu que unha maneira de liberar

aos cristiáns podía ser o inter-
cambio de presos. 

Aidea, na que non atopaba
ningún tipo de atranco para
levala á cabo, expúxolla a

un ermitán e recoñecido teólogo
chamado Félix de Valois, quen
se uniu a el e xuntos decidiron
presentarlle o proxecto ao Papa
Inocencio III. 

O Papa, con toda a autoridade
que tiña, non tiña moi claro iso
de liberar mouros a cambio de
cristiáns, sen embargo, cóntase
que, cavilando sobre a viabilida-
de do asunto, o Papa imaxinou ao
mesmo anxo, co mesmo símbolo
estampado no peito e cos mes-
mos cativos, e daquela accedeu a
falar cos reis e cos señores que
puidesen autorizar tal tipo de ne-
gociacións, e para o que se creou
a “Orde da Santísima Trindade e
de Redención de Cativos”. 

Xoán foi entón nomeado bis-
po e superior da congregación e,
despois de se entrevistar co rei
de Francia, Felipe Augusto, este
comisionouno para ir a Túnez e
Arxel a probar sorte. E na pri-
meira viaxe Xoán xa trouxo a
máis de douscentos cativos dis-
postos a traballar nos campos do
seu país.♦

San Xoán de Mata, fundador dos trinitarios

O estado en
putrefacción
XURXO G. LEDO

Cada día que pasa
empeora o estado
español. É certo que

non é o único pero iso non
debe ser causa de consolo.

O problema non é
económico como nos fan
crer sempre, o problema é
bastante máis profundo: a
democracia e as súas
institucións perderon a pou-
ca credibilidade que tiñan.

A falla de liberdade para
expresarse e a manipulación
da información é unha tóni-
ca alarmante ata chegar ao
punto de poder ser apresado
por terrorismo ideolóxico,
iso sí, se a ideoloxía é de di-
reitas non hai problema,
mesmo se poden recibir sub-
vencións como a Fundación
Ditador Franco.

Se observamos a xustiza
veremos como o señor fiscal
xeral do estado ordea inves-
tigar a unha plataforma
cidadá pero non quere
saber nada de investigar aos
ministro Piqué e Zaplana.
Aplaude a plataforma Basta
Ya porque coincide nos seus
postulados e criminaliza
aquela que non está dispos-
ta a calar cando se
producen inxustizas.

Se vemos en que se gastan
os cartos asistimos a unha
campaña de propaganda ma-
siva acerca do cumprimento
dunha lei coma a das
pensións e comprobamos que
foron destinados máis de
7.000 millóns de pesetas, das
que é beneficiario un anterior
membro do goberno sen exis-
tir concurso público senón
unha asignación directa.

E para continuar a lista
de escándalos asistimos aá
inclusión nunha guerra que
ninguén quere pero que un
goberno corrupto, déspota e
chulesco decide apoiar en
nome da paz e da liberdade.
¿Qué merda de seres
humáns se atreven sen
ningún miramento, sen con-
sultar o seu pobo, a
declarar a guerra a un país
coa excusa de protexernos?
¿E quen nos protexe a nós
destes impresentábeis? ¿Pa-
ra qué sirven as leis se non
nos protexen dos macarras
que ordenan a soldados
acudir a unha guerra que,
repito, o pobo non quere?.

Nestes anos ensínannos
coa maior das desfachateces
como se rouba outorgando
Telefónica, Iberia e outras
moitas empresas a
amiguiños, pero segundo
eles dentro da máis estrita
legalidade, unha legalidade
da que non se pode dubidar
porque está amparada pola
Fiscalía. Pero sE alguén
quere facer unha crítica en-
tón atoparase cunha das
frases favoritas do goberno:
o PSOE fixo o mesmo.♦♦

A. PANARO



Resultaba pasmoso que a estirpe
cecais máis ancestral de Galiza,
que dera tantos señores de forca
e coitelo, donos de innumerábeis
vilas, torres e casas solariegas,
coma o García de Caamaño, fun-
dador e que deu nome a Vilagar-
cía de Arousa, desen no século
XX persoaxes tan de esquerda
coma o comandante Caamaño,
líder revolucionario da Repúbli-
ca Dominicana, e os seus cur-
máns de Negreira.

Ocupou o poder en Santo
Domingo, dito comandante Caa-
maño, durante o breve período
revolucionario, que seguiu ao
magnicidio do xeneralísimo Tru-
jillo e ao establecemento do pri-
meiro goberno encabezado polo
presidente Bosch. Escribín entón
unha páxina no Pueblo, de Ma-
drid, sobre o xeneral Caamaño,
primeiro amigo e logo enemigo
de Trujillo, e o seu fillo o co-
mandante, cos datos que me pro-
porcionou nises días o seu paren-
te Pepe, na tertulia nocturna de
Cambón, no café Avenida, en
Santiago, sobre a rama caribeña
da súa familia.

Absorbido polo meu traballo
na Noite e no Correo Gale-
go, tardei en concurrir a tal

tertulia, ata que me barreron do
Preguntoiro e marchei para Ma-
drid. Pois cada vez que volvía de
alí a Santiago, empecei a asistir a
esa pena, ou con, onde atopei a
tan bos amigos, coma o recente-
mente finado, xa nonaxenario,
Domingo Pombo, que fora, na
súa mocedade, o derradeiro presi-
dente do Partido Galeguista no
Ferrol. Alí tiven ocasión de amis-
tar con Pepe Caamaño, a quen de-
nantes non trataba persoalmente.

■ A PANDILLA DOS CAAMA -
ÑO. Pepe Caamaño capitaneaba
nos anos da FUE que precedeu e
tanto contribuiu á instauración
da República, o grupo de acción
directa en Santiago da xa históri-
ca Federación Universitaria Es-
colar, chamada a pandilla dos
Caamaño, por estar constituída
maiormente por membros desta
pode que castreña e fidalga fami-
lia poseída, nos anos vinte e trin-
ta do século pasado, de tal espíri-
tu revolucionario. Tanto que era
alcumada a Tcheca polos seus
principais enemigos, os confe-
sionais estudantes católicos que
loitaban con eles nas rúas com-
postelanas e lle daban o nome da
entón célebre axencia de contra-
espionaxe soviética.

Nas barafundas estudiantís
daquel tempo foi a pandilla dos
Caamaño a forza de choque que
defendía as consignas daquela
FUE que presidiron, primei-
ramente Ricardo Carballo Calero
e Domingo García Sabell, entre
outros destacados estudantes da-
queles días, que continuarían ten-
do renome todo o século na nosa
intelectualidade. Se ben, o máis
famoso dos rebeldes escolares e
membros da Tcheca, antes da pro-
clamación da República, foi Xosé
María Castroviejo; quen se fixo
popular pola sua teima de colocar
petardos debaixo das tarimas dos
catedráticos de Dereito, entre os

que se contaba o seu pai. E tamén
nos transformadores da Socieda-
de Xeral Galega de Electricidade,
pois lle gustaba contemplar Com-
postela a oscuras. Máis, o mesmo
día 14 de abril de 1931, pegouse
co seu conmilitón Pepe Caamaño,
ao convertirse á fé carlista do seu
avo, don Ricardo Blanco Cicerón.

■ O AVOGADO DE CAMBÓN . 
Iste episodio evocábao algun-

ha vez Pepe Caamaño mentres
discorríamos polas rúas, tras saír
do Avenida, ao fio da madrugada,
gozando do acougo da máxima
cidade (Américo Castro dixit)
nas noites estrelecidas. O audaz
estudante que logo fora adail dos
fuxidos ao monte, en canto em-
pezou a de Deus es Cristo, trocá-
rase ao retornar á vida urbán en
avogado do seu vello amigo
Cambón e tamén, namentras foi
socio diste, do rico wolframista
Parga Ribas, ou Moure.

Iamos paseando na alta noite da
cidade monumental, co grande
industrial de FIMSA; e o profe-

sor Remuñán, que tan bo xogo
faría con ela e axiña a coidaría
persoalmente como concelleiro.
Tamén ían con nós, Domingo
Pombo e máis o singular inven-
tor de inventos, Manuel Lago,
xerente do Salón Teatro.

■ O CARTUCHO NA MESA DA
NOITE. Lembraba Xosé Caama-
ño as fazañas da súa pandilla,
vencedora sempre nas épicas tri-
fulcas universitarias da época da
ditadura de Primo de Rivera e da
Ditablanda de Berenguer. Na-
quelas trifulcas cos estudantes
católicos xamais se empregaron
as armas de fogo; e somentes se
utilizaron os cartuchos de dina-
mita para facer máis ruido que as
noces ao explotar.

—O meu irmán maior, o mé-
dico –lembraba o experto avoga-
do– aprendera nas festas de Ne-
greira a soster acesos os foguetes
ata o postrer instante. Por iso,
cando máis tarde empezamos a

botar petardos nas rúas, para
epatar á burguesía santiaguesa,
ninguén o superaba, nin siquera
Xosé Mª Castroviejo, en prolon-
gar a emoción do momento, en
decisións de segundos que seme-
llaban lustros, e soltar ao fin o
explosivo, para despertar aos se-
ñoritos que dormían prácida-
mente.

—O teu irmán debe ser un
home de moitas agallas e non ha-
berá quen o tosa, -comentoulle
Manoel Remullán.

—Non creas, é o mar de pa-
cífico, todo un océano de bon-
dade. E, se non o encoraxinas,
só se ocupa de atender a súa
clientela profesional e a vivir
como un rajá; é dicir, acougada
e confortabelmente. Pero, iso sí,
non durme tranquilo sen ter un
cartucho de dinamita na mesa
de noite. Pois aínda que xa pa-
saron moitos anos dos rexistos e
dos paseos, que forzaron tamén
a meu irmán a tomar unhas lon-
gas vacacións no monte, nin-
guén está seguro de que a esca-
bechina non se repita algún día.
E chamen a porta dos tidos por
rojos na madrugada.

—E non sexa o carteiro...
–repetían a manida frase–, que é
o único que chama dúas veces.

—Por iso nunca estará de
máis gardar na mesa de noite un
bó cartucho de dinamita, –consi-
derou, dando mostra do seu ex-
cepcional sentido común, Ma-
nuel García Cambón.

■ AS MANS DE CAAMAÑO
PATO. Os Caamaño non tiñan
máis armas que os seus fortes
puños; agás os explosivos máis
festeiros e truculentos, que outra
cousa, cos que asustaban ás de-
reitas, coma se fosen bombas dos
nihilistas rusos, xa extinguidos
en Rusia polos soviets. Os me-
llores puños eran os de Caamaño
Pato, o curmán de Pepe que estu-
daba Farmacia. Posuía uns bí-
ceps extraordinarios, aínda que
sufría o “hándicap” de contar

cunhas muñecas e unhas mans
débiles e finas que se lles que-
braban doadamente cando arrea-
ban as súas imponentes trompa-
das. Curáballas, clandestinamen-
te, Ánxel J. Echeverri, nese tem-
po profesor auxiliar na cátedra
de Anatomía, do inmortal Rec-
tor, D. Alexandro R. Cadarso, a
quen moito máis tarde sucedería
en ambos postos.

—¡Ai, don Ánxel, que me es-
coña a man!, –carpía Caamaño
Pato.

—¡Cala, que te están poñen-
do os dedos no seu sitio! ¡Se es-
tudaras, en vez de meterte nises
follóns, non te catearía Sobrado
nin Eleiceguei!

Licenciouse o forte Pato, e tivo
a sorte de que o collera a Gue-
rra en zona roja, onde sería

oficial de Farmacia no Exército
Popular. Logo de pasar un tempo
na cadea volveu a terra, e esta-
bleceuse de boticario en Soutelo
de Montes. Librouse así da exe-
cución que sofreu o seu tío don
Amancio Caamaño, o cirurxano
e presidente da Diputación pro-
vincial de Pontevedra, e o seu
curmán Fernando, funcionario
do Concello de Santiago. Xa an-
tes se librara, coas súas fortes
mans, das manoplas dos estudan-
tes católicos que fundiran o crá-
neo de Areosa, o seu compañeiro
de Tcheca, fillo de armeiro da
Calderería, e que foi a que o
operaran en Portugal, coido que
Egas Monís, o Premio Nobel.

Desa intervención cirúrxica
do gran neurociruxano penso
que falei co fillo do sacrificado
D. Amancio Caamaño, cando o
coñecín o día que fun presentar,
en Tirán, o libro de poemas de
Xosé María Castroviejo. Coas
palabras que logo se convertiron
no primeiro distes exemplos. E
alegreime de saudar alí o médico
e mellor amigo da familia Cas-
troviejo, que ven sendo iste outro
curmán, máis novo, de Pepe Ca-
amaño. Pois, todas as cousas, co
tempo, veñen ao seu xeito.♦♦
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Anacos de BorobóA caida
dos ídolos
FRANCISCO CARBALLO

Non nos deixa o
chapapote; segue a
entrar nos coídos e

bater nos cons. ¡Que loita
a dos mariñeiros! No “El
Semanal” do domingo,
Pérez Reverte mostra a
súa admiración da
bravura dos nosos
mariñeiros, espello dos
galegos. Mentres, o final
de Davos, a caída do
Columbia e a oposición a
Bush comproban os pés de
barro dos ídolos. 

O IIIº  FSM  de  Porto
Alegre,  que naceu en
confrontación co  FEM de
Davos, soupo da visita de
Lula da Silva a Suiza para
que lle oísen dicir: “a
economía brasileira non
pode conseguer a
satisfacción das súas
necesidades sen
importantes cambios na
orde mundial”. E a Cosme
Ford: “queremos compatir
información, mais que sexa
boa información”. Davos,
na brétema; non sabe que
dicir. Un ídolo caído. 

Afortunadamente o IIIº
FSM de Porto Alegre
avanzou de forma
prodixiosa en serenidade,
formulacións teóricas e
sentido do cambio. Fixou
bos principios, porque os
programas ten de seren
elaborados en  cada
colectivo, en cada país,
onde compre analizar en
profundidade os vieros de
saída e de transformación.
Non hai, logo, solucións
estereotipadas: “o suxeito
do avance histórico é
diverso e plural” (Beiras).  

A decisión de Porto
Alegre é de multiplicar os
foros polos continentes,
como se está  a facer en
Europa; de  confluír en
Hyderabad (India) no
2004;  de alcanzar
madureza  e lograr unha
alternativa ao capitalismo
selvaxe. No túnel do
tempo, aparece unha
estrela, unha guía de
pastores e meigos, que
derroca ídolos: Davos,
Columbia, coalición Bush-
Aznar-Blair. 

Fronte ás ameazas de
guerras e opresións, a
luzada  de Galiza:
cazoladas do sábado, 1 de
febreiro,  150 concertos
expansivos en 100 vilas,
aclamación do filme “Os
luns ao sol” con Vigo ao
fondo, éxito de “Trece
badaladas”, con Santiago
como inspiración. A ver
tamén a “Cidade de
Deus”... E máis: hoxe, 2 de
febreiro, casan os
paxariños. Está visto: a
vida vence á morte; os
ídolos caen. ♦♦

O exemplo de Pepe Caamaño

O Santiago dos anos 30 foi testemuña das andanzas de Pepe Caamaño, Castroviejo e os estudantes republicanos da FUE.



BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

TERTULIAS DO IEM
O Instituto de Estudios Miño-
ranos organiza un ciclo de ter-
tulias con destacados persoei-
ros da vida cultural galega.
Este venres 7 será Uxía Sen-
lle,historiadora da música ga-
lega, cantante e animadora de
diversos colectivos musicais,
a que vaia falar, presentada
por Bieito Legaspi,no hotel
Bahía-Baionadas 20:30 h. en
diante. Ao remate haberá un-
ha cea coa conferenciante, de
querer asistir pode facer a re-
serva, ingresando 15 euros
por persoa, na conta do IEM
2080-0035-15-0040014163
de Caixanova en Gondomar e
comunicalo na recepción do
hotel Bahía (telf. 986 385 004
con 24 h. de antelación.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

PACO OTI
Ata o 22 de febreiro a Casa
da Culturaalbergará a mos-
tra de cómic deste coñecido
deseñador, que ultimamente
andaba polo mundo do tea-
tro, e que o seu amigo Xa-
quín Marín recomenda visi-
tar e animar ao autor para
que continúe por este camiño
tan preciso e pouco doado.

CambrCambree
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
A sala de exposicións da

Biblioteca Municipal vai
acoller, ata o 18 de febreiro,
esta mostra fotográfica de
varios autores.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCOLATORRE
O pintor coruñés mostra os
seus cadros, ata o 19 de fe-
breiro, na nova sala de arte
A Carón do Mar(Praza do
Progreso 2 - 1º)

CormeCorme
■ ACTOS

SOLIDARIDADE
COS MARIÑEIROS
O venres 7 terá lugar unha
xornada de solidaridade orga-
nizada por Nós-UP que con-
tará cunha charla na que inter-
virá Ramiro Vidal Alvarin-
ho e Alfredo Varela, patrón
maior da confraría. Haberá un
recital poético a cargo de Io-
landa Castaño, Estívaliz Es-
pinosa, Celso Álvarez-Các-
camo e Abel Méndez Bue-
xeiro. Para rematar, haberá
actuacións musicais da man
do cantautor José Constenla
e das pandereteiras Algarei-
ras no café Alfaiate (Campo
da Leña 20) ás 20 h.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

SAFARI FOTOGRÁFICO
A agrupación cultural Ale-
xandre Bóvedavai proxec-
tar na súa sede (Linares Ri-
vas 49, 1º) diapositivas dos
safaris do 2002 e presentará
os safaris do 2003. Será es-
te sábado 8 ás 20 h.

■ CINEMA

CGAI
Continúa o Centro Galego
das Artes da Imaxe co ciclo
adicado á Nouvelle Vague
coa proxección de Os cur-
máns,realizada en 1959 por
Claude Chabrol e que po-
deremos ollar este xoves 6 ás
20:15 e o venres 7 ás 18:15;

O venres 7 tamén proxectan
Pierrot o tolo,do ano 1965 e
dirixida por Jean-Luc Go-
dard, que repetirán o sábado
8 ás 18:15; día este no que,
ás 20:45 pasarase Ao final
da escapada,do mesmo di-
rector e do ano 1959, que re-
pite proxección o luns 10 ás
20:15. O martes 11 e mérco-
res 12, ás 20:15 é a vez de Ju-
les e Jim, do ano 1961 e diri-
xida por Fançois Truffaut.

Todas as fitas subtituladas en
castelán. Máis información
en www.cgai.org.

■ CONFERENCIAS

PICASSONOVO
Con motivo desta exposición,
a Fundación Barriéacolle un
ciclo de conferencias nas que
se analizará, desde o punto de
vista teórico, as distintas eta-
pas do xove artista. Este xo-

ves 6 de febreiro, Robert Ro-
senblum, catedrático de Be-
las Artes da Universidade de
New York, falará sobre Picas-
so. París 1900. Ás 20 h. con
entrada de balde.

REFLEXIÓNS
SOBRE O23-F
Baixo o título de Considera-
cións xurídicas e constitucio-
nais sobre os acontecemen-
tos do 23 de febreiro de 1981
o ex-xefe da Casa Real Sabi-
no Fdez. Campo vai impartir
esta conferencia o venres 7 ás
20 h. na aula de cultura Caixa
Galicia organizada pola Fun-
dación de Interés Gallego.

LINGUA E CULTURA
Aagrupación cultural Alexan-
dre Bóvedaconvida a escoitar
ao presidente da R. Academia
Galega, X. Ramón Barreiro
Fdez., sobre este tema este
xoves 6 ás 20 h. na aula de
cultura Caixa Galicia(Médi-
co Rodríguez 2).

HISTORIA RECENTE DO
NACIONALISMO GALEGO
Bautista Álvarez, parlamen-
tario do BNG, vai falar o vin-
deiro xoves 13 ás 20:30 h. so-
bre este tema na sede da agru-
pación cultural Alexandre Bó-
veda(Linares Rivas 49).

■ EXPOSICIÓNS

GRÁFICA GALEGA
Esta mostra colectiva vai po-
der visitada no centro de arte

Atlántica ata finais de mes.

LUÍS SEOANE,
ACUARELAS
Organizada poa Fundación
Luís Seoanepara renderlle
unha pequena homenaxe a
Maruxa Seoane coas acuare-
las que, recentemente, ela
mesma doou á fundación, e
que abranxen desde os anos
50 ata o 79. No libro-catálogo
figuran as acuarelas acompa-
ñadas por textos de Xoaquín
Chaves, pintor e poeta; Paula
Fdez-Bañuelos, historiadora e
teórica de arte; e Rainer
Schiestl, acuarelista, pintor e
ensaista, ademais dun saúdo
da propia Maruxa. Ata o 28
de marzo na Casa da Cultura
Salvador de Madariaga.

A BATALLA DE ELVIÑA
ACasa da Cultura Salvador de
Madariagaacolle esta mostra
fotográfica, que recrea esta ba-
talla, ata o 16 de febreiro.

COSMONÁUTICA RUSA
A Casa das Cienciasacolle
esta mostra sobre o espacio.

ILUSTRACIÓNS
Esta é a mostra que podemos
ver sobre o traballo de Car-
los Montero na galería Arte
Imagenata o 12 de febreiro.

PIRANESI,
ARQUITECTO DEROMA
Ata o 1 de marzo, a sala de
exposicións Caixa Galicia
vai acoller esta mostra na

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

Vigo convértese en escenario
do mellor teatro alternativo
que se está a facer arestora no
Estado español e en
Latinoamérica. A partir do 7
de febreiro, coa estrea do

Ulises, de Triángulo
Producciones, os galegos
poden mergullarse nas táboas
máis experimentais por só
cinco euros. O festival remata
o 21 de marzo.♦

OutrOutr o xeito de facero xeito de facerteatrteatroo
O O TTrinquerinque

Está de xira polo noso país para
presentar o seu último traballo Ver-
dades como puños. En OURENSE
tocará este xoves 6 ás 22:30 h. na
sala Rock Club(Dr. Fleming 5); na
CORUÑA faráo na sala Mardi Gras
(Travesía da Torre 8) o venres 7 ás
22:30 h.; a sala Camawey(Cruz
Vermella 8) de PONTEVEDRA vaille
servir de escenario o sábado 8 ás
23:30 h.; en VIGO poderemos es-
coitalo o domingo 9 ás 22 h. na sa-
la Nashville(Carral 3). Máis infor-
mación en www.pornoautor.com.♦

El ChiviEl Chivi
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☞ CIDADE DE DEUS.
Cine brasileiro con ecos

de Hollywood, aínda que menos
edulcorado. A vida dun rapaz de
favela entre tableteos de metra-
lladora. Ben narrada e rodada.
Probabelmente a mellor fita da
carteleira galega destes días.

☞ ATRÁPAME SE PO-
DES. Un rapaz fuxe de

casa e convértese nun falsifica-
dor que se fai pasar por piloto
de avións, rico herdeiro e axu-
dante de fiscal. Ao tempo, un
policía séguelle os pasos para
prendelo. Comedia.

☞ O XARDÍN DA ALE-
GRÍA. Ao enviuvar, unha

muller descobre que o seu home
deixouna completamente arrui-
nada, de modo que, para non
perder a súa casa, amaña unha
solución: cultivar marihuana.

☞ TRECE BADA-
LADAS. Un escultor

(Juan Diego Botto) volve a San-
tiago para coidar da súa nai, pen-
dente de ingresar nun psiquiátri-

co. Das sombras aparecerá a
pantasma de seu pai (Luís To-
sar). Dirixe Xabier Villaverde.

☞ FELICES DEZASEIS.
En dous meses Liam cum-

prirá dezaseis anos e búscase a
vida na rúa para que cando a súa
nai saia da cadea non teña que
volver á vida de antes, aínda que
para iso ten que vender drogas.

☞ O SINAL. Uns mozos
ven un vídeo e en sete dí-

as morren, de modo que unha
xornalista familiar dun deles de-
cide investigar qué acontece, pe-
ro do decurso das pescudas ela
tamén ve o vídeo e está en peri-
go de morte. Medo previsíbel.

☞ APOCALYPSE NOW
(REDUX). Vietnam,

1969. Un tenente das Forzas
Especiais, Wilard (Martin She-
en), recibe o encargo de matar
o coronel Kurtz (Marlon Bran-
do). Viaxe ao fondo do horror
baseado en O corazón da escu-
ridade, de Joseph Conrad. No-
va versión do clásico, con máis

de tres horas de metraxe.

☞ O BARCO PANTAS-
MA. Un grupo de recupe-

radores de barcos localiza un
vello transatlántico perdido e
decide remolcalo, pero no inte-
rior da nave as pantasmas do pa-
sado cobran vida. Prescindíbel.

☞ AS DÚAS TORRES.
Continúa a saga do señor

dos aneis no seu segundo epi-
sodio. Comeza a guerra na Te-
rra Media entre o Poder Escuro
e unha alianza de homes, elfos,
hobbits e ananos.

☞ OITO MULLERES . O
asasinato dun industrial

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

☞ KAMCHATKA. Ce-
cilia Roth e Ricardo Da-

rín interpretan unha película de
fuxida. O golpe arxentino de
1976 convértese en fonte de
anguria e en atmósfera da pelí-

cula, con máis intensidade por
canto os militares a penas se
ven. A voz narradora é a do fi-
llo maior da parella.

☞ UNHA CASA DE TO-
LOS. Para conseguir un

traballo, un rapaz parisino vai
a estudiar a Barcelona cunha
bolsa Erasmus. Alí convive na
mesma casa con alumnos de
moitas nacionalidades. Topica-
zo sobre o multiculturalismo e
a nova Europa.

☞ OS LUNS AO SOL.
Vida e peripecias de va-

rios reconvertidos do naval
que non atopan emprego. Re-
trato da sociedade que non sae
na televisión. Levar prozac.

☞ O OUTRO LADO DA
CAMA . Cunha tempora-

da longa en carteleira, esta co-
media española está a emular o
éxito de Air-Bag. Ligues e infi-
delidades de dúas parellas mo-
zas. Boas interpretacións, humor
abundante e dous ou tres mo-
mentos de tirarse polo chan.♦

CarCar teleirateleira

Este venres
7 Uxía
Senlle

participa
nas tertulias

do IEN en
BAIONA.

Paco Oti
ten unha

mostra de
banda

deseñada
na Casa da
Cultura do

BARCO.

Óscar Cela participa na mostra fotográfica Imaxes Maiores
que podemos ollar en CAMBRE.

Na
Fundación
Luís Seoane
da CORUÑA
podemos
contemplar
unha mostra
das súas
acuarelas.
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que se poderá coñecer o tra-
ballo deste arquitecto.

DAVID MARSHALL
A galería Atlántica acolle
unha mostra das súas pintu-
ras e esculturas.

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

PICASSONOVO
A Fundación Barriépresenta
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 apre-
zar a evolución da súa forma-
cion 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 signi-
ficativa de obras deste perio-
do, que non foi exhibida ata o
momento. Ata o 17 de marzo.
Para máis información visitar
www.fbarrie.org.

■ MÚSICA

VOCES FEMENINAS
EN BRANCO E NEGRO
A Fundación Barrié reúne
neste ciclo diversas voces fe-
meninas contemporáneas de
texturas e procedencias diver-
sas baixo o denominador co-
mún da nudez formal: cinco
cantes arroupadas unicamente
por un piano. O martes 11 vai
actuar Cathy Jordan, acom-
pañada polos acordes de pia-
no de Feargal Murray, das
21 h. en diante. Máis informa-
ción en www.fbarrie.org.

■ TEATRO

ECOS DUN TEMPO E
DUN PAÍS
O Forum Metropolitanovai
ser o escenario desta represen-
tación que o Teatro do Atlán-
tico vai realizar este xoves 6.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

MOSTRA DE
ARTESANÍA GALEGA
No Centro Comarcalata o
14 de febreiro.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

RICARDO PENA
Mostra antolóxica sobre es-
te autor que podemos ollar
no C.C. Torrente Ballester.

■ TEATRO

DOMINGOS A ESCENA
Esta aposta polo teatro afec-
cionado do concello de Fe-
rrol leva ao centro cívico de
Caranza os domingos ás 19
h. Mariñeiro de terra é a
obra que G. T. Amistad vai
representar o domingo 9. O
16 poderemos ver a obra Só
para homesda man do gru-
po Oquetiqueiras.

LugoLugo
■ CONFERENCIAS

XORNADAS ABERTAS
DE TEOLOXÍA
Este xoves 6 conclúen estas
xornadas cunha charla so-
bre a relixión e as relixións
na España de hoxe. Será ás
20 h. no Círculo das Artes.

■ EXPOSICIÓNS

2 CULTURAS, UN
DIÁLOGO/2 KULTUREN,
EIN DIALOG
Ata o 28 de febreiro pode-
remos aprezar esta mostra
de cerámica na capela de
Sta. Maria, no Centro de
Artesanía e Deseñoe no
museo Provincial.

SANTIAGO ÁLVAREZ.
UNHA VIDA DE LOITA
O centro sociocultural Uxio
Novoneyraacolle esta mos-
tra de fotografías sobre a
súa traxectoria.

A SEGA ENCASTELA
AO LONGO DOS TEMPOS
Ata o 20 de febreiro temos
a oportunidade de visitar
esta mostra no museo Pro-
vincial os galegos partici-
paban na sega en Castela.

CONCHITAMONTENEGRO
O Edificio Multiusos da
Xunta acolle unha mostra
das súas pinturas.

CAMIÑANTES
Teresa Gómez expón baixo
este título unha serie de escul-
turas en madeira. Na sala
Amaranteata o 15 de febreiro.

SEÑOR JOSÉ
No Laboratirio do Doutor
Faustrol poderemos ver unha
mostra de tallas de madeira.

ALEJANDRO COSTA
As súas obras van poder ser
visitadas na galería Nova
Rúa Arteata o 11 de febreiro.

ROBERTOGONZÁLEZ
A sala Clérigosacolle ata o
11 de febreiro unha mostra
do seu traballo.

MAREA NEGRA,
NUNCA MÁIS
Mostra fotográfica sobre
este tema dePedro Agrelo,
Xosé M. Albán, Simón
Balvís, Santy López, Xóse
Marra, Xesús Ponte e J.
Vázquezno Mesón do For-
no (Río Ser 12)

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

JUAN SONEIRA
O ateneo Santa Ceciliaaco-
lle unha mostra, ata o 10 de
febreiro, na que poderemos
ver as súas pinturas.

NarónNarón
■ EXPOSICIÓNS

OS ECOLATAS
¿Axúdasnos a salvar o plane-
ta? Este é o título da mostra
que acolle o Auditorio Muni-
cipal ata o 15 de febreiro.

OleirOleir osos
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
O CEIDA, na sede do Cas-
telo de Sta. Cruz,abre esta
mostra de fotografía subma-
rina, que recolle os traballos
de Xosé Luís González,ata
o 22 de febreiro. De luns a
venres de 18:30 h. a 21 h. e
os sábados de 11 a 13:30 h.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

LAURA RODRÍGUEZ
A escultora, natural de Cam-
polameiro, estivo na Escola
de Canteiros de Poio e no
Obradoiro de Cerámica e Al-
farería de Dep. de Pontevedra
e formou grupo, Arrias Mol-
des,con Acisclo Manzano e
Manuel Freire. Agora mostra
as súas obras, na galería Vi-
sol, ata o 28 de febreiro.

OS AMORES INVISIBLES
As pinturas de Manolo Za-
plana van estar pendura-
das, ata este domingo 9 de
febreiro no Centro Cultural
de Deputación.

150 ANOS
DE FARO DE VIGO
Esta mostra sobre este coñe-
cido xornal fai un repaso da
historia recente. Poderemos
visitala na aula de cultura

Caixanovaata o 1 de marzo.

PANCHO CASTELO
Dentro do ciclo Os nosos
artistas poderemos ver as
súas esculturas no Ateneo
ata o 27 de febreiro.

XABIER RIOMAO
As súas pinturas poden ser vi-
sitadas no Museo Municipal.

GRAFITOS, TINTAS E
ACUARELAS
Luis Gabotto expón os seus
debuxos, ata este domingo 9
de febreiro, no Centro Cul-
tural da Deputación.

AS ESTACIÓNS
ESQUECIDAS
As obras de Odilo Mojón
están expostas baixo este tí-
tulo na Casa da Xuventude.

SOCORROVÁZQUEZ
Poderemos ollar as súas pin-
turas na galería Studio 34.

COLECCIÓN DE TRENS
Os ferrocarrís de Pacheco
Outeiriño poden ser visita-
dos no Centro Cultural da
Deputación.

DE ELLAS
Anna Bordonada coas súas
fotografías pon en evidencia
as incomodidades ás que es-
tán sometidas as mulleres e
que, moitas veces, se presen-
tan baixo apariencia agrada-
bel; Marta Espinach pre-
senta na súa pintura mensa-
xes e información a xeito de
xeroglífico que obriga a rein-
terpretar a información; e
Anna Olivella utiliza acrícli-
cos con cera e ausencia de
cor sobre madeira conseguin-
do unha apariencia fotográfi-
ca, criando un ar irreal que si-
túa a obra entre a figuración e
a abstracción. Tres mozas ca-
talás que presentan por vez
primeira a obra no noso país,
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.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O venres 7 de febreiro ache-
garánse ata o Conservatorio
Profesional de Música ás
20:30 h. para ofrecer unha
concerto baixo a batuta de
Hansjörg Schellenberger.

■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Sarabela Teatrovai repre-
sentar estra obra no teatro
Principal do xoves 6 ao sá-
bado 8 ás 20:30 h.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

O PROCESO CREATIVO
DE CELA
Ata o 28 de febreiro, a fun-
dación Camilo J. Celaacolle
esta mostra sobre o literato
na súa sede en Iria Flavia.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

SALÓN INTERNACIONAL
DO LIBRO INFANTIL E
XUVENIL
Este sábado 8 remata no Pa-
zo da Cultura, que é onde se
está a celebrar a IV edición.

ARTISTAS CONTRA
A MARÉ NEGRA
A Praza da Verduraservirá de
marco para esta mostra, este
venres 7, de 17 a 23, e sábado
8, de 11 a 14 e de 17 a 21 h. A
iniciativa consiste na creación
dunha obra colectiva aberta a
todos os cidadáns e que ten
como obxectivo render home-

naxe ao mar e expresar a re-
pulsa pola maré negra. Os
fondos recadados destinaran-
se a Greepeace para que ela-
bore un estudio sobre o im-
pacto medioambiental causa-
do polo accidente do Prestige.
Entre os artistas participantes
estarán Agustín Ibarrola,
Eduardo Sanz, Feito, Alfre-
do Alcaín, Julio López Fdez,
José Mª Yturralde, Jordi
Teixidor, Esther Ferrer, Jo-
sep Guinovart, Alfonso Su-
casas, Rafael Canogar, Joa-
quín Vaquero Turcios, Ma-
nuel Alcorlo, Din Matamo-
ro, Miguel Anxo Prado... As
obras estarán asinadas por de-
trás, sendo anónimas ata o
momento da compra, que se
poderá facer por 20 euros. Te-
léfonos de contacto 629 818
199 (Antón Sobral) ou 654
325 900 (Losido)

■ CINEMA

27 BICOS ROUBADOS
Dentro do ciclo titulado Olla-
das de muller,vaise proxectar
no teatro Principal esta fita.
Será o luns 10 ás 20:30 h.

A NOIVA DE
FRANKENSTEIN
Dirixida por James Whale
(EE UU, 1935), será pro-
xectada polo cine-clube no
Espacio para a Arte de Ca-
ja Madrid o mércores 12 ás
20:30 e 22:15 h..

■ EXPOSICIÓNS

DEBUXOS DA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA
Ata o 2 de marzo, o edificio
Sarmiento acollerá esta mos-
tra composta pola Colección
Rodríguez Moñino-Brey. 

VALLE INCLÁN E
PONTEVEDRA
Esta mostra, que pode ser
visitada no pazo Mugarte-
gui, trata de resaltar a vida e
o traballo do literato en re-
lación coa cidade do Lérez.

FRANCISCOLLORÉNS
O pintor (A Coruña 1874 -
Madrid 1948) é obxeto dun-
ha mostra na Fundación
Caixa Galicia (Café Mo-
derno). A través dos seus
debuxos e bocetos, cheos de
frescura e espontaneidade,
podemos seguir a traxecto-
ria do artista, pensionado en
Italia, de viaxe polos Países
Baixos, nas súas periódicas
estancias na Galiza ou no
seu estudo en Madrid. Ata o
28 de febreiro.

JAVIER CLAVO
Este pintor innumerable,
debuxante formidable e ex-

quisito, que non se pode en-
cadrar dentro do realismo
academicista senón máis
ben dentro dun informalis-
mo matierista, vai ter aber-
ta unha mostra no Espacio
para a Arte Caja Madrid
ata o 17 de febreiro.

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchezque po-
demos visitar, ata o 8 de fe-
breiro, nas salas Caixanova.
Un percorrido polo sufri-
mento dos máis pequenos e
dos adultos que viviron toda
a súa vida conflitos armados
de diversas partes do mundo.

■ TEATRO

DOMINGOS DOPRINCIPAL
Volve este clásico programa
infantil ao teatro Principal,
da man do Concello, onde as
crianzas, ademáis de espec-
tadores, tamén actuarán co-
mo críticos. Este domingo 9
será o grupo de Burgos Fan-
tasía en negroos que esce-
nifiquen a obra La aventura
de una vocal presuntuosa
para un público de máis de 6
anos.O domingo 16 e luns
17, Talia Teatro vai levar ás
táboas a obra Menos lobos,
dirixida a maiores de 6 anos.

QuirQuir ogaoga
■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS
Esta mostra de Amnistía In-
ternacional vai poder ser
visitada na Casa da Cultura
ata o 14 de febreiro.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

YAGO
A programación cinemato-
gráfica desta sala (rúa do Vi-
lar 51-53) abranxe un ciclo
de cinema arxentino entre o
xoves 13 e o luns 17. Todas
as proxeccións son ás 18 h.,
20:15 h. e 22:45 h. e o prezo
das entradas varía entre 3 e
4,25 euros. Información en
www.salayago.com.

O CINE DE E.
GRANELL. IMAXES
SOÑO EN LIBERDADE
Esta mostra poderá ser visi-
tada na sede da Fundación
Granell durante este mes.

■ EXPOSICIÓNS 

MANOLO RIVERA
Colga os seus lenzos na ga-
lería José Lorenzodo 7 ao
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pregámos-
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Presentarán o seu novo espectáculo
Todo por que ríasen OURENSE, no
Pazo Paco Paz,o domingo 16 de
marzo ás 20 h; en SANTIAGO , no
Multiusos de Sar,o martes 18 e
mércores 19 de marzo ás 21 h; en
VIGO, no CC Caixanova,o xoves
20, venres 21 e sábado 22 ás 21 h. e
o domingo 23 ás 20 h; en LUGO, no
Pazo Universitario de Deportes,o

martes 25 e mércores 26 ás 20:30 h;
e na CORUÑA, no Coliseum,o sába-
do 28 e domingo 29 ás 21 h. e do-
mingo 30 ás 20 h. Os prezos abalan
entre os 25 e 45 euros e xa se poden
conseguir as entradas nos telf. 986
110 500, para a provincia de Ponte-
vedra, e 902 504 500 para o resto,
de 9 a 20 h. de luns a sábado, non
sendo festivos.♦

Les LuthiersLes Luthiers

Laura
Rodríguez
mostra as

súas
esculturas
na galería

Visol de
OURENSE.
Á dereita

Homenaxe
a Picasso,
escultura
en pedra

policromada.

Javier
Vargas &

Espíritu
Celeste

tocan na
sala Nasa

compostelá
este xoves 6

Marcos Teira
dá un recital
flamenco o
sábado 8
na Nasa de
SANTIAGO.



Nº 1.010 ● Do 26 de

27 de febreiro. Del di Idoia
Verdini que ten unha pince-
lada audaz e unha persona-
lisima utilización da cor
que plasma nun brillante
cromatismo onde as cores
se mesturan a golpe de sen-
timento.

CARLOS RIAL
Na galeria SCQpode ser visi-
tada unha mostra das súas es-
culturas ata o 26 de febreiro.

COLECTIVA
Unha mostra de varios artis-
tas galegos vai poder ser visi-
tada no c. sociocultural de
Fontiñasata o 22 de febreiro.

SIN TI
Este é o título da mostra
que Carlos Capeán ten
aberta na galería Trinta.

OLLADAS CÓMPLICES
O CGAC inicia con esta mos-
tra unha serie que ten á sáu
propia colección  como ponto
de partida. O estudo dos fon-
dos permite plantexa historia
en base a un argumento, dan-
do pé á organización de catro
exposicións: Olladas Cómpli-
ces, Agardando unha chama-
da, Pegadas de luze Xogos de
escala,que incluen pezas da
colección da Fundación ARCO

e doutras privadas como a de
Helga de Alvear. Olladas
cómplices,integrada por 19
artistas de diferentes países,
analiza a importancia da vista,
da forma de ollar e, na mostra,
as pezas establecen xogos de
olladas entre elas e co exterior.
Ata o 6 de abril.

X.L. VÁZQUEZ IGLESIAS
Ten unha mostra, titulada
As pontes: un símbolo de
unión ao longo da historia,
que se pode ollar na sede do
Colexio de Arquitectos.

RELEVOS
O Auditorio de Galiciaaco-
lle esta mostra, promovida
por Caja Madrid, durante
todo o mes.

MONCHO BORRAJO
A galería Paloma Pintos
acolle unha mostra do hu-
morista na súa faceta pictó-
rica, ata o 21 de febreiro.

E(48)3
Este é o título dunha mostra
colectiva onde poderemos ver
os traballos dunha serie de ar-
tistas novos. Ata o 20 de fe-
breiro na galeríaEspacio 48.

BALDO RAMOS
As súas pinturas poden ser
contempladas na galería Ci-
tania ata o 27 de febreiro.

MANUEL PESQUEIRA
A Casa da Parraacolle unha
mostra da súa obra pictórica.

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

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. Granellata o
10 de febreiro.

LUIS LORENZO
Ten unha mostra de pintura,
titulada Máis vetas,no ho-
tel Porta do Camiño orga-
nizada pola galería José Lo-
renzo, ata o 10 de febreiro.

1935-1936
“COMPOSTELA”
Berros, oficios, servicios, ce-
rimonias e sucedidosa tra-
vés dos debuxos de Francis-
co Vázquez Díaz “Com-
postela”, no Museo das Pe-
regrinacións, onde perma-
necerá ata o 9 de febreiro.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 6 será Hansjörg
Schellenbergquen a dirixa
e toque o oboe nun concerto
no que interpretarán obras
de Haydn, Dorati e
Brahms. Ás 21 h. no Audi-
torio de Galicia(www.audi-
toriodegalicia.org)

JAVIER VARGAS &
ESPÍRITU CELESTE
Esta banda, que pode ser

considerada un tributo ao
rock arxentino, está forte-
mente influída polas viven-
cias do seu líder, fillo de emi-
grantes arxentinos que ao re-
gresar ao seu país atópase
coa música que se está a fa-
cer aló en festivais de rock
Pin-up ou no emblemático B.
A. Rock. Estarán na sala Na-
saeste xoves 6 ás 22 h.

ACADEMIA KOMITÁS
Ofrecerán un concerto no
auditorio da Universidade
este xoves 6 ás 20:30 h.
MARCOSTEIRA
O sábado 8 das 23 h. en dian-
te estará na Nasa para nos
mostrar o seu último traba-
llo: Punta de Cabío. A guita-
rra flamenca marca este tra-
ballo inspirado nas vivencias
do propio compositor cando
era rapaz. Música que trata
de reflexar sentimentos e si-

tuacións vividas desde os ha-
bituais paus do flamenco que
consegue unha calidez e ori-
xinalidade pouco frecuentes.

■ TEATRO

RATMAN E BOBYN
Este xoves 6 e o venres 7
no teatro Principal ás 22 h.,
a compañía Bacana vai su-
bir ás táboas esta obra.

FEIRANTES
Esta obra escrita por Álva-
ro Cunqueiro vai ser re-
presentada na sala Yagoda
man de Teatro do Noroes-
te este xoves 6 ás 11:30 h.

A MORTE E A DONCELA
Esta peza teatral, escrita
por Ariel Dorfman, que re-
presentará Librescena pro-
duccións na sala Yago o
xoves 6 e venres 7 ás 20:30
h., o sábado 8 ás 22:30 h. e
o domingo 9 ás 19 h.

CATRO CONTOS
DA CHINA
A compañía Cachirulo vai
levar ao escenario da sala
Yago esta obra para maiores
de 5 anos. O sábado 8 ás 15
h., o domingo 9 ás 12:30 h. e
o luns 10 e martes 11 ás 11 h.

AS OBRAS COMPLETAS
DE WILL SHAKESPEARE
A compañía Librescena
vai representar esta obra na
sala Yagoo mércores 12 e o
xoves 13 ás 11:30 h.

DOÑA ROSITA
LA SOLTERA
Esta coñecida obra de Fede-
rico García Lorca vai ser re-
presentadaa da man de Tea-
tro del Norte (Asturias) do
xoves 13 ao sábado 15 no te-
atro Galán.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

X.M. TOMÉ
Mostra da súa pintura na ga-
lería Trisquel e Medulio,on-
de permanecerá ata o 8 de fe-
breiro. Del dí S. García Bo-
daño “Unha pintura áspera e
traxica, na que apenas alen-
tan uns seres humanos diante
dun fondo de lusco e fusco,
valeiro de paisaxe e carrega-
do dunha mesta pesadume”

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO TERROR
O CC de Valadaresorganiza
actividades para os máis pe-
quenos. Aos que lle guste pa-

sar un pouco de medo, o sába-
do 8 ás 18 h., o centro conver-
tirase nunha Casa do terror.

SESIÓN DE BAILE
O CVC Valadaresorganiza
ese evento coa actuación do
dúo Siluetapara o domingo
9 das 17:30 h. en diante no
auditorio do centro. Os so-
cios entran de balde e os
non socios aportan 3 euros.

■ CINEMA

MERECEDORAS
DE ÓSCAR
Dentro deste ciclo podere-
mos ver, na aula sociocultu-
ral Caixa Galiciaás 18 h.,
este xoves 6 O Círculo, fita
do iraniano Jafar Panahi,
gañador da Palma de Ouro
no festival de Cannes, que
trata sobre a vida de mulle-
res que deben buscar un
medio para sobrevivir.

CONAN O DESTRUTOR
O colectivo Nemode fantasía
e ciencia fición organiza o
seu XIII ciclo de vídeo. Des-
ta volta poderemos ver a fita
de Richard Fleischer este
xoves 6 ás 21:30 h. no café
Uf (r/ Pracer). Máis informa-
ción en http://nemo.hop.to

■ EXPOSICIÓNS

ISIDOROBROCOS E
FAMILIA
Mostra de Isidoro Brocos
(Santiago 1841-1914) que
cultivou o relevo histórico e
relixioso sendo o máis intere-
sante del o ter introducido o
costumismo na escultura ga-
lega. Modesto Brocos (San-
tiago 1852-1935) emigrou
cando novo a Sudamérica
onde comeza como ilustrador
de revistas e gravado ren ma-
deira e cobre, deixou atrás
unha escola pictórica e espe-
cialmente gravadores. Na sa-
la de exposicións Caixa Gali-
cia vai ata o 7 de marzo.

ALICIA GONZÁLEZ
Colga os seus óleos sobre
táboa, tratados con técnicas
mistas, na galería Sargade-
los desde este xoves 6 ata o
20 de febreiro.

J.A. HERNÁNDEZ-DÍEZ
Artista venezolano que toma
elementos de a cotío para
xenerar novas estruturas de
pensamento que nos permi-
tan reflexionar, con ironía e
humor, sobre a sociedade de
consumo, por exemplo as
fotografías con nomes de fi-
lósofos. Seguindo nesa liña
de transpoñer os conceptos
presenta, na galeria Ad Hoc,
a mostra Favoritos, integra-

da polos traballos basados
en arquivos musicais en for-
mato mp3. Do 6 de febreiro
ao 15 de marzo.

XAVIER MAGALHÃES
A galería Chroma expón,
ata o 19 de febreiro, unha
mostra das súas pinturas.

COLECTIVA
L. Portela, Xavier Ríos,
Manolo Pizcueta, Álex Cal-
vo e Agustín Bastóncolgan
as súas pinturas na galería
DUA2 ata o 28 de febreiro.

TRANSORGANIC
Este é o nome do colectivo
formado por Carmen Pla-
tero e Mónica Vila que in-
vestiga a prática postmo-
derna e os novos medios.
Esta mostra reflite unha
mestura entre a cultura xo-
ve e a arte contemporánea.
Ata o 24 de febreiro na Ca-
sa da Xuventude.

JARDINES
Este é o título da mostra
que Ana Fernández ten
aberta na galería VGOata o
12 de febreiro.

RESTAURANDO
A CATEDRAL
Conservar, restituír, cons-
truír é o subtítulo desta mos-
tra que a sala de exposicións
do Colexio de Arquitectos
(Marqués de Valadares 23)
acolle ata o 23 de febreiro.

ÍÑIGO ROYO
A galería Bacelos(Progre-
so 3) ten aberta unha mos-
tra coas súas fotografías,
vídeos e instalacións ata o
19 de febreiro.

ANTONIO PALACIOS
A Fundación Nautilusacolle
unha mostra cos debuxos des-
te arquitecto, que tanto influíu
na arquitectura da cidade.

FRANCISCOSANTORO
Na galería El rincón de los
artistaspoden verse os seus
traballos xunto con obras
de diversos autores gale-
gos. Ata o 15 de febreiro.

J. RODRÍGUEZ GARCÍA
A Casa do libroofrece un-
ha mostra dos seus óleos
ata o 27 de febreiro.

COLECTIVA
A galería Arte Nova (P. da
Princesa 3) ofrece unha
mostra de pintura de A. Da-
tas, J. Pacheco, Laxeiro,
Mercedes Grova, Merce-
des Ruibal, A. Pérez Bellas,
e A. Abad, asi como escul-
turas de Ángeles Vallada-
res, Adonis Escuderoe Xo-

PREMIO DE NOVELA MANUEL
GARCÍABARROS
O concello da Estrada, en colaboración
coa consellería de Educación e a edito-
rial Galaxia, convoca este premio co ob-
xectivo de dar a coñecer a figura de Ken
Keiradesasí como de potenciar a cultura
galega. Poderase participar con obras,
orixinais, inéditas e escritas en galego,
presentadas por sextuplicaco en papel ta-
maño folio ou holandesa, mecanografa-
dos a dobre espacio antes do 21 de mar-
zo na Casa do Concello (pr/ da Constitu-
ción 1 -36680 A Estrada). Os traballos
presentaranse baixo lema e, nun sobre
fecho, adxuntaranse os datos do autor. O
premio terá unha dotación única de
9.015 euros e será fallado nun acto pú-
blico que se vai celebrar o 20 de xuño no
salón de plenos da Estrada. Máis infor-
mación en www.aestrada.com.

I CERTAME COREOGRÁFICO
O IGAEM vén de convocar este concur-
so coa finalidade de dar a coñecer novos
valores coreográficos e estimular a acti-
vidade do sector. Dotado con premios de
3.000, 1.800 e 1.200 euros, ademais da

coprodución dalgún dos espectáculos,
poderán participar todas aquelas coreo-
grafías orixinais ou estreadas no ano
2002-03 que non foran premiadas ante-
riormente, interpretadas por entre 3 e 6
persoas, de non máis de 15 minutos de
duración. Entregarase unha gravación no
IGAEM en formato VHS antes do 1 de
marzo, xunto cunha ficha onde figuren
todos os datos artísticos e de montaxe.
Cada coreógrafo deberá aportar un rexe-
dor de escena que indique efectos de luz,
niveis de son, pausas, etc; ademáis de fa-
cilitar os planos de luces (máximo de 15
efectos) e distribución de elementos es-
cenográficos. A música presentarase en
CD. O xurado escollerá unha serie de
obras finalistas que se representarán no
Salón Teatrode Compostela o 5 de abril
nunha gala. Para máis información cha-
mar ao telf. 981 577 126.

CURSO DEDRAMATURXIA
AAADTEG convoca este curso impartido
polo chileno Marco Antonio de la Parra de-
nominado Creatividade Dramatúrxica:
teoría e práctica. Terá lugar entre o 17 e o
21 de febreiro de 10 a 14 h. en Composte-

la. O número de prazas é de 15 e o prezo
do curso é de 60 euros para os socios e de
120 para quen non o sexa e o prazo rema-
ta o 12 de febreiro para os socios e o 13 e
14 para o resto. O pagamento farase por
trasferencia bancaria a nome da AADTEG
no nº de conta 2091-0348-15-3040009198,
especificando no concpeto o Nome do so-
licitante, Curso de Dramaturxia.

CURSOS DOC.V.C. VALADARES
Esta asociación veciñal de Vigo amplía a
súa oferta de cursos ao que se poden ins-
cribir socios e non socios na secretaría do
centro en horario de oficina ou chamando
ao telf. 986 467 053. Haberá un curso de
Iniciación á Fotografíapara todas as ida-
des, impartido por Alberto Costas,con
prezos de 11 e 17 euros para socios e non
socios respectivamente. Para os que quei-
ran aprender a Tocar a Pandeireta,orga-
nizan un curso de iniciación que terá lu-
gar os mércores de 17:30 h. a 19:30 h. do
26 de febreiro en diante por un prezo de
entre 6 e 9 euros. Tamén vai haber Clases
de Pianopara todas as idades e nos niveis
elemental e grao medio, impartido pola
mestra África Álvarez, por un prezo de

entre 15 e 21 euros que darán a comezo
en canto haxa un número mínimo de per-
soas anotadas. Vaise impartir un Curso de
Decoraciónde 50 horas de duración con
horario de 19:30 h. a 21 h. os venres ou
sábados pola mañá; aprenderase sobre a
distribución, téxtiles, iluminación, cores e
decoración, mobles e estilos e ideas prác-
ticas de decoración.

RELATO DE AVENTURAS ANTÓN
AVILÉS DETARAMANCOS
O concello de Noia convoca este certa-
me, ao que poderán concorrer con rela-
tos de aventuras persoas de calquera na-
cionalidade con único traballo en galego
de tema libre e inédito. A obra terá unha
extensión de entre 70.000 e 100.000 ca-
racteres e presentarase por cuadruplica-
do en exemplares separados, mecano-
grafados por unha soa cara, debidamen-
te grampados ou encadernados cun lema
e baixo plica. O prazo de admisión de
orixinais remata o 6 de marzo no Con-
cello de Noia (Rosalía de Castro 2 -
15200). O premio será de 300 euros así
como a publicación da obra gañadora e
o fallo darase a coñecer o 6 de abril.♦
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Mostra de
Isidoro e
Modesto

Brocos na
Sala de

Exposicións
de Caixa

Galicia en
VIGO.

Mark Olson,
Victoria

Williams
& The

Creekdippers
tocan no

Código de
Barras de
VIGO este
sábado 8.
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sé Rivada,entre outros.

JOSÉ DEGUIMARÃES
O máis internacional e consa-
grado artista portugués pre-
senta a súa primeira mostra re-
trospectiva feita no noso país.
A frescura, inxenuidade dos
seus cadros está presente en
centos de museos de todo o
mundo e as súas esculturas ur-
banas engalanan cidades de
todos os continentes. Amostra
recolle 54 obras entre pintu-
ras, esculturas, collages e de-
buxos que abranxen un perco-
rrido completo pola traxecto-
ria deste trascendental artista.
Os seus traballos sorprenden
pola súa forza, imaxinación e
intensidade colorista que da
vida a personaxes de clara ins-
piración animal. Na sala de
exposicións do C.C. Caixano-
vaata o 2 de marzo.

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

LAXEIRO,
OBRA GRÁFICA
Exposición formada por ca-
tro carpetas de gravados
(Seis gravados calcográ-
ficos do mundo de Laxeiro,
1981; En torno a la pintura,
1992 –texto e gravados–;
Nadal 93. Calcografías de
Laxeiro, 1993; Trilogía,
1995), feitas na súa derra-
deira época e na que mostra
a vertente máis madura,
máis lúdica e menos dramá-
tica do pintor. Poderemos
disfrutar deles na sede da
súa Fundación, na Casa das
Artes,ata o 16 de febreiro.

O FEMININO NA
PINTURA GALEGA
Avisión da muller a través da
pintura galega na galería de
arte Saga. Ata o 10 de marzo.

GRANÍTICAS ESTRELAS
Mostra coa que a galería Ch-
roma (Florida 34) comeza a
súa andanza. Está formada
por obras de 24 artistas gale-
gos de recoñecido prestixio.

ATLÁNTICA 1980-1986
A transición española trouxo
unha efervescencia creativa
pouco común en todos os ei-
dos da cultura. Galiza non es-
tivo á marxe. No ano 1980

naceu Atlántica,colectivo de
artistas e intelectuais unidos
por unha vontade común de
renovación que logrou que as
súas obras transcederan a ni-
vel internacional. R. Baixe-
ras, I. Basallo, L. Borrajo,
X. Cabanas, C. Corredoira,
A. Datas, M. Facal, J. Frei-
xanes, A. Goyanes, A. Gue-
rra, A. Huete, M. Lamas, A.
Lamazares, F. Leiro, J. Lo-
deiro, F. Mantecón, Q. Mar-
telo, M. Moldes, G. Mon-
roy, A. Patiño, R. Patiño, S.
Rivas, M. Ruibal, M. Vasco
e X. Vázquezson os artistas
representados nesta mostra
que o Museo de Arte Contem-
poránea de Vigo(MARCO)
elexiu para a súa inaugura-
ción. Ata o 30 de marzo.

CARDINALES
O edificio do MARCO antes
foi Cárcere e Pazo de Xusti-
za. Esta exposición inspírase
nesta tipoloxía arquitectónica
e quere celebrar a transfor-
mación 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. Lars-
son, E. Männikkö, M. Me-
lian, Muntadas, C. Nieuwn-
huis, T. Oursler, S. Prego,
G. Romano, A. Sala, G.
Scheider, N. Chöffer, A. Si-
mon, M. Soto, P. Tudelae
E. Valldoserason os artistas
que participan nesta mostra.
Ata o 15 de febreiro. 

■ LEITURAS

NOITE DE VORACES
SOMBRAS
É o libro de Agustín Fernán-
dez Pazque será apresentado
polo autor, coa participación
de Gonzalo Navazae Ma-
nuel Bragado,este venres 7
ás 20 h. na librería Cervantes
(Policarpo Sanz 27).

■ MÚSICA

LA CORTE DEL FARAÓN
Este xoves 6 ás 20:30 h. a
Compañía Clásica de
Zarzuela vai levar este es-
pectáculo ao escenario do
CC Caixanova.

MARK OLSON,
VICTORIA WILLIAMS
& THE CREEKDIPPERS
A sala Código de Barras
(Avda. Europa 32) vai acoller
a única actuación no país des-
ta banda estadounidense, que
o sábado 8 das 23 h. en dian-
te presentará o seu disco De-
cember’s Child. Folc con ra-
íces próximas ao country, ba-
seado na honestidade e orgu-
llo duns músicos experimen-
tados mais alonxados de ve-
leidades comerciais. As en-
tradas (15 euros adiantada)
pódense comprar en Elepé,
Columna, Gong, Diskópolis
e Honky Tonk, en Vigo;
Peggy Records,en Ourense;
Gong,en Santiago; e Noni`s,
na Coruña. Máis información
en www.creekdipper.com.

TTT
Grupo folc de corda que es-
tará este xoves 6 no Ensan-

che (Igrexa de Santiago 1). O
martes 11, neste mesmo lo-
cal, estará Xon de Vilaxoán
con La Comediaa partir das
22:30 e con entrada libre.

SUGAR MOUNTAIN
O grupo pontevedrés, con
pousos de Altman Brothers,
Freeou Linyra Skynyra,esta-
rá na sala Remache(Urzaiz
1) este sábado 8 ás 23:30 por
3 euros. Máis información en
www.sugar-mountain.net.

■ TEATRO

ULISES
Triángulo Producciones
leva ás táboas esta obra
dentro do II Festival de Te-
atro Alternativo o venres 7
no Auditorio do Concello.

LIGAZÓN
The Pinga Teatrovai estar
no CC Caixanovacon esta
produción baseada no traba-
llo de Valle-Inclán o sába-
do 8 e domingo 9. Informa-
ción en www.caixanova.es.

AMADÍS DE ALGURES
Esta proposta para toda a fa-
milia vai chegar ao CC Caixa-
novada man de Artello Tea-
tro o venres 15 e sábado 16.

COPENHAGUE
Unha historia tecida arre-
dor do encontro que tiveron
nesta cidade dous científi-
cos dez anos despois da
bomba atómica en Hiroshi-
ma; teñen en común que as
súas investigacións fixeron
posíbel a fabricación da
bomba. Michael Frayn
constrúe a obra sobre o
interrogante da utilidade da
ciencia na cara devastadora
da guerra. Chega ao CC
Caixanovao mércores 12
ás 20:30 h. unha versión di-
rixida por Román Calleja.

VV ilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

VII B IENAL
INTERNACIONAL DE
GRAVADO
Esta mostra que Caixanova
achega ata a sala A. Rivas
Brionesvai poder ser visi-
tada ata o 25 de febreiro.

■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Matarile Teatro vai repre-
sentar esta obra na Casa da
Cultura o venres 7.

BragaBraga
■ CINEMA

OS FILMES
QUE EU NÃO VI
Este ciclo está a se desenvol-
ver no Espaço Alternativo
PTe ofrécenos a oportunida-
de de ver películas como O
delfim de Fernando Lopes,
ambientada no Portugal dos
anos 60, o luns 10; o martes
11 proxectarase Em Volta,
dirixida or Ivo Ferreira, on-
de tece unha historia de en-
contros e desencontros sobre
a necesidade de fuxir; a fita
de Manoel de Oliveira, O
princípio da incerteza, onde
catro destinos se entrecru-
zan, vaise proxectar o mér-
cores 12; o xoves 13 podere-
mos ver Esquece tudo o que
te disse, de António Ferrei-
ra, historia de amores, odios,
separacións e reencontros.

BarBarcelonacelona
■ MÚSICA

MARFULL &
NUNCA MÁIS
O novo grupo de Uxía Pe-
dreira, directora do Conser-

vatorio de Música Folque de
Lalín, realizará este venres 7
un concerto no Festival Tra-
dicionarius organizado polo
CAT. Alí estarán presentes
membros da Plataforma
Nunca Máis de Barcelona.

AlacantAlacant
■ ACTOS

PRESTIGE
Este xoves 6 de febreiro ás 20
h. celebrarase unha concen-
tración de repulsa pola xes-
tión e consecuencias do afun-
dimento do Prestige. Será na
praza de Touros e está convo-
cada pola plataforma cidadá
Nunca Máisde Alacant.

MadridMadrid
■ TEATRO

ESCENA
CONTEMPORÁNEA
Festival Alternativo de las Ar-
tes Escénicas. Ata o 24 de fe-
breiro, este certame acollerá
as propostas máis innovado-
ras dentro do teatro, a danza e
a performance. Cinco salas
(Cuarta pared, Teatro Pradi-
llo, Ensayo 100, El canto de la
cabra e La Nave de Camba-
leo, ademais dalgún lugar pú-
blico) aúnan esforzos para
ofrecer espacio e  tempo a cre-
adores que queren cuestionar
o convencional, buscar outras
referencias e desenvolver no-
vas posibilidades. Está organi-
zado en cinco ciclos: Nuevas
Dramaturgias, Danza Hoy,
Madrid Escena, Ciclo Autor y
Teatro para Navegantes.

TTorrorr elavegaelavega
■ ACTOS

FESTIVAL DE INVIERNO
Torrelavega convirtese nun
foco de interese cultural en
Cantabria. A oferta deste cer-
tame é variada e ampla: tea-
tro, música clásica, jazz e,  ca-
baret. Ata o 23 de febreiro.♦

IV SALÓN INTERNACIONAL DO
LIBRO INFANTIL E XUVENIL
www.salondolibropontevedra.org

Páxina electrónica do Salón do Libro que
se celebra do 2 ou 8 de febreiro no Pazo
da Cultura de Pontevedra. A páxina con-
ta con información das exposicións de li-
bros, imaxes e instalacións, o programa e
as actividades.♦
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■ Licenciado, con ampla experien-
cia, dá clases particulares ou a gru-
pos de Física e materias afíns (Termo,
Mecánica, etc.) a estudantes univer-
sitários de Enxeñerias, Peritos, CC
do Mar, Química, Física. Tamén de
materias de ciencias (física, química,
matemáticas, tecnoloxia, informática,
etc.) a estudantes de ESO e bacharela-
to. Zona de Vigo e Val Miñor . Telfs.
659 142 836 ou 986 222 318.

■ Vendo chalet adosado en Mos
(Pontevedra). Dous andares, garaxe
e servizos comúns. Telf. 600 835 981.

■ Compro o volume 3 das Obras
Completas de Vicente Risco, “Etno-
grafía” (Ed. Galaxia). Pago ben. Telf.
658 145 089.

■ Tecedeiras artesáns de Castiñei-
ra (Vilariño de Conso - Ourense). Se
queres mercar un agasallo diferente
en liño, la, alpaca etc. informate e vi-
sítanos. Telf. 988 304 966.

■ Licenciada, con ampla experien-
cia, dá clases particulares ou a gru-
pos de materias de letras (Filosofía,
Historia, Historia da Arte, Lingua e
Literatura, etc.) a estudantes de
ESO e Bacharelato. Tamén a esu-
dantes universitarios de materias rela-
cionadas coa Filosofía. Zona de Vi-
go. 659 142 836 ou 986 222 318.

■ Empresa de Comunicación e Pro-
dución de contidos culturais procura
comercial. Enviar currículo a Caiagua
119 A, baixo dta. 36955, Meira - Moaña.

■ O grupo musical Meninh@s da
Rua oferece-se para concertos.
Também ficaria obrigado de receber
informaçom de lugares onde actuar.
Para contactos e contrataçom: menin-
hosdarua@yahoo.es ou nos telf. 657
616 701 e 651 131 015.

■ Dona`s Trío, formación musical
–frauta, piano, contrabaixo– ofrécese

para amenizar calquera tipo de
eventos. Cecilia, telf. 655 367 503.

■ Quero ponherme em contacto com
pessoas comprometidas que pensem
que outro mundo é posíbel; interesa-
dos/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, dependien-
te, dinamizador cultural, libreiro, peón... o
que sexa con tal de non ter que emi-
grar ás Canarias. Manuel 616 354 911.

■ Alúgase praza de garaxe na rúa
Areal 138 de Vigo por 60 euros. As
persoas interesadas poden chamar
aos telf. 986 437 871 ou 651 977 086
e perguntar por Belén.

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

■ Realizamos traballos de biocons-
trución. Telf. 981 513 273.

■ Alúgase cuarto con dereito a co-
ciña na zona do Campus Sur de
Santiago. Telf. 636 779 794

■ Licenciada en Xornalismo, 25 anos,
con experiencia en medios audiovisuais,
busca primeiro emprego como redacto-
ra en prensa, radio ou TV local. Tamén
para actualización informativa ou crea-
ción de contidos en páxinas electróni-
cas. Teño coche e residencia en Com-
postela. Verónica, telf. 630 915 792.

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

■ Véndese casa de canteiría con
palleira (200 m2) e terreo na zona de
Chantada (Lugo). Ben situada.

8.500.000 pta. Telf. 982 441 589.

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

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

■ Alúgase casa de campo restaurada
en Meira (Lugo). Tres cuartos dobres
con baño e calefacción e 10.000 m. de
finca. Fin de semana ou tempada. Ra-
zón nos telf. 982 331 700 / 686 753 105.

■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase ase-
soramento no campo das TIC. De-
séñanse páxinas electrónicas.
Préstase asesoramento informático.
inferninho@galizalivre.org.

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

■ Se eres un apaixoado pola infor-
mática de balde e en galego visita a
páxina http://www.all4you.dk/Free-
wareWorld/links.php. Aceptamos todo
tipo de suxestións e colaboracións.
¡Temos máis de medio cento de pro-
gramas traducidos á nosa lingua!

■ Consegue a camisola da selecçom
galega de futebol ao preço de 25 euros
(mais 4 de gastos de envio) solicitándoa
ao apdo. 2103, CP 15700 de Compos-
tela, con os teus dados pessoais.

■ Muller que buscas amizade, dar o
mellor de ti e atopalo nos demais:
aquí tes un amigo de 27 anos, leal,
sinceiro, sensíbel, que apreza a litera-
tura, cine, música e a boa diversión e
alegría. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga can-
do se encontra alivio. Tlf. 625 996 334.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde
O grupo

pontevedrés
Sugar

Mountain
estará

na sala
Remache de

VIGO este
sábado 8.

Marful,
grupo
de Uxía
Pedreira,
tocará, en
BARCELONA
este venres
7 en apoio a
Nunca Máis.



¿Por que lle chama ao barO
Aguante?

Aguante é un grito de guerra
entre as peñas arxentinas e ta-
mén por todo o que significa a
palabra, é dicir, resistir. 

É unha palabra apropiada
para definilo, recolle a súa pai-
xón polo fútbol e esa outra fa-
ceta de apoiar e buscar traba-
llo aos inmigrantes. 

Os traballos que consegui-
mos son por medio da xente de
aquí. Temos unha bolsa de traba-
llo que funciona polo boca a bo-
ca. A xente chama dicindo o que
necesita e nós buscamos nos cu-
rrículos que temos. Eu levo Ar-
xentinos no Exterior en Santiago
e logo estou co tema do fútbol.
Estou na peña os Changos, ¿sa-
bes o que quere dicir chango?

Dígamo vostede. 
Colectivo de Hinchas Anti-

fascistas na Galiza Ocupada de
Santiago. 

Tamén ten outro significado. 
Claro, son os rapaces que tra-

ballan no campo arxentino. 
Vexo repetido a Maradona

neste local. 
Representa ao pobo. Naceu

nas chabolas, chegou ao máis
grande e non esqueceu as raíces.
Non se aburguesou polo camiño
e non lle importa dicir o que pen-
sa sen ter en conta as consecuen-
cias. Para nós é un Deus, o su-
premo. Deunos moitas alegrías
cando o país estaba mal. Nós vi-
vimos o fútbol e por iso cando
chegamos aquí nos aferramos ao
Compostela porque é o que te-

mos cerca. Maradona é intocá-
bel, ai o ves e tamén ao fondo e
na tatuaxe que teño no brazo. Es-
tá en todos lados.  Estamos moi
unidos aos Celtarras, coido que a
nós nos gustaría estar tan organi-
zados como eles e a eles animar
coma nós. Nada mellor que o
fútbol para sentirnos arraigados. 

¿Como animan vostedes?
Cantando todo o partido, con le-

tras graciosas, molestando ao rival. 
¿Por exemplo?
Aos de Ferrol pódeslle dicir,

poño por caso, “viñeron todos,
que poucos son...”. As cancións
invéntanse na cancha. 

Cando chega a Galiza faise
nacionalista. 

Non me fixen, son naciona-
lista, é a miña maneira de pensar.
O BNG e a CIG foron os primei-
ros que abriron as portas aos in-
migrantes. O PP pon trabas co-
mo vemos e cando fun falar cos
do PSOE dixéronme que non ha-
bía problemas migratorios. 

¿Costoulle adaptarse?
Non, porque alá estaba sem-

pre na Casa de Galiza e no Cen-
tro Galego. Escoito falar galego
desde que nacín. 

Non é normal que se leve un-
ha bolsa de traballo desde un bar. 

Hai moitos traballos que os de
aquí non queren facer, como can-
do os galegos ían á Arxentina. Le-
vamos tres anos e agora está moi-
to máis complicado porque a xen-
te non colle inmigrantes sen pa-
peis. Inventan calquera cousa e
iso é un engano porque é moi do-
ado contratar a un inmigrante.

Non hai ningún problema pero os
empresarios teñen medo. A Xunta
non informa ben nin aquí nin alá. 

¿Por que fai isto?
Porque me tería gustado que

mo fixeran a min cando cheguei.
Coa experiencia que teño agora
non quero que os demais sufran
o mesmo. 

¿Cantas persoas están en
Arxentinos no Exterior?

Aquí en Santiago arredor de
2.000. É un equipo e os que le-
van máis tempo botan unha man
aos que chegan novos. 

¿E cantos currículos hai no
Aguante?

Uns cinconcentos. Foise ar-
mando sen pensar. A xente que le-
va as oficinas da Xunta non teñen
trato directo cos inmigrantes. O
outro día veume un señor de 65
anos sen cartos. Mandámolo dur-
mir aos Salesianos e comer á Co-

ciña Económica. Ese home era un
emigrante retornado e logo gastan
os cartos en parvadas. Chegan ca-
sos que te deixan a alma polo
chan. Alá engánanos, pintan un
mundo que non é real. A Consella-
ría da Emigración tiña que estar le-
vada por xente como Laura Buga-
llo ou Lois Pérez Leira, que saben
tratar cos inmigrantes. Nestes mo-
mentos, se vas á Cociña Económi-
ca aquilo parece Latinoamérica. 

¿Canto tempo leva sen ver
un partido do Boca?

Véxoos todos os fins de se-
mana na tele por cabo, agora aín-
da non empezou a temporada. 

¿E sen ir á Bombonera?
Cando estaba en Buenos Aires

ía sempre, vivía a dez rúas do
campo. Encantaríame volver. Iría
alá, comería cos meus vellos, vería
un partido e volvería. É o que me
falta. Os meus pais e o Boca.♦

Nº 1.068.
Do 6 ao 12
de febreiro
de 2003 No gabinete de exper-

tos que rodea a todo
presidente non preo-

cupa que un grupo de actores
“pendure pegatinas sobre os
seus traxes de Armani”, nin
que a oposición convenza os

que xa están na oposición,
nin que os galegos protesten:
o voto dunha familia de ga-
legos, tios e curmáns inclui-
dos, vale aproximadamente
un contrato lixo de tres me-
ses para un só familiar. O

que preocupa no gabinete de
expertos de Aznar é a bolsa.
Iso si que debilita á parro-
quia máis fiel. Non se lle po-
den negar as ilusións ao ta-
xista, ao tendeiro e ao em-
pregado da caixa.♦
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Sarín
XOSÉ A. GACIÑO

De toda a parafer-
nalia preparatoria
desa guerra inevi-

tábel, na que nos vai me-
ter Bush –e Aznar, por
delegación–, chámame a
atención o dato de que
España ten subministra-
do a Israel case unha to-
nelada de produtos far-
macéuticos que serven
de antídoto contra os ga-
ses tóxicos que xeneran
as armas químicas que
se supón que ten Iraq (a
suposición é do goberno
dos Estados Unidos, que
quizais sabe perfecta-
mente quen lle facilitou
a Sadam Hussein seme-
llante arsenal).

O que me chama a
atención é que ese antí-
dotos forman parte do
equipamento do Exérci-
to español e que as far-
macias militares teñen a
capacidade de produci-
los en grandes cantida-
des como para poder
atender nestes momen-
tos, e con toda dilixen-
cia, o pedido de Israel,
sen merma, supoño, da
seguridade dos propios
soldados españois. E
asómbrame especial-
mente esa previsora ca-
pacidade de produción,
cando recordo a escan-
dalosa escasez de me-
dios tan elementais co-
mo mascariñas e guan-
tes, ou como barreiras
para conter vertidos
contaminantes no mar,
ou como bombas para
aspirar o fuel, que se pa-
deceu na desesperada
loita espontánea contra
as mareas negras que o
accidentado, e logo fun-
dido, petroleiro Prestige
(de desprestixiado re-
cordo) botou, e segue a
botar, contra as costas
galegas, primeiro e prin-
cipalmente, e contra as
costas cantábricas e
francesas tamén.

Gosta saber que al-
guén se preocupa de ter-
mos protexidos fronte a
ataques con gas sarín,
por exemplo –que, como
todos sabemos, é algo
moi frecuente na nosa
vida diaria–, pero tamén
nos apetecería, se non é
moito pedir e non se pon
en perigo o déficit cero,
que alguén se preocupa-
ra igualmente de ter pro-
texidas as nosas costas
dos ataques contaminan-
tes dos buques –descon-
trolados ou non– que
naufragan nas nosas au-
gas, aínda que sexa en
media ducia de casos
nos últimos vinte ou
trinta anos.♦
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Nova Colección: RELATOS HISTÓRICOS

A canción
de Sálvora

Antón
Riveiro Coello

Saíra da Coruña á unha do
mediodía e tiña que facer escala
en Vilagarcía para recoller a tres
ducias de pasaxeiros arousáns

cando, por culpa da brétema e das
inclemencias dun temporal furi-
bundo, o barco tocou nos baixos
dunhas rochas chamadas de Pegar

e alí empoleirou a popa.N
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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 tem-
pos 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 sem-
pre poden saír cousas que non son

como nos contaran.

A NOSA TERRA

Rodrigo Berdullas 
‘Animo o Compos como se fose o Boca Juniors’

ANDRÉS PANARO

CARME VIDAL
Como se dera un pincho, salta na conversa da situación dos in-
migrantes arxentinos en Galiza á súa paixón polo Boca e o Com-
postela. Rodrigo Berdullas leva sete anos en Compostela e re-
xenta o barO Aguante desde o que se xestiona unha bolsa de tra-
ballo que conta xa cuns cincocentos currículos. Nas paredes do
bar locen fotografías do equipo galego e carteis de Maradona.
Na barra, un ordenador rexistra a vida laboral dos inmigrantes. 




