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En 1972 aparecía a primeira edición
en galego de O Principiño coa
traducción de Carlos Casares.
Trinta anos máis tarde, Galaxia
celebra aquel acontecemento con
esta reedición en capa dura e as
ilustracións orixinais do autor.

Antoine de Saint-Exupéry
Traducción de Carlos Casares

O Principiño

A IGREXA, NOS SEUS TEMPOS MÁIS ESCUROS, FACÍA
pasar toda contestación social polo filtro do demo. A vida, tanto
do que era diferente, como do que discrepaba, dependía desta aso-
ciación arbitraria co Maligno. Ata dos epilépticos se dicía que es-
taban posuídos polo diaño. Pese aos alambicamentos técnicos ac-
tuais, a propaganda non parece ter mudado tanto. O PP pretende
hoxe que toda a política internacional pase por Al Qaeda e toda a
do Estado polo problema vasco. O último exemplo témolo nunha
nota difundida con motivo da manifestación de Madrid convoca-
da por Nunca Máis. “O PPdeG estima –lese no comunicado– que
a presencia do PNV na manifestación é unha proba máis do ca-
rácter político da Plataforma”. Pero, ¿hai algunha manifesta-
ción ou plataforma convocante que non teñan carácter político?
¿Non era política xa ao estar apoiada por PSOE, CiU, BNG, IU,
EA, etc.? ¿Que matiz especial lle proporciona a presencia do
PNV? ¿Non están acaso as praias vascas afectadas tamén pola
marea negra? Con todo, os tempos cambiaron e o carácter masi-
vo das manifestacións das últimas semanas está abrindo no PP
fendas a cada máis visíbeis. ¿Como se explica que Cuíña e Fraga
(e Paco Vázquez que aos efectos milita no mesmo partido) digan
ora que eles tamén son de Nunca Máis, ora todo o contrario?♦

O Goberno encausado
polo Prestige

O barco seguirá a verter fuel
durante un ano 

(Páx. 11, 12 e 13) 

Cidadáns e
Goberno
por camiños
diferentes

Manuel María,
un ‘precursor’ na Academia

(Páx. 24)
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Millóns de persoas
mobilizáronse no Estado

español, e en todo o
mundo, contra a guerra.

Galiza foi unha das
zonas que reuniu a

maior número de
manifestantes.



“É a primeira vez que asistimos a
unha protesta cidadá global”, ex-
plica Xosé Luís Barreiro Rivas,
profesor de Ciencia Política na
Universidade de Compostela. “Un
mesmo lema, un mesmo sistema
de mobilización, sincronizados o
mesmo día en todo o mundo”.

Fermín Bouza, catedrático de
Socioloxía na Universidade
Complutense de Madrid e estu-
doso da Opinión Pública, repara
sobre a relación entre a vida co-
tiá da cidadanía e os grandes
problemas do mundo. “A inter-
conexión da xente co mundo fai
que unha guerra tan lonxe nos
afecte dunha maneira local. Os
cidadáns decatáronse diso e ac-
tuaron en consecuencia”.

Para Francisco Rodríguez,
deputado do BNG no Congreso
dos Deputados, a boa resposta
dos galegos ten unha relación
ineludíbel coa situación política
propia. “Acumuláronse diferen-
tes feitos que botan a xente á
rúa”, afirma. “Os despropósitos
da Xunta na xestión da maré ne-
gra, o abandono do país e falta
de confianza no futuro crean un-
ha necesidade de repulsa social a
través das manifestacións”.

Para Barreiro, hai unha re-
pulsa moral primaria que conde-
na a atitude de George Bush nes-
te conflito. “Houbo nas protestas
un instinto democrático. Diante
da arrogancia do presidente nor-
teamericano, que quere impoñer
un sistema mundial baseado na
súa vontade, a cidadanía deman-
da que a democracia chegue a to-
dos os ámbitos”. Completa a
análise Bouza. “Os que se mani-
festaron saben que a guerra é o
primeiro paso no recorte de li-
berdades, na utilización da forza
para fins ilexítimos. A xente pa-
rouse a pensar que hai decisións,
realmente importantes, que se to-
man sen consultalos. E iso empe-
za a non admitirse”.

O propio Bouza repara na re-

surrección da opinión pública.
“Durante anos falouse de que uns
medios de comunicación controla-
dos provocaban a desidia cidadá.
Rachouse o mito, resucitou a polí-
tica activa”. Rodríguez fala de en-
tusiasmo para explicar a situación.
“Estase a superar a pasividade.
Hai vontade de cambiar as cousas,
a información sérvenos para en-
tender os condicionantes de inxus-
tiza social desta guerra e na rúa
esíxense responsabilidades”.

Contra Aznar

“Quizais queden finalmente na
casa, pero moitos votantes do PP
non repiten nas próximas”, agoi-
ra Fermín Bouza. “A protesta
contra a guerra é unha censura
ao goberno e ao seu papel de
man dereita de Bush. E iso vaino
pagar”. Segundo Xosé Luís Ba-
rreiro, nas manifestacións non só
camiñaron descontentes contra o
PP, pero é normal que a protesta
se converta nun ataque a Aznar.
“Resulta totalmente lícito reco-

ller unha indignación moral que
pervive na sociedade e aprovei-
tala politicamente”. 

Francisco Rodríguez conside-
ra que a fractura electoral vai ser
rotunda no caso galego e xa nos
próximos comicios. “Acabouse
en Galicia o tempo das maiorías
absolutas da dereita. A sociedade
deu un xiro de 180 graos”. Para
Barreiro, o movemento pacifista
sumouse ao da maré negra. “Estes
feitos denomínoos develadores da
política. A situación difícil tiroulle
a carauta a Aznar. Mostrou por fin
o seu rostro real. Quedou coma un
miserábel e iso ten sempre cus-
tos”. Bouza é máis moderado. “O
trasvase de votos será pequeno, a
curto prazo, pero moitos votantes
conservadores van gardalo na ca-
sa ata atoparen unha opción me-
llor ca o PP. Por poñer un exem-
plo, Gallardón, que parecía hai
uns meses o próximo alcalde de
Madrid, corre o serio risco de per-
der diante de Trinidad Jiménez”.

En canto á postura do PSOE
e o protagonismo crecente do

seu líder, José Luis Rodríguez
Zapatero, Francisco Rodríguez
dubida da fortaleza das súas con-
vicións. “Se estivese no goberno,
os socialistas non terían unha
postura idéntica á do PP pero si
moi afastada da que hoxe pre-
sentan na oposición”. Segundo o
parlamentario nacionalista, aín-
da hoxe o seu pacifismo peca de
feble. “Se mañá a situación inter-
nacional cambiase e Francia
abandonase o seu pacifismo, Za-
patero non é que modifique a súa
filosofía, pero si que se adaptará
á conxuntura”.

Fermín Bouza considera que
o PSOE arestora si mantén unha
posición sincera neste asunto.
“Non hai motivos para pensar
que a esquerda no poder actuase
dun xeito diferente ao de agora.
Comparar esta situación coa da
entrada na OTAN é incorrecto”,
refire. “Daquela optouse por un-
ha saída posibilista e institucio-
nal. Hoxe apoiar a guerra non
conduce a nada”.

Barreiro tamén diferencia o

actual pacifismo co que practi-
cou o socialismo antes de acabar
propoñendo a entrada na Alianza
Atlántica. “Naquel tempo, gran
parte do electorado socialista
apoiaba esa decisión. Hoxe, o 80
por cento dos españois está a
prol da paz; desa porcentaxe, un
50 por cento vota polo PP”.

Os novos amigos de España

“Aznar xogou de espabilado ao
querer saír o primeiro na carreira
de aproximación de Europa cara
aos EE UU”, defende Barreiro
Rivas. “Mais Francia e Alemaña
optaron por outro camiño e a
opinión pública decatouse”. 

Segundo Rodríguez, o gober-
no español rachou a tradición da
súa política internacional polo
interese político e económico.
“Aznar pensou que se se conver-
tía no bufón de Bush, ía conse-
guir beneficios compensatorios.
Pero o que realmente alcanza é o
desprezo, que é como o Pentágo-
no trata os seus acólitos”. Bouza
alerta sobre as consecuencias
deste achegamento. “Aznar pen-
sou en saltarse todas as xerarquí-
as mundiais e tomar conta dunha
parte do pastel do novo orde
mundial. Pero Bush é aínda máis
perigoso ca seu pai. Crese un va-
queiro, con dereito a tripar todo
o mundo. Nunca ata hoxe tive-
mos que aturar un goberno esta-
dounidense así de prepotente, tan
unilateral e despiadado”.

Barreiro busca tamén unha
explicación personalista para ato-
par resposta á atitude de Aznar.
“O presidente do goberno central
primeiro rachou a tradición paci-
fista de España, deulles as costas
aos países árabes e agora chegou
á conclusión de que pode ser un
líder mundial, converteuse nunha
caricatura, nun pallaso que, segu-
ramente, está encantado de ser
branco de todas as olladas e de
todos os insultos”. ♦

N
º 

1.
07

0 
●

D
o 

20
 a

o 
26

 d
e 

fe
br

ei
ro

 d
e 

20
03

 ●
A

no
 X

X
V

I

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:
Cesáreo Sánchez Iglesias. 

CONSELLEIRO DELEGADO:
Xosé Fernández Puga.
VOGAIS:
Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.
SECRETARIO:
Xan Piñeiro.
Director:

Afonso Eiré López.

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

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 
Colaboradores:

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

DEPORTES: Manuel Pampín.
CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Lois Diéguez, Celso López
Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús Piñeiro,
Manuel Vilar, Lupe Gómez, Xavier
Seoane, Adolfo Boado, Xosé Freire,
Marcos Valcárcel, Rodolfo Dacuña, X.
González Gómez, Gonzalo Vilas.
FIN DE SEMANA: Borobó, Francisco
Carballo, Marga Romero, César Varela,
Xurxo F. Ledo, Luísa Villalta,
Francisco A. Vidal.
LECER: Eva Montenegro Piñeiro.
ÚLTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra, GAESA.
Ilustración:

Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín, Ana
Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Fernando Rodríguez & Serxio Suárez
(Posonejro).

Xefe de Publicidade:
Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

Vendas:
Xosé M. Fdez. Abraldes
Redacción e Administración:

Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo
Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

Teléfonos:
REDACCIÓN:
986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com
ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

ATAQUE AO IRAK

As chaves da primeira protesta global

¿Por que o mundo enteiro berrou paz?
CÉSAR LORENZO GIL - H. VIXANDE

As manifestacións celebradas nas principais cidades do mundo o pasado 15 de febreiro
racharon todas as previsións de participación. Opinións diversas explícannos as razóns
deste salto do pacifismo das minorías ás conciencias de tantos millóns de persoas.

Francisco Rodríguez, Xosé Luís Barreiro Rivas e Fermín Bouza.
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Vén da páxina anterior

A esquerda naceu na ágora e respira e alenta na rúa, porque a
primeira condición de posibilidade para a existencia da es-
querda política é precisamente escoitar, tolerar a crítica e
aceptar a oposición ás decisións previstas polo poder. A reac-
ción da dereita declarando que a presencia dos electores na rúa
e un síntoma de radicalización política, cando tal fenómeno
non é outra cousa que a expresión do estado da opinión públi-
ca anoxada coas decisións do goberno, amosa a grande dife-
rencia de talante dos conservadores.

O desgaste dos gobernos ven marcado polo distancia-
mento da opinión común ás derivas que, respecto do prome-
tido nos programas electorais, acostuman a facer os gober-
nos. No caso dos gobernos galego e español o pobo botouse
a rúa o descubrir o abandono no que os responsábeis públi-
cos deixaban a Galiza no caso do “Prestige”, ou o constatar
o endurecemento das políticas sociais e, recentemente, o ve-
rificar a insensata alineación do presidente Aznar no asunto
da guerra contra Irak. A tiranía de Sadam resulta odiosa, pe-
ro tamén parece evidente que non se libera aos sometidos
matando neles, privándoos de alimentos ou bloqueando o en-
vío de menciñas.

O pobo reclama ser escoitado na medida en que se cambien
as circunstancias políticas para os gobernos non é menos cer-
to que tamén cambian para os electores e polo tanto non se po-
de invocar a lexitimidade democrática como un bálsamo de
fierabrás para calquera situación dada despois dunhas elec-
cións, porque se os gobernos poden faltar aos seus compromi-
sos, igual dereito lles asiste aos electores para revisar a natu-
reza dos seus apoios políticos.

¿Qué programa electoral se atrevería a postular a entrada
nunha guerra a cambio de abaratar o prezo do petróleo? Hai
moitos anos que se abandonou a diplomacia secreta, causa de
conflitos devastadores ocorridos sempre de costas ao coñece-
mento dos pobos que os padeceron. Por esta razón hoxe nin-
guén entende que un gobernante se poida atar a un compromi-
so que implique a participación do seu país nunha guerra, sen
o coñecemento e aprobación das institucións representativas.
Por iso estraña e sorprende o atrevimento do Presidente do
Goberno, e un non se explica a actitude do presidente Aznar
ante o rexeitamento unánime á guerra da opinión pública es-
pañola. ¿Pensan os gobernantes que o problema se arranxa
abochornando ao sentido común con torticeiras alusións á ba-
tasunización das rúas?

Tal cousa non é certa, pola contra gracias á pervivencia do
dereito de manifestación e o seu exercicio podemos, dende a rúa,
correxir as derivas suicidas dos gobernos. Non debemos aban-
donar a rúa ao silencio e á rutina como pretenden os gobernan-
tes, non, debemos estar nela, non só polo contento de exercer un
dereito, se non polo deber moral que nos impón evitar un mal
certo antes que permitir que da comisión dun atropello se poide-
ra derivar algún ben probábel.♦

A esquerda e a rúa
MIGUEL BARROS

ATAQUE AO IRAK

A.N.T.

Houbo quen reaccionou ás ma-
nifestacións pacifistas do pasa-
do 15 de febreiro con desprezo.
Outros reenfocaron os lemas e
acabaron uníndose á protesta
“reclamando de Sadam Husein
un cambio de política”. E os
menos decatáronse da repulsa
maioritaria a unha agresión uni-
lateral. Mais de fondo, todos
eles modificaron a súa posición
co intento de salvar a cara dian-
te da cidadanía.

Condoleeza Rice, asesora de
Seguridade no gabinete Bush, ig-
norou as protestas e ratificou a
decisión do presidente norteame-
ricano de dar pasos rápidos e de-
cididos cara á invasión. Aínda
así, o secretario de Estado do
mesmo goberno, Colin Powell,
tivo que indicarlles aos negocia-
dores estadounidenses na OTAN
que buscasen o consenso a todo
risco, nun intento de non rachar
aínda máis a postura do primeiro
mundo diante do conflito.

Para o presidente español,

José María Aznar, a manifesta-
ción acabou “dándolle a razón”
no seu formulamento. “Espero
que o auténtico culpábel desta
crise, Sadam Husein, se dea
conta dos seus actos e cambie a
súa postura, para asegurar a
paz”, indicou. Nunha xogada de
trapecista, o goberno de Madrid
volvía poñerse á fronte dunha
protesta maioritaria (ao xeito da
primeira manifestación da era
Nunca Máis) logo de tela boi-
coteado durante os seus prepa-
rativos.

Finalmente, Jack Straw, mi-
nistro de Exteriores británico,
admitiu que non se poden obviar
os berros de paz de millóns de
persoas nos cinco continentes.
Como resposta máis visíbel, o
goberno de Londres encabezou a
flexibilización da postura da asa
proestadounidense dentro da UE
e logrou a sinatura dun pacto de
mínimos que defende a guerra
“como recurso evitábel e última
saída ao conflito”. Ao mesmo

tempo, o seu primeiro ministro,
Tony Blair, ordenou a mobiliza-
ción dun novo continxente de
soldados, polo que os seus efec-
tivos no Golfo Pérsico xa alcan-
zan os 50.000 efectivos.

Pacifismo radical

A manifestación pacifista encai-
xou finalmente as diferentes
aristas das diplomacias europe-
as. Francia e Alemaña, que asu-
miran o papel máis belixerante
contra a política estadounidense
conseguiron un triunfo admirá-
bel a cambio de varias conce-
sións. O documento común da
UE do pasado 17 de febreiro,
asinado en Bruxelas, supón a
primeira postura unitaria nesta
crise e baséase en dous piares.
O da seguridade é o máis afasta-
do das primeiras posturas de Pa-
rís e Berlín. Blair, Berlusconi e
Aznar conseguiron impoñer un
texto no que se advirte do peri-
go real do réxime iraquí e a ne-

cesidade de mantelo controlado
para evitar un repunte do terro-
rismo internacional. 

A cambio, esíxese que os ins-
pectores poidan traballar durante
máis tempo e gábanse xestos do
goberno de Bagdad, como o de
deixar que os avións espía norte-
americanos procuren non só ar-
mas senón que actualicen os seus
datos topográficos sobre o país,
unha información valiosísima en
caso de invasión futura.

A OTAN tamén logrou, nun-
ha decisión moi comprometida
para a que fixo falta esgazar
moito papel, comprometer
apoio loxístico á defensa de
Turquía. En concreto, a alianza
comprométese a enviar á fron-
teira co Irak avións radares, sis-
temas de mísiles e equipos de
intervención biolóxica, só en
caso de agresión iraquí. Mais
para os EE UU, este flanco da
batalla diplomática tomou un
novo vieiro ao non ter tan claro
como hai unha semana o gober-

no turco a comenencia de servir
de base de operacións para un
ataque estadounidense. 

En realidade, as dúbidas de
Turquía pouco teñen a ver cun
problema humanitario ou moral.
O que quere o goberno de Anka-
ra é asegurar unha compensa-
ción moito maior que a ofrecida
por Washington no “aluguer” do
seu territorio.

No ámbito estatal, Aznar
volveu ir ao Parlamento (cunha
fórmula máis democrática de
réplica e contra-réplica) para
explicar o acordo de Bruxelas e
volver pedir apoios á súa polí-
tica. Encontrou oídos agradeci-
dos en CiU, incapaz de saltar a
“lexitimidade” da UE e a abs-
tención do PSOE, que tivo que
volver sufrir apelativos tales
como “pacifistas radicais”. Os
demais partidos negáronse a
admitiren a guerra en ningún
dos casos e presentaron dife-
rentes propostas baseadas todas
elas na paz.♦

A resposta cidadá obriga a Bush a frear a preparación da guerra
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Encabezadas por unha pancarta
co lema “Non á guerra” que
asinaba a Coordinadora Galega
pola Paz, catorce localidade
galegas rexistraron manifesta-
cións ou concentracións de re-
pulsa contra guerra. A máis nu-
merosa foi a de Vigo, seguida
das celebradas na Coruña, Pon-
tevedra e Santiago, cunha asis-
tencia semellante.

En Vigo, á cabeza do acto ía
o alcalde da cidade, o naciona-
lista Lois Castrillo, acompaña-
do dos secretarios comarcais de
CCOO, CIG e UGT e outras
personalidades como o deputa-
do socialista no Congreso Gui-
llermo Hernández, concelleiros
socialistas e nacionalistas, o
edil de Vigueses Progresistas
Manoel Soto e a candidata
independente á alcaldía de Vi-
go e ex militante do PP, Maite
Fernández. Entre os manifes-
tantes, fóra da primeira fila,
atopábanse personalidades co-
mo a deputada do BNG con
Parlamento Galego Olaia Fer-
nández Davila, o candidato do
PSOE á alcaldía viguesa, Ven-
tura Pérez Mariño, ou o secre-
tario de Organización do
PSOE, Xosé Blanco, que
acompañaba a Pérez Mariño.

Como no resto do país, só esta-
ban ausentes os representantes
do Partido Popular.

“Contra a guerra, nunca
máis” era o lema que sintetiza-
ba en Vigo a posición maiorita-
ria dos asistentes, vencellando
dúas circunstancias que preocu-
pan na actualidade á cidadanía,
como son a guerra e a catástro-
fe do Prestige.

Pero ademais, outros lemas
que insistentemente se corearon
durante a marcha aludían á po-
sición do goberno fronte á ad-
ministración norteamericana ou
á crítica ao militarismo. Así, be-
rráronse consignas como “Gali-
za di que non/ á guerra e á inva-
sión”, “Bush, inmundo/ non es
o rei do mundo”, “Aznar, sica-
rio/ do ianqui sanguinario”,
Contra o belicismo/ civili-
zación”, “Para os imperialistas/
somos terroristas” ou “Hai que
derrotar/ a Bush, a Blair e a Az-
nar”. Foi un acto pacífico no
que destacou a forte presencia
policial ante a sede do PP e o
feito de que o McDonald’s da
rúa Urzáiz pechou as portas
mentres durou a marcha.

A manifestación viguesa foi
moi numerosa, a policía local
estimou que asistiron 130.000

persoas e a organización do acto
elevou a cifra ata 200.000. En
todo caso, cando a marcha che-
gou ao final, aínda non saíran os
últimos asistentes desde a cola
da manifestación, de tal xeito
que a organización tivo que ler
dúas veces o manifesto redacta-
do pola Coordinadora Galega
pola Paz.

En Vigo, encargáronse de ler
o manifesto os actores Aurora
Maestre e Morris, a violinista
Laura Quintillán e os poetas
Xela Arias e Xosé María Álva-
rez Cáccamo. Este último, ade-
mais, leu un pronunciamento
elaborado por el no que lembra-
ba que “somos un inmenso e de-
mocrático océano pacífico con-
tra as pedras do exterminio”.
Cáccamo deu lectura ademais a
unha versión modificada ad hoc
do poema Vietnam de Celso
Emilio Ferreiro.

Tamén ás sete da tarde, co-
mo na maioría dos casos, cele-
brouse na Coruña outro dos
grandes actos celebrados en Ga-
liza, xa que segundo a policía lo-
cal estiveron presentes 20.000
persoas e segundo os organiza-
dores, 35.000. Destacou a pre-
sencia entre o público do alcalde
coruñés, Francisco Vázquez,
que sen embargo evitara acudir a
semana anterior á manifestación
das maletas convocada pola ca-
tástrofe do Prestige, aínda que
naquela marcha si tomaran par-
tido varios membros do grupo
municipal de Vázquez.
O acto coruñés consistiu nunha
concentración e unha perfor-
mance diante do Obelisco; na
mesma o alcalde tivo que escoi-
tar cómo algúns manifestantes
berraron consignas como
“PSOE e PP/ a mesma merda é”,
aínda que o lema “Contra a gue-
rra/ nunca máis” foi o que máis
soou mentres durou a concentra-
ción. Rematou o acto coa lectu-
ra do comunicado da Coordina-
dora Galega pola Paz a cargo de
Antón Luaces e de Lino Braxe.

Beiras e Touriño

Á manifestación de Compostela
asistiron os líderes nacionais dos
partidos políticos e os sindica-
tos. A carón un do outro, Xosé
Manuel Beiras e Emilio Pérez
Touriño marcharon xunto ás
aproximadamente 35.000 perso-
as que asistiron ao acto.

Outra das grandes manifes-
tacións do quince de febreiro
foi a celebrada en Pontevedra.
Segundo a organización, asisti-
ron 40.000 persoas, polo que
foi o segundo acto máis nume-
roso do país, por detrás do cele-
brado en Vigo. Na vila do Lérez
portaban a pancarta principal
Fina Casalderrey, o deputado
do BNG no Congreso Guiller-
me Vázquez e membros da Co-
ordinadora Galega pola Paz. O
alcalde da cidade, o nacionalis-
ta Miguel Lores, así como a
candidata socialista á alcaldía
Teresa Casal e o secretario de
Organización do PSdeG, Antón
Louro, portaban unha pancarta
situada nun segundo termino.
Neste cidade os actos non que-
daron na manifestación, o mér-
cores dezanove celebrouse un

‘Contra a guerra nunca máis’ lema máis coreado
Catorce manifestacións congregan
máis de duascentas mil persoas

Nesta páxina dous aspectos da manifestación celebrada en Vigo, á que asistiron máis de cen mil persoas.                                                                            PACO VILABARROS

En sintonía co resto do planeta, a cidadanía galega saíu á rúa o sába-
do quince de febreiro para manifestar a súa oposición a unha even-
tual guerra que destrúa Iraq. Unhas duascentas mil persoas asis-
tiron ás manifestacións celebradas en catorce localidades galegas.
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ATAQUE AO IRAK
encontro contra a guerra no Te-
atro Principal e do 11 ao 21 de
febreiro tamén o Teatro Princi-
pal foi escenario dunha exposi-
ción contra o ataque ao Iraq.

Noutras localidades como
Ferrol, Lugo ou Ourense tiveron
lugar manifestacións ou con-
centracións con asistencias moi
superiores ás habituais. En Fe-
rrol acudiron 10.000 persoas, en
Ourense 20.000 e en Lugo
8.000. Pero non foron estes os
únicos actos. Foz, Monforte,
Chantada, Sarria, Noia e Outes
contaron con manifestacións ou
concentracións. Destacou o ca-
so de Vilagarcía, que proclamou
a súa oposición á guerra cunha
concentración diante da cadea
norteamericana de comida rápi-
da McDonald’s. Eran máis de
mil persoas.♦



Sen decatarnos de como aconteceu, vol-
vemos aos “vellos tempos”, ao pasado,
á protohistoria de Galicia, a antes de

antes e moito antes aínda. Os tempos non son
chegados, como agardaba o poeta e nós con
el, senón que retrocedemos no tempo, more-
as de décadas atrás, máis ou menos a primei-
ros do século pasado. E non o digo eu. Dixé-
rono, hai ben de tempo, John Lennon e Ge-
orge Harrison, dous dos músicos máis com-
prometidos coa paz de toda a historia recen-
te. Hoxe, comprobado o reimplante da cen-
sura e a satanización de calquera pensamen-
to disonante co oficial (retirada de apoio aos
Max, acusacións de “cans” ou “batasunos” a
todos os que berran Nunca Máis, cacheos e
expulsións dos “cómicos” –como os chamou
Fraga– de parlamentos varios, etc.) recupera-
mos a palabra e a historia para demostrar que
nada mudou e que, contra o que indicaría a
lóxica cronolóxica, coma os cangrexos, imos
cara atrás.

Estamos no ano 1964 (este que lles escri-
be, nin nacera). John Lennon lembra que o
mánager dos Beatles, Brian Epstain, insistía
en que cando foran a Estados Unidos non se
pronunciaran sobre a guerra de Vietnam, que
fosen prudentes, que non falaran do asunto,

que non se esperaba que as estrelas do mo-
mento amolasen con respostas molestas ao
poder. George Harrison replicara: “Non ire-
mos a non ser que poidamos comentar o que
pensamos respecto da guerra”. John Lennon
insiste en que era absurdo non fa-
lar diso, que xa non estaban “nos
vellos tempos”. Ao chegar os Es-
tados Unidos, os catro de Liver-
pool dixérono sen adornos: “Non
estamos de acordo con esa gue-
rra, coidamos que é inxusta”. Ho-
xe, sen adornos tamén, dicímolo
de novo:  non estamos de acordo
con esta guerra, coidamos que é
inxusta. E failles dano que o di-
gamos. Preferirían vernos cala-

dos.
O curioso é que

no ano 1964, é di-
cir, hai case corenta
anos, catro músicos
británicos coidaban
que proibirlles falar
do que lles petase e, nomea-
damente, da guerra de Vietnam
(ou sexa, a guerra dos Estados
Unidos fóra do seu territorio
contra dun pobo indefenso, por
intereses económicos e políti-
cos, ¿sóalles de algo?) era algo
inadmisíbel porque era “dos
vellos tempos”, que xa non po-
día haber censura, que todo o
mundo tiña que ser ceibo para
expresar en alta voz o que qui-
xese.

Corenta anos despois, a pi-
ques de principiar outra guerra
os Estados Unidos (coa com-
plicidade do Reino Unido e Es-
paña), o poder insiste en dicir-
nos que non debemos falar, que
non podemos ir ás galas de en-
tregas de premios a protestar
pola guerra ou que, se o face-
mos, que ladramos. Por iso
manteño que imos cara atrás.

En troques de gañar en posibilidades de li-
berdade de expresión, é dicir, en niveis de to-
lerancia democrática, o que atopamos é un
poder autoritario obsesionado con calar as
voces críticas e, moi en especial, as voces da

xente da cultura. Xa que logo,
unha das cousas que debemos
afirmar dos nosos dirixentes ac-
tuais é que viven no pasado, nos
–en cualificación de John Len-
non– “vellos tempos”. E, xa que
logo, que a xente da cultura si
está no presente, vivindo na re-
alidade consciente dos seus dí-
as, poñendo o seu talento e as
súas gañas na defensa digna do
pobo e das causas do sentido
común. No caso que nos ocupa,
na recuperación da dignidade
do pobo galego e a denuncia da
incompetencia –Nunca Máis –
ou contra a guerra asasina polo
petróleo –Non á guerra.

Probabelmente aos presi-
dentes e demais responsábeis (é un dicir) po-
líticos, gustaríalles seguir mandando sobre a
sociedade calma e aletargada que coñecían
ata hoxe. Amólaos que espertasemos do noso
soño, por seguir co  himno, que pidamos res-
ponsabilidades ou que nos neguemos a asu-
mir que alguén poida matar no noso nome.
John Lennon e George Harrison, no ano
1964, no pasado, que non nos vellos tempos,
tíñano claro, por iso escribiron cancións anti-
belicistas. Por iso, Harrison, deixou escrito:
“Todo o relacionado coa guerra é unha salva-
xada. Póñenme enfermo eses tipos que cami-
ñan apoiados nun bastón e nos din que unha
tempada no exército sentaríanos de marabi-
lla”.

Vivir nos vellos tempos só pode intere-
sarlle aos señores da guerra, aos donos do
medo. Como cantaron os portugueses Ma-
dredeus: “Lá fora estão os Senhores da Gue-
rra / E cantam já hinos de vitória / Qual é a
história desta terra? / É o medo”.♦

FRANCISCO CASTRO é escritor.
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Como saben, Jeb
Bush, irmán do
presidente dos EE UU,
referiuse a Aznar
como o “presidente da
República española”.
A primeira vista trátase
da típica ignorancia
norteamericana sobre
o que ocorre máis alá
das súas fronteiras.
Pero, dado que Jeb
Bush almorzara co Rei
Juan Carlos hai só
dous anos, é difícil
crer que esqueceu tan
axiña a súa existencia.
O problema debe ser
outro. Por algunha
deficiencia educativa,
o gobernador de
Florida non sabe que
unha República non
pode estar
encabezada por un
Rei.

A televisión leva en
si o seu propio
paradoxo. Primeiro
cultiva o morbo,
adornando os
xantares con tripas de
todas as guerras do
mundo. E, no
telexornal seguinte,
intenta convencernos
de que a guerra dos
EE UU será limpa,
con mísiles intelixentes
e na que só morrerán
os malvados.

Di Fraga, despois
de negarse a
sufragar os premios
Max de teatro: “Non
vou pagar para que
me insulten”. A frase
suxire varias
preguntas. Primeira
¿Os cartos eran del
ou eran públicos?
Segunda: ¿Quere
dicir que só paga
cando compra os
personaxes? E
terceira: ¿E el o
único que pode
insultar? Porque os
cidadáns de Nunca
Máis páganlle a el e
sen embargo son
alcumados de
“batasunos”.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Regreso aos vellos tempos
FRANCISCO CASTRO

Acidadanía recupera o protagonismo. Frente ao intento de ca-
lar as voces ao vello estilo emerxe unha maré que sae ás rúas.

‘V ivir nos
vellos tempos

só pode
interesarlle aos

señores da
guerra, aos
donos do
medo”

Cartas

Discurso sexista
Non sei quen é o ir-responsábel da
sección Aldea Global, pero a se-
mana pasada sumoulle á súa habi-
tual falta de humor unha homofo-
bia e sexismo desprezábel. O co-
mentario sobre a saída do armario
de Amenábar (xa resesa, por outra
parte) ignora a dificultade íntima e
social deste xesto, desa asunción
da personalidade. Dá medo ver
como a ‘progresía’ é capaz de co-
locar en 30 palabras tal cantidade
de prexuízos e tópicos que só le-
van a un punto, a violencia, como
vemos día a día nas rúas, nas ofi-
cinas, nas familias e nos espacios
reservados, os que estamos fóra
ou dentro do armario. Hai temas
cos que houbo que aprender a non
facer brincadeira. Vós tamén,
ANT. Dá mágoa, mais tamén me-
do, que en ANT aparezan discur-
sos coma este, cando había que
preguntarse máis ben por qué os
“nosos” políticos, os “nosos” ci-
neastas, os “nosos” sindicalistas,
aínda están no armario.♦

XABIER CID

Un novo
Carlomagno
Na segunda metade so século
XX a Guerra Fría era unha nova
realidade política baseada no es-
tado de tensión permanente en-
tre as dúas superpotencias e os
seus bloques, sen enfrontamento
directo debido ás posibilidades
de destrución mútua. Coa Gue-
rra Fría substituíase o sistema de
seguridade mundial baseado no
equilibrio das potencias. A caída
do Muro de Berlín en 1989, a
conseguinte fragmentación da
URSS e a caída das democracias
populares e dos estados socialis-
tas foi o punto de inflexión do
final da Guerra Fría.

O novo orde mundial está
baseado na hexemonía dunha
superpotencia, os EE UU, que
practica desde hai décadas unha
política imperialista, e busca
enemigos en Oriente Próximo
según lle convén aos seus inte-
reses económicos e estratéxi-
cos. Esta política estadouniden-
se é esencialmente hipócrita e

interesada, porque non está ba-
seada no Dereito Internacional,
nin nos Dereitos Humanos, nin
no afán de xustiza, senón exclu-
sivamente no desexo de domi-
nar o mundo e impoñer os seus
dogmas económicos e políticos.
Esta política colonial e intere-
sada leva aos EE UU a non in-
tervir se Iraq masacra o pobo
kurdo, ou a apoiar o xenocidio
que Israel leva a cabo co pobo
palestino. Agora, facendo oídos
sordos á ONU, pretende atacar
Iraq, coa excusa da posesión
por parte do réxime iraquí de
armas de destrución masiva,
pero sen probas de que iso sexa
certo, nin de que teña capacida-
de de utilizalas. O argumento
da guerra preventiva podería
aplicárselle aos Estados Uni-
dos. Os verdadeiros motivos da
guerra con Irak son os mesmos
que levaron á guerra de Afga-
nistán: os intereses petrolíferos
e enerxéticos dos EE UU na zo-
na, que garanticen a primacía
da economía americana no
mundo, e afianzar a súa hexe-
monía militar nun lugar estraté-

xico. E para iso o señor Bush
pasa por enriba da legalidade
internacional e da ONU.

Francia e Alemania, que for-
man o frente europeo contra a
guerra, representan en Europa os
valores da cultura e da experien-
cia, e o señor Aznar representa a
sumisión ós poderosos, o novo
McCarthy español nunha caza
de bruxas infame, a vergoña de
Europa. Iso si, o vasallo de
Bush, pretende facer calar as bo-
cas dos intelectuais, artistas e
persoas libres, porque ninguén
ten dereito a pensar, nun país vi-
xiado polos defensores do pen-
samento único.

A doutrina Truman dicía, que
todo aquel que se enfronte ao so-
cialismo ou comunismo merece
recibir axuda, a nova doutrina Az-
nar dí que todo aquel que apoie o
imperialismo norteamericano loi-
ta contra o terrorismo. Paradóxico
razoamento. ¿É esta a Europa que
queremos?, unha Europa sumisa,
sometida aos designios do novo
CarlomagnoBush.♦

XOÁN FCO. PÉREZ ARGIBAY



Ocorreu ollando as páxinas de Econo-
mía do diario El País o pasado do-
mingo. Era a hora do sono, o mo-

mento do letargo do café. Xa non hai CQC,
porque os botaron, e abrasa un vacío enor-
me a esa hora. Leo textualmente : “O ante-
proxecto de Reforma do Código Penal apro-
bado polo goberno hai dúas semanas avala
os acordos asinados coa Unión Europea pa-
ra protexer a Facenda comunitaria. O ante-
proxecto eleva de 50.000 euros a 65.000 (un
30%) o límite a partir do cal un fraude ás ar-
cas comunitarias pode ser considerado deli-
to e non simple falta”. ¿Pode ser certo, é
verdade, que alguén que mete a man na cai-
xa de todos os cidadáns e cidadás que coti-
zamos para o beneficio de todos se pode ir
tan campante se rouba ata 65.000 euros, on-
ce millóns das antigas pesetiñas? A noticia
expolioume aquel adormecimento... Pero
entón vin o seu rostro. Cos seus olliños fi-
xos e o xesto acartonado, pareceume un te-
leñeco do Plus. Era o rostro de José María
Michavila, ministro de Xustiza, facedor su-
premo deste despropósito.

E foi cando me quedei pasmado se todo
isto fora unha quimera propia da virtualida-
de da tecnoloxía. Alguén que debe xestio-
nar o diñeiro de todos e todas, róubao, e o
Código Penal ampárao. Así é como as gas-
ta o Partido Popular. ¿Será o diñeiro o últi-
mo eslabón dunha cadea de roubos cuxas
estacións intermedias levan por nome
conciencia e memoria, a súa irmá siamesa?
É así como, roubada a conciencia da reali-
dade, aparécesenos un folleto (¿con qué di-
ñeiro se pagou?): “Pola Paz. Pola nosa se-
guridade...” apoiamos e servimos este ma-
sacre, como un asuntiño menor, para des-
cuatirzar aos iraquies. Por favor, sírvanse
non protestar e sigan consumindo.

Este é o Estado que vostedes queren.
Vaise parecendo isto a Arkansas, onde hai

un home condenado a morte, “pero non o
poden executar porque está tolo e as leis só
permiten matar a persoas sensatas e para re-
solver esta contradición, os xuíces ordena-
ron curar ao prisioneiro e unha vez no seu
xuízo, acabar con il. Tampouco pretenden
que a curación sexa moi firme: basta con
que dure o tempo que tarda en electrocutar-
se unha persoa normal” -Millás dixit. Esta
é a súa realidade, que se converte en presu-
posto inaceptábel para a cotidiana vida no-
sa. Esta tamén é parte importante da histó-
rica posta en escena da sociedade civil do
domingo pasado.

E é así como criminaliza a quen ouse di-
cir ¡non! ás súas consignas supostamente ben
pagadas polas asesinas mans de quen lles di-
tan os seus deberes. É así como entenden que

Nunca Mais, é dicir, o pobo galego, está ba-
tasunizado.

É así como non se lles poden dar a uns
inspectores máis tempo para o suposto desar-
me de Iraq, é decir o desarme de quen xes-
tionan a fame do pobo, pero a policía espa-

ñola pide ao xuíz
Ruíz de Polanco
máis tempo para
intentar demos-
trar que os polvi-
ños brancos in-
cautados aos de-
tidos de Barcelo-
na non eran outra
cousa que polvos
brancos inofensi-
vos para calquera
saude.

Pois, señores
dirixentes, Non á
guerra, Nunca
Máis a este xeno-
cidio nin ás gue-
rras diarias. Non.

Non os queremos. Aínda vendo o rostro de
Michavila, teleñeco virtual da súa propia re-
alidade, a bon seguro que se creran que te-
mos sido cinco ou seis.♦

GONZALO ROMERO IZARRA é profesor de Didáctica e
organización Escolar da Universidade de Alcalá.

Pertence á Área de Educación, exclusión e menores
da Asamblea contra a Europa do capital e da guerra.
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O dilema de Aznar:
se apoio os EE UU
contra Al-Qaeda, os
franceses deixarán de
apoiarme contra a
ETA.

A pregunta dos
cidadáns: ¿Se
pasaron anos
dicindo que eramos
europeos, porque
agora nos aliamos
cos norteamericanos
en contra dos outros
europeos?

Sondaxe do PP. Os
conservadores
contan con perder
Chantada, Monforte
e Verín e ven moi
disputada a alcaldía
de Ourense.

Contamos aquí hai
pouco que unha
sondaxe do BNG di
que o PP perde
votos, pero a maioría
van para o PSOE.
Os desencantados
cualifican nas súas
respostas o BNG de
“moi radical”. Velaí
a explicación de que
o alcalde vigués se
prestase a saír
fotografado con
Fraga en carroza.

Téñeno difícil os
devotos como Trillo.
Aznar pide si á
guerra e o Papa está
radicalmente en
contra. ¿A quen lle
poñerán a vela?

División na ONU,
na OTAN, na UE. Un
comentarista
pregunta, ¿Si, pero e
se sae ben? Quere
dicir: ¿E se
conseguimos
quedarnos co
petroleo e que non
morran dos nosos?
Unha boa resposta
cidadá a esta
cuestión sería, non só
manifestarse contra a
guerra, senón tamén
consumir menos
gasolina.♦

Xosé Lois

As guerras diarias
da guerra global

GONZALO ROMERO IZARRA

Primeiro intentar asimilar e despois criminalizar a quen di
non. Segundo o autor esta parece a teima que se ven con-
templando coas protestas nas rúas ás políticas do Goberno.

‘M entres
se criminaliza
os febles,
agrándase
a tolerancia
da fraude
económica”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Crítica ao BNG
Escoitei o deputado nacionalista
Guillerme Vázquez no debate
da guerra no Congreso dos De-
putados de Madrid. Gustoume o
que dixo, pero non o ton. Pare-
ceume absoluto de máis e un
chisco dogmático, como dunha
persoa ou dunha organización
que nunca ten dúbidas sobre na-
da. Naquel marco, onde falaba
xente de todas as forzas, o BNG
parecía a extrema esquerda e
penso que esa non é a imaxe que
o Bloque quere dar en Galiza,
por exemplo en Pontevedra, on-
de seica o propio Vázquez se
vai volver presentar a concellei-
ro. A Francisco Rodríguez nou-
tras ocasións pasoulle outro tan-
to, só que fala aínda máis ner-
vioso e iso que leva non sei can-
tos anos alí. Claro que Paco é
algo máis brillante e orixinal.
Penso que ese tipo de interven-
cións, que seguro que a moita
xente lle gustan, están ben para
os xa convencidos, pero supoño
que a política non está só para
que nos xuntemos sempre os

mesmos e digamos o bons que
somos e canta razón temos, se-
nón para convencer a outros. E
non hai que confundir que haxa
moita xente contra a guerra con
ese ton radical que ás veces lle
sae a algúns. A xente moitas ve-
ces fiase máis da forma que do
que se di e eu penso que non lle
falta razón. Aí está ese ton facha
de Aznar que o delata aínda can-
do se declara de centro. 

Conste que esta quere ser un-
ha crítica construtiva, que eu
sempre votei BNG desde o 79 e
seguireino votando.♦

GREGORIO L. M ÉNDEZ

Apertura
democrática
nos concellos
Unha das eleccións democráticas
máis trascendentais para calquei-
ra cidadán son, sin dúbida, as
eleccións locais, unha vez que o
Concello é a institución máis
preta do cidadán, ademais para a

xestión dos seus intereses e no
ámbito das súas competencias,
pode promover toda clase de ac-
tividades e prestar cantos servi-
cios públicos contribuian a satis-
facer as necesidades e aspira-
cións de todos os veciños.

As Corporacións Locais dis-
poñen dunha infinidade de figuras
xurídicas que facilitan a partici-
pación veciñal nos órganos de de-
cisión, non só no momento de
exercer o dereito o voto, cada ca-
tro anos. Desde os propios Conce-
llos debe partir a democracia di-
recta dos propios veciños a trave-
so das xuntas municipais de distri-
to, dos consellos sectoriais ou dos
consellos abertos, entre outras
moitas maneiras de organización
municipal que fan da democracia
directa “real” un dereito constitu-
cional. Todos eles pasan por ser
unha forma de canalizar a partici-
pación cidadá dos asuntos munici-
pais achegando a vida municipal
os veciños. Os consellos sectoriais
estarían presididos por un conce-
lleiro nomeado polo propio alcal-
de, establecendo a súa composi-
ción, organización así coma ó pro-

pio ámbito de actuación. Nos con-
cellos abertos, ante a carencia de
listas abertas, o Alcalde sería eli-
xido directamente polos veciños.
O Pleno sería como unha asema-
blea veciñal, de tal maneira que os
veciños participarían nela adqui-
rindo unha condición semellante á
dos propios concellais.

Cunha participación real dos
veciños poderían conquerir un
mellor servicio público así como
unha xestión moito máis eficien-
te. Algúns Concellos galegos es-
comenzan a decatarse desa im-
portancia e nas sesións plenarias,
por exemplo, algúns represen-
tantes veciñais teñen dereito a
voz. Organízanse xuntas veci-
ñais en cada parroquia para
transmitir proxectos, melloras e
solucións a moitas das demandas
de cada barrio, etc. Cada vez de-
mandan máis unha apertura de-
mocrática e transparencia na
xestión dos concellos. Os veci-
ños estamos para algo máis que
depositar a papeleta electoral.♦

XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)



Críticas
a La Voz
por opoñerse
a  Nunca Máis
Antón Losada, ex director
xeral de Radio Voz e na actua-
lidade profesor de Política en
Santiago lanza unha dura críti-
ca en xornal.comcontra o pe-
riódico coruñés. “Todos quen
traballamos algunha vez en La
Voz de Galicia, afirma, e lle
gardamos o respecto e o cari-
ño que merece, nin podemos
nin debemos estar moi conten-
tos estes días. Todo canto La
Vozgañou na información do
“suceso do Prestige”: os deta-
lles do accidente e os detalles
das decisións, estáo perdendo
coa desinformación das súas
repercusión políticas”. 

Losada engade que “xa está-
bamos afeitos á pasmosa lami-
nación e supresión de toda canta
iniciativa política que viñera da
oposición; especialmente do
BNG e algo menos do PSdeG.
Soportabamos pasablemente esa
afección non disimilada de La
Voz por sacar páxinas e máis pá-
xinas sobre os supostos proble-
mas internos de ambas forma-
cións. No caso do BNG conver-
tendo os problemas persoais de
tal ou cal militante nunha espe-
cie de Guerra das Galaxias ideo-
lóxica contra esa especie de “Es-
trela da Morte” chamada UPG.
No caso do PSdeG publicando

sempre, so e exclusivamente a
versión de Paco Vázqueze con-
vertendo en mártires a un puña-
do de vellos barandas socialistas
que tiñan que terse largado de
seu sen que ninguén tivese que
desaloxalos. Pero o que non nos
esperábamos, alomenos eu que
coñezo e aprecio a moitos dos
que se quedaron alí, é que La
Vozcometese a torpeza de su-
marse á repugnante campaña
contra Nunca Máis e renuncia-
se a boa parte da súa tradición
e historia de compromiso co
país, para pasar a aspirar a con-
verterse nunca especie de La
Razón á galega”. O autor con-
clúe preguntándose: “¿Real-
mente pagarálles a pena?”.♦

O ‘mal gusto’
de Paco
Vázquez 
O Prestige, a guerra, non son
problemas que parezan preocu-
par ao alcalde coruñés Francis-
co Vázquez en comparación
coa gravidade que lle outorga ao
suposto perigo de desaparición
do castelán en Galiza. Xosé
Manuel Pontecomenta en La
Opinión(19 de febreiro) a acti-
tude deste singular membro do
Partido Socialista. “A burguesía
é lamentábel —afirma—. Aquí,
por exemplo, o paradigma da
burguesía apegadiza é don
Francisco Vázquez, alcalde de
ACoruña/La Coruña, que opina

que “o idioma castelán está
ameazado polo galego”. E, acto
seguido, ponse a chapurrear ne-
se idioma destruido, que non é
castelán, nin galego, coa osten-
tación e o mal gusto que dá a ig-
norancia prepotente. ¿Pero, qué
imos agardar dunha burguesía
cuxo tema de conversa favorito
é o prezo que vai acadando o
metro cadrado construido?
Pouco máis que rebuznos”.♦

Raxoi
xa non pode vir
tranquilo
a Galiza
Cada vez que vén a Galiza, o
ministro Mariano Raxoi vese
rodeado de persoas dispostas
a increpalo. Así o conta Faro
de Vigo(16 de febreiro) que
lembra o acoso sofrido polo
outrora admirado político en
Lugo, Sanxenxo e outros moi-
tos lugares. Unhas veces son
manifestantes de Nunca Máis
e outras grupos de veciños que
se reúnen espontaneamente ao
saber da súa presencia para
lembrarlle as súas responsabi-
lidades no caso do Prestige. O
dirixente popular xa viu nal-
gún restaurante como todos os
comensais marchaban ao en-
trar el. Raxoi recoñece que se
lle fai moi duro, pero manten-
do a diplomacia, di que “son
as servidumes do oficio”.♦
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Andan estes días a voltas no Ps-
deG ourensán coa elaboración da
candidatura  á alcaldía da capital
que debería encabezar Abelardo
Pérez Gabriel. O debate sobre a
designación deste prexubilado da
banca que era coñecido na cidade
polas súas discretas aparicións
nalgunha telenovela de sobreme-
sa,  abriuse de novo nas últimas
semanas, cando se soubo que pre-
tendía designar en solitario os in-
tegrantes da lista. Foi particular-
mente sorprendente porque unha
das primeiras afirmacións que fi-
xo logo de ser designado foi que
non tiña a menor intención de en-
trar neses asuntos, que deixaba
por enteiro á dirección do partido.
Semellaba daquela que ía desen-
volver o papel de candidato con-
trolado polo “aparato”, tan quei-
mado das guerras internas que
obrigaron o ano pasado a disolver
a agrupación local e deixar fóra a
históricos militantes locais. 

Pouco tardou en saberse, sen
embargo,  que Pérez Gabriel está
asesorado non só por militantes,
senón por algúns dos que aínda
non foron readmitidos. É o caso do
ex concelleiro Enrique Pérez, quen
vai conseguir –se a asemblea local
non o remedia– que a súa dona
vaia nun dos postos de saída, un
asunto que desagrada e escandaliza
a un importante sector do partido. 

A presión do candidato sobre
o propio secretario xeral galego,
Emilio Pérez Touriño, chegou a
tal grao que ameazou con aban-
donar se non se aceptan as súas
propostas. Pero a advertencia
serviu para que algúns significa-
dos dirixentes locais avaliasen
seriamente a posibilidade de
aproveitar o desafío do candida-

to para substituílo por alguén do
partido con experiencia política. 

Logo da cruenta “limpeza”
efectuada  no partido ourensán, to-
do parece indicar que seguen as
guerras de “familias”. O intento de
Touriño e Pachi Vázquez, o res-
ponsábel provincial, de presentar
un candidato sen pasado político
para evitar enfrontamentos, que-
dou frustrado desde o momento en
que está a ser utilizado por persoas
alleas ao partido e á dirección, se-
gundo fontes do propio PSdeG.

O conflito provocou, polo mo-
mento, a renuncia da arquitecta
Aurea Soto de ocupar o número
tres. Aínda que falou de razóns
persoais, considérase que abando-
na ante a suposta inconsistencia da
candidatura. Surrealista situación
á que chega o PsdeG despois de
ter quedado sen representación no
concello ourensán trala expulsión
de Antonio Troitiño, Manuel Sal-
gueiro e o resto de concelleiros. 

Non obstante, a lista de consen-
so que se negocia inclúe a catro
membros da actual Executiva Lo-
cal: Francisco Rodríguez, Víctor
Astorga, Marcos Cid e  María
Quintas. O peculiar perfil do candi-
dato á alcaldía –sen traxectoria po-
lítica– leva á desconfianza non só a
un sector do propio PsdeG, senón
ao BNG. O seu candidato a alcal-
día, Alexandre Sánchez Vidal, de-
clarou estes días que desconfiaba
de Pérez Gabriel se, como indican
algunhas sondaxes dos nacionalis-
tas, Manuel Cabezas perde a maio-
ría absoluta. Moi gráficamente, di-
xo que temía unha nova “troitiña-
da”, é dicir, outro grupo municipal
socialista á marxe da dirección que
puidera rematar nas proximidades
do Partido Popular.♦

¿Que fará o PSOE coa
súa lista municipal?

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Prometiase feliz o PsdeG-PSOE  en Ourense cun
candidato independente, Abelardo Pérez Ga-
briel, que non quería ser o que fixera a lista.
Agora trasacordou e trae de cabeza ao partido coa
súa ameaza de marchar se non o deixan facer.

Ourense

Ligaciós
perigosas
BIEITO IGLESIAS

Un dos inconvenientes maiores do xornalismo
é a presa. Na inmediatez sen corrección de
probas póñense as botas os trasnos da

imprensa. Esta columna foi víctima, a semana pasa-
da, dunha pequena trasnada (un acento adventicio:
Dévotospor Devotos). Pior que a gralla é o pé
forzado que impón o roteiro da actualidade. Hoxe
apetecíame describir unha paisaxe miñota (estiven
en Arbo, comín lamprea e bebín licor de ruda):
laranxeiras cargadas, camelias vermellas, galanteo
nupcial dunha parella de ferreiriños, sfumatoda né-
boa sobre as revoltas do río que serpexa entre outei-

ros e caviancas; un fondo, en fin, de pintura
toscana. E velaí que as noticias bouran co tema da
guerra galicosa. En documental deses que emiten a
deshora, un dos canais que nos irrigan vía satélite,
informan de cómo lles vai (vailles moi ben) ós cur-
dos iraquianos. Trala guerra do Golfo, gracias á zo-
na de exclusión aérea  e outras providencias da pax
americana, gozan dunha independencia de facto.
Mal exemplo pró viciño e oprimido curdistao turco.
De aí que os gobernantes da Turquía estean preocu-
pados polo día despois da caída de Sadam. Seica
negocian cos Estados Unidos pra meter mao na raia
curda e impedir a proclamación alí dunha república
soberana. Estas traseiras canallescas do inminente
conflicto bélico a penas se mostran nos medios. Si
asomou, en canal +, a cantora Marina Rosell e a fe
que declamou un enérxico recitativo pacifista.
Antonte fixen unha expedición a terras luguesas e
souben que certo ex secretario xeral da UPG
–hogano amigo de Cacharro Pardo- vén de conver-
terse ó Islam. Como llo saiba Bush, quérolle un
conto a Cacharro e as súas liaisons dangereuses.♦

Abelardo Pérez Gabriel, candidato do PSdG-PSOE ao concello de Ourense.

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 6 de febreiro de 2003.

POSTAIS VIRTUAIS
‘NOVA ORDE’



A lista do BNG de Vigo poderia-
se cualificar de continuista se
non fose pola inclusión de catro
mulleres en postos de saída.
Ademais da sorpresa de Olaia
Fernández, a médica María Xosé
Méndez e a mestra Margarida
Fernández ocupan os lugares ca-
tro e seis respectivamente. No
oito irá Carmen Martínez Corba-
lán, concelleira do Patrimonio
Histórico. As tres primeiras son
as principais novidades desta lis-
ta na que repiten seis dos oito
concelleiros actuais.

As baixas son Ana Gandón,
número dous nas anteriores elec-
cións, que ocupará un lugar sim-
bólico, e a de Xaquín Acosto, ac-
tual concelleiro de Tráfico. Am-
bos abandonan a política munici-
pal por motivos personais.

Ao final, despois de moitas
xestións, a dirección do BNG lo-
grou que aceptasen ir na lista
Xavier Toba e máis Enrique
Vieitez. O actual responsábel de
Facenda e Urbanismo ocupará o
posto número tres da candidatu-
ra, e Vieitez o número sete. No
quinto posto aparece o tamén
concelleiro Santiago Domín-
guez. Outro edil, Amador Fer-
nández, ocupará a novena praza,
un posto que o BNG tamén dá
como seguro. O mandato asem-

bleario de alternar homes e mu-
lleres relegou ao ex dirixente ve-
ciñal e candidato independente
ata a fronteira dos elexíbeis.

O consello local do BNG apro-
bou a lista ata o posto número
quince. No 10 aparece Silvia Ber-
múdez, militante de Galiza Nova,
e a seguido a profesora Carme
Adán, o ex concelleiro de EG Car-
los Cotobade, a  feminista Vitoria
Iglesias e o responsábel de CIG-
Emigración Lois Pérez Leira.

O BNG non pudo contar na
súa candidatura co vicerretor da
Universidade de Vigo Salustiano
Mato “por estar comprometido
por oito anos co equipo de go-
berno da universidade”, segundo
aclarou o militante nacionalista.

O PP, terceira forza
segundo unha sondaxe

O BNG sería a lista máis votada
en Vigo, situándose o PP como
terceira forza, por detrás do
PSdG-PSOE, segundo unha son-
daxe realizada polos nacionalis-
tas entre 15 e 23 de xaneiro cun-
ha mostra de 800 persoas.

O BNG acadaría entre 9-10
concelleiros cun 32,9% de votos.
O PSdG-PSOE lograría 8 edís co
30,8%, mentres que o PP queda-
ríase en 7-8 concelleiros e un

26,6% dos votos. Os Progresis-
tas Vigueses de Manuel Soto,
cun 7,75, lograrían meter de no-
vo ao seu cabeza de lista na cor-
poración municipal. A ex mili-
tante do PP, Maite Fernández,
non conseguiría entrar, ao que-
darse nun 2,1%.

Segundo este inquérito, o ac-
tual alcalde Loís Pérez Castrillo
é o candidato máis valorado,
aparecendo o alcaldábel socialis-
ta Ventura Pérez mariño coma o
menos coñecido. Un de cada tres
dos preguntados considera que o
BNG vai repetir na alcaldía.♦
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Latexos

Riscos e
perigos
de hoxe
X.L. FRANCO GRANDE

Paréceme que non hai a
menor dúbida: a
situación de risco

permanente, a sensación de
perigo inminente ou xa de
alarma universal que se vén
producindo dende os actos
terroristas do 11 de setembro
do ano 2001, non é nada no-
vo, senón algo máis vello do
que parece, se temos en con-
ta a documentada exposición
que fai J.F. Pérez Oia no últi-
mo número de La Campana.

A idea da suposta
vulnerabilidade creada por
aquel atentado, tampouco é
nada nova: o obxectivo da in-
vulnerabilidade foi de sempre
unha idea que presidiu,
alimentou e xustificou a de
preponderancia do poder mi-
litar. Son moitos os que pen-
san que aquel atentado resul-
tou unha coartada perfecta
para que o poder imperial
manteña e afirme a súa
política agresiva e militarista.

Política agresiva e milita-
rista que, entre outras cousas
negativas, leva a actitudes
sospeitosas de exaltación da
infalibilidade do mando,
aumento do militarismo, ins-
tauración da mentira como
costume entre o poder execu-
tivo, a cidadanía e os outros
poderes do Estado, e un
crecemento canceríxeno do
secretismo, do que se dá eru-
dita noticia no antes dito arti-
go. O que nos leva tamén á
cega limitación de dereitos se
dalgunha maneira o mando
estima que pode verse couta-
do na súa acción.

Parécenos que se fará a
guerra contra Irak, con ou sen
resolución favorable da ONU
ou do seu Consello de Seguri-
dade, ou contra a ONU,
contra o mundo e contra boa
parte do que se pensa nalgúns
sectores dos propios EE UU.
Cómprelle ó imperio deixar
moi claro, sen quen haxa a
máis pequena dúbida, quen é
o que manda e ata onde pode
mandar. Ou sexa, que se saiba
onde está o poder absoluto.
Para que cada quen coñeza os
seus lindes e limitacións. E
que non se mova.

Política, polo que se ve,
que debe de se-lo ideal de
Aznar, quen semella padecer
de frustración ó saberse un
imperialista fracasado. ¡Que
ledicia repartir labazadas e
fungueirazos polo mundo
adiante, quitar e poñer homes
de palla, debuxar novos
mapas que reflictan un mun-
do novo, non eses pequenos
beliscos ós vascos, ós
nacionalistas, ós sindicatos
ou á oposición, cousas tan
pequenas para quen ten tan
clara vocación imperial! Nos-
talxia a súa da “dialéctica de
los puños y de las pistolas”,
en versión posta ó día e ó
grande. ¿Alguén o entende?♦

Olaia Fernández deixa o parlamento e pasa á política municipal

O BNG presenta en Vigo tres mulleres
como principais novidades

Belén Sío é a única concelleira
do PSdG-PSOE vigués que ten
algunha posibilidade de repetir
no cargo. Ocupa o número oito
na lista, mentres que os outros
dous compañeiros que repiten
Delfín Fernández e Uxío Gonzá-
lez aparecen nos postos 27 e 22
respectivamente. Os tres son crí-
ticos con Carlos Príncipe.

A lista do PSdG-PSOE de Vigo
non “implica ruptura co partido”,

afirmou Pérez Touriño, o secreta-
río xeral socialista na súa presenta-
ción. Ao final, a dirección do
PSOE suspendeu a executiva olívi-
ca e sacou do medio a Carlos Prín-
cipe. O candidato Pérez Mariño,
polo contra, admitiuna candidatu-
ra a históricos militantes do parti-
do. Iso sí, todos eles, alonxados
dos postulados de Carlos Príncipe.

O número dous da lista ocú-
pao o histórico Miguel Barros,

que preside a xestora que dirixe o
partido en Vigo. No terceiro lugar
figura a actual secretaria da Auto-
ridade Portuaria, María Luisa
Graña, recén afiliada. O cuarto lu-
gar ocúpao o independente Carlos
Arias. Xulio Calviño, ex PC, co-
ma Touriño, e ex concelleiro, ocu-
pa o quinto lugar. O independente
Marício Ruíz o sesto. María Xosé
Porteiro, ex concelleira que se en-
frontou a Príncipe nas primarias

hai catro anos, ocupa a séptima
posición e, Belen Sío a octava.

Gonzálo Caballero, Alícia
Garrido, Abel Losada, Rosa
Conde, Pilar Gulías e Concep-
ción Valverde completan os pri-
meiros postos.

Unha lista cun perfil máis ga-
leguistacoa que terían probabel-
mente menos problemas para go-
bernar cos nacionalistas que du-
rante os últimos catro anos.♦

O historico Miguel Barros ocupa o segundo lugar

Limpeza na lista do PSdG-PSOE vigués

A profesora Concepción Bur-
gos, no segundo lugar, é a úni-
ca cara nova na candidatura
socialista de Lugo. O alcalde
López Orozco, optou pola
continuidade de todos os con-
celleiros do seu actual gober-
no. Continuidade refrendada
pola asemblea local que apro-
bou a lista por aclamación.
Unha novidade, froito sen dú-
bida dos bos resultados que
agoiran, en contraste cos en-
frontamentos habidos en ante-
riores comicios locais.

Francisco Fernández Liña-
res, concelleiro de Seguridade
Cidadá, ocupará o terceiro lugar.
O cuarto será para o responsábel
de Urbanismo, Xosé Ramón
Gómez Besteiro. Carme Basa-
dre, Xosé Manuel Díaz Grandío,
Eva Real e Xosé Piñeiro, todos
eles membros do actúal goberno
municipal, serán os seguintes na
lista. Luisa Zarzuela ocupará o
posto número nove e Xosé
Ánxel Corredoira o dez. Nos se-
guintes María Dores Vieiro, Li-
no González e Rosana Rielo.♦♦

Continuidade socialista
en Lugo

O BNG ten un novo candidato
en Compostela, Nestor Rego,
unha nova número dous, Elvira
Cienfuegos, especialista en me-
dioambiente (que vén de susti-
tuir a Leiceaga como concellei-
ro) e unha representante do mo-
viento veciñal, Concha de La Fu-
nete, na quinta praza. Na terceira
e cuarta praza dous dos actuais
concelleiros. Manuel Portas no
terceiro lugar e Xosé Manuel
Iglesias no cuarto.

Os demáis membros da can-
didatura santiaguesa, con poucas
posibilidades de ocupar escano,

son novidade na lista. Os na-
cionalistas afirman que represen-
tan “unha aposta de futuro e re-
novación”. Así no posto número
seis aparece socorro García Con-
de (presidenta do Comité de Per-
sonal do concello). A continua-
ción Silvia Becerra (Galicia No-
va), Alberte R. Brenlla, Lois Ló-
pez García (hiosteleiro), María
Xosé Abuín, Sebastián X. Mén-
dez (Amelga), María Luisa
Chas, María Tereixa R. Vilaseco,
Redrigo Berdullas (emigrante re-
tornado) e Miguel Vilariño, un
histórico nas candidaturas.♦

O BNG de Compostela
aposta polo futuro

A.E.
Repiten seis dos oito concelleiros do BNG de Vigo nunha lista muni-
cipal na que alternan homes e mulleres nos 10 primeiros postos. En-
tre elas atópase, no número dous, a actual deputada Olaia Fernández
que deixará o parlamento galego para dedicarse á política municipal.

Olaia Fernández, na imaxe con Lois Castrillo, deixa o parlamento para dedicarse ao concello.
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BNG e PSOE negáronse a apoiar
o ditame sobre a situación persoal
e patrimonial do ex conselleiro
que a presidenta da Comisión,
María Xesús Tapia (PP) xa traia
redactado e someteu a votación ao
comezo da reunión, segundo se
recolle nun escrito que o deputado
do BNG, Rodríguez Feixoó remi-
tiu á Mesa do Parlamento. Neste
escrito, o deputado nacionalista
explica que aos grupos da oposi-
ción se lle entregou a documenta-
ción remitida por Cuíña no mo-
mento de iniciarse a reunión e que
a presidenta da Comisión, ade-
mais de negarse a conceder tempo

para estudiala, rexeitou a proposta
de pedir máis información.

O deputado do Bloque expli-
ca que a situación patrimonial
non foi obxecto de análise por
parte da Comisión porque nin
formaba parte da orde do día, nin
fora demandado por Cuíña. “A
Comisión do Deputado non pode
manifestarse sobre a situación
patrimonial do señor Cuíña Cres-
po nin sobre a de ningún outro
deputado , por ser a declaración
patrimonial de cada membro da
Cámara de carácter segredo e
constar en sobre pechado que nin
sequer o presidente coñece”.

“O coñecemento público do
acontecido –di o deputado na-
cionalista– non pode beneficiar
nin o rigor nin a credibilidade
que se lle presume a esta institu-
ción. Sen dúbida, tampouco o se-
ñor Cuíña Crespo, deputado des-
ta Cámara, verá satisfeita a súa

petición de reposición da hono-
rabilidade á vista dunha actua-
ción tan chapuceira”. O texto só
contou co voto a favor da presi-
denta da Comisión, o deputado
do BNG, Rodríguez Feixoó vo-
tou en contra e o do PsdeG, Pa-
blo López Vidal abstívose. ♦
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Fallou a oportunidade da súa
vida. Así é como o sente Fra-
ga, segundo algúns dos seus
colaboradores. Había anos que
viña traballando a patina de
rexionalistagalego que cubri-
se toda a súa dilatada carreira
política e, con este manto, via-
xar pola historia. A estratexia
pasaba por controlar o PPdG con certa autonomía de Madrid, paci-
ficar a sociedade galega e, por último, impulsar o diálogo institu-
cional e o entendemento con Xosé Manuel Beiras.

Todo semellaba avanzar segundo os desexos do presidente. Pe-
ro chegou o Prestige polo mar, coma tantas venturas, coma tantas
desgracias. Era o toque político final que lle faltaba a Fraga para
completar a súa obra. Só tiña que realizar o movemento tantas ve-
ces ensaiado nos discursos: porse ao lado do pobo e facer pesar o
seu cargo e a súa traxectoria fronte a Aznar. Pero  na vez de mar-
charse a Muxía decidiu tirar cara a Aranxuez.

Fraga non só creu, no primeiro momento, os informes de Madrid
que lle indicaban que non pasaba nada, senón que, despois dese fallo
garrafal, coa moral máis baixa ca Cardeñosa ao errar a porta vacía o gol
contra o Brasil, permitiu que Madrid non só despreciase a súa posición
institucional, senón a súa autorictasdentro do partido. A continuación,
e xa perdido, comezou a miañar unha axuda para non pasar á histo-

ria cuberto de negro chapapote.
El, que tivera a posibilidade

da gloria nas súas mans poñén-
dose á fronte dos galegos e das
súas institucións nesa crise, xo-
gou cos reflexos condicionados
doutros tempos, se cadra por
ocupar un posto cambiado: púi-
dolle máis a súa visión de Esta-

do, dobregándose ante Aznar, que o seu compromiso galego, fuxin-
do dos cidadáns. Se Fraga se puxese á fronte das reivindicacións po-
pulares, tería o apoio dos nacionalistas e dos miles que se manifestan
na rúa. Non lembrou o sucedido cando a Guerra do Fletán. ¿Ou si?
Unha cousa é enfrontarse ao Canadá e outra a Madrid.

Enchéuselle de negro o futuro e a historia. O Goberno enfron-
tado, o partido roto, Cuíña cesado, o sucesor no limbo; Madrid fa-
céndose co control e os cidadáns, como nunca sucedera, na rúa a
miles berrando Nunca Máis.

Fraga maldí a hora na que decidiu marchar de caza (pouco im-
porta o motivo que o levou alí). Pero, na vez de recompoñer a si-
tuación, como lle reclamaban mesmo dentro do partido, decidiu
embestir contra a realidade e plantarlles cara aos cidadáns. Puido
gañar a gloria do recoñecemento no penúltimo envite da roda da
fortuna e perdeuno todo: bótalle a culpa aos cidadáns dando pasos
atrás na súa propia historia.♦

Fraga e a
‘Síndrome Cardeñosa’

AFONSO EIRÉ

Aínda colean as consecuencias da
inmensa manifestación da Coru-
ña convocada por Nunca Máis,
que superou as previsións máis
optimistas. O mérito é aínda
maior se temos enconta a falta de
colaboración do Goberno Muni-
cipal do PSOE e do alcalde Váz-
quez, que nin siquera deixaron o
balcón da Casa do Concello para
ler o comunicado final. O alcalde
declaraba na véspera que non asi-
tiría á manifestación porque só
acudía a aquelas que eran “excep-
cionais”, confundiuse nos cálcu-
los porque foi a maior manifesta-
ción da historia da cidade e os
medios de comunicación falaban
de 75.000-125.000 participantes.

O alcalde Vázquez non po-
día asumir este fracaso persoal
e adicouse ao día seguinte a de-
sacreditar a mobilización, me-
nosprezar os participantes e de-
nunciar a manipulación das ci-
fras por parte de Nunca Máis;
dixo que só estiveron 24.000
persoas, coincidindo nesta in-
fravaloración co candidato á al-

caldía do PP, Rodríguez Corcoba.
A Facultade de Socioloxía da

Coruña fixo pública unha enquisa
realizada entre o 20 de decembro
de 2002 e 20 de xaneiro de 2003. O
estudio, dirixido polo profesor Ri-
cardo García Mira, tiña unha mos-
tra para toda Galiza de 1.652 per-
soas e unha marxe de erro de 3,7%.
Segundo esta, despois do Prestige
hai un reforzo da identidade gale-
ga; os entrevistados fan unha valo-
ración moi positiva do traballo do

voluntariado, ecoloxistas, confrarí-
as e de Nunca Máis,participando
un 70% nalgunha das convocato-
rias da plataforma. Un 82% consi-
dera que o Estado ou a Xunta son
responsabeis da catástrofe.

A nivel electoral, se se celebra-
sen hoxe as eleccións ao Parlamen-
to Galego o PP perdería a metade
dos seus votos, un 29% non ten de-
cidido a quen votar e un 25% cam-
biaría de voto. Segundo esta enqui-
sa a intención de voto é a seguinte:

23,9% para o BNG, 18,5% para o
PSOE e 12,5% para o PP.

É evidente que o Prestigelle
está pasando factura ao PP e para
frear este desgaste recorren ao in-
sulto para intentar desacreditar a
mobilización popular e a Nunca
Máis. Se nun primeiro momento
foi o alcalde Vázquez quen acu-
sou a plataforma de estar forma-
da por grupos extremistas e radi-
cais, que provocaban confronta-
ción social, agora colle o relevo
Mayor Oreja e declara en Ferrol
que “Nunca Máis practica unha
estratexia de batasunización da
sociedade”, descalificacións que
suscribe tamén Fraga.

Non parece que estas descua-
lificacións teñan o mínimo eco
social; pola contra, aumentan os
apoios a Nunca Máisde distintas
entidades, como o reflexa a re-
cente incorporación á plataforma
do Colexio Oficial da Coruña de
Enxeñeiros Técnicos Industriais,
que fixo, ao mesmo tempo, un
chamamento público para a in-
corporación doutros Colexios.♦♦

Nunca Máis, sondaxes
e ‘batasunización’

MANUEL MONGE

O alcalde Francisco Vázquez caeu na espiral de des-
cualificacións do PP cara ás mobilizacións cidadás.
Ao tempo, a Universidade coruñesa desvela unha
enquisa na que o PP perde a metade dos seus votos.

A Coruña

Varios
delincuentes
XOSÉ M. SARILLE

Observen os movimen-
tos do PSdG-PSOE.
¿A quen debemos

crer, ao Touriño que fala de
galeguismo, ou ao pequeno
Haider coruñés que se indig-
na porque o galego é lingua
oficial? ¿Que fai Antón Lou-
ro sentado na primeira fila
de butacas na conferencia
do pequeno Haider en Vigo?
¿Busca Louro máis datos pa-
ra expedientalo como aos ou-
tros, ou aplaúdelle as gracias
ultradereitistas? ¿O
maxistrado Pérez Mariño,
tamén asistente, non ve moti-
vos para latar á charla deste
delincuente que se burla das
leis, desobedece á xustiza e
fai peidos e arrotos sobre as
sentenzas, como diría
François Villon? ¿O alcalde
Orozco necesita dicir que lle
cae ben este político, o máis
hostil e malintencionado con
Galiza? 

Segue sen valorarse ben
a emerxencia dos novos
totalitarismos. A mentalida-
de sempre avanza con maior
lentitude que os feitos.
Rexeitamos o fascismo ou o
nazismo porque son
distinguíbeis nas formas e
nos discursos e porque
teñen balanzo en mortos. No
entanto séguese sen concep-
tuar acertadamente aos
totalitarios emerxentes.
Agroman sobre todo nos
partidos tradicionais de
direita, mais tamén xorden
no seo do centro esquerda.
Éo Bush cando propugna a
guerra preventiva, éo
Berlusconni cando arrasa os
direitos fundamentais,  ou
Aznar cando afirma que a
ONU non é imprescindíbel
para atacar Iraq. Mais
tamén se debe contar con
Blair. A tendencia actual ao
totalitarismo é relativamen-
te transversal. 

Nos casos domésticos,
Múgica, Ibarra ou Vázquez
representan a tradicional
conduta intolerante dos
nacionalistas españois,
transmitida de xeración en
xeración. Atacan os naciona-
lismos periféricos, pero esa
agresividade é de máis longo
alcance. Vense orfos pola
crise do estado-nación, e non
gostan da potencialidade
dunha Europa civilizada.

Namentras, os demócra-
tas galegos do partido
socialista usan dous
baremos, un para os
revoltosos débiles, aos que
expulsan sen máis bromas:
Ventoso, Bonifacio, case
Príncipe, e outro para o de-
lincuente forte, para
Vázquez, que organiza con-
sellos de ministros do PP,
rompe o discurso do seu
partido e louva o Plan Gali-
cia, (¿lémbranse daquel
Plan?) . Unha vella técnica
que sempre levou ao pior:
ser forte cos débiles e débil
cos fortes. Pagarano
despois das municipais.♦♦

Cualifica de ‘chafalleira’ a actuación do PP na Comisión 

O BNG pidelle á Mesa do Parlamento
que declare nulo o ditame sobre Cuíña

P.B.
O PP ven de aprobar en solitario na Comisión do Estatuto do
Deputado un ditame no que se recolle que “a situación  persoal
e patrimonial” do ex conselleiro de Política Territorial, Xosé
Cuíña, se “axusta á legalidade”. Nun escrito remitido á Mesa do
Parlamento, o deputado do BNG, Alberte X. Rodríguez Feixoó,
cualifica de “chapuceira” a actuación  e pide a nulidade do acordo.

Xosé Cuíña no Parlamento.                                                         A. PANARO / Arquivo



O Comisionado Martín Villa de-
clarou a pasada semana que, se é
preciso, vai mentir para salvar as
responsabilidades do Goberno
central no accidente do Prestige
que acabou en catástrofe. Nu-
merosos expertos en dereito ma-
rítimo teñen explicado como o
Goberno español pode ser cul-
pábel directo da catástrofe.

Esa, e a negativa a asumir
responsabilidades políticas, se-
ría a causa de que o PP boico-
tease a comisión de investiga-
ción do Parlamento galego, e
non admitise que o Congreso
ou o Parlamento europeo es-
clarecesen os feitos. Por iso ta-
mén o Goberno central se nega
a que declaren os principais
responsábeis, senlleiramente
Aresenio Fernández de Mesa.
O Delegado do Goberno foi o
que coordinou o equipo que
decidiu alonxar a barco da cos-
ta. Á negativa a que compare-
cese ante o Parlamento galego
uniuselle agora tamén a espan-
tada ante o Congreso. Parece
quedar claro, como apuntan
moitos comentaristas, que o
motivo da primeira negativa
non está na falta de competen-
cias, senón no medo ao que po-
da revelar De Mesa.

Semellaba quedar unica-
mente a vía xudicial para es-
clarecer os feitos e repartir
responsabilidades. Imputados
xa o capitán do Prestige,
Apostulos Mangouras, a súa
propietaria, a empresa  liberia-
na Mare Shipping e o armador
grego Universe Marítime,
quedaban por sustanciar as
responsabilidades do Goberno

central que foi o que tomou as
decisións no accidente do 13
de novembro.

A querela

A plataforma Nunca Máis, pre-
sentou por iso unha querela
criminal contra o Delegado do
Goberno, Fernández de Mesa,
o daquelas xefe da Capitanía
Marítima da Coruña, Anxel del
Real e o director xeral da Ma-
rina Mercante, López Sors. Na
querela considérase que os tres
altos cargos “son responsábeis
dun delito contra os recursos
naturais e o medio ambiente”.
Afírmase que “adoptaron a de-
cisión de alonxar o barco da
costa prescindindo dos infor-
mes técnicos que o xustifica-
sen, malia a ser conscientes do
risco que supoñía o petroleiro
averiado”. O ministro Alvarez
Cascos quedou fora da querela
para que esta non pasase ao
Tribunal Supremo.

Agora Xavier Collazo, o
xuiz de Corcubión que instrúe o
proceso, chama a declarar os
tres altos cargos que tomaron as
decisión máis directamente. Por
primeira vez representantes do
Estado comparecen no proceso
xudicial sobre o Prestigeen ca-
lidade de imputados.

O Goberno central tratou
en todo momento de evitar ser
declarado responsábel civil su-
bisidiario da catastrofe, unha
responsabilidade que o obriga-
ría a pagar unha factura millo-
naria. Esta é a razón de que se
querelase contra o capitán
Apostolos Mangouras por deli-

to de desobediencia ás autori-
dades españolas e por atentado
ecolóxico. Igual motivo foi o
que o levou, durante os primei-
ros días, a tratar de botar pu-
blicamente a culpa a Xibraltar
e a incidir reiteradamente nas
responsabilidades da casa ar-
madora. Esta é a causa, polo
demais, de que arremetese
contra todos aqueles que lle

esixian responsablidades, aín-
da que so fosen políticas. A
resposta a estas peticións era
sempre afirmar que lle facían o
xogo aos verdeiros responsá-
beis e que Galiza podería per-
der miles de millóns de pesetas
de indemnizacións. Esta é a ra-
zón, finalmente, de que visen
con tan malos ollos a querela
presentada por Nunca Máis.

Admitir a trámite a querela
“non presupón culpabilidade”,
como afirman fontes do Gober-
no central, pero “indica que hai
indicios de delito”, como soste-
ñen os avogados de Nunca
Máis. Segundo o deputado na-
cionalista Francisco Rodríguez,
“o que non queren recoñecer
pola vía política vano ter que
pagar pola vía xudicial”.♦
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O xulgado de Corcubión admite a trámite a querela de Nunca Máis

O Goberno central imputado polo desastre do Prestige

Ata dentro de tres meses non se
coñecerá o futuro do Prestige.
Para daquelas, o comité científi-
co decidirá se é viábel ou non
extraer o fuel que aínda queda
nos seus tanques. A outra opción
sería deixar os restos no fondo
do mar tapados con hormigón.

Sexa como fose, o barco segui-
rá vertendo máis de duas toneladas
diarias, pois hai dúas fendas que
non se puderon taponar. Os técni-
cos pensan ademais que poden re-
abrirse máis en calquer momento.
Asolución de bombear o hidrocar-
buro sería unha operación pioneira
para a que non existen aínda me-
dios técnicos. O seu custe, de le-
varse a termo, sería de 230 millóns
de euros. O comezo da operación
comezaría o ano que ven e o bom-
beo sería de 10 toneladas hora.

A outra posibilidade baralla-
da polo denominado Comité
Científicosería o encofrado dos
restos. O seu investimento sería
de tan só 130 millóns de euros.
A dificultade máis importante é
que a popa e a proa están sepa-
radas por case catro quilómetros
de distancia. O seu prazo de
execución sería de dous anos
como mínimo. O outro proble-
ma é que o fuel quedaría no fon-
do e podería sair algún día.

Tócalle agora ao Ministerio de
Fomento tomar unha decisión, aín-
da que semella de todo esquecida a
tese da “solidificación” que achan-
taría co fuel no fondo marino.

¿Canto fuel queda?

Segundo o Comité Científico

quedan no Prestige unhas
37.500 toneladas de fuel. Ata
de agora o Goberno central vi-
ña insistindo na cifra de
50.000 toneladas.

A anterior cantidade foi esti-
mada despois de moitas discu-
sións. Segundo pudo saber A
Nosa Terra, os científicos que
manteñen un contacto máis di-
recto co Prestige sostiñan que
non pasaría das 15.000 tonela-
das, segundo as inspecións reali-
zadas no buque, inspecións que
ao non poder utilizar os raios X
non parecen moi precisas.

A discusión atinxiu tamén á
cantidade de fuel que impregna
actualmente o mar e o que foi
recollido. Tamén aquí se produ-
ciron notábeis discrepancias.
Mentres os técnicos máis próxi-

mos ás posturas oficiais insisten
en que só o 16% do fuel recolli-
do é materia prima, outros ele-
van esta cantidade o 37% (al-
gúns case ao 38%): os primeiros
baséanse en que esta foi a por-
centaxe de fuel recollido por to-
nelada cando o Erika. Outros
xulgan sen embargo que non é
posíbel comparar a pureza do
chapapote extraido nas praias
bretonas co do extraido polos
mariñeiros galegos directamen-
te da auga. A discrepancia no
método impediu tamén que
houbese acordo sobre a cantida-
de de fuel espallado actualmen-
te na auga. O Goberno vasco,
pola súa parte, denunciou o Go-
berno español por mentir a res-
pecto da cantidade de fuel que
hai próxima ás súas costas.

Partindo ao final as dife-
rencias, a Comisión Científica
chegou á cifra de que do Pres-
tige terían manado 50.000 to-
neladas, a mesma cantidade
que o Goberno central dícía
que ficaba no barco.

O PP, polo demais, tomou a
decisión de dar o problema do
fuel por resolto, deixando a un
lado as ducias de toneladas que
recollen aínda cada día os pesca-
dores, tanto de Galiza coma no
Cantábrico. O Goberno decidiu
tamén retirar os buzos das cofra-
rías que se dedicaban a analizar
a presencia de fuel nos fondos
mariños e darlle esa labor ao
Exército. O cambio dificultará,
segundo sospeitan os mariñeiros
destas cofrarías, o coñecemento
real da situación.♦

Fomento impide que se saiba o chapapote que hai no fondo do mar

O fuel seguirá saíndo do Prestige polo menos durante un ano

A. EIRÉ
O Delegado do Goberno central, Arsenio Fernández de Mesa,
o ex capitán marítimo de A Coruña, Anxel del Real e o direc-
tor xeral da Marina Mercante, López Sors, terán que declarar
ante o xuiz de Corcubión ao admitir este a trámite a querela
interposta por Nunca Máis. Nela non aparece o ministro Alva-
rez Cascos para evitar que o caso pase ao Tribunal Supremo.

Arsenio Fernández de Mesa, Delegado do Goberno central en Galiza, é un dos imputados. 



A investigación comezou a princi-
pios de decembro, cando tras a
protesta dos científicos galegos
pola súa marxinación na catástro-
fe, o CSIC decidiu poñerse en
contacto co departamento de Oce-
anografía Física. Encargáronlle
facer un seguimento da evolución
das manchas para
que confirmasen o
que viñan anun-
ciando dende o co-
mezo da crise: “o
vertido desprázase
impulsado pola co-
rrente de Nadal”.
Conforme a esta
afirmación cientí-
fica, os investiga-
dores da universi-
dade viguesa bota-
ron en diferentes
días varias boias
derivantes sobre a
mancha. Estas
boias teñen a pecu-
liaridade de que
cando se botan sobre o fuel se-
guen a súa mesma traxectoria.

O seguimento das boias fíxose
mediante satélite e chámase siste-
ma Argos. “Amarxe de erro do sis-
tema é mínimo pero existe algunha
debido a que os ventos actúan so-
bre os flotadores con maior intensi-
dade que sobre o fuel. De todos os
xeitos predixemos que o hidrocar-
buro dobraría a súa traxectoria en

Fisterra e Estaca de Bares, seguin-
do a corrente de Nadal, e que mar-
charía para o Cantábrico chegando
incluso a Francia, como así foi”, si-
nala Gabriel Rosón.

A corrente de Nadal foi descu-
berta a finais dos anos oitenta e chá-
mase así porque actúa nos meses de

inverno. Desprá-
zase dende Portu-
gal ata o golfo de
Biscaia. “Este es-
tudio reproduce a
traxectoria das co-
rrentes da zona e
contradí as mani-
festacións do Go-
berno, cando afir-
maban que levar o
barco cara o sur
foi unha decisión
científica. Ningún
científico se atre-
vería a recoñece-
lo. Gracias a esta
investigación te-
mos información

suficiente para poder incluíla en
programas de salvamento marítimo
para saber onde non hai que levar
un barco en caso de que volva oco-
rrer un suceso semellante”, apunta
este profesor da Universidade de
Vigo.

Zona do afundimento

Dentro do mesmo estudio, os

membros do Grupo de Oceno-
grafía Física viaxaron no buque
Atalanta ata a zona do afundi-
mento. “Nese momento estaban
selándose as fendas e a porcenta-
xe de fuel que perdía o Prestige
era moito menor. Sen embargo,
membros que descenderon no
submarino Nautile recoñeceron
que algunha das gretas tapona-
das volvería abrirse”.

Gabriel Rosón afirma que “á
profundidade que está o Prestige
tamén hai correntes, aínda que
non teñen demasiada actividade
principalmente pola ausencia de
vento. Máis ben están provocadas
pola salinidade e a temperatura.
Debido a isto non se pode descar-
tar que o fuel viaxe entre augas.

De todos os xeitos o que é seguro
é que na costa o fondo está afecta-
do polo fuel a pesar de que as
praias parezan limpas debido a
que o combustíbel en contacto co-
as algas e a area vai para o fondo”.

Nova investigación

O departamento de Oceanografía
Física, en colaboración co Institu-
to de Investigacións Mariñas ten
previsto iniciar outro proxecto de
investigación para examinar o ni-
vel de contaminación das augas
dende o lugar do afundimento ata
a costa, a partir da traxectoria se-
guida polas manchas de fuel.
“Imos medir o nivel de concentra-
ción de hidrocarburos nas distin-

tas profundidades do mar. Cando
o fuel sube dende o barco ata a su-
perficie e mentres viaxa ata a cos-
ta vai diluíndose coa auga poden-
do existir unha cantidade disolta
que impida que prolifere a vida
animal ou vexetal, o que coñece-
mos como contaminación. Agar-
damos que non sexa así porque
este tipo de combustíbel disólvese
pouco e pode ser que as correntes
o levasen por completo”.

Aínda non está previsto o ini-
cio da investigación por falta de
medios. O barco asignado para re-
alizala chámase García del Cid  e
ten base en Barcelona. Nestes mo-
mentos está ocupado e as institu-
cións galegas non dispoñen de nin-
gún buque propio para estes fins.♦
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Un estudio da Universidade de Vigo
pon de manifesto que a decisión de afastar o barco non foi científica

‘Ningún investigador mariño
descoñece a existencia da corrente de Nadal’

RUBÉN VALVERDE
“Arredar o barco da costa e levalo cara o sur non foi unha decisión
científica. Houbo outros intereses e presións de tipo político detrás”.
Deste xeito maniféstase Gabriel Rosón, profesor do Departamento
de Oceanografía Física da Universidade de Vigo, a partir das con-
clusións dun estudio elaborado polo seu grupo de investigación en
colaboración co CSIC e co Instituto de Investigacións Mariñas.
“Con este estudio pretendemos demostrarlle á sociedade que os
científicos galegos non estamos parados ante o problema”, engade.

RUBÉN VALVERDE
O Partido Popular distribuirá en-
tre os seus afiliados un documen-
to no que explica “como de-
fender a actuación do Goberno
central e da Xunta na crise do
Prestige”. Este anuncio feito polo
PP de Galicia enmárcase na cam-
paña de comunicación prevista
polo partido para explicarlle a
súa postura á cidadanía e “a ac-
tuación irresponsábel da oposi-
ción”, tal e como declarou o seu
secretario xeral Javier Arenas.  

No Congreso celebrado o do-
mingo 26 de xaneiro en Santiago,
o presidente do Goberno central,
José María Aznar, declaraba ante
tres mil afiliados que “o PP ten
preparada unha fervenza de ini-
ciativas para Galicia”. Nese mes-
mo acto facía un chamamento á

militancia para que “non sintades
vergoña de pertencer ao partido
máis importante de Galicia e á
organización que liderada por
Fraga fixo máis pola súa moder-
nización. Saíde á rúa e defendede
como se xestionou a crise do
Prestige”. Para facelo, o PP ini-
ciará esta campaña informativa
que pode completar a estratexia
comunicativa anunciada de cara
ás vindeiras eleccións locais.

O Plan Galicia foi esa “ferven-
za de iniciativas” e presentouse de
cara á opinión pública mediante
encartes publicitarios nos distintos
diarios galegos e con edición na
comunidade. Logo veu o anuncio
de Javier Arenas indicando que se
lle mandaría unha carta a cada un
dos cidadáns españois para expli-
carlle o que fixo o Goberno e o que

fixo a oposición. En Galicia esa
campaña de comunicación asu-
miuna o propio Manuel Fraga, aín-
da que responsábeis PPdG matizan
que pode non realizarse mediante
mailing. “Existen outras fórmulas
de comunicación e de chegar á
xente. De feito xa empezamos ex-
plicando a nosa postura en actos
públicos”. Para o resto do Estado
tamén pode quedar descartado o
envío por correspondencia polo al-
to custe da operación, que pode su-
perar os tres millóns de euros.

Unha das alternativas sería
entón que fosen os propios mili-
tantes os que defendesen as medi-
das tomadas polo Goberno e a
Xunta, tal e como pediu o propio
Aznar. Os documentos cos puntos
básicos nos que centrar a crise do
Prestige serán remitidos a cada un

dos afiliados. “Trátase dun docu-
mento de carácter explicativo e o
seu envío durará todo o tempo
que sexa necesario”, afirman fon-
tes do Partido Popular de Galicia.

Na nosa comunidade o PP
conta con 90.859 afiliados, se-
gundo as súas bases de datos pú-
blicas. Esta cifra sitúa a Galicia
como o segundo territorio con
maior número de militantes, tras
Andalucía, na que teñen
116.512. Comunidades como
Valencia, con 80.000 militantes,
ou Madrid, con 70.000 son as se-
guintes en importancia.

Comparativa con González

Na páxina web do PP aparece un
documento que pode servir como
base ao que vai ser enviado á mi-

litancia. Nel compárase a actua-
ción do Goberno central nos acci-
dentes do Casón, do Mar Exeo e
do Prestige. En tres páxinas e me-
diante un cadro comparativo, o
PP ofrece uns datos nos que o PP
sae mellor parado que o Goberno
socialista de Felipe González. 

Por exemplo, o primeiro punto
titúlase “Prazo de reacción”. Para
o caso do Casón indican que foi de
25 días, para o Mar Exeo un mes,
mentres que no accidente do Pres-
tige afirman que a reacción deuse
no primeiro día coa constitución
dunha Comisión de Coordinación
de Crise o 14 de novembro. Todas
as demais comparacións son da
mesma índole, aínda que non se
fai referencia a medios dispoñíbeis
ou porcentaxe de orzamentos para
salvamento marítimo.♦

A militancia defenderá na rúa a actuación do Goberno central e da Xunta

O PPdG repartirá un documento sobre a catástrofe do Prestige

Boias utilizadas na investigación que segue a traxectoria do fuel.

‘Membros
do grupo que
descenderon no
Nautile recoñeceron
que algunhas das
fendas taponadas
volverían abrirse”
GABRIEL ROSÓN



Desde un primeiro momento os
portavoces de Nunca Máisinter-
pretaron a resolución da Delega-
ción do Goberno de Madrid co-
mo un intento de prohibir na
práctica a celebración da mani-
festación e evitar a foto dunha
protesta masiva ocupando as
grandes avenidas do centro da
cidade. Como percorrido alter-
nativo, a Delegación do Goberno
autorizou a marcha, deixando li-
bre un carril, por Atocha e Carre-
tas, rúas estreitas do casco vello
madrileño polas que os manifes-
tantes  terían que ir practicamen-
te de un en un. Ademais a reso-
lución obrigaba a disolver a mo-
bilización despois de dúas horas
e media do seu comezo.

“Logo dunhas conversas
mantidas o venres 14 e o luns 17
a petición da propia Delegación,
negáronse a facer modificacións
no traxecto que eles trataban de
impoñer -explican desde a Pla-
taforma- O martes 18, a xustiza
deulle a razón a Nunca Máis,
que de novo ten que recorrer aos
tribunais para que se respete a
legalidade por parte do Gober-
no”. O percorrido que solicitou
a Plataforma –e que confirmou
o Tribunal– é o seguinte: saída
ás 12 horas da Ronda de Ato-
cha, Paseo do Prado, Praza Cá-
novas del Castillo, Paseo do
Prado, Praza de Cibeles, Rúa de
Alcalá e Porta do Sol. 

Á altura do mércores 19 de
febreiro a Plataforma xa vendera
bonos a seis euros para encher
máis de catrocentos autobuses en
todo o país. Ao tempo esgotáron-
se os billetes de tren e de avión
para achegarse a Madrid nun fin
de semana no que centos de mi-
les de persoas van participar na
mobilización para reclamar a de-
puración de responsabilidades
pola da catástrofe e solucións.

“Ademais sabemos que moita
xente vai viaxar en coches parti-
culares”, comenta  un portavoz.
Pero os desprazamentos non van
ser unicamente desde Galiza. Se-
gundo informa Nunca Máisata
Madrid chegarán autobuses de
Alacant, Asturies, Barcelona,
Rubí, Bizkaia, Cáceres, Canta-
bria, Gipuzkoa, Granada, La
Rioja, Miranda de Ebro, Murcia,
Navarra, Sevilla, Valladolid e
Zaragoza, entre outros lugares.

A manifestación vai ir enca-
bezada pola pancarta da Comi-
sión Xestora de Nunca Máis cos
seus membros, os artistas que van
falar ao seu remate e os tres re-
presentantes do sector que estive-
ron en folga de fame pola falta de
medios para loitar contra o fuel.
En segundo lugar situaranse os
sindicatos, logo os representantes
políticos e sindicais e na cuarta
pancarta irán os ecoloxistas. 

A protesta está apoiada por
todos os sindicatos, tanto a nivel
nacional como estatal (CIG,
CCOO, UGT, CNT, CGT, CUT e
outros), así como de diversos
partidos da oposición (BNG,
PSOE, IU, CiU, PNV, EA, ICV,
Chunta, ERC, Partido Andalu-
cista...), grupos ecoloxistas, etc.
A manifestación convócase por-
que ese día cúmprense os 100 dí-
as do accidente do Prestige e ta-
mén para lembrar o 23-F e para
reivindicar a democracia e o de-
reito á discrepancia. 

Os organizadores prepararon
para ese día carteis coas fotos de
Aznar, Raxoi, Álvarez Cascos e
Fraga e os lemas “100% culpá-
bel”, “100% mentireiro”, “100%
prepotente” e “100% ausente”,
respectivamente. Ao seu remate
o manifesto coñecerase da man
de Manolo Rivas e Uxia Senlle.
Ao seu carón estarán os actores
Luis Tosar, Victor Mosqueira,

Miguel de Lira, o director de ci-
ne Fernando León e o patrón
maior da Confraría de O Grove,
Francisco Iglesias, entre outros.

Para os galegos da diáspora e

para as persoas que se queiran
solidarizar con Nunca Máise o
pobo galego tamén hai organiza-
das mobilizacións en varios pun-
tos de Europa. Por exemplo en

Bruxelas ás 13 horas na Place
Rogier, en París diante da Em-
baixada española ás 12 horas e
en Lisboa diante da Embaixada
española ás 16 horas.♦
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¡NUNCA M IS!

Andar aos niños significa algo
así como andar de golfería ou ta-
mén andar despistado. Literal-
mente quere dicir ir coller paxa-
ros. Manuel Fraga ven de afir-
mar que el tamén é de Nunca
Máis, aínda que matiza que alí
dentro “hai moito paxaro”. Sor-
prenden estas declaracións por-
que o propio presidente da Xun-
ta descualificara días antes e con
rudeza esta plataforma cívica.
Fraga, ao que parece, non sabe

que vía tomar, se a de Mayor
Oreja que lles chamara “batasu-
nos” ou a de Cuíña que fixo en
Oviedo as súas primeiras decla-
racións, após da crise, para dicir
que el “é de Nunca Máis como
calquer español”. Deste vai e
ven dedúcese que nin Fraga, nin
o PP teñen clara a táctica a se-
guir cunha protesta cidadán tan
masiva. Tardaron moitas sema-
nas en reaccionar e agora é tar-
de. Así andan, aos niños.♦

Fraga anda aos niños
O director xeral de Caixa Gali-
cia, Xosé Luís Méndez, recla-
moulle ao Goberno central o
cumprimento inmediato dos in-
vestimentos do Plan Galiza para
impedir a paralización da econo-
mía, aínda que advertiu que estes
só terán efecto no curto prazo.

“Os investimentos deben fa-
cerse entre este ano e 2010 para
que sexan beneficiosos e se pro-
longuen no tempo”, dixo Mén-
dez, a pesar de que advertiu que

os seus efectos “como moito se-
rán neutrais”.

Para o financeiro, a pesar de se
cumpriren os prazos, é preocu-
pante o futuro de sectores como a
pesca ou o turismo non tanto a
curto prazo “porque as axudas e
investimentos previstos atenuarán
a súa incidencia”, como a máis
longo prazo, xa que a crise causa-
da polo Prestige paralizou moitos
proxectos de investimento.

Unha das principais conse-

cuencias da paralización da acti-
vidade e dos investimentos será,
a xuízo de Méndez, “un tecido
productivo atomizado ou a perda
de mercados”.

Sen embargo, o director xeral
de Caixa Galicia mostrouse opti-
mista nas posibilidades de incor-
porar á Galiza aos polos de desen-
volvemento do Estado gracias ás
infraestructuras prometidas, sobre
todo no ferrocarril e nos portos,
onde aínda hai carencias, dixo.♦

Méndez reclámalle
ao goberno o cumprimento do Plan Galiza

A restrición da Delegación do Goberno vulneraba o dereito de reunión e manifestación

O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid autoriza
para o 23-F o percorrido solicitado por Nunca Máis

A.N.T.
A manifestación convocada porNunca Máisen Madrid  para o 23
de febreiro poderá facer o percorrido que tiña previsto inicialmen-
te a plataforma.  O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid vén
de declarar “nula” a resolución da Delegación do Goberno madri-
leño que impedía que a mobilización do  23-F inundase as avenidas
máis importantes do centro da cidade. Segundo o Tribunal, aque-
la resolución “vulnera o dereito de reunión e manifestación”.

Despois da manifestación celebrada na Coruña o pasado 10 de febreiro, na imaxe, a plataforma Nunca Máis agarda revalidar en
Madrid a súa capacidade de convocatoria.                                                                                                       PACO VILABARROS
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O 13 de novembro o petroleiro
Prestige sofre unha vía de auga
en Fisterra. ¿Por que o que po-
día ser un acidente marítimo
derivou nunha grave crise polí-
tica que pon patas arriba os es-
cenarios galegos e do Estado?

Conflúen varias cousas. No
periodo que remata no Prestige,
na sociedade galega déronse
cambios moi acelerados, que ex-
plican o constante ascenso elec-
toral do BNG. Este avance, insó-
lito no Estado español e en Euro-
pa, só pode entenderse por estar-
se dando un cambio tan profundo
na sociedade e porque o BNG
sintonizou con el. Correlativa-
mente, en amplos sectores acu-
mulábase un descontento crecen-
te coa liña política e ideolóxica
do PP e de Fraga, e iso amosouse
socialmente en moitas ocasións,
por exemplo hai dous invernos
co tema das enchentas e das va-
cas tolas que xerou un desconten-
to moi forte. En sectores non vo-
tantes do PP había unha contesta-
ción, sobretodo á forma de exer-
cer o poder primeiro na Xunta e
despois xa con Aznar en Madrid. 

Estes procesos son acumula-
tivos e non rebentan ata acadar
un punto crítico. O que aconte-
ceu hai dous anos, cando o BNG
apresentou a moción de  censura
que non apoiou ninguén, ou o su-

cedido no estado e en Galiza o 20
de xuño coa folga xeral foron
avisos. A catástrofe do Prestige
fai que se sobarden todos os lími-
tes e xa non só se moven os sec-
tores sociais máis dinámicos, se-
nón tamén boa parte das bases do
PP, ante un espectáculo de inope-
rancia, desgoberno, exercicio da
censura, desinformación e desca-
rada invasión do terreo propio da
Xunta polo Goberno central. A
combinación diso complétase
coa sensación de desamparo, de
desaparición do Estado e da Xun-
ta,  que tiveron os sectores máis
directamente atinxidos pola maré
do Prestige. Velaí a crise política
con todos os ingredientes.

Á altura do 13 de novem-
bro levaba en marcha 10 me-
ses o proceso de diálogo insti-
tucional entre o BNG e o PP...

Entre o BNG e o presidente
da Xunta. Hai que distinguilo
porque era un diálogo institucio-
nal, non entre partidos. Era un
diálogo entre o poder executivo,
a Xunta e o seu presidente, e a
principal forza da oposición.

Fraga dixo estes días que
Beiras non fora fiel ao acordado,
e podía demostralo, e vostede
asegurou durante a moción de
censura, o que chamou nos pri-
meiros días do acidente ofrecen-
do abordar a crise en conxunto.

Fraga non pode poñer en en-
tredito nada porque nin el nin a
Xunta, neste momento, teñen cre-
dibilidade. O proceso de diálogo
institucional ten unhas claves que
case nunca foron adecuadamente
esclarecidas, agás por min mes-
mo nas ocasións que tiven de fa-
celo. A primeira clave é que a pe-
ripecia e o desenlace das elec-
cións do 2001 significaron o re-
mate dun ciclo no BNG que arrin-
cara en 1989. Un ciclo en canto a
metodoloxía e estratexia de polí-
tica institucional. Un punto ful-
cral desa metodoloxía que remata
é a confrontación  coa Xunta e o
seu presidente. A segunda clave é
que o BNG, como forza naciona-
lista, foi obxecto nos últimos anos
dunha ofensiva recrudecida de sa-
tanización no marco do aznaris-
mo, o que nos situou  nunha posi-
ción moi complicada para am-
pliar a base electoral, alén dos
sectores que xa captara nese ciclo
de 1989 a 1999, ano das eleccións
municipais. A terceira clave é que
Fraga, ao entrar no que el mesmo
anuncia como mandato derradei-
ro, toma a decisión de reformular
unha oferta de diálogo coa oposi-
ción para tratar os temas cruciais
para Galiza que mediante a con-
frontación non poden ser aborda-
dos conxuntamente: presencia na
Unión Europea, estrutura do Es-
tado, reformulación do Senado,
ensino nas Universidades, nego-
ciacións sobre o sector pesqueiro,
etc. Probabelmente, Fraga quere
tamén pasar á posteridade coa
imaxe de presidente dialogante

que faga esquecer traxectorias an-
teriores. Tamén podo afirmar que
Fraga estaba alarmado pola deri-
va aznarista que pretende sepultar
as autonomías políticas das na-
cionalidades históricas. No últi-
mo debate de política xeral, en
outubro, Fraga aínda lanza a
mensaxe do galeguismo popular.
Todo isto combinado é o que le-
vou a que no BNG se acepte o
diálogo institucional.

Dúas etapas
no diálogo institucional

¿O diálogo institucional ten un
antes e un despois da Folga
Xeral?

O diálogo institucional ten
dúas etapas claras. Unha de xa-
neiro a xuño, na que é patente
que hai por ambas as partes von-
tade de recuperar espacios do po-
der autonómico e onde se fai ca-
da vez máis clara a diverxencia
entre as liñas de conduta política
que segue o presidente Fraga e a
política de Aznar. Os resultados
do diálogo na práctica son pouco
tanxíbeis, en parte porque vai a
contracorrente do aznarismo e ta-
mén porque o terceiro pé da tre-
pia, o PSdeG-PSOE, non entra
no xogo aínda que tampouco se
opón frontalmente. Desde xuño
obsérvase unha perda de enerxía
e capacidade de iniciativa por
parte da presidencia da Xunta, en
gran medida debida ao recrude-
cemento do conflito político no
Estado, especialmente entre o
goberno vasco e o central. Nesta

segunda etapa hai un certo retro-
ceso, Fraga aínda non se bate en
retirada, pero considera que non
se pode avanzar máis mentres
non muden certas variábeis fun-
damentais na política do estado.
Mesmo así danse pasos concre-
tos. Os tres grupos no Parlamen-
to e máis a Xunta abordan a polí-
tica de universidades, acádanse
acordos para enfrontar en común
a política de Fischler respecto ao
complexo mar-industria e, contra
prognóstico, no Parlamento ché-
gase en setembro a un acordo
unánime para fixar unha posición
moi dura sobre a reforma da po-
lítica pesqueira europea. Por es-
tas razóns enfoquei o Debate da
Autonomía como o fixen, contra
a opinión de sectores do BNG e
fronte á aprensión ambiental, pe-
ro coñecía as claves do que esta-
ba ocorrendo e poñíao en común
coa Executiva do BNG. Final-
mente, no debate de política xe-
ral, o grupo do PP aproba nada
menos que dezasete resolucións
apresentadas polo BNG, seis de-
las sobre temas cruciais na políti-
ca do Estado. 

E niso chegou o Prestige.
Chega cando se debilitaba a

iniciativa de Fraga para darlle
máis contido a ese diálogo institu-
cional, pero aínda no Parlamento
se toman decisións nesa liña. O
Prestigeamosa un sector do PP e
do goberno da Xunta que aconse-
lla a Fraga que deixe que Madrid
se faga cargo de todo, primeiro o
Delegado do Goberno e despois
Raxoi, e outro sector que propón
que a Xunta se poña á cabeza, aín-
da que as competencias funda-
mentais para facerlle fronte á ca-
tástrofe estean no goberno central.
Nesa altura eu, pasados os primei-
ros días, póñome en contacto co
presidente e, dunha maneira abon-
do elocuente, doulle pé para que
chame a oposición, informala de
como está a situación e facer fron-
te conxuntamente ao gravísimo
problema. A reacción de Fraga é
de inhibición, porque se chega a
convocarnos a Touriño e a min se-
ría moi difícil que calquera das
dúas forzas presentase unha mo-
ción de censura. O que acaba de
aceptar, tarde, mal e arrastro, é a
creación da comisión de investi-
gación, pero xa están en marcha
as mocións de censura. Fraga, ví-
tima das súas concepcións profun-
das do poder, opera como se a
oposición tivese a obriga de asu-
mir as responsabilidades do go-
berno sen el facer nada para im-
plicala. Pensa que todo o que non
sexa permanecer silenciosa ou dó-
cil é unha deslealdade. Velaí faise
patente que cando se lanzaba a in-
sidia de que eu podía estar levan-
do o BNG a un enfeudamento co
PP, non era así, por máis que Fra-
ga entendese que podía selo. Dí-
xenllo durante a moción de censu-
ra, e en lugar de facer autocrítica e
retomar o diálogo, non o fai. É
Fraga o que desintegra ese diálo-
go institucional e admite que Ma-
drid invada todo, abandónanse as
propias competencias, permanece
o engano á xente...

‘Xa non nos poden demonizar’

Vostede asegura que as claves
do diálogo que vén de explicar
non foron quizais abondo es-
clarecidas. ¿Entendeuse inter-

Xosé Manuel Beiras
‘Chamei a Fraga pero non quixo axuda no caso do Prestige’

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

XAN CARBALLA
Concentrado nunha explicación minuciosa do que significou
politicamente o periodo do diálogo institucional, Xosé Manuel
Beiras asegura que ese periodo foi destruído por Fraga que se
deixou invadir por Madrid a partir da catástrofe do Prestige.
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namente no BNG? ¿A socieda-
de comprendeu que se pasase
do combate continuo ao que se
sinalaba como idilio?

Foi comprendido socialmente
ata tal punto que se non fose así a
postura que adoptou o BNG can-
do se desencadea a crise do Pres-
tige tería dado lugar a un rebrote
da demonización do BNG.

Mayor Oreja falou de bata-
sunización de Nunca Máis.

Pero iso non prende na ci-
dadanía. Nin ao presidente da
Xunta nin ao contorno do PP ou
da Xunta se lle ocorreu volver ás
andadas, aínda que haxa punta-
zos. O protagonismo dese rebro-
te vén do aznarismo, do propio
Aznar, de Raxoi, de Mayor Ore-
ja e a xente non lles dá creto. To-
da a base social do PP que reac-
cionou co do Prestige, non fixo
caso desas pauliñas porque non
tiñan credibilidade. O diálogo
institucional rompeu un prexuízo
que había en sectores cidadáns
non afíns ao BNG, respecto da
caricatura que se facía de nós. 

¿E internamente no BNG?
Había diferentes interpreta-

cións dos custos e os beneficios
posíbeis da metodoloxía institu-
cional. Pero estou convencido de
que a inmensa maioría do corpo
organizado do BNG entendeuno e
que segmentos que podían non en-
tendelo deron un voto de confian-
za a que se fixese. Iso é fundamen-
tal nunha organización política. Se
cada vez que hai unha conxuntura
complicada e unha dirección que-
re dar pasos adiante decisivos ten
que proceder a unha explicación
ampla, inviabilízanse os instru-
mentos que se queren pór en mar-
cha. É unha cuestión de confianza
na dirección política, e esa con-
fianza suficiente foi a que lle atri-
buíu maioritariamente a Asemblea
Nacional á Executiva. En canto
comeza a crise do Prestige vese
perfectamente que o diálogo insti-
tucional non maniataba para nada
o BNG para exercer, nun contexto
determinado, a oposición de ma-
neira diferente. Quen pensaba que
o BNG entrara nunha deriva, de
súpeto descobre que non hai tal
deriva. A política non é liñal. Eu
son metade compostelán e metade
vigués, e gústanme as imaxes ma-
riñeiras. Se queres ir a Cangas des-
de Vigo con vento Noroeste, tes
que ir facendo guiñadas. Primeiro
vas cara á Guía, despois para Al-
cabre, despois para Moaña, pero
ninguén pode dubidar que o desti-
no é Cangas... pero o vento está de
fronte. Na política, isto é cousa de
todos os días e hai que entendelo.
No espacio do BNG había quen
pensaba que o avance dos anos 90

era porque tiñamos o vento de po-
pa e non era así.

Nos seus mitins vostede
sempre asegurou que a aspira-
ción do BNG era que os gale-
gos pasasen de súbditos a cida-
dáns e tomasen conta do seu
futuro. ¿O movemento Nunca
Máis satisfai esa arela?

Rompéronse os diques en
moitos sectores da cidadanía que
tiñan eses prexuízos. Pero antes
o BNG xa pasara de 1, a 5, a 13
e a 19 deputados en Santiago, a
ter 3 en Madrid e 1, presentando-
nos nós sós, en Estrasburgo; pa-
sar a cogobernar cinco das sete
cidades, con alcaldías en tres de-
las. A xente que se mobiliza na
folga xeral do 20 de xuño opera
como cidadán, pero aínda era un
tema de todo o estado. O Presti-
ge é un tema específico de Gali-
za, por máis que se insira nun fe-
nómeno universal como a globa-
lización. Toda a empatía que se
dá no Estado español, tanto coa
marcha dos voluntarios ou na ati-
tude dos medios de comunica-

ción que non se apuntaron a nin-
gunha suspicacia sobre se Nunca
Máis era unha manipulación é
debido a iso. Nada xorde espon-
taneamente. Durante anos o na-
cionalismo foi sementando, e
lembro que nos anos 90 estive-
mos case en solitario facendo o
combate polas liberdades, pola
democracia, pola identidade, po-
los dereitos dos cidadáns. Esa é a
semente que frutifica.

Os concellos e
a crise do Prestige

O BNG parece sentirse máis
cómodo neste escenario mobi-
lizador. ¿Ata que punto o na-
cionalismo ten asumido que
quere ser unha alternativa re-
al de goberno?

Cómodos non estamos cando
se está traballando a reo e en si-
tuacións de tensión e risco como
se fixo nestes meses. Pero sentí-
monos gratificados coa resposta
do corpo organizado e da base
social, que recuperaron unha mo-

ral e unha ilusión que non se tiña
hai meses. Recupéranse sectores
que estaban nunha vía de autoex-
clusión ou marxinación dos pro-
cesos político-electorais, xente
que está no paro ou faixas da mo-
cidade. Esa recuperación faise ta-
mén  co BNG como referente.
Cando o Estado se esboroa fron-
te á catástrofe do Prestige emer-
xe a nación e hai unhas institu-
cións que si están a carón da xen-
te, os concellos, basicamente os
gobernados polo BNG e polo Ps-
deG-PSOE, de Vigo a Ferrol, de
Camariñas a Corcubión, da Illa
da Arousa a Carnota. Fanlle fron-
te á catástrofe e demostran que
son equipos compactos capaces
de lle facer fronte á situación de
desamparo total, mesmo sen ter
competencias. É unha lección
práctica ante a cidadanía de que o
BNG é quen de gobernar. As dú-
bidas e desconfianzas que podía
haber disípanse ante esa actua-
ción, e mesmo a xente se pregun-
ta se aquilo que se nos criticaba
non sería porque se estaban po-
ñendo continuas pedras no cami-
ño deses gobernos nacionalistas.

En diferentes sondaxes, vo-
tantes que abandonan o PP e
que manifestaban que o BNG
era a súa segunda opción pre-
firen votar o PSdeG-PSOE por-
que consideran que o naciona-
lismo é ‘radical’. ¿Por que per-
manece esa percepción?

Desde 1993 levamos pensan-
do en como atraer eses segmentos
que votaban ao PP. O diálogo ins-
titucional tiña como un dos seus
obxectivos, e logrouno en parte,
rachar ese dique mental. Pero non
esquezamos que en Galiza non hai
compartimentos estancos dunha
parte da cidadanía que opta polo
nacionalismo e outra que opta por
forzas estatais. Non esquenzamos
que o PP ascende en Galiza a con-
ta do PSOE. En 1989 o tripartito
perde as eleccións e Laxe deixa a
presidencia, pero o PSOE sobe de
22 a 28 deputados e en 1997 aca-
baron sendo 13. Unha parte deses
votos pasou ao BNG pero outra
emigrou ao PP. A nosa teima era
dicir nas vésperas das eleccións
do 1997 que o PSOE tiña que re-
cuperar parte deses votos, que vo-
tan en clave estatal e que é máis
difícil que pasen á clave naciona-
lista. Non o fixeron e non se puido
erguer unha alternativa. Parte da
base electoral do PP segue vendo
o BNG como “radical”. Porque
seguimos a ser unha forza atípica,
que non renuncia ao seu proxecto
político e certa cidadanía cháma-
lle a iso ser radical. Cómpre tem-
po para que a xente entenda que
iso é congruencia.♦

¿Contempla o BNG a posibi-
lidade dun adianto de elec-
cións xerais ou autonómicas
nos próximos meses?

É unha hipótese segundo os
resultados tanto en Galiza como
no Estado. Pero só unha hipótese.

O BNG en abril adiou a
elección dun candidato á
presidencia da Xunta. ¿Vos-
tede estaría en disposición de
ser candidato?

Nesa aeamblea excluímos

nomear candidato por conside-
ralo extemporáneo. Acordouse
que xa que estabamos ao come-
zo dunha lexislatura  ocuparíase
do asunto a seguinte asemblea.
Se cambiaba o escenario tamén
se pensou como facer o proceso
de relevo e se tiña que cambiar
a cadencia. Estou disposto a
asumir esa responsabilidade se
o BNG o considera oportuno.
Hai un tempo de remozar o
BNG, que atinxe os cadros, os

dirixentes, os deputados, o por-
tavoz e a propia candidatura da
Xunta e outro tempo que é o
dos acontecementos políticos.
Se as eleccións son en 2005 non
é o mesmo que sexan na prima-
vera do ano que vén. A miña si-
tuación obxectiva ante o con-
xunto do corpo organizado e a
base social do BNG non é a
mesma hoxe que hai un ano. Se
a Executiva tivese fracasado no
cometido que nos atribuiu a

Asemblea o ano pasado, eu se-
ría o primeiro en ter que dicilo,
e xa non se trataría só da candi-
datura, senón da portavocía na-
cional e da Executiva. Pero esa
non é a situación.

Unha Executiva que veu
como se daba de baixa un dos
seus catorce membros, Xa-
quín Fernández Leiceaga.

É unha baixa. Nin máis nin
menos relevante que outra cal-
quera.♦

‘Estou disposto a ser candidato de novo’

‘O PSdeG
ten que
darnos
garantías’
A mensaxe que chega estes dí-
as desde o BNG e o PSOE é
que pode haber un acordo pa-
ra constituírse en alternativa.

O que hai é un cambio por
parte do PSdeG-PSOE. Se
eles din que agora si están po-
lo labor, no BNG non imos
negarnos. A liña de
entendemento é patrimonio do
BNG no periodo dos anos 90,
mantémolo e
congratulámonos de que o
PSdeG-PSOE  mude. Iso non
nos leva, en vésperas das
eleccións municipais, a volver
ás formulacións do 1999. Hai
unha experiencia común e
agora compren garantías. A
alternativa política e
programática é a do BNG, so-
bre a base diso calquera acor-
do para completar maiorías
non o imos facer co PP. 

¿Que análise fai da situa-
ción do PP logo do cesamen-
to de Cuíña?

A fractura é a dous niveis.
Unha na base electoral, cunha
masa de votantes seus
indignada co que está a facer,
que ve que a Xunta non
exerceu as súas
responsabilidades. O mito Fra-
ga veuse abaixo. Quen podía
imaxinar hai cinco meses que
o Presidente Fraga non pode
viaxar por Galiza sen que o
increpasen, mesmo xente que
fora votante do PP. A outra
fractura dáse no interior da
Xunta e do PP, o choque entre
os da boina e os do birrete,
que teñen posicións
ideolóxicas diferentes, por
exemplo sobre a autonomía do
partido galego respecto ao Es-
tado, e tamén da propia
autonomía do país. Foi Cuíña
o que dixo hai anos que el era
nacionalista ata a fronteira da
autodeterminación. Ademais
hai choque por intereses
económicos. Nestes anos as
obras públicas foron indo para
as grandes empresas estatais
ou transnacionais, marxinando
progresivamente ás galegas,...
e iso amósase dentro do PP e
non está resolto.

¿As eleccións municipais
representan algo máis no ac-
tual momento político?

Son algo máis pero son,
sobretodo, unhas municipais.
A proxección sería distinta se
fosen unhas lexislativas
galegas ou xerais. Os dous
fragmentos do PP está
interesados en ter os mellores
resultados posíbeis nos seus
respectivos caladoiros de voto,
e iso só se ve como funciona
nunhas municipais. Non hai
que botar contas da leiteira e
pensar que se vai retribuír
electoralmente a cada quen se-
gundo o traballo realizado
neste proceso.♦
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Dixo Xosé Luís Barreiro que en
Pontevedra pódese estar a favor ou
en contra do que fixo o goberno
municipal pero despois de ver co-
mo quedou a vila logo das actua-
cións levadas a cabo, o que non se
pode dicir é que todos os políticos
son iguais. Máis a nova Ponteve-
dra non é só producto dos dirixen-
tes políticos que teñen actualmen-
te responsabilidades de goberno
senón que é posíbel gracias a unha
dinámica social que tivo na ante-
rior lexislatura diversos frontes
(empacadora, plataforma 5-Xuño,
Campus Digno, etc...) e que se
mantén na actualidade a través
dunha continua tensión social que
racha o estereotipo dunha cidade
durmida (Vigo traballa, Ponteve-
dra durme e Coruña divírtese...). 

O “Pontevedra durme” con
que titula un seu lenzo Manuel R.
Moldes, xa non retrata unha socie-
dade que na última semana alcan-
zou novos teitos de mobilización.
Á manifestación contra a Guerra
que desbordou todas as previsións
obrigando a mudar o recorrido,
hai que engadir a continuada axi-
tación contra o desastre do Presti-
ge que tivo dous orixinais xeitos
de explorar novas formas de pro-
testa. O pasado venres 14 levouse

a cabo a devolución simbólica do
chapapote contra as fachadas do
subdelegación do Goberno. O
subdelegado non entendeu o con-
cepto e rodeou a súa sede de poli-
cías quizais previndo que os cida-
dáns guindasen fuel real e non vir-
tual sobre as paredes. Finalmente
proxectouse un audiovisual sobre
o edificio no que se apreciaron
imaxes dunha realidade negada
repetidamente polas autoridades.

E o domingo, o mesmo día no
que a Xunta distribuía imaxes á
prensa sobre as costas galegas cun
aspecto “esplendoroso” (A Lanza-
da, Cíes, golfiños....), na praza da
Ferrería, artistas, debuxantes de
cómic e cidadáns en xeral –sobre
todo nenos e nenas– participaban
nunha grande “manchada” contra
a catástrofe sufrida.O Colectivo
Chapapote, que reúne un cento de
artistas gráficos galegos, denun-
ciaban así a xestión incompetente
dos gobernos central e autonómi-
co, ampliando no caso de Kiko Da
Silva a súa repulsa a outros feitos
recentes mudando o lema por un
“Nunca Max” en referencia a de-
cisión de Fraga de boicotear os
premio de teatro.

Este venres celebrarase á Festa
do Voluntariado cunha partici-

pación masiva tendo en conta a
implicación dos cidadáns que acu-
diron á limpeza das praias. Ade-
mais da degustación gastronómica
coa exaltación do mexillón da ría
de Pontevedra, tamén se prevén
audiovisuais e intervencións rei-
vindicativas de voluntarios, con-
frarías e o propio alcalde, que que-
ren facer patente que é falso que
non se precisen do voluntariado.

A alcaldía de Pontevedra xa
fixo un chamamento á partici-
pación na marcha a Madrid do
día 23 que, seguindo coa tónica
habitual, vai ser secundada masi-
vamente pola poboación.

Neste contexto enténdese a
multitudinaria cea de militantes e
simpatizantes do BNG que tivo
lugar o pasado 7 de febreiro. Dú-
as mil persoas ateigaban o recinto
feiral da Xunqueira. As polémicas
parece que no canto de desgastar
ao nacionalismo (raíña das festas,
touros, procesión, peonización...)
o que fixeron foi posicionar á xen-
te dun xeito ou doutro de maneira
que hoxe Pontevedra é un pobo
que non pode ser xa indiferente ou
apático a respecto da vida política
local, é un pobo que estordegou
de súpeto e dificilmente pode vol-
ver a levalo o sono.♦

A cidade desperta
X.C. GARRIDO COUCEIRO

O tópico da cidade que durme mentres outros traballan ou se
divirten rompeu. Pontevedra amosa o seu dinamismo de con-
tinuo como se pode ver nas recentes mobilizacións cidadás.

Pontevedra

A.N.T.
A solicitude do BNG para que o
portugués sexa materia optativa
no ensino secundario chega can-
do as experiencias ao abeiro dos
programas europeos certifican o
éxito desta iniciativa.

A petición da deputada na-
cionalista Pilar García Negro
pretende o estudio e a previsión
de implantar de forma xenerali-
zada no curso 2003-2004 a Lin-
gua e Literatura Portuguesa co-

mo materia optativa no ensino
secundario, así como o soporte
para levala a efecto. García Ne-
gro cualificou a situación actual
de manter o ensino de costas ao
portugués como “antieconómi-
co e doloroso”.

Ademais xa se ten demostra-
do que existe demanda para im-
partir esta materia e hai experien-
cias positivas para incorporar o
portugués ás aulas a través de
programas europeos como Lalo.

O programa Lalo está dirixi-
do a alumnos con ascendencia
portuguesa, que lle permite soli-
citar aos centros un profesor de
portugués para dar unha optativa
a eses rapaces. Así aconteceu na
Mezquita, onde había tres rapa-
ces cidadáns portugueses e deza-
seis con ascendencia. Ademais,
nese colexio aproveitaron esta
posibilidade e integraron as cla-
ses en coñecemento do medio e
expresión plástica, de modo que

todo o alumnado do centro
aprende portugués.

O programa Lalo está finan-
ciado polo Goberno portugués e
del benefícianse nove centros en
Galiza. De todos xeitos esta ma-
teria de feito só se imparte en
centros de primaria e a intención
de distintos sectores educativos
dos que se fixo eco o BNG é que
o portugués chegue á secundaria.

Ata o momento, en xeral a
Consellería de Educación rexei-

taba as peticións para impartir
portugués como materia optativa
en secundaria, aínda que recente-
mente aceptou unha solicitude
dun centro de Tui. Hai, ademais,
algúns centros que inclúen as
clases de portugués, aínda que a
Consellería nega este extremo.
Con todo, no estudio do portu-
gués Galiza continúa por detrás
de comunidades como Estrema-
dura, onde é a terceira lingua
despois do castelán e o inglés.♦

O BNG solicitou o seu estudio no ensino secundario
Éxito nas experiencias do portugués como materia optativa

A.N.T.
Nós-UP “desautoriza por com-
pleto” os anónimos que desde
hai un tempo critican en foros
de internet a actuación de Pri-
meira Linha no movemento
independentista. Antom Santos,
membro da súa Permanente Na-
cional indica que “nin sequer se
sabe de onde proveñen” e ante a
noticia dunha posíbel crise in-
terna lembra que nos mesmos
foros se producen debates seme-
llantes sobre a situación do
BNG e de Galiza Nova “sen que
se lles faga demasiado caso”. 

Como portavoz de Nós-UP
e ante a noticia publicada por A
Nosa Terra sobre desencontros
entre AMI e Primeira Linha,
Antom Santos nega que estes
anónimos poidan dar conta da
situación interna de Nós-UP ou
botar luz sobre o actual debate
político interno. Santos rexeita
pronunciarse sobre a situación
das relacións entre AMI e Pri-
meira Linha e insiste en que,

aínda que estas organizacións
foron as que impulsaron o Pro-
ceso Espiral, Nós-UP é unha
organización plural na que a
afiliación se produce desde xu-
ño do 2001 a título individual. 

Santos sinala que os foros da
rede están caracterizados “polo
anonimato dos seus protago-
nistas, pola ausencia de madurez
política e, sobretodo, por non es-
taren lexitimados para represen-
tar a ninguén. As posición certas
e lexítimas de Nós-UP e das or-
ganizacións que compoñen o
conxunto do MLNG –engade–
figuran nas súas resolucións con-
gresuais, nos seus textos oficiais
ou nos seus voceiros”. Ao seu
ver estase a “agrandar ata a de-
sinformación” unha “cuestión in-
terna da que por certo non hai
máis información que un ruxe
ruxe confuso e interesado”. Para
coñecer a situación interna da or-
ganización, Santos empraza a se-
guir o proceso asemblear que
Nós-UP celebra na Primavera.♦

Nós-UP desautoriza os
debates sobre o
independentismo na internet

Segundo notícia dos meios de co-
municación, o Sr. Fraga, en visita
a Pontevedra, increpou, a unha

muller que lle berrou, con este castrape-
ante apóstrofe: “ Se non foras muller, te
daba un par de...”. Ignoramos se esta é a
versión literal do proferido, mais, en to-
do caso, é verosímil, coñecidas as trazas
e o xorne do personaxe. ¡Fóra carautas!
¡Rematou o Antroido, cando ainda esta-
mos ás suas portas! Si, señor, como di-
ria don Ánxel Fole: a cabra sempre tira
ao monte e, mutatis mutandis, alá se
vai, asi se esfarela a retórica barata que,
cal Tartufo de ocasión, o Sr. Fraga ten a
ben usar cada 8 de Marzo, cando fala de
que as discriminacións das mulleres te-
ñen “causas estruturais” e de que é im-
prescindíbel incrementar o número de
mulleres presentes no mercado laboral e
garantir a sua emancipación económica.

Con aquel arrouto que comentámos, alá
se van “ao quinto pino” (que diria Cas-
cos) tan benéficas –canto hipócritas- in-
tencións. Mais todo é convertíbel. Asi
que enunciaremos, sumariamente, o que
seriareal e visíbel se non se fose muller.
Con efeito, “se non foses muller” (ora-
ción subordinada), oración principal: 1)
cobrarias o 28 ou 30% que che resta pa-
ra igualares o teu salário co dun colega
varón, en posto de traballo igual e de
igual valor; 2) poderias ser tranquila-
mente titular da tua explotación agrária;
3) recoñecerian-che todos os traballos
doméstico-familiares que, por muller,
realizas; 4) non terias que cuidar, por-

que non acoden os poderes públicos,
nenos-as, vellos, doentes; 5) non pari-
rias nin xestarias crianzas nin terias
que te valer por ti soa en todas as an-
gueiras dunha maternidade que non
dispón de paternidade correlativa res-
ponsábel; 6) non terias que explicar-te
e reexplicar-te unha e outra vez, sem-
pre á defensiva, sempre na procura do
argumento lexitimador; 7) non terias
que aturar acoso sexual e/ou acoso mo-
ral, porque ousaches crer, inxénua, nas
proclamas da igualdade social e labo-
ral; 8) non terias que casar, para ver de
teres algo próprio (casa, fillos...) ainda
a custa da dependéncia do varón que

todo o sabe e todo o manda, ainda que
sexa un pobre infeliz; 9) non terias que
descasar, porque disporias da tua auto-
nomia e non aturarias, por exemplo,
maus tratos de palabra ou de obra; 10)
non terias, enfin, que padecer ciúmes,
envexas e complexos subordinados das
tuas próprias conxéneres, atrapadas na
feminidade pior entendida.

Se non foses muller, terias, como
non, moitísimos problemas, se pertence-
res á maioria da Humanidade oprimida e,
en concreto, se foses galego. Mais serian
–son- problemas netos polos seus adxec-
tivos: galego, emigrante, asoballado, ne-
gro, colonizado, imigrante, obreiro, la-
brego, mariñeiro... Non polo teu substan-
tivo, muller. Ainda obxecto de penaliza-
ción, ainda vítima do nefando pecado bí-
blico cometido: seres compañeira, e non
costela, de Adán.♦

Se non foses muller...
Mª DO PILAR GARCIA NEGRO



A.N.T.
En Asemblea Xeral Extraordi-
naria a Mesa Pola Normaliza-
ción Lingüística vén de apro-
bar a reforma de estatutos pro-
posta pola nova directiva para
abrirlle a porta á profesionali-
zación da asociación e mello-
rar a súa capacidade de actua-
ción. Os socios tamén apoia-
ron por ampla maioría a crea-
ción da Fundación Vía Galego.

Segundo explicou Carlos Ma-
nuel Callón, presidente da Mesa,
na asemblea que se celebrou o
sábado 15 de febreiro na Facul-
tade de Filoloxía en Santiago, os
novos estatutos tratan de adecuar
as estruturas ás posibilidades or-
ganizativas reais, promover a
participación e superar as princi-
pais limitacións da asociación.  

Neste sentido, un dos cambios
máis significativos é o que lle abre
a porta á remuneración de cargos
directivos para permitir que máis
dun responsábel poida adicarse a
tempo completo á Mesa. Múdase
así a situación de anteriores direc-
tivas nas que o único membro con
adicación a tempo completo podía
ser o que accedía á liberación sin-
dical e que necesariamente tiña
que ser un funcionario. En mino-
ría quedou a posición de varios
socios que se opuñan ás modifica-
ción, especialmente a esta, por
considerar que vai prexudicar o
funcionamento da Mesa. 

A partir de agora, a Mesa ce-
lebrará asembleas xerais cada
ano para dar conta da xestión da
directiva e dos gastos anuais e os
mandatos e os debates de progra-
mas serán trienais. Outro dos
cambios importantes é que pasa
do 33% ao 10% a porcentaxe de
socios necesarios para convocar
unha Asemblea Xeral Extraordi-

naria. Ao tempo, créase a figura
de responsábel de zona, regúlase
a do socio colaborador e arbítra-
se a posibilidade de que as sec-
cións da Mesa, a Mocidade pola
Normalización Lingüística e
Nais e Pais polo Ensino en Gale-
go se constitúan como organiza-
cións autónomas e elixan as per-
soas que as representen na Co-
misión Permanente.

Cos novos estatutos, na Co-
misión Permanente aparece un
novo cargo, a Secretaría Xeral e
desaparece a Vicepresidencia 2ª,
a Secretaría de Campañas e Te-
sourería, e a Secretaría de Orga-
nización múdase por unha figura

“máis matizada e específica”, a
do Responsábel de Zonas. 

Libros para o Bierzo

A asemblea tamén aprobou a cre-
ación da Fundación Vía Galego,
que ten como finalidades apoiar
as organizacións e institucións
que traballan en favor do galego
estremeiro, crear unha escola de
formación adicada á normaliza-
ción lingüística e cultural e ser lu-
gar de encontro das organizacións
que traballen en favor da normali-
zación lingüística desde unha
perspectiva cultural vinculada ao
mundo lusófono, ademais de pro-

mover a circulación cultural entre
os países do sistema lingüístico
galego-portugués, dentro do Pro-
xecto Alén-Miño da Mesa.

Como primeira iniciativa a
Fundación Via Galego, Radio
Fene e o colectivo berciano de
defensa da lingua Fala Ceibe,
van distribuír mil libros entre os
alumnos e alumnas matriculados
en galego nos colexios e institu-
tos do Bierzo. En Marzo, A Me-
sa ten previsto celebrar a súa
asemblea ordinaria na que se so-
meterá a consideración dos so-
cios o primeiro balance de acti-
vidades da dirección presidida
por Carlos Manuel Callón.  ♦
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O país
dos ananos
PERFECTO CONDE

Eu tiña a Mayor Oreja
por persoa sensata
ata que chegou o

outro día a Ferrol e, do
brazo dun tal Juncal, que
polo visto quere ser
alcalde da súa cidade, se
puxo a dicir que Nunca
Máis está
“batasunizando” Galicia.
A Fraga Iribarne sempre
o tiven polo que foi, máis
que polo que aparenta
ser, e non me sorprendeu
que copiara rapidamente
os argumentos do
portavoz do PP en
Euskadi. Tampouco
descubrín a pólvora
cando lle escoitei dicir a
Pérez Varela, nun
escenario no que o
conselleiro de Cultura
non era anfitrión senón
convidado, que Emilio
Romero era Zola e Don
Juan, todo á vez, e eu
sentín ganas de
lembrarlle que tamén
fora o que foi, presunto
pederasta entre outras
cousas, segundo a historia
oculta da xustiza
española.

Que un pequeno
Goebbels coma o político
de talla baixa ande no
que anda, comprando
galeguistas a corenta mil
pesos, como el mesmo di,
non é só culpa súa e
resulta, ademais,
representativo do que
estivo –e xa non está– a
pasar nesta Galicia que
tanto ten espertado nos
derradeiros meses e está
a acordar cada día que
pasa dende que nos
caeron de riba o
chapapote do Prestigee
as veleidades bélicas de
“bigote Arrocet” Aznar.

Así as cousas, ¿a quen
lle pode estrañar que
Fraga diga que é de
parvos dar cartos a quen
pon a un a caer dun pino?
Por fin, todo volve ao seu
rego, e cada afiador
chifra onde lle cómpre.
Cada quen coa súa
manda. Lobos con lobos,
e cordeiros con cordeiros
aínda que non sexa en
rabaño. E que non se
diga, cada pao que
aguante coa súa vela. Ou
sexa, Aznar con Bush;
Pérez Varela con
Carmiña Burana (e,
senón, que chame a
Miguel Cancio que, aínda
que non é galeguista,
tampouco ten porqué
custar máis de corenta
mil pesos), Fraga Iribarne
volvéndolle a cortar o
pelo a Tina la Asturiana...
Xa o dixo Spengler, a
historia tende a ser
cíclica. O malo é que
tamén é histórica.♦♦

O 98% da asemblea xeral respaldou a reforma da súa estrutura

A Mesa aproba
a creación da Fundación Vía Galego

A Mesa acordou celebrar asambleas anuais.                                                                                                              A. PANARO

O presidente Manuel Fraga
chamou a un xornalista “enxe-
ñeiro de pegas” despois de que
el lle formulara varias pregun-
tas que non aclarara o conse-
lleiro de Política Territorial. A
“desconsideración” do presi-
dente motivou a difusión dun-
ha nota de rexeitamento do co-
lexio de xornalistas.

O incidente produciuse du-
rante unha rolda de prensa pa-
ra dar conta das deliberación
do Consello da Xunta celebra-
da o xoves 13 de febreiro. En-
tón, o xornalista do circuíto te-
rritorial da Televisión Españo-
la en Galiza, Agostiño Díaz
Blanco, pediulle ao presidente
da Xunta que aclarase unhas
cifras ofrecidas polo novo con-

selleiro de Política Territorial,
Alberte Núñez Feixoo.

A solicitude de Díaz Blan-
co non lle gustou ao presiden-
te, que lle respondeu que reco-
mendara ao conselleiro que
nomeara ao xornalista “enxe-
ñeiro de pegas”.

A actitude de Fraga mere-
ceu varias respostas de apoio
ao redactor agraviado desde o
sector do xornalismo. O Comi-
té de Empresa da TVE en Ga-
liza aludiu a un “trato vexato-
rio” por parte do presidente da
Xunta e o colexio de xornalis-
tas rexeitou a “desconsidera-
ción” de Fraga e manifestou
que “sería moi desexábel que o
presidente deixase a un lado
actitudes deste tipo”.♦

O Colexio de Xornalistas
rexeita a desconsideración de
Fraga cun redactor da TVE-G



Ao evento asistiron representan-
tes de máis de vinte organiza-
cións agrarias pertencentes a pa-
íses como Francia, Euskadi, Suí-
za, Austria, Hungría, Noruega,
Galiza, Italia, Suecia, Portugal
ou Bélxica; ademais de contar
coa presencia especial da presi-
denta da Asociación Nacional de
Mulleres Rurais e Indíxenas de
Chile (Anamuri), Alicia Muñoz. 

Previamente, a Executiva da
CLE –integrada por Gerard Vuf-
fray, Jaap Spaan, João Vieira, Ma-
rie Paul Mechineau, e Xosé Ramón
Cendán– mantivo un encontro na
sede nacional da organización anfi-
triona, o Sindicato Labrego Gale-
go, onde se estableceron as liñas
xerais para o debate asembleario.

Un dos temas que centrou este
evento foi a reforma intermedia da
Política Agraria Común (PAC)
proposta por Franz Fischler e que
a CLE cualificou de inaceptábel.
Para João Vieira, que actuou como
interlocutor ante os medios de co-
municación, “desvencellar as axu-
das da producción será un forte
golpe para a agricultura familiar”.
Neste sentido, Vieira lembrou que
“a PAC que aínda está en vigor
causou xa serios danos na pequena
e mediana agricultura, facendo de-
saparecer unha media anual de
200.000 labregos en Europa”. O
desacoplamento, denunciou, sig-
nificará que as axudas económicas
á agricultura non terán nada que
ver coa producción, de maneira
que as grandes empresas agrarias
recibirán sumas fabulosas sen ter
sequera a obriga de producir.

Para a CLE, a proposta que
vén de facer Fischler insírese nas
negociacións de Europa coa Or-
ganización Mundial do Comer-
cio (OMC), e na procura dun
prezo medio mundial para os
productos agrarios que sexa o
máis baixo posíbel para servir
materia prima barata á agroin-
dustria e ás grandes distribuido-
ras; un mínimo prezo que os
consumidores nunca chegarán a
apreciar nas súas compras, pois

só está pensado para maximizar
as marxes comerciais, das que se
benefician as multinacionais.

De seguir adiante a PAC que
propón a Comisión Europea, a ci-
dadanía subvencionará, a través
dos seus impostos, a destrucción
da agricultura a pequena escala e
a apertura dos mercados á circu-
lación de mercadorías agrícolas
producidas polas multinacionais.
“Un panorama aterrador”, segun-
do João Vieira, “que significará a
desaparición da pequena e media-
na agricultura a medio prazo”.

A Confederación Labrega
Europea tomou en Compostela o
compromiso de combater con to-
das as súas forzas esta Política
Agraria Común “creando alian-
zas e chamando a atención da
opinión pública, pois o problema
da agricultura non é só un pro-
blema dos labregos. O problema

da agricultura é de toda a socie-
dade porque nos encamiñamos
cara a un consumo de productos
alimenticios cada vez con menos
calidade, e cara a situacións de
extrema gravidade como a deser-
tización do medio rural e a aglo-
meración da xente nas cidades”.

Manifestación en Xenebra

Nun plano máis concreto, a CLE
unirase ás manifestacións de pro-
testa que terán lugar o vindeiro 29
de marzo en Xenebra, cidade na
que se atoparán reunidos nesa data
os ministros que están a preparar

as negociacións coa OMC que se
celebrarán en Cancún (México). A
Executiva da CLE coincidiu á ho-
ra de valorar a actual conxuntura
coma un momento importante pa-
ra pór freo ao liberalismo “que es-
tá a causar problemas sociais dun-
ha dimensión nunca coñecida”.♦

Tiña razón a semana pasada o Volver ao
rego da derradeira páxina de ANT ao po-
ñer en relación as mobilizacións que se
están a facer en todo o Estado co detonan-
te da maré negra e a resposta galega. Pero
esa resposta comezou hai moito tempo.
Xa no seu día, o semanario sinalara como
Galiza estivera na vangarda das mobiliza-
cións estatais contra a LOU, contra os re-
cortes sociais ou contra a Lei de Calidade
do Ensino. A sociedade galega ven dando
probas abondo da súa vitalidade.

Só que coa maré negra –un problema
que de primeiras afectou unicamente a
Galiza e que é a quen afecta máis grave-
mente– o noso país xerou unha resposta
específicamente galega, demostrando ao
tempo a súa vontade e a súa capacidade.
Galiza é quen de camiñar en por ela. De
relacionar cuestións concretas cunha

análise xeral. Conectando, naturalmente,
a súa loita coa do conxunto do Estado e
coa do resto da Humanidade.

Gracias a esas mobilizacións, Galiza
foi acadando confianza en si mesma e os
galegos fumos sendo vistos como algo
distinto á idea que de nós había. Nisto,
foron capitais as mobilizacións lideradas
por Nunca Máis.

Galiza comeza a ter unha nova ima-
xe: a da decisión e da unidade para solu-
cionar os problemas e para esixir respon-

sabilidades. A imaxe da dignidade. E o
país puxo de manifesto unha súa faciana
importantísima: a da creatividade.

Lembro os anos finais da dictadura.
No 68 tamén Compostela encabezou o
movemento estudiantil. Pero, de xeito
continuado e global, a vangarda do Esta-
do foi Cataluña. A sociedade española
identificábase cantando en catalán as
cancións de Raimón. Era a expresión da
ruptura co vello réxime. “Diguem no”.

Agora é Galiza e o berro en galego de

“Nunca máis!” quen exerce esa función.
Quen expresa a idea da necesidade de
salvar e garantir a vida do noso mar e das
nosas costas. De facer na nosa Terra a
transición que aínda non se fixo e de pa-
rar a involución no Estado que están a
efectuar os restauradores do franquismo.

Este domingo, Galiza estará en Madrid.
De todos nós depende o éxito da mobi-

lización. Debemos participar coa nosa pre-
sencia e a nosa voz. En galegos. En galego.

Os participantes solidarios doutras
zonas do Estado berrarán connosco. E, se
nós queremos, non han berrar “¡Nunca
más!” senón “Nunca máis!”. E non pro-
clamarán “¡No a la guerra!” senón
“Non á guerra!”.

O mesmo lema, a mesma loita. Nun-
ca máis! e  Non á guerra!

O 23 de Febreiro, Madrid falará galego.♦

Resposta galega
HENRIQUE HARGUINDEY
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Conxeito

Celebrada a asemblea xeral da Coordinadora Labrega Europea

Agricultores de toda Europa alertan do perigo
de desaparición da pequena e mediana agricultura

Executiva da CPE, de esquerda a dereita, Gerard Vuffray, Marie Paul Mechineau, João Vieira, Xosé R. Cendán, María Pacheco e Jan Spaan.

A.N.T.
O seminario europeo de labre-
gas que se celebrou en Compos-
tela os días 17 e 18 de febreiro
serviu para que centos de agri-
cultoras de Galiza e de toda Eu-
ropa construísen un espacio co-
mún para debater e poñer sobre
a mesa toda a problemática e
reivindicacións que xorden da
dobre condición de ser muller e
traballadora agraria. 

Organizado polo Sindicato
Labrego Galego, e contando coa
presencia de representantes de
todas as organizacións que inte-
gran a Confederación Labrega
Europea (CLE), as conclusións
deste evento constitúen toda un-
ha declaración de principios que
dará contido á loita de xénero de
moitas labregas europeas.

A primeira das conferencias,
ao cargo da avogada Celia Bal-
boa, entrou directamente na de-

nuncia da discriminación da ac-
tual lexislación de cara ás mu-
lleres labregas: as dificultades
para cotizar á Seguridade So-
cial, os problemas de saúde de-
rivados do traballo na terra que
non se recoñecen como enfer-
midade laboral, as trabas para
poder acceder á titularidade das
explotacións, ou a multiplicida-
de de traballos domésticos e
profesionais que rematan por
minar a calidade de vida de moi-
tas labregas. Foron temas nos
que coincidiron e cos que se
sentiron identificadas moitas
das presentes.

Outra das queixas foi a inca-
pacidade para mellorar a posi-
ción das labregas nos plans e
fondos europeos para desenvol-
vemento rural, pois estas partidas
non serven para garantir os pos-
tos de traballo das agricultoras.
Como contrapartida á Política

Agraria Común, todas estiveron
de acordo en avogar por un mo-
delo de producción familiar e la-
brego que xurda da propia comu-
nidade campesiña, que teña en
conta as particularidades daque-
las persoas a quen vai dirixido,
que garanta a participación igua-
litaria das mulleres no seu dese-
ño e implantación, e que estable-
za estructuras de intervención es-
tábeis e democráticas para estas.

No eido das demandas con-
cretas pediuse a elaboración dun
estatuto das labregas como tra-
balladoras para que os seus de-
reitos sexan recoñecidos en
igualdade de condicións apli-
cando figuras xurídicas que im-
pliquen a cotitularidade.

Tamén se incidiu na necesida-
de de levar adiante medidas como
a implantación de diversas cober-
turas sociais –xubilacións dignas
ou baixas por maternidade–; ga-

rantir o acceso de todas á Seguri-
dade Social adaptando a base de
cotización ao nivel económico de
cadaquén; eliminar as trabas le-
gais que impiden o recoñecemen-
to das enfermidades laborais das
labregas; promover un acceso a
unha vivenda digna en zonas ru-
rais que garanta a independencia
das mulleres; ou, para mellorar a
calidade de vida, promover unha
maior dotación de servicios tales
como garderías, transporte esco-
lar infantil ou coidado de anciáns.

Unha das reivindicacións
máis salientábeis ten que ver cos
cambios de estructura nas pro-
pias organizacións agrarias.
Nunha táboa redonda recoñeceu-
se que nas asociacións integradas
na CLE a presencia de mulleres
nos órganos directivos é escasa.
Por iso pediron cambios de orga-
nización, pero rexeitaron solu-
cións impostas desde arriba.♦

Mulleres de todo o continente reivindican igualdade nas directivas sindicais

Labrega escríbese con A

CARME VENCES
A celebración en Compostela durante os días 15 e 16 de febreiro
da asemblea xeral anual da Confederación Labrega Europea
serviu para denunciar unha reforma da Política Agraria Común
que rematará coas xa degradadas pequenas e medianas explota-
cións agrarias. As multinacionais, di a CLE, serán as beneficiadas.



Caixa Galicia presentou un balan-
ce de 24.638 millóns de euros, o
que supón un aumento do
16,38%. O volume de negocio in-
crementouse nun 15,15%, elevan-
do o saldo a 26.324 millóns de eu-
ros. O Grupo Caixanova pechou o
ano cun balance de 11.923,26 mi-
llóns de euros, o
que supón un
12,6% máis que
na pasada campa-
ña. Pola súa ban-
da, o Grupo Ban-
co Pastor rexistrou
un avance do
1,5%, pechando a
campaña cun ba-
lance de 83,7 mi-
llóns de euros. O
Banco, pola súa
banda, obtivo uns
resultados netos
de 85,2 millóns de euros, incre-
mentando as súas cifras nun 15%.

Trátase duns resultados positi-
vos tendo en conta que o propio
director xeral de Caixa Galicia,
considerou o contexto como “pou-
co propicio para a actividade fi-
nanceira, como reflicte a caída nos
balances de numerosas entidades”.
Os resultados das operacións fi-
nanceiras representaron a maior
eiva debido ao mal comportamen-
to das bolsas en todo o mundo e
afectaron aos resultados finais.
Aínda así, as tres entidades acada-
ron beneficios ao remate do ano. 

Caixa Galicia obtivo 164,7
millóns de euros, o que supón un
incremento do 7,91%. O Grupo
Caixanova tamén pechou en po-
sitivo, obtendo antes de impostos
uns beneficios de 64,25 millóns
de euros, aínda que supón un des-

censo do 29,7% con respecto o
2001. O Banco Pastor, pola súa
banda, obtivo beneficios por va-
lor de 1,5 millóns de euros.

En canto aos recursos xestio-
nados a clientes, no caso de Caixa
Galicia supoñen 16.122 millóns de
euros, que amosan un aumento do

19,54%. Caixano-
va xestionou
10.576 millóns de
euros, cifra que
supera nun 8,2% a
contabilizada no
exercicio anterior. 

A marxe de
intermediación de
Caixa Galicia su-
perou os 428 mi-
llóns de euros, o
que supón un
4,21% máis que o
pasado exercicio.

Caixavigo acadou unha marxe de
intermediación de 257,71 millóns
de euros, cifra que equivale a un
2,61% do balance medio da enti-
dade. O Banco Pastor tamén
mantivo unha tendencia positiva
neste aspecto, totalizando un
montante de 281,6 millóns de eu-
ros, un 7,7% máis que no exer-
cicio precedente. Todos este re-
sultados hai que consideralos po-
sitivos, tendo en conta o contexto
xeral de baixada continua dos ti-
pos de xuro de referencia.

A taxa de morosidade das cai-
xas descendeu durante o 2002.
Caixa Galicia pechou o exercicio
cun 0,48% e Caixanova cun
0,63%. Son dúas das cifras máis
baixas do sistema financeiro do
Estado español, e moi por de-
baixo da media do sector das
caixas, que se mantén no 0,87%.

Obra social

Tanto Caixanova, como Caixa
Galicia aumentaron as súas par-
tidas destinadas a obras sociais
no pasado exercicio. Porcen-
tualmente Caixanova fixo un
investimento superior neste as-
pecto, destinando 38,44 millóns
de euros. O número de persoas
que se beneficiaron destes ser-
vicios ascenderon a 1.305.764. 

Caixa Galicia destinou a es-
tes fins 40,5 millóns, aínda que
prevé aumentar este capítulo
no 2003 nun 19%, investindo
50 millóns de euros. Entre as
iniciativas que ten previsto po-
ñer en marcha esta entidade
atópanse aquelas “dirixidas a
paliar os efectos económicos,
sociais e medioambientais xe-
rados polo desastre do Presti-
ge”, segundo afirma a propia
entidade. Neste aspecto sinalan
estar xa participando en tres
frontes como son “paliar os
problemas máis inmediatos, fi-
nanciar os estudios para cuanti-
ficar o impacto real da catástro-
fe e impulsar proxectos de in-
vestimento que permitan con-
trarrestar a máis longo prazo o
deterioro económico das áreas
afectadas”.

Preocupación sindical

As expectativas de crecemento
para o vindeiro ano son “pesi-
mistas”, segundo os sindicatos.
Para o secretario de CIG-Ban-
ca e membro do Consello de
Administración de Caixa Gali-
cia, Clodomiro Montero, “en-
tre as distintas empresas dos
Grupos de crédito existe ner-
viosismo e incerteza motivada
pola crise económica e pola ca-
tástrofe do Prestige. Segura-
mente se transmitirá na conta
de resultados no primeiro tri-
mestre deste ano”.♦

A guerra e
a opinión pública

MANUEL CAO

O clamor mundial contra a guerra será un muro infranqueábel por
moita potencia militar que teñan os EE UU. Estamos a asistir, pro-
babelmente, ao conflito entre unha nova orde mundial gobernada
pola libertade e a democracia e outra hexemonizada polo poder
militarista asentado na forza bruta. Esparta e Atenas parecen vol-
tar a enfrontarse como modelos de organización e convivencia so-
ciopolítica nun mundo xa global que ten que decidir se opta polo
bandido estacionario (Olson) ou pola democracia representativa.

Os custos da intervención en Iraq para a Administración
Bush e os aliados aumentaron enormemente. As posibilidades de
impoñer unha opción contra a maioría da opinión pública son
nulas nun contexto de libre circulación de información con mul-
titude de emisores e receptores difíciles de controlar. A capaci-
dade dos poderes dominantes para manipular e guiar o cidadán
do noso tempo é máis limitada ca nunca pois a disposición dun-
ha oferta de información variada, abundante e a baixo custo pro-
porciona a posibilidade efectiva de coñecer os propios intereses,
elaborar e priorizar as preferencias e desencadear estratexias pa-
ra acadalos. A consideración da guerra como un mal público e
privado absoluto está inserta nas conciencias da maioría social
unha vez que o individuo é a base na que se asentan as socieda-
des libres. O estado de guerra só ten custos para os cidadáns sen-
do imposíbel atopar algunha avantaxa individual certa e cuanti-
ficábel. Na sociedade do risco, os intercambios e conflitos ten-
den a ser regulados por unha terceira parte voluntariamente acep-
tada (Estado), por negociacións bilaterais ou multilaterais explí-
citas ou por estruturas mercantiles de seguros. O cidadán actual
é, ante todo, un individuo non hipotecado por crenzas relixiosas
fundamentalistas que poidan dispoñer da súa vida, nin pola ade-
sión a modelos de organización política e institucional nos que a
súa existencia sexa unha variábel a disposición do Estado. Apro-
fesionalización dos exércitos alonxou o cidadán das tarefas mili-
tares conferindo a grupos tecnificados e ben pagados a misión de
defender o propio territorio. A moral de combate nos países do
noso entorno é mínima (insubmisión) pois a estrutura de custos
e beneficios individuais penaliza a opción pola milicia. O solda-
do profesional “traballa” na guerra hipotética pero ten unha alta
aversión ao risco esixindo cada vez maiores remuneracións, me-
llores dotacións dos equipos de combate e mecanismos organi-
zativos eficientes que minimicen as baixas. O dereito á vida é un
dereito absoluto e individual e ningunha institución nen gober-
nante ten lexitimidade para poñelo en perigo. 

Dende o punto de vista económico global, a guerra é un
mal negocio para a maioría dos sectores (así o ratifican as bol-
sas) e dende o punto de vista individual os beneficios futuros
dunha vitoria hipotética nunca compensan os custos certos e
inmediatos dunha merma da seguridade. A opinión pública é
un conglomerado difícil de definir e analizar dada a súa hete-
roxeneidade e diversidade pero nas masivas movilizacións dos
últimos días contra a guerra en Irak latexa unha inquedanza e
un malestar certo cos nosos gobernantes que se traducirá ine-
xorabelmente nas vindeiras convocatorias electorais. A opi-
nión pública só se pode manexar na ditaduras, nos países tota-
litarios e nos que non hai eleccións ou estas non son libres.
Quizáis, a única medida que lles quedaría xa aos partidarios da
guerra para domeñar á opinión pública sería a supresión das li-
bertades de expresión, reunión e manifestación e, nesa liña,
son observábeis propostas e iniciativas limitadoras das liberta-
des democráticas básicas por parte dalgúns gobernos. Máis, o
grao de desenvolvemento tecnolóxico, económico e social
acadado polas democracias occidentais dificulta a posta en
práctica e, sobre todo, o éxito e duración destas políticas.♦

‘A s posibilidades de impoñer unha
opción contra a maioría da opinión

pública son nulas nun contexto de libre
circulación de información”
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Un grupo de persoas maniféstanse contra a guerra na feira da arte, Arco, en Madrid.

O seu volume de negocio aumentou arredor do 15%

Bos resultados das entidades
de crédito galegas
pese a crise económica

XURXO LOBATO / Arquivo

R.V.A.
As tres entidades de crédito de Galicia rexistraron un balance
positivo durante o 2002. A pesar da crise económica e do pési-
mo comportamento da bolsa durante o pasado ano, Caixa Gali-
cia, Caixanova e Banco Pastor conseguiron aumentar o seu volu-
me de negocio en cifras que roldan o 15%, con respecto ao 2001. 

As caixas galegas
manteñen
unha morosidade
por baixo
da media.



Finalmente, os socialistas conse-
guiron dos populares un com-
promiso co principio de reinser-
ción e maior contención no que a
requerimentos para alcanzar be-
neficios penitenciarios se trata.
O PP, a cambio, reconduce o
consenso en política antiterroris-
ta e gaña puntos no ámbito inter-
no, nun intre de gran desacougo
no plano internacional.

Tal e como confirmou o re-
presentante do PSOE na nego-
ciación, Jesús Caldera, o recente
asasinato en Andoain do militan-
te socialista Joseba Pagazaurtun-
dua acelerou os contactos co go-
berno nun intento de “contraata-
car con leis á axenda de mortes
da ETA”, explicou. Tras o aten-
tado contra o policía local, varios
cargos socialistas pediran que se
refrescase o Pacto Antiterrorista
asinado polos dous principais
partidos estatais e se mantivese
unha imaxe de unidade fronte ao
contorno etarra e tamén contra o
nacionalismo vasco moderado.

Aínda que o PP era o máis
interesado en asinar este pacto
de endurecemento das penas, o
PSOE quere aproveitalo como
xeito de chegar a bolsas de vo-
tantes “centristas” quizais “vio-
lentados” polas posturas con-
tundentes en temas tales como a
oposición á guerra. É por iso
que o secretario xeral desta for-
mación, José Luis Rodríguez
Zapatero, ordenou que comecen
agora as negociacións coas for-
macións minoritarias para che-
gar ao debate do Congreso dos
Deputados coa maior cantidade
de apoios posíbel.

Seguindo o ronsel da primei-
ra sinatura do Pacto Antiterroris-

ta, é posíbel que CiU e Coalición
Canaria estean dispostos a apro-
baren a nova lexislación mais o
desencontro coa esquerda está
anunciado. Tanto IU como PNV
e Grupo Mixto consideran que a
reforma é contraproducente a
medio e longo prazo, ao darlle
maior control á ETA sobre os
presos que cumprirán integra-
mente as súas condenas.♦
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As comparacións entre Nunca
Máis e Basta Ya prodúcense a
miudo nas últimas semanas, polo
que me gostaría facer algúns
apontamentos ao respecto, na
medida en que pretender equipa-
rar ambas plataformas paréceme
un fundo erro. O propio Fernan-
do Savater, figura visíbel de Bas-
ta Ya, fixo a través dun artigo de
prensa esa mesma comparación.

En primeiro termo, a platafor-
ma galega é unha plataforma civil,
surxida do pobo, da raíz mesma
da sociedade galega, de carácter
plural, e na que converxen distin-
tas sensibilidades políticas (lem-
bremos as palabras do propio Cuí-
ña). No caso de Basta Ya, estamos
ante unha plataforma cun claro fin
eleitoral, destinada a desbancar do
Goberno basco ao nacionalismo,
pola súa presunta “pasividade”
ante a violencia de ETA. Tras o
asasinato de Joseba Pagazaurtun-
dua en Andoain, arreciaron as crí-
ticas contra as institucións bascas
en xeral, desde o propio lehenda-

kari, ata os concelleiros naciona-
listas da vila gipuzkoana, empre-
gando na maioría das ocasións ar-
gumentos perversos. A totalidade
das declaracións ían dirixidas
contra o PNV, e non a ETA; a au-
tora do crime.

Dicir que o Goberno basco é
complice da violencia é unha
barbaridade tal que non merece o
máis mínimo comentario, por-
que esa afirmación descalifica a
quen a di. Mayor Oreja e Rosa
Díez son os dous arietes da de-
magoxia de Basta Ya. O resenti-
mento antinacionalista desborda
calquera acto que celebren, de

feito, niso se basea a súa existen-
cia. No caso de Nunca Máis fala-
mos duna plataforma que recla-
ma responsabilidades políticas e
transparencia por un caso que se
está a xestionar na máis absoluta
das ineficacias e ineptitudes,
ademáis de irresponsabilidades.

Un acto convocado por Basta
Ya co lema ETA asasina. Gobier-
no vasco responsableante a resi-
dencia do lehendakari en Ajuria
Enea non foi quen de convocar a
máis de 1.000 persoas. Nunca
Máis é capaz de multiplicar por
50 esa cifra en calquera das súas
mobilizacións. E outra razón

máis: a pesar do linchamento me-
diático por parte do españolismo
máis rancio, as contas de Nunca
Máis están claras. ¿É alguen ca-
paz de dicirme como se financian
Basta Ya, o Foro de Ermua ou a
Plataforma por la Libertad?
¿Quen as dirixe, como participa a
cidadanía nelas? Pois simplemen-
te de ningunha maneira, porque a
súa financiación fana PP e PSOE.

Plantexar unha equiparación
entre un movimento que protesta
ante a enésima catátrofe ecolóxica
que sofren as costas galegas e ou-
tra que, empregando a violencia de
ETA como excusa, pretende desle-

ximitar o nacionalismo (a todos os
nacionalismos, véxanse as súas
xornadas da pasada semana co tí-
tulo Nacionalismos na Europa do
século XXI) é mesturar, valla a ex-
presión, touciño e velocidade.

En Euskadi non delinque Iba-
rretxe, nin Arzalluz, non o esque-
zamos. A culpabilidade dos asasi-
natos non a ten o nacionalismo co-
mo opción política, nin o PNV, nin
EA. Parece mentira que o teñamos
que remarcar, pero é así. ¿Ten a
culpa Ibarretxe tamén de que ETA
cometa atentados en Madrid? Bas-
ta Ya é a ponta de lanza do espa-
ñolismo que pretende reconquistar
Euskadi. Basta Ya di que non se
poden celebrar eleccións en Eus-
kadi porque non hai liberdade e
non hai igualdade de oportunida-
des entre os partidos políticos.
Non vexo a Manuel Rivas, poña-
mos por caso, pedindo a anulación
dos resultados das municipais en
Galiza alegando que quen recibe
axudas económicas polo Prestige
ten o voto condicionado.♦

Nunca Máis e Basta Ya
DANI ÁLVAREZ

Dúas plataformas cidadáns que non teñen comparación entre sí,
por máis que houbese quen buscase homologacións interesadas.

Bilbao

Caldera pretende que outros partidos lle dean o seu apoio á reforma

PP e PSOE endurecen as penas ata os 40 anos
CÉSAR LORENZO GIL

Despois de varios meses de discusións, o Partido Popular (PP) e o
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acordaron a reforma do
Código Penal co fin de que os encarcerados por delitos de terroris-
mo cumpran unha pena máxima de 40 anos, dez anos máis grave ca
actual. O portavoz socialista e negociador neste asunto, Jesús Cal-
dera, solicitou dos restantes partidos do arco parlamentario apoio
para aprobar a nova lei no Congreso por unha “inmensa maioría”.

Para o deputado do BNG no
Congreso dos Deputados, Car-
los Aymerich, este pacto do PP e
do PSOE carece de xustifica-
ción máis alá do oportunismo
político. “A delincuencia non é
un problema principal no Esta-
do español”, explicou. “Créase,
ao xeito dos EE UU e Gran Bre-
taña, unha demanda de seguri-
dade para logo aproveitar a psi-
cose cunha intervención do es-
tado ao xeito de salvador”.

Segundo o parlamentario,
no caso do terrorismo, dáse un
paso atrás no desexo de reinte-
grar os violentos á sociedade.
“O endurecemento das penas
debilita o papel do cárcere como
medio de resocialización e man-
tén incólume o vencello entre os
presos da ETA e as organiza-
cións do seu contorno”, expli-
cou. “Se unha persoa sabe que,
faga o que faga, vai ter que estar
32 anos como mínimo na cadea,
non é posíbel buscar a maneira
de que abandone a violencia”.

O concepto de período míni-

mo de prisión, que pasa agora aos
32 anos, é un erro, segundo Ayme-
rich. “Ademais de provocar un so-
brepoboamento das cadeas”, indi-
cou”, o feito de que moitos presos
saiban que van ter que estar máis
dun tercio da súa vida entre reixas

crea unha frustración e anguria ta-
les que o ambiente penitenciario
vai resentirse moitísimo. Non se
arranxará nada e haberá moitos
máis problemas ca hoxendía”.

A explicación do consenso
dos dous partidos maioritarios

ten dúas chaves políticas, en
opinión do deputado. “O Pacto
pola Xustiza beneficia as teses
reaccionarias do PP. Todo o en-
tramado que segue o actual go-
berno neste tema é retrógrado e
condúcenos a unha situación pe-
nal descoñecida ata agora no pe-
ríodo constitucional”, dixo. “O
PSOE entra nese xogo ben por
medo a quedar descolgado dian-
te de parte da opinión pública
ou como reacción en quente ao
atentado de Pagazaurtundua, un
dos seus militantes que, obvia-
mente, obriga o partido a tomar
unha postura activa neste tema”.

Para Carlos Aymerich, esta
etapa actual da ETA, caracteriza-
da polo descenso dos atentados,
habería que aproveitala para ex-
tinguir a violencia dun xeito dis-
tinto. “Estou convencido de que
asistimos aos anos finais do te-
rrorismo en Euskadi pero endu-
recer as penas contradí o actual
sistema, que se ve que deu os
seus froitos ao diminuír a presión
violenta no estado”, subliñou.♦

Carlos Aymerich
‘A reforma non arranxará nada e traerá moitos problemas’

O secretario xeral do PP, Javier Arenas, na Romería Popular celebrada o pasado 14 de setembro no Monte do Gozo. PACO VILABARROS

A.N.T.
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Cubanos
prisioneiros
MONCHO LEAL

Osistema xudicial
dos EE UU
permite, coma se

coñece por casos
puntuais, que dan saído
á luz, as condenas
inxustas, con probas
alteradas, testemuñas
falsificadas, con
suposicións e non
evidencias.

Cuba e os EE UU
tiveron contactos oficiais
por mor dos atentados
mercenarios na illa
contra instalacións
turísticas, na década dos
90 do pasado século. En
xuño do 98, dous
importantes xefes da
Oficina Federal de
Información, o FBI,
viaxaron á Habana, e se
lles facilitou información
e material diversos,
incluindo filmacións e
gravacións que probaban
a implicación de 40
terroristas que
operaban, de xeito
impune, nos grupos
anticubanos de Miami.
Non houbo ningunha
acción do FBI referida a
estes grupos. En
setembro do mesmo ano,
detiveron, pola contra, a
cinco cubanos que
realizaban actividades de
información sobre as
accións terroristas
contra Cuba. Xamais
actuaron contra a
seguridade dos EE UU,
non informaron sobre a
súa estratexia ou o seu
dispositivo militar, xa
que eses datos carecen de
valor para Cuba. Foron
condenados a penas que
van dende os 15 anos á
cadea perpetua, que foi
aplicada a tres deles. O
xuízo celebrouse en
Miami, cun xurado que
estaba ameazado e
atemorizado. 

Ven ao noso país,
nunha xira
internacional, o avogado
cubano Roberto
González, para explicar
a situación e o futuro
dos cinco compañeiros,
que permanecen dende
hai catro anos nas
cadeas do grande
imperio, illados. Sen
máis que algúns dereitos
mínimos.Vai estar o 24
en Vigo e o 25 en
Compostela. Hai xa
constituido, de xeito
aberto e plural, un
Comité Galego pola
Liberación dos Cinco. É
importante que a
solidariedade galega, a
enerxía destas datas,
molle tamén esta
causa.♦♦

A priori, sen atender a outras claves, sorprende de primeiras que se-
xan países como Bélxica quen se rebelen contra os planos da admi-
nistración Bush en Oriente Medio, guerra incluída. Para moitos sería
máis lóxico que un país como a China, gobernada aínda por un Par-
tido Comunista, vocacionada á defensa dunha orde multipolar, críti-
ca tradicional coas políticas de hexemonismo, catalizara boa parte do
sentir disconforme coa actual evolución dos acontecementos. 

Córrese un risco grande. Se, como se aventura, finalmente se
produce un acordo de mínimos entre os Estados Unidos e os países
europeos do “non”, quedará totalmente orfa a inmensa protesta cida-
dá mundial contra o belicismo da Administración norteamericana. E
incluso máis, se ese acordo se produce poderiamos chegar a ter que
dixerir a amarga sensación de servir de contrapeso na balanza para
que algúns países tiren máis vantaxes das que podían agardar dunha
dura negociación. Pero ó que ía: non quedaría no escenario interna-
cional ningún país coa autoridade e peso suficiente como para “xes-
tionar” esa eclosión descualificadora do imperio global. 

Pero a China ten outras servidumes difíciles de obviar. O den-
guismo asentou firmemente unha dobre convicción: non queremos
liderar nada, non queremos ser bandeira de nada; e sobre todo de na-
da que poña en perigo as relacións cos Estados Unidos, sempre de-
licadas pola súa envergadura económica e comercial, e pola presión
que puidese exercer no asunto de Taiwán. Se a disensión se resolve
nas próximas semanas, ao igual que Rusia, aínda que por razóns dis-
tintas, a China acabará pregándose, evitando por todos os medios
aparecer como a potencia catalizadora do descontento universal. 

A China ten a súa propia visión do mundo e das relacións inter-
nacionais. Nas últimas semanas, a crítica social interna nos diferentes
medios de comunicación sobrepasa con creces a prudente calma ofi-
cial. Toleradas e aguilloadas mesmo, esas expresións están destinadas
ao servicio pedagóxico pero non revestirán unha formulación diplo-
mática concreta. A modernización é imposible sen pragmatismo.
Consciente dos seus avances, pero tamén das súas feblezas, sabe que
finalmente debe negociar e acordar. Así foi acontecendo en recentes
crises nas que se viu involucrada directamente: bombardeo da em-
baixada en Belgrado, incidente do EP3 sobre a illa de Hainan, etc. 

Ten posición e probablemente coincide na súa visión con boa
parte do pensamento progresista
mundial, pero medirase moito
na súa defensa, practicando o
seguidismo cauteloso ou a que
podiamos chamar, diplomacia
de segundo plano. Non é soa-
mente no caso de Iraq. Outro
tanto acontece con Corea do
Norte, un país moito máis próxi-
mo a todos os niveis e do que
pode recibir “danos colaterais”
importantes nunha hipotética
crise que simplemente vaia un
pouco máis alá da belicosidade verbal actual. O anuncio de reduc-
ción no envío de alimentos por parte do PNUMA, por exemplo, po-
de orixinarlle un grave problema na súa fronteira do norte. Pero en
ningún momento cabe agardar que se posicione incondicionalmente
do lado de Pyongyang, pois iso, naturalmente, incomodaría a Was-
hington.

Non obstante, a China postula o diálogo directo entre os EEUU
e a República Popular de Corea, como tamén o reivindican Corea
do Sur, Rusia ou o Xapón. Unha intervención chinesa máis activa
cabería como opción, pero a preferencia de Pekín é o segundo pla-
no, insegura respecto das súas capacidades pero tamén convencida
de que un protagonismo internacional maior lle traería problemas e
a distraería da principal preocupación: desenvolver un país rico e
unha sociedade harmoniosa. É o punto de partida que como lección
transmite Sun Tzu: facerte invencible é coñecerte a ti mesmo.♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional (IGADI), www.igadi.org

A diplomacia
de segundo plano

XULIO RÍOS

Aquí fóra

O presidente chinés, Jiang Zemin, prefire enfocar os seus esforzos ao desenvolve-
mento interno e tomar unha postura secundaria na oposición aos designios de Bush.

‘Se a UE chega
a un consenso cos
EE UU, quedarán
orfas as protestas

antibelicistas
mundiais’



CÉSAR LORENZO GIL
O presidente da Real Federa-
ción Española de Fútbol, Ángel
María Villar, saíu refrendado da
última crise motivada polo cesa-
mento do secretario xeral do or-
ganismo, Xerardo González. A
cambio de manterse no posto,
Villar acelerou a sentencia do
‘caso Gurpegi’ e prometeu
maiores beneficios para as dife-
rentes federacións autonómicas.

Ángel María Villar ten unha con-
fianza a proba de calquera ataque
dentro da federación. O presiden-
te gañou a presidencia parece que
a perpetuidade gracias ao xeito
particular de gobernar. A súa man
esquerda na negociación con to-
dos os presidentes dos organis-
mos autonómicos, o compromiso
cunha rede de intereses que viven
a corpo de rei gracias ás súas pre-
bendas e unha comuñón perfecta
co actual sistema de poderes do
fútbol español son as súas armas
e os seus mellores alicerces.

O último gran cisma dentro da
Federación Española de Fútbol
acabou en crise asumíbel, sen víti-
mas e cun gran beneficiado, o pro-
pio Villar, que toma aínda máis
poder e desfaise do grupo de disi-
dencia interna que podería chegar
a vertebrar o agora defenestrado
Xerardo González. Segundo os
medios madrileños, o seu cesa-

mento vén dado polo desencontro
histórico entre o galego e o vice-
presidente Juan Padrón, auténtico
‘enigma nas tebras’ da federación
e o único que terá que lavar as sú-
as contas para salvar a cabeza.

Con certeza, o papel de Pa-
drón no organismo, con vincula-
cións moi fondas coas páxinas
máis escuras da xestión de Villar,
é o punto feble da actual xunta

directiva. O tinerfeño é o repre-
sentante da firma Puma no Esta-
do español, marca que viste to-
das as seleccións autonómicas.
Ademais, varias informacións
indicaron que a familia do direc-
tivo tería viaxado en varias oca-
sións con fondos da federación.

Mais as acusacións non foron
pedrada suficiente para enloitar os
ollos de Villar. Na última xuntanza

dos membros da federación, cele-
brada en Palma de Mallorca, acor-
douse esixir do Consello Superior
de Deportes unha auditoría, na con-
fianza en que a medida sería ben re-
cibida pola opinión pública ao tem-
po que cerra definitivamente a crise.

O mal trago de Gurpegi

Pouco despois de cesar a González,

Villar viu como o Comité de Com-
petición en pleno presentaba a de-
misión, sen aclarar moi ben os mo-
tivos, máis alá dun vago “sentimen-
to de falta de confianza”. Para moi-
tos, unha decisión foi consecuencia
da outra e falouse de que o comité
tiña elos moi fortes co ex secretario
xeral da federación. Para outros, o
que realmente estaba debaténdose
era o futuro do xogador do Athletic,
Luis Gurpegi, pendente de sanción
por dopaxe desde o Nadal pero aín-
da con permiso para xogar.

O novo comité abriulle expe-
diente finalmente ao futbolista
vasco e salvou a crise cunha tran-
quilidade tal que non houbo nin
un só cambio na habitual rutina
de sancións semanais. Díxose que
o labor deste comité estaba vicia-
do e que só se actuaba cando po-
lo medio non andaban os xogado-
res dos equipos grandes, mais ben
parece que non foi precisamente
por iso que decidiron marchar e
cobraren a indemnización.

Finalmente, o propio Gonzá-
lez acabará, de seguro, a súa etapa
de posíbel substituto de Villar gas-
tando como lle pareza o finiquito
de 1,3 millóns de euros que vai
percibir en tres pagamentos. E en-
tretanto, Villar pode argumentar
que o seu papel á fronte da federa-
ción segue dando diñeiro para to-
dos e mantendo a flote o xogo de
poder dentro do fútbol estatal.♦
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Villar impón a paz na Federación de Fútbol
prometendo beneficios para os entes territoriais

Luís César,
o supervivente

C. LORENZO

Luís César Sampedro pasa ares-
tora o peor momento como ades-
trador do Rácing de Ferrol des
que comezou a tempada. O últi-
mo empate no duelo galego ante
o Compostela non o tranquilizou
para nada nunha situación que
pode acabar mal se non consegue
volver ao carreiro das vitorias.

O seu valor durante todos es-
tes anos á fronte dos verdibran-
cos é altísimo. Converteu un club
sen diñeiro, nunha cidade “acos-
tumada a perder”, que dixeron
Los Limones, nun supervivente
nato, nun camaleón que se manti-
vo no fútbol profesional a base
de sacrificio e o reparto dunhas
cantas moedas entre futbolistas
que traían a Ferrol o seu oficio de
todos os cantos do mundo.

Agora os postos do descenso
mandan un fedor apestoso da se-
gunda división B e a restra de ma-
los partidos enche de dificultades
a xestión do vestiario ferrolán.
Mais Luís César sábese capaz de
salvar a situación, conta cun equi-
po entregado que demostrou
compromiso co fútbol (só hai que
lembrar a inxusta derrota ante o
Deportivo na Copa do Rei).

Quizais faga falta que nas ban-
cadas da Malata soe novamente o
berro de “¡Burle, Burle!” cando a
guedella loira do francés se achegue
á área para rematar un córner. Qui-
zais se entra o primeiro gol, se esva-
ezan finalmente as pantasmas.♦

Ángel María Villar logrou pechar con firmeza a crise interna da Federación de Fútbol.



Ultranoite Prestige
A Sala NASA de Compostela prepara un
dos seus cabarets colectivos sobre a ca-
tástrofe do Prestige. Os días 28 de fe-
breiro e 1 e 2 de marzo a Ultranoite terá
como título Contra a burla negra e ofre-
cerá unha colección de espectáculos de
humor e música sobre todo o que acon-
teceu arredor do petroleiro. A recadación
vai para Nunca Máis. Compre facer re-
servas porque as Ultranoites sempre
agotan as entradas. A víspera, o día 27
o Fanzinasa tamén ofrecerá curtame-
traxes e músicas sobre a marea negra.♦

A voz de Bóveda
O Arquivo Sonoro de Galiza do Consello
da Cultura Galega recuperará e restaurará
unha gravación da Coral Polifónica de
Pontevedra na que aparece a voz do gale-
guista Alexandre Bóveda. O documento
foi depositado no organismo presidido por
Alfonso Zulueta de Haz polo presidente
da Fundación Alexandre Bóveda, Fernan-
do Quintela. O Consello dixitalizará a gra-
vación e a editará en formato CD. A recu-
peración da voz do galeguista asasinado
en 1936 é unha das iniciativas que se
enmarcan no programa de comemora-
ción do centenario do seu nacimento.♦

Avilés na
Biblioteca Virtual
A Biblioteca Virtual Galega da Universi-
dade da Coruña convida a participar no
especial que están a elaborar sobre o es-
critor Antón Avilés de Taramancos, a
quen este ano se lle dedica o Día das Le-
tras Galegas. Solicitan suxestións, cola-
boracións ou artigos que introducirán na
súa páxina electrónical. Os traballos de-
ben dirixirse ao enderezo edixital@udc.es.
Na Biblioteca Virtual pódese ler un-
ha biografía e unha escolma dalgúns
dos libros de Avilés de Taramancos.♦
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MANUEL MARÍA
LEVA A

ACADEMIA
Á TERRA CHÁ

exposición “Vermeer e o
interior holandés” do Mu-
seo do Prado é boa opción
cultural para os galegos xa

que unha manchea deles estarán en
Madrid neste fin de semana. Á volta,
os libros poden ser boa opción no ac-
to público, por exemplo, no acto pú-
blico que preparan para o xoves 27 o
colectivo de bibliotecarios da Uni-

versidade de Compostela “Mar de
Tinta”. Lerán na Praza de Fonseca
ás 11.30 parágrafos do libro Fraga.
Retrato de un fascista de Gustavo
Luca de Tena. Daquela con certeza
xa se saberá se á fin os premios Max
se entregarán en Compostela, sen
dúbida, unha incógnita que conti-
nuará pululando no mundo da cul-
tura durante toda a semana.♦♦

A



Case dúas horas despois do co-
mezo do acto Manuel María
convertíase formalmente en
membro numerario da Academia
e o seu presidente, Xosé Ramón
Barreiro, puña fin á celebración
confesando a “enorme satisfac-
ción e o acerto” de ter aceptado o
convite do Instituto de Estudios
Chairegos.  Son poucas as se-
sións públicas que a Academia
celebra fora da súa sede da coru-
ñesa rúa Tabernas e diante da
masiva asistencia á recepción de
Manuel María o presidente mos-
trábase contento de ter organiza-
do un acto “distinto e popular”. 

Se satisfeito estaba Barreiro,
eufórico mostrábase o presiden-
te do Instituto de Estudios Chai-
regos, Xosé Mª Felpeto. “Con-
sideramos a Manuel María a fi-
gura máis importante da Terra
Chá e para nós é un orgullo que
fose en Vilalba onde se celebra-
se este acto” dicía despois de dí-
as de organización e anuncio
dunha convocatoria que ía ser
respaldada pola presencia dos
veciños da comarca. Manuel
María respondeu ao seu empe-
ño cun discurso no que a Terra
Chá foi a protagonista. 

Non faltaron as referencias
persoais no parlamento de Ma-
nuel María neste acto de entra-
da na Academia. A primeira e
esperada, a lembranza aos seus
compañeiros de xeración Ma-
nuel Cuña Novas e Uxío Novo-
neyra que, ao seu ver, deberían
“ter ocupado unha cadeira nes-
ta institución” ao igual que Cel-
so Emilio Ferreiro ou Xosé Ma-
ría Díaz Castro. Á par do la-
mento situou o xúbilo por ser
este o ano de Antón Avilés de
Taramancos, por decisión da
mesma Academia que o recibía. 

Coma se dunha presentación
se tratase, Manuel María referiu-
se ao seu compromiso coa lingua
e a súa condición de poeta antes
de se centrar no que ía ser o cer-
ne do seu discurso, a paisaxe da
Terra Chá nas súas principais vo-
ces poéticas. “Considérome un
galego normalizado nun país que
ten unha Lei de Normalización
Lingüística” comezou para dicir
que a súa escrita respondía a un
“irreprimíbel afán de comunica-
ción” cos seus e á necesidade de
“gañarlle un mínimo espacio á
morte”. O poeta con máis obra da
nosa literatura confesou que non
podía afirmar que nalgunha oca-
sión se achegou “ao milagre poé-
tico” xa que, segundo dixo, “o
número de versificadores é infin-

do. Os auténticos poetas, moi es-
casos”. Fixo Manuel María unha
chamada de atención sobre o de-
ber de conservar e mellorar unha
lingua que “pertence aos devan-
ceiros e as que nos sucedan”. “Se
un idioma morre, morre tamén o
pobo que o fala” concluíu. 

Non a guerra e
Nunca Máis na Academia

Con paixón comezou a falar o po-
eta da paisaxe da Terra Chá,
aquela que o acompaña cada un
dos seus días. Un “universo” e
unha “patria poética” da que foi
debullando as súas principais vo-
ces. Entre os asistentes estaban os
escritores Miguel Anxo Fernán-
Vello e Darío Xohán Cabana, pa-
ra quen Manuel María tivo pala-
bras eloxiosas pero sinalou que
non ían ser fonte do seu discurso
xa que optara por recuperar aos
poetas que xa non están entre nós,
en especial, a Xosé Crecente Ve-
ga, Aquilino Iglesia Alvariño e
Xosé María Díaz Castro, os com-
poñentes do que chamou a “trilo-
xía máxica”. Paseou así pola pai-
saxe interiorizada e telúrica de
Díaz Castro, polo mundo rural
poetizado de Crecente Vega e non
escatimou á hora de confesar a
súa admiración por Aquilino Igle-
sias Alvariño, “o gran poeta da
paisaxe chairega”. Defende Ma-
nuel María que existe unha “es-
cola poética da terra Chá” e mes-
mo unha “subescola poética vilal-
besa” na que sitúa nomes como
os de Xosé María Chao Ledo,
Manuel Mato Vizoso, Antonio
García Hermida, Carmen Prieto

Rouco e Xosé Luís García Mato.  
Fóra do literario discurso ía

estar o peche da intervención de
Manuel María. O escritor rom-
peu o protocolo do acto para
mostrar o seu pesar pola traxedia
do Prestige e a súa solidariedade
cos mariñeiros e todos os afecta-
dos antes de despedirse cun
“Non á guerra. Nunca Máis” no
día no que en todo o mundo mi-
llóns de manifestantes mostraban
a súa oposición á invasión ameri-
cana a Irak. Tamén Xosé Luís
Méndez Ferrín poría fin a súa
posterior intervención cun “Non
á guerra imperialista contra o po-
bo e o goberno lexítimo de Irak”. 

Os que entran canda el 

Porque foi o académico e escritor
Xosé Luís Méndez Ferrín, pro-

motor da súa entrada, o encarga-
do de dar resposta ao discurso do
novo membro numerario e á vis-
ta da súa intervención, dificil-
mente podería encontrar Manuel
María mellor recibimento. Ato-
pábase diante outro escritor que
compartiu con el “corenta e sete
anos de trato” e que non aforrou
á hora de destacar os seus mere-
cementos para entrar na Acade-
mia. “Cando os máis dos acadé-
micos e académicas aquí presen-
tes chegamos á Cidade das letras
galegas. Manuel María xa estaba
alí, na porta, facendo se tal un ci-
garro, á nosa espera, e deunos
unha aperta de recepción cordial”
dixo para destacar a súa condi-
ción de “precursor” e non só co-
mo autor do primeiro libro poéti-
co en galego publicado despois
de 1936 senón tamén como autor

daqueles Contos en cuarto cre-
cente que lle outorgan a condi-
ción tamén do narrador que inau-
gura a literatura galega posterior
ao golpe militar. Tampouco es-
queceu Ferrín os escritos xorna-
lísticos e as obras teatrais de Ma-
nuel María nin as súas innumerá-
beis intervencións públicas antes
de demorarse no que cualificou
como a “obra poética máis vasta”
da nosa escrita que fai que ocupe
un “importante capítulo da nosa
Historia Literaria, por ninguén
discutido” e que sexa hoxe “un
dos escritores máis coñecidos,
seguidos e populares das nosas
letras”. Sen alento deixou Xosé
Luís Méndez Ferrín ao auditorio
e emocionado a Manuel María
cando rematou o seu parlamen-
to. Enumerou entón todo e todos
os que entraban cando o escritor
na Academia, entre eles “a aldea
de antano e os camiños comestos
da silva e do chapapote”, “a na-
ción dos populares cos que con-
vives e a nación dos mortos que,
na fosa común do tempo agora,
mantiveron, mentres lles ardeu
unha torcida de vida, o rumor da
lingua a través de centurias de
adversidade” ou “os pobres de
pedir por portas e romaxes”.
“Entren canda ti os coches de li-
ña, os vapores, os avións, os ca-
miños de ferro ateigados de car-
ne de emigrante e mais os asasi-
nados galegos de 1936 e anos su-
cesivos, e Reboiras e Amador e
Daniel e Baena e Sánchez Bravo
e os labregos aos que lles expro-
piaron as leiras” dixo querendo
enumerar todo aquilo que Ma-
nuel María converteu en “canto e
letras mil ao longo dunha vida
fértil onde as haxa, fértil onde as
haxa”, rematou.♦
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Manuel María entra na Academia
nun histórico acto celebrado en Vilalba
Centos de persoas ateigaron o auditorio da capital chairega

CARME VIDAL
Un forte aplauso recibia a Manuel María na tarde do pasado
día 15 nun Auditorio de Vilalba ateigado de xente. AAcademia
trasladárase á capital chairega para celebrar a recepción do
escritor como membro numerario no que ía ser un dos actos
máis populares da súa historia. Diante de centos de veciños da
Terra Chá Manuel María loubou os seus poetas e a súa paisa-
xe e Xosé Luís Méndez Ferrín, encargado de dar resposta ao
seu discurso, definiuno como “precursor” na literatura galega.

AAcademia abandonou o inmobilismo, superou o
bilingüísmo e perdeu a anemia. Nos últimos anos
soubo nutrirse de persoas que rachaban coa ten-
dencia de vivir de costas ao país. Méndez Ferrín,
Neira Vilas, Díaz Fierros, Camilo Gonsar, Xoha-
na Torres e Francisco Fernández Rei entraron na
institución “máis propia do pobo galego” como a
denominou García Bodaño. En boa medida ese
novo pulo débeselle a Fernández del Riego e ao
equipo que creou e que segue a súa liña.

Neste contexto, a entrada de Manuel María na
institución da rúa Tabernas reúne un significado es-
pecial. “Cando nós chegamos á literatura xa el es-
taba a agardar”, diría do chairego Méndez Ferrín. 

O acto celebrado en Vilalba, convertido nun
anti responso, foi unha boa mostra desa trascen-
dencia. En primeiro lugar pola propia personali-
dade do novo académico, abandeirado dos que
durante anos criticaron a Academia por antigale-

ga. Un Manuel María que renunciaba como aca-
démico correspondente o 22 de xuño de 1975 e
que agora entraba apoiado e celebrado por máis
de medio milleiro de persoas no acto máis conco-
rrido dos últimos anos da institución e se cadra de
toda a súa longa historia. No auditorio de Vilalba
estaban, entre outros, os representantes de ducias
de asociacións, colectivos, organizacións, escri-
tores e políticos que durante tempo viviran mes-
mo enfrontados á Academia. O acto, á par que un
apoio a Manuel María, significaba, xa que logo,
tamén un reencontro, un recoñecemento da Aca-
demia por unha gran parte do nacionalismo máis
activo socialmente na defensa da nosa lingua e da
nosa cultura. Como escribiu Manuel María na
Balada dos Poetas Galegos, “É fermoso sulagar-
se enteiro na alma/colectiva de Galiza, traguela
deica/a tona para que podia respirar/luz viva e
beber aire recén fresco...”.♦

Anti responso por unha Academia
A. EIRÉ

Manuel María recibe o distintivo como académico de mans do Presidente da Academia X.R. Barreiro.                              A.N.T.
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Ideado polas artistas Uqui Per-
mui e María Ruído, Corpos de
producción naceu hai un ano en
Compostela, arredor da data de
celebración do Día Internacional
da Muller. Daquela 5 artistas e
colectivos galegos interviron nos
espacios públicos da cidade ofre-
cendo as súas propostas artísti-
cas nos espacios habitualmente
reservados para discursos ofi-
ciais como os da publicidade.
Nesta ocasión, e pechando o pro-
xecto, serán os artistas e colecti-
vos Xoán Anleo, Manuel Olvei-
ra, Carme Nogueira e Antonio
doñate, Uqui Permui, intrépi-
dads & sucias, Marta de Gozalo
e Publio Pérez Prieto, LSD,
Erreakzioa-Reacción e Virginia
Villaplana os que mostren as sú-
as creacións ideadas co presu-
posto teórico de rebater o discur-
so imperante que constrúe a
identidade e os usos sociais. 

¿Publicidade?
Non, arte alternativa

“Os carteis elaborados tanto en
marzo do 2002 como agora
cuestionan a relación dos nosos
corpos co espacio público e to-
dos eles, con diferentes lingua-
xes, son conscientes das formas
de suxeición articuladas polas
novas políticas productivas” si-

nalan as coordinadoras, Permui
e Ruído. Para pechar o proxecto
reuniranse durante tres días en
Compostelá teóricas, artistas e
activistas interesadas “tanto na
evidencia dos mecanismos de
construcción de imaxes como
na busca de novas formas de re-
presentación e visibilidade, co-
mo polo repensamento do con-
cepto de cidadanía máis alá do
marco de “igualdade” proposto
como horizonte nas democra-
cias liberais”. Participarán no
encontro a profesora de Filoso-
fía da Universidade de Santia-
go, Mª Xosé Agra, a comisaria
que traballa con artistas que in-
terveñen en espacios públicos
Montse Romani, a profesora de
Xornalismo e escritora, Marga-
rita Ledo ou María Galindo, do
colectivo de Bolivia Mulleres
creando, grupo de axitación
Amedio de grafite e performan-
ce principalmente como inter-
vención nos espacios públicos.
Participarán tamén no semina-
rio a escritora Chus Pato, a pro-
fesora Giulia Colaizzi que tra-
balla no campo da teoría fílmica
feminista e Brian Homes, espe-
cialista en construcción da sub-
xectividade e visibilidade dos
suxeitos nos espacios públicos. 

“Construímos a nosa iden-
tidade e a nosa idea da realida-

de a partir da imaxe que a cotío
atopamos, entre elas, o poder
da publicidade, dos valados lu-
minosos da rúa, como o da te-
levisión é irresistíbel”, comen-
tan as coordinadoras do pro-
xecto. O pasado ano nas rúas e
prazas de Santiago lucía unha
cartelería distinta a que habi-
tualmente inunda os espacios
destinados á promoción de ob-

xectos, eran discursos alternati-
vos da arte que saíron das gale-
rías para facer reflexionar sobre
a xeración “do coñecemento e a
imaxe dos nosos corpos nos es-
pacios públicos sobre as novas
formas de visibilidade non-re-
productiva e sobre a confluen-
cia dalgunhas practicas artísti-
cas e algunhas prácticas políti-
cas na última década”.♦

Ollada alternativa da arte sobre as rúas
Artistas, teóricas e activistas participan en Compostela
no proxecto Corpos de producción

Osíxeno
LOIS DIÉGUEZ

Acanción e o asubio, as
proclamas e a
criación de outros

pensamentos en pancartas e
cartaces, foron as
protagonistas, no mundo e na
Galiza, de ares con futuro
azul de mar e pombas.
Chegaba, asi, o siléncio ao
seu fin. E o siléncio, en
Lugo, era, se cabe, máis
profundo e temeroso. O
desastre da Maré Negra e,
logo, o da guerra contra
Iraque, son os símbolos dun
imperialismo feroz que xa
non disimula. Farto de teatro,
entra agora coa
representación veraz, sen
máscaras nen sorrisos. O
asasinato en masa para
roubar e facer-se co poder
dos outros, non podia deixar
os corazóns ao ritmo do
habitual.

E Lugo, a cidade gris que
non crevaba o seu son de
reloxo antigo, puxo tamén as
luces vermellas a centilar.
Xentes de todas as idades e
ideoloxias encheron as nosas
ruas estreitas, e as prazas
grandes, en número impensá-
bel ainda o dia anterior, e non
calaron ao paso por San Mar-
cos. Estaria Cacharro na
xanela, camuflado, e dona
Manuela, para contar e ver
que facer despois. Mais cando
o amo de Madrid se adorna
con todas as sofisticadas
armas dos ianques para masa-
crar a un pais indefenso e
rico, difícil ha ser buscar as
solucións do engano para
adormecer outros cantos anos
máis a consciéncia popular. 

Pasa hoxe a Galiza do in-
terior por ser a máis silencio-
sa e adaptada ao caciquismo.
Non coidamos nós que a
regra siga sendo tal. Quizabes
si nos lugares mellor
controlados polos intermediá-
rios do caciquismo secular,
pero nas cidades e vilas, ain-
da que con distinta fortaleza,
soa xa ese berro de Nunca
Máis, e o do Non á Guerra,
nas ruas, escaparates, xanelas
e até nos coches. Cando un
pensamento construe na
cabeza unha imaxe clara,
difícil será combate-lo. Pode-
rá-se atacar, mais a conscién-
cia pasará a ser unha arma
poderosa fronte a ese ataque.
Isto é o que está a pasar na
Galiza, en Lugo. Acendese-
nos a luz do perigo e
reaximos. Non adormecemos.

Defenderemo-nos do PP
mentres utilice este horror e
incompeténcia para governar.
Defenderemo-nos de calquer
partido que construa co medo
e coa morte o futuro. Mais
teremos que pensar tamén
que as solucións nunca pode-
rán vir por aqueles outros
que ainda onte estiveron coa
guerra de Afganistán, do
Golfo e que nos meteron no
seu dia na OTAN. Dos
barcos naufragados tamén te-
ñen que contar. Asi que, ami-
guiños, ollo. Coidado coas
solucións. Hai que madura-
las ben para non cair outra
vez no engano.♦

A.N.T.
Un seminario que se celebrará o día 6, 7 e 8 de marzo en Compos-
tela porá fin a Corpos de producción, un proxecto que naceu hai un
ano e que tiña como obxectivo reflexionar e actuar sobre a cons-
trucción da identidade nos espacios públicos. Teóricas, artistas e ac-
tivistas reuniranse no Centro de Arte Contemporánea e deixarán
ver as súas propostas creadas coa visión alternativa da arte. 

Xoán Anleo. PACO VILABARROS



Título: A espera crepuscular. Viagem ao ca-
bo Nom.
Autor: Carlos Quiroga.
Edita: Laiovento / Quasi.

Hoxe moitos escritores experi-
mentan necesidades expresivas
novas e integradoras. Un bon
exemplo é A espera crepuscu-
lar, triloxía da cal o seu autor
(Carlos Quiroga) tira agora a
primeira parte, Viagem ao cabo
Nom. Un singular volume no
que se entremesturan os con-
ceptos de libro-obxecto e de li-
bro-arte, sobre a base do libro-
sentimento. Atopará aqui, o
lector, poesía, e tamén narrati-
va e, ademais,
fotografía. 

R e p a r t i -
dos en 15 blo-
ques, xeral-
mente ábrense
con dúas na-
rracións, se-
guen dúas po-
esías e logo
vén a fotogra-
fía, en cores
ou preto e
branco (algún
retrato e moi-
tas naturezas,
inanes e vivas), sempre dunha
cualidade expresiva extraordi-
naria. O libro é froito da procu-
ra dunha senda posíbel, algo
que se pode achar “em toda a
parte, mas nom em toda a parte
se acha una organizaçom da
matéria poética que acompan-
he a necessidade disso e o re-
gresso disso” -eis, en palabras
do autor, a mellor definición e
descrición, deste volume. E,
nesa viaxe, o poeta interroga o
mundo, a si propio e tamén á
mesma literatura. O resultado
son os poemas e prosas e foto-
grafías deste diario, poemario
ou fotogramario, que é todo iso
por un lado e por outro, en con-
xunto, unha obra de arte -”rea-
lidade empírica que empirica-
mente nom se explica”, en pa-
labras de Quiroga.

O autor é consciente diso, e
de que a singularidade, a mar-
xinalidade, van moito máis alá
do simple feito de lle engadir
fotografías aos textos, que tam-
pouco pretenden establecer con
eles un diálogo “berrante”, co-
mo o creador di no “Incipit”.
Asi, os textos, chegado o seu
momento, vólvense metalitera-
rios, e a reflexión sobre a vida
(a de fóra, a de dentro) vólvese
meditación sobre a ponte de
palabras que as comunica, so-
bre o feito literario. E será el
mesmo quen tente establecer o
criterio que distinga prosa e
verso, cando di que “cabe na
narrativa aparência de fingi-
mento mas mal se aceita no po-

eta. E eis esta escrita que non é
narrativa...”. É dicir, sitúanos
na mesmísima fronteira entre
poesía e prosa, no uso libérri-
mo de recursos para a finalida-
de literaria e na incapacidade
do sistema literario clásico pa-
ra integrar prácticas desta índo-
le do que é un craso erro dedu-
cir a inoperancia dos xéneros.

Son textos que non ultrapa-
san a fronteira dunha páxina e
que responden a unha esixencia
de rebeldía, tamén espacial. Cla-
ro que non abonda con iso para
seren microliteratura, é tamén
condición indispensábel que

presenten intensidade sémica tal
que dea provocado epifanía, é
dicir que o texto induza, suxira.
E velaquí que unha característi-
ca fundamental dos textos de
Carlos Quiroga é a evocación,
tanto na prosa como na poesía.
Só que a epifanía non se ubica
no remate, senón polo medio do
texto e repártese en varias doses.
Xa en Periferias(1999) era po-
síbel atopar algo disto. 

Desde logo non son micro-
contos (por exemplo, ao estilo
de Antonio Sánchez Lorenzo-
Ramón Gutiérrez Izquierdo),
nin sequera micro-relatos (co-

mo os de Martínez Pereiro, aín-
da que a escasa base narrativa
os aproxima). Pero si microcró-
nicas, as líricas anotacións dun
caderno intimo, moi próximas á
prosa poética, contiguidade que
é tipica da micronarrativa. 

Nada se ten falado aínda,
por outra parte, da micropoesía
e seguramente non se tardará
en facelo porque, por exemplo,
a especial forma de decodifica-
ción que teñen os poemas de
Chus Pato —e xa non é a única
que cultiva esta liña— aproxí-
mase máis á da microliteratura
(pola intensidade epifánica)
que á da poesía convencional.
A poesía de Quiroga (botando
man de formas pictogramáti-
cas) non é miocropoesía, aínda
que conserva toda a carga evo-
cadora que viramos nas prosas.

En A espera crepuscular.
Viagem ao cabo Noma vida é
concebida como viaxe e como
naufraxio, naufraxio ao que
non é alleo o paso do tempo,
que deixa ao viaxeiro canso, a
mercede de calquera azar, so-
bre todo cando un se sente es-
tranxeiro na súa terra e en cal-
quera outra a onde vaia. Por
iso, nesta disquisición entre
finximento e sinceridade é tan
importante o amor, esa forza
inmensa que nos eleva da dura
vulgaridade; e tamén a memo-
ria, esa consciencia dun e dos
demais. Eis un título para espí-
ritos exquisitos, no que o autor
se dirixe preferentemente á
muller, “sei que sempre é mul-
her a que lé máis”.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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A historia
silenciada
Unha moza de hoxe, en pleno
espertar á vida, atopa na casa
familiar unha fascinante histo-
ria de amor e de dor. Noite de
voraces
sombras,
de Agustín
Fernández
Paz serve de
ponte entre
o presente e
o pasado in-
mediato de
Galicia, entre
a oportunida-
de de vivir o
futuro en paz
e o estrago da
guerra de 1936, que escachou
os futuros das xeracións ante-
riores. Letras de esperanza,
frustracións e loita pola super-
vivencia e polo orgullo da
propia identidade baixo o dita-
do do amor. Edita Xerais.♦

Necrofilia
de ‘alto nivel’
Galaxia presenta a segunda
novela de Miguel Anxo
Fernández, Un nicho para
Marilyn , merecedora do
último Premio García Barros.
O autor do Carballiño crea un-
ha historia
de xénero,
a aventura
do detecti-
vo galego-
estadouni-
dense
Frank Sou-
telo, encar-
gado de
desvelar un-
ha trama de
necrofilia de
‘alto nivel’,
cunha protagonista especial, o
cadáver de Marilyn Monroe.
Parodia do xénero negro e se-
dución dos mitos que o
cinema norteamericano nos
entregou xa para sempre.♦

Primeiros soños
A colección Bolboreta, de So-
telo Blanco, vén de publicar
dous títulos dirixidos aos
primeiros lectores. Xoán
Babarro e Santiago Eiroa pre-
sentan Tres contos do máxico
tres, que actualiza contos
populares enfiados pola maxia
do número
tres (‘Os
tres
porquiños’,
‘Principia-
diño,
Mediadiño
e
Acabadiño’
e ‘As tres
princesas’) .
En A folla se-
ca, Xosé Váz-
quez Pintor
como escritor
e María
Sánchez, nas
ilustracións,
narran as
aventuras dun-
ha folla de carballa que sente
enriba súa o pouso do
outono.♦

Quiroga
sitúanos na
fronteira
entre
poesía e
prosa,
no uso
libérrimo
de recursos
literarios.
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1. MULLER NO BAÑO .
Manuel Rivas.
Xerais.

2. NUNCA MÁIS .
GALIZA Á INTEMPERIE .

Suso de Toro.
Xerais.

3. VIDA DE ANTÓN AVILÉS .
Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

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

5. ANTÓN AVILÉS DE
TARAMANCOS.

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Cando poesía,
prosa e fotografía se mesturan
Carlos Quiroga crea o libro como rebeldía literaria

Carlos Quiroga.
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Título: Corazón de escuridade.
Autor: Josep Conrad.
Edita: Positivas.

Corazón da escuridade vén de
cumprir un século dende a súa
publicación. Nos seus inicios
tivo formatos diferentes, por
entregas publicadas pola revis-
ta Blackwood´s Magazineen
abril de 1899 e nun só volume,
Youth: A Narrative; and Two
Stories,en 1902 que é a que
nos interesa, por ser a versión
definitiva da que Conrad co-
menzou a escreber en 1899.
Dende a súa publicación esper-
tou non só o interese do públi-
co, senón tamén doutros auto-
res: James Joyce, D.H. Law-
rence, Scott Fitzgerald, Salman
Rushdie ou Vargas Llosa.

O argumento céntrase na
moralidade da instalación e ex-
plotación colonial que Conrad
veu na súa viaxe ao Río Congo.
Queda traumatizado ante O
Horror , frase que repite Kurtz
antes de ceibar o seu derradei-
ro alento. Nove anos despois
desta viaxe e de comprobar in
situ a devastación levada a ca-
bo pola empresa colonial dos
belgas, escrebe Corazón da es-
curidade. Sen os seis meses
que pasou no Congo non tería
escrito a obra.

A perspectiva que ten Jo-
seph Conrad sobre o colonia-

lismo poido trocar por esta de-
silusionante experiencia perso-
al e polas lecturas de Romance
of the Fur Trade: The Moun-
tain Man e The Preservation of
African Elephants que influi-
ron no autor de Lord Jim dun
xeito innegábel, maiormente
no léxico e no
ambiente da
narración. Vén
sendo a xusta-
posición do
salvaxe e do
civilizado, que
se tira das mo-
tivacións de
Kurtz enfron-
tado o outro
protagonista
Marlow, que
vai sondeando
o misterio da
infelicidade e
que mantén un
para le l i smo
constante con Conrad, ata po-
der dicir que é o seu alter ego.

A obra mergúllase nos ma-
les do imperialismo, o que
mantén a súa vixencia. Reflicte
o tremendo xenocidio levado a
cabo polo rei dos belgas, Leo-
poldo II, co único fin de satis-
facer a súa ambición e cobiza.
O historiador Adam Hochs-
child cifra entre cinco e oito
millóns o número de nativos
exterminados no Estado Libre

Congo entre 1885 e 1906.
Corazón da escuridade é

unha novela que non deixa in-
diferente a ningún leitor, pro-
voca sentimentos encontrados,
modifica personalidades. Mar-
low troca ante o horror que ve,
xustificando a loucura de Kurtz
que  para algúns de nós xa ten
rostro, Francis Ford Coppola
fixo realidade o personaxe en
Apocalipsis Now, nun espléndi-
do monólogo na negrume. Para
o escritor nixeriano, Chinua
Achebe, é unha obra carregada
de prexuizos, racista e que re-
trata a ineptitude da civili-
zación occidental, o certo e que
se pode ler dende diversas
perspectivas abranguendo in-
cluso a ecoloxista, desapari-
ción de bosques, caza indiscri-
minada para obter marfín.., pe-
ro coma todas as obras do autor
de Nostromo, esta rabuña con
poutas afiadas o interior dos
homes. O mal está presente
sempre, eixo sobre o que xiran
as demais paixóns.

O poeta ourensá Manuel
Outeiriño encargouse de ver-
quer o galego a novela de Con-
rad, editada na colección de na-
rrativa de Positivas, este tradu-
tor de Ezra Pound permítenos
disfrutar na nosa lingua dunha
obra xa clásica.♦

XOSÉ FREIRE

A recuperación
da requinta
Título: A Requinta de Xián.
Grupo: A Requinta de Xián.
Edita: Edicións do Cumio.

A Requinta de Xiánpresenta o
seu primeiro disco co firme ob-
xectivo de rescatar o maior ma-
terial posíbel sobre a requinta,
instrumento tradicional da ulla,
e os seus intérpretes. O traballo
é unha recompilación da músi-
ca tradicional feita por grupos

como Airiños do Ullae A
Requinta de Carcacía,entre ou-
tros, todos das comarcas
situadas nas beiras do Ulla. To-
das estas formacións, que
tamén se acompañaban de
gaitas, tomaban, por extensión,
o nome do instrumento para a
súa denominación. Activas ata
os anos 70, as requintas foron
abandonando a práctica musical
desprazadas polo avance das
orquestras, pero o instrumento e
o repertorio conservouse vivo
en mans duns poucos requintei-
ros. Con este disco e coa axuda
destes músicos tradicionais,
preténdese recuperar ademais
outros instrumentos característi-
cos da cunca do Ulla, como os
pínfanos e as frautas. Xunto co
CD, onde se recompila todo o
material musical, tamén se
inclúe un estudio pormenoriza-
do sobre a distribución xeográ-
fica, composición, dixitación e
historia da requinta.♦

As negruras do imperialismo
O clásico de Conrad cumpre un século

O argumen-
to
céntrase na
moralidade
da
instalación e
explotación
colonial que
Conrad veu
na súa
viaxe ao
río Congo.



Título: Memorias da II República en Cangas.
Autor: Xerardo Dasairas Valsa.
Edita: Ediciós do Castro.

Hai veces nas que un se atopa
con traballos que botaba en fal-
ta para cubriren ocos sobre as-
pectos interesantes do devir
histórico do país. Nin que dicir
ten que dentro do que sería a
historiografía local estas lagoas
son máis extensas pola fala de
medios que fan imposíbel unha
mellor transmisión de aconte-
cementos moi concretos e nos
cales pouca xente pon os seus
esforzos investigadores. Mais,
hai honrosísimas excepcións
achegadas a nós polo xeneroso
esforzo de algúns estudiosos.
Este é o caso deste traballo ti-
tulado Memorias da II Repú-
blica en Cangas. 

A iniciativa de levar adiante
unha obra destas características
é do verinense, afincado en
Cangas dende hai moitos anos,
Xerardo Dasairas Valsa. Este
diplomado en Filoloxía galega,
inglesa e castelá ten dado ao
prelo numerosos estudios histó-
ricos, etnográficos e etnolóxi-
cos. No devandito traballo re-
compila e reflicte numerosos
capítulos e anécdotas importan-
tes da vila canguesa ao longo
do período comprendido entre
1931 e 1936. Para facelo sérve-
se dun traballo de documenta-
ción minucioso e moi rigoroso
onde se nos amosan diferentes
aspectos da idiosincrasia e rea-
lidade de Cangas naqueles mo-
mentos. Ademais, son moi im-
portantes as entrevistas a dife-
rentes superviventes daquel pe-
ríodo histórico. Ás veces en es-
tilo indirecto ou transcribindo o
que o informante conta, hai nu-
merosas manifestacións que
por interesantes fan a lectura
dinámica e engaiolante sobre
todo –como é no caso do que
estas liñas escribe- se o lector
ten unha relación directa coa
capital morracense.

As Memorias... estructú-
ranse en tres grandes partes. A
primeira refírese ao contexto
social que rodeaba á vila na-
queles anos. Amósanos curio-
sidades como poden ser dende
a aparición dunha entidade tan
querida en Cangas como pode
ser o Alondras C.F, ata as
obras públicas que se acomete-
ron naquel momento, pasando
polas actividades culturais, as
traxedias do mar  ou o comezo
de promoción do turismo. Le-
mos nestas liñas datos real-
mente “rebuscados” no bo sen-
tido da palabra. Dende os no-
mes de multitude de persoeiros
da época ata os emolumentos
da banda de música por tocar
no Día da República ou a si-

tuación exacta dos primeiros
vestiarios cos que contou a
praia de Rodeira. Un conxunto
que fai desta primeira parte un-
ha sorte de anecdotario que por
veces, e é a única eiva que lle
poñemos, chega a ser un pouco
cargante restándolle algo de
fluidez á lectura. Mais, com-
prendemos que é difícil atopar
moitas oportunidades edito-
riais onde se poidan expoñer
estes achados polo que a im-
portancia do traballo, a pesar
do dito, segue intacta.

A segunda e a terceira par-
te parécennos moito máis inte-
resantes dende o punto de vis-
ta histórico. Son interesantes
por servir de compendio entre
o que aconteceu en Cangas,
como obxecto de estudio e re-
ferente inescusábel, e o resto
do país. 

A segunda parte, pois, é un-
ha mostra da realidade laboral
manifestada a través das socie-
dades laborais e os sindicatos.
Segue na liña de exhaustivida-
de do apartado anterior –todo o
libro mostra unha erudición
impresionante- mais o tema da-
lle moito máis xogo ao autor
que tracexa unha realidade so-
cio–reivindicativa na que os
conflitos que había de fondo,
por mor dos abusos que os ve-
ciños de Cangas tiñan que atu-
rar por parte dos patróns e ar-
madores, fan percibir a tradi-
cional alma loitadora deste po-
bo. Estes conflitos fixeron ter

parada a flota durante moito
tempo e a fame é un elemento
constante e fundamental no re-
lato destas loitas proletarias, xa
fosen mariñeiros ou mesmo
traballadoras das diversas con-
serveiras afincadas en Cangas
naqueles anos.

Xa, para rematar, no último
apartado do libro de Dasairas,
temos acceso á realidade políti-
ca non só de Cangas, senón ta-
mén, evidente-
mente, de Gali-
cia e de Espa-
ña. O funciona-
mento das dife-
rentes circuns-
cricións electo-
rais, os mitins
que se facían
nas diferentes
parroquias ou
os retratos dos
diferentes par-
tidos que entra-
ban en pugna
nas eleccións,
son informa-
cións que nos achegan á inten-
sa vida política do momento
coutada polo alzamento militar
de 1936. As atrocidades come-
tidas nese momento -relatadas
mesmo con nomes e apelidos-
fan que a un se lle poña a pel de
galiña. Quizais esta ultimísima
parte do traballo sexa a que te-
ña máis forza. 

A decisión do autor de mes-
turar o seu relatorio coas trans-
cricións de diversos homes e

mulleres que viviron aquela
senrazón mostra a crueza dos
feitos sen trabas de ningún ti-
po. Bo é dicir que curiosamen-
te os entrevistados que acceden
a participar no traballo son
sempre do bando a prol da Re-
pública, moitos outros implica-
dos nos acontecementos, pero
defensores do bando nacional,
declinaron a invitación a parti-
ciparen na reconstrucción de,
polo menos, algúns acontece-
mentos vivos na memoria de
moita xente. Será por isto que
poida dar a impresión de que o
traballo perde imparcialidade,
mais non consideramos que is-
to sexa un verdadeiro impedi-
mento posto que ao autor hai
que recoñecerlle a obxectivida-
de desexábel nun traballo des-
tas características.

Estas Memorias.., en resu-
mo, compoñen un libro que, a
pesar das dificultades inheren-
tes a un traballo destas caracte-
rísticas, consegue plasmar de
xeito rigoroso unhas vivencias
e situacións dunha época mar-
cadas a ferro na memoria co-
mún. Se a isto lle engadimos a
acertada adaptación narrativa
que fai o autor dun ensaio que,
en principio, non pode ser sin-
xelo de expoñer polas lagoas
documentais que, como é nor-
mal, se poden atopar no mes-
mo, o resultado é un libro con
forza, que engancha ao lector.♦

HÉITOR MERA HERBELLO
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Río
Revista cultural miñota

Nº 14. Ano 2002. Prezo 1,80 euros.
Coordina: F. López Salmerón.
Edita: A.C. Eliseo Alonso.

Rita Alonso fai unha reportaxe
sobre a situación do Mosteiro
de Oia, pendente dunha
restauración que xa se demora
moito tempo. San-
dra
González
entrevista
a Uxía
Senlle,
portavoz
de ‘Nunca
máis’, no
contexto
dunha
reportaxe na
que Gustavo
Rivas
engade as fotografías. Na sec-
ción de arte, dáse conta das
pinturas, nunha reportaxe de
Nando Álvarez. Francisco
Álvarez Koki escribe o relato
A morte de Zefirelli. Carlos
Villanueva fai unha proposta
de paseo de Tui a Baiona pola
beira do río e do mar.♦

Andaina
Revista galega de
pensamento feminista

Nº 33. Inverno 2003. Prezo 4,50 euros.

Pilar Lobato, Carmen Martínez
e Pilar Regato dan conta das
causas e consecuencias da
maior lonxevidade das
mulleres. Laura Gómez en-
trevista a
Marisa Ta-
rrío e Cris-
tina Blanco
sobre a ma-
neira de se
recuperar
do cancro
de mama.
Euri Castillo
reflexiona
sobre a posi-
bilidade de
integrar os inmigrantes na nosa
sociedade. Tamén se inclúen as
últimas novidades en literatura
e cinema feminista.♦

Escaramuza
Nº 14. Decembro 2002. Prezo 1,80 euros.
Dirixe: Comba Campoy.
Edita: Asociaciión de Actores, Directores e 
Técnicos de Escena de Galicia.

Cándido Pazó analiza a
situación actual da asociación
editora. Comba Campoy fai un-
ha reportaxe sobre os diferentes
sindicatos de actores. César
Lombera, Iolanda Ogando e In-
ma López Silva fan unha
semblanza
de Roberto
Vidal Bola-
ño. Santi
Prego entre-
vista a Jorge
Coira.
Manuel
Vieites escri-
be en ‘Do
cainismo e
outras patolo-
xías’ unha reflexión sobre o
CDG, Manuel Guede e a nece-
sidade de construír un teatro
nacional galego.♦

Outra imprescindíbel
historia local sobre a II República
Xerardo Dasairas estudia o seu discorrer en Cangas

As
atrocidades
cometidas
–relatadas
mesmo
con nomes
e apelidos–
fan que a
un se lle
poña a pel
de galiña.

Acto falanxista na Colexiata de Cangas.



Desde hai seis anos Pepe Vaa-
monde e Nacho Tobío comeza-
ron a labrar o que sería Aviou-
ga, o primeiro disco dun grupo
musical ao que logo se lle fo-
ron engadindo membros ata
dar na actual composición da
que forman parte tamén Andrés
Vilán, Pipo Alvariño e Xesús
Vidal. Presumen do seu son
acústico, da enerxía e da fres-
cura da súa música e da auten-
ticidade do disco, que soa tal e
como eles tocan nos concertos. 

“Pola forma de ser que ten
e polos recursos, a gaita é un
instrumento que se adapta
pouco a outros, máis ben son
os demais os que se teñen que
adaptar a ela. A maior parte
das pezas son composicións
miñas e esa foi a razón do no-
me, non que sexa a gaita o ins-
trumento principal” explica
Pepe Vaamonde arredor das
razóns de que o grupo colla o
seu nome como identificador.
Nacho Tobío, en cambio, non
é tan recatado á hora de reco-
ñecer o liderado do gaiteiro no
grupo. “A base do traballo son
temas de gaita, algúns son do
repertorio tradicional pero a
maior parte está composto por
pezas de Pepe” afirma. 

Soar a galego

Aviouga sabe a música tradi-
cional galega pero tamén ten o
regusto de certos ritmos irlan-
deses. “Gustamos deles, temos
os ritmos nosos da muiñeira,
alalá ou xota e outros particu-
lares como son as marchas pe-
ro tamén os reels polo seu aire
e a súa forza. Tamén utiliza-
mos mesturas de ritmos” ex-
plica Pepe Vaamonde antes de
que Nacho Tobío se apure a
puntualizar: “O básico é que
ten que soar a galega, cun si-
nal de identidade clara”. ¿Co-
mo se fai para que soe a gale-
go? “Con Pepe é fácil, pola
maneira particular de tocar e a
súa sólida base no instrumento
principal que leva a melodía.
Se en calquera grupo non hai
un membro que domina e to-
cou no ámbito da música tra-
dicional máis pura é imposíbel
que iso pase. Vai haber unha
falta de identidade. Pode soar
ben, pero non ten ese sabor.
No noso grupo vimos todos do
mundo tradicional, de grupos
de baile ou de gaitas” sinala
Nacho Tobío. 

Aseguran que esta é unha
idade de ouro da gaita pero
apuntan de seguido que tam-
pouco é ouro todo o que reloce.
“A música tradicional é mi-
noritaria e case nunca está na
moda”, comeza Pepe Vaamon-
de. “Este é o seu estado nor-
mal, o que pasou hai cinco
anos foi excepcional. Daquela
os discos de folc vendíanse dun
xeito que non correspondía coa
tónica que leva esta música.
Abonda con que as multina-
cionais decidan sacar a dous
nomes para crear ese boom, pe-
ro logo volve caer ata chegar
ao seu estado habitual” explica
Andrés Vilán non sen  recoñe-
cer que “algo queda” daquel
momento a pesar de que mes-
mo as estrelas de entón viron

como baixaban as ventas dos
seus discos posteriores. Nacho
Tobío opina que “este tipo de
musica está fóra das modas.
Non se fai para o momento e
ten un interés económico moi
limitado”. 

Tamén os de Soutelo
eran estrelas

Sen embargo, Pepe Vaamonde
asegura que é esta unha das
mellores etapas para a historia
da gaita porque “nunca tan ben
se construíron como instru-
mento, hai moi bos gaiteiros,
nunca tanto tempo se lle dedi-
cou e xa está no conservatorio.
Hai tamén moitos rapaces
aprendendo a tocar, pasamos
dos anos sesenta de ter cin-
cuenta gaiteiros tocando a ha-

ber hoxe milleiros. Claro que é
unha boa época para a gaita, e
moi interesante”. O de Pepe
Vaamonde é un nome de presti-
xio no mundo da gaita, compu-
xo para outros gaiteiros entre
os que se atopa Susana Seiva-
ne, gañou numerosos premios
como intérprete e da clases a
centos de alumnos desde hai
anos. Os nomes de certos gai-
teiros tomaron forza hai uns
anos como estrelas musicais
pero Vaamonde coida que “ta-
mén o eran os de Soutelo dos
que contan que ían tocar a to-
das partes, desde Venezuela a
Buenos Aires e que cada tres
anos gastaban un coche de tan-
to ir de festa en festa. Incluso
eran máis estrela porque non
había outro tipo de música,
eran eles os que facían a festa”. 

Aviouga é unha vía de au-
ga, o regueiro que ouviron en
Ibias, o concello asturiano lin-
dante con Galiza no que vive
Vaamonde. “Gustounos por-
que nos evoca esa sensación
de frescura que nós queremos
dar e tamén a forza que temos
tocando” di Tobío e a través
do nome do disco fai toda un-
ha definición do que quere ser
a súa música. Frescor, forza e
orixinalidade. “...e tamén
acústico. Apreciamos o direc-
to e queriamos que soase igual
nos concertos que no disco” di
Nacho Tobío ao tempo que Pe-
pe Vaamonde vai aínda un pa-
so máis adiante cando afirma
que “se houbera diferencia se-
ría mellor para o directo que é
onde nós impactamos máis.
Non nos interesaba facer un

disco que gustase moito e que
logo defraudase nos concertos
como fan a maior parte dos
que se gravan con moitas téc-
nicas e músicos convidados
que logo non están cando se
toca ao vivo”. O acordeonista
Nacho Tobío explica que a súa
é vocación de grupo e non é
iso unha evidencia xa que, se-
gundo di, “o problema que hai
agora na música folc é que as
agrupacións non se consolidan
e nós si queremos ser unha
composición estábel, non nos
interesa un músico que non
poda actuar e ensaiar con
nós”. 

Buscar a foliada

Corría decembro cando o disco
chegaba ás tendas e os mem-
bros de Pepe Vaamonde Grupo
gábanse de ter sido xa recoñe-
cidos nos premios da Opinión
como un dos mellores traballos
do pasado ano. A comezos de
marzo comezarán as presenta-
cións nunha xira que os levará
polas principais cidades ga-
legas. “O disco para nós é unha
ferramenta para facer máis
concertos” di Vaamonde. “En
Galiza faltaba un grupo acústi-
co que tocase cousas rápidas. A
música de gaita é para bailar e
hoxe faise moito para escoitar,
para tocar nos teatros”, engade
Andrés Vilán antes de que Na-
cho Tobío asegure que os seus
sons “convidan ao baile e iso
comprobouse, por exemplo no
San Froilán”. E ás festas de Lu-
go dedícanlle unha peza por-
que na súa idea está que é en
espacios como eses  onde a
música folc vive. “Como en Ir-
landa, onde saen pola noite e
atópanse co folc tocado de for-
ma viva, cunha conexión diaria
co público” láiase Andrés Vilán
mentres Vaamonde bota en fal-
ta “a foliada, lugares onde a
xente do mundo tradicional se
xunte e toque, baile e cante e
esa carencia vai rematar ma-
tando este tipo de música”. 

Pepe Vaamonde ten o seu
berce musical nun mundo tra-
dicional que ecoa cando com-
pón novas pezas para o seu
grupo ou para outros intérpre-
tes. “Cando tes o repertorio tra-
dicional de gaita na cabeza e
analizas como funciona cando
creas temas novos sabes que
van estar conectados con ese
mundo. Intento dar un paso
máis, buscar cores novas co
instrumento pero a base está,
sen dúbida, aí”, afirma un dos
dous Vaamondesque fan que o
seu apelido sexa dos máis con-
siderados no mundo da gaita.
“É curioso que sexamos os
dous irmáns porque na nosa fa-
milia non tocaba ninguén. De
rapaces metéronnos en música
e pode ser que como Xesús e
eu só nos levamos un ano e a
música hai que tocala en grupo
pois nos foramos animando os
dous para seguir na gaita. Ca-
drou a sorte de que aos dous
nos gustaba” comenta Vaa-
monde e mentres fala resulta
imposíbel non pensar na cara
que se lle puido poñer aos seus
pais cando se decataron de que
tiñan dous fillos gaiteiros.♦
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Pepe Vaamonde Grupo
‘Estamos nunha idade de ouro

da gaita’
CARME VIDAL

Aviouga é o primeiro disco de Pepe Vaamonde Grupo, unha agrupación musical
que toma o nome do coñecido gaiteiro. Aviouga é un regato de auga e con esa
metáfora queren os integrantes da agrupación simbolizar a forza e a enerxía da
súa música. Como os sons desa vía de auga queren eles tocar ao vivo, recuperar
os folgos da música tradicional e revitalizala no contacto directo co seu público.



A.N.T.
O mundo do teatro galego
esixiulle á Sociedade Xeral
de Autores e Editores que
continúe a manter a súa ga-
la de entrega dos premios
Max en Compostela, a pesar
de a Xunta retirar o apoio
económico que prometera.
Actores, directores e auto-
res acudiron á convocatoria
dun acto celebrado o día 18
no Teatro Principal da capi-
tal galega onde se denunciou
o acoso que están a sufrir
os “cómicos protestóns”. 

Non se mobilizaban por un acto
concreto senón porque a actitude
da Xunta e do seu presidente ao
negarse a apoiar a celebración
dos premios Max en Galiza era,
para eles, un “caso máis, un epi-
sodio de toda unha campaña de
acoso e derribo” dos artistas crí-
ticos. Con Cándido Pazó á cabe-
za, acompañado no escenario
por toda a directiva da Aso-
ciación de Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galiza e
cun patio de butacas ocupado
por xente do mundo do teatro, o
acto presentouse como unha ma-
nifestación de “profunda afirma-
ción democrática”. Pediron a di-
misión do conselleiro de Cultu-
ra, Xesús Pérez Varela pero se-
guros de que a súa demanda ía
caer en saco roto afirmaron que
non se sentían representados po-
lo máximo cargo de cultura do
goberno de Fraga. “E non pedi-
mos a dimisión do presidente do
IGAEM porque non existe. Can-
do dicía que non sabía nada do
caso, tiña razón”, engadiu. 

Criticaron o “concepto po-
bre de Fraga ao considerar que
é el o que paga”, en relación á
frase pronunciada polo presi-
dente de que “pagar para que o
insulten a un non o fai máis que
un parvo”, a raíz da retirada
dos cartos prometidos pola 
Xunta para a celebración dos
premios Max en Compostela.
“Se permitimos que isto siga
estamos consentindo que conti-
núe unha cultura clientelar e
utilitarista”, dixo Pazó. 

Os María Casares e
a televisión

Sen embargo, a xente do mundo
do teatro galego quería que non
se entendese que o seu malestar
respondía á decisión da Xunta
de retirarlle os cartos ao SGAE.
“O tema é un atentado. Esixí-
moslle á SGAE que de todos
xeitos celebre a gala dos Max
en Galiza e se non chega ao
montante económico, que se fa-
ga con menos cartos, que sexa a
voz dos cómicos”, reclamaron
para, acto seguido anunciar que
o día 27 de marzo o mundo do
teatro galego celebrará a súa ga-

la cando entregue os premios
María Casares, que nunca con-
taron cun apoio específico da
Xunta. “O agravio comparativo
era insoportábel” dixo Cándido
Pazó dunha convocatoria que só
conseguiu da Consellaría de
Cultura a liberdade para xestio-
nar como a Asociación quixese
os 30.000 euros que reciben ao
ano para cursos e a publicación
da revista Escaramuza. 

Nin contempla a Aso-

ciación de Actores, Directores
e Técnicos de Escena a posibi-
lidade de que a gala dos María
Casaresnon sexa retransmiti-
da pola TVG pero anuncian
que, no caso de que isto non se
cumprisen, tomarán medidas
así como s os Max non se ce-
lebran á fin en Compostela.
Solicitan tamén aos seus
“compañeiros” do mundo do
audiovisual que non permitan
que se retrase o acto de entre-

ga dos premios Chano Piñei-
ro, como solicitou a Xunta. 

Cándido Pazó comezara a
súa intervención mostrando un
libreto revisado en dúas oca-
sións en 1976 por unha censura
que eliminaba frases como
“queremos galego na escola”,
“gratuidade no ensino” ou “a
cultura é túa e miña”. O autor
era un Cándido Pazó duns 15
anos e o Ministro de goberna-
ción, Manuel Fraga Iribarne.♦
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Hai uns días “La Voz de
Galicia” publicaba
varios extractos dun

documento elaborado polo
Partido Popular de Galicia, un
“argumentario” sobre a catás-
trofe do “Prestige”, no que
aparecían duras
descalificacións contra “Nun-
ca Máis”, acusada de novo de
ser un submariño do
“nacionalismo máis radical”
que tería como obxectivo últi-
mo e non declarado a
conquista do poder por
medios de dubidosa
lexitimidade. Os confundidos
autores do “argumentario” po-
pular apuntábanse deste xeito
ás hipóteses
“batasunizadoras” lanzadas
por Mayor Oreja. E, sen
embargo, nese mesmo xornal
e nese mesmo día, aparecían
unhas declaracións de Fraga
nas que o Presidente da Xunta
dicía sentirse pouco menos
que identificado coa famosa
plataforma, matizando, iso si,
que no seu seo pululaban
unha serie de “pájaros” que
non lle gustaban nada. O dos
“pájaros” é interesante, pois,
como moitos lectores lembra-
rán, é palabra case de argot
que noutros tempos se aplica-
ba indistintamente a facinero-
sos e homosexuais. Supoño
que Fraga utilizaba este termo
na primeira das acepcións
indicadas.

Á marxe dos “pájaros”, a
viraxe fraguiana en relación
con “Nunca Máis” paréceme
intelixente. Por moito que o
PP procure identificar a plata-
forma antichapapote cunha ou
varias organizacións políticas
da oposición, non vai
conseguer que esas dúas pala-
bras deixen de ser para a
inmensa maioría da poboación
o moi logrado símbolo –breve,
fácil, rotundo– da conciencia
medioambiental disparada du-
rante estes últimos meses en
Galicia e en toda España. Os
ataques a “Nunca Máis” irritan
á xente, non só porque os
cidadáns xulguen inxustificado
e ofensivo que lles chamen
“perros” e “batasunos”, senón
porque a dimensión de “Nunca
Máis” como organización é
moito menos importante que a
súa dimensión simbólica. Para
a maior parte da xente “Nunca
máis” non é tanto unha
plataforma criptonacionalista
como un magnífico eslogan
publicitario que sintetiza
perfectamente a dor polas des-
feitas ecolóxicas e a firme de-
terminación de que estas non
volvan producirse. De aí
procede o seu éxito innegable,
a súa asunción masiva e o seu
eco transgalaico.

Os autores do “argumenta-
rio” do PP deberían decatarse
de que atacando a “Nunca
Máis” non están atacando ao
BNG nin ao PSOE, senón a
algo moito máis poderoso e
invulnerable: un berro simbó-
lico que expresa un sanísimo
desexo colectivo.♦

Os actores denuncian a campaña da
Xunta de acoso ao ‘cómico protestón’
Esixen á SGAE que manteña a gala dos Max en Compostela

Os representantes da arte teatral na Galiza esixiron a demisión de Xesús Pérez Varela. A. PANARO

O día 29 de novembro do 2002,
co Prestigexa embarrancado, a
SGAE asinaba un protocolo de
colaboración co conselleiro de
Cultura, Xesús Pérez Varela
para que a gala dos Premios
Max se celebrase en Compos-
tela. A Xunta aportaría con ese
fin 324.546 euros (máis de 50
millóns de pesetas), por volta
dun tercio do orzamento total
da celebración. Pérez Varela
congratulábase entón do convi-
te da SGAE e mostraba o “de-
sexo e a convicción da Conse-
llería” de “manter senón au-
mentar” o nivel de anteriores
edicións. A gala celebraríase o
5 de maio no Auditorio de
Compostela, para o que conta-
ba tamén coa colaboración do
concello da cidade. A fins de
xaneiro elaborouse o borrador
do acordo e a comezos de fe-
breiro anunciábanse as candi-
daturas lembrando o apoio da
Xunta para que a gala, que ía
ser retransmitida pola TVE, se

celebrase en Galiza. Pouco
máis dunha semana despois de
que a xente do cine mostrase a
súa oposición á guerra e á inva-
sión de chapapote na entrega
dos Goya, os premios da Aca-
demia do Cine española, a
Xunta comunicaba á SGAE
que retiraba o apoio aos pre-
mios Max. Xesús Pérez Varela
aducía as necesidades pola ca-
tástrofe do Prestige para xusti-
ficar a ruptura do acordo e ne-
gouse a falar de “acto de cen-
sura” pero o presidente da
Xunta, Manuel Fraga foi cate-
górico á hora de dicir nunha
entrevista radiofónica que “pa-
gar para que o insulten a un
non o fai máis que un parvo”. A
SGAE fixo pública a noticia e
comunicou a imposibilidade de
realizar a gala sen o aporte eco-
nómico prometido pola Xunta
e, de inmediato, o concello de
Santiago reclamou que a entre-
ga de premios se continuase a
celebrar na cidade. Tamén o

concello de Vigo se postulou
para acoller a celebración ou,
en todo caso, “colaborar” para
que a gala se celebrase na Gali-
za. O día 17 de febreiro a con-
celleira de cultura de Santiago,
Teresa García Sabell e o conce-
lleiro de Festas, Xosé Vaqueiro
reuníanse co secretario xeral da
SGAE, Francisco Galindo para
tentar impedir a decisión do
translado da gala. Desa reunión
saíu unha moratoria dunha se-
mana na que se intentarán ato-
par patrocinadores que suplan
o aporte económico prometido
pola Xunta. A SGAE mostraba,
despois da reunión, a súa von-
tade para que a gala se conti-
nuase celebrando en Compos-
tela pero anunciaron que será
arredor do día 24 cando infor-
men da resolución definitiva do
caso. O día 25 o conselleiro de
Cultura, a instancias da oposi-
ción, terá que explicar no Par-
lamento as razóns da ruptura
do acordo co SGAE. ♦

Historia dos premios e
da frase de Fraga



O 27 de xullo do 2002 morría en
Cidade de México Dolores Ol-
medo, a nonaxenaria mecenas
que fora amante de Diego Rivera
e tiña na súa posesión a maior co-
lección privada de obras do mu-
ralista e de Frida Kahlo. Faltaban
poucos meses para que a película
protagonizada por Salma Hayek
chegase ás pantallas e na súa es-
trea non houbo lembranzas para a
vella e rica dama mexicana que
coidou con receo ata os seus últi-
mos días a memoria da parella de
artistas. Dolores Olmedo temía a
visión que Hollywod podía dar
daquel momento emerxente e
frenético do México posrevolu-
cionario tan atractivo para os in-
telectuais de esquerdas do seu
tempo. A señora da arte mexica-
na que dá nome a un dos museos
máis visitados da cidade deixou-
se levar do apaixonamento de
Salma Hayek e cedeulle os derei-
tos para reproducir as máis coñe-
cidas pinturas de Khalo, a maior
parte da súa propiedade. 

Sete anos levaba a actriz me-
xicana querendo poñerse na pel
de Frida Khalo. O seu rostro ocu-
pando un dos personaxes do co-
ñecido cadro As dúas Fridas dá
idea da transfiguración que sufriu
para se achegar aos rasgos da
pintora. A película chega agora
aos nosos cines, tempo despois
de ser estreada en EUA e en Mé-
xico, e no xogo dos autorretratos

da artista e a figuración de Salma
Hayek é imposíbel non adiviñar a
obsesión que a actriz confesa ter
coa figura da pintora. Sen embar-
go, non abondou o parecido físi-
co entre as dúas para que os cír-
culos próximos a Frida deran o
beneplácito á película. A confian-
za de Dolores Olmedo foi case
unha excepción. A actriz mexica-
na Ofelia Medina, que represen-
tou noutra ocasión á pintora, non
dubidou nas súas críticas cando
afirmou que a “Frida non só lle
rasuraron os bigotes senón tamén
as ideas”. Os coñecidos como
Fridos, artistas discípulos da pin-
tora, afondaron no tema e lamen-
taron que da súa mestra se dese
unha idea “superficial e sensacio-
nalista” de “alcol e sexo” desdi-
buxando o compromiso comu-
nista, a rebeldía, a xenialidade
creativa e a condición transgreso-
ra da artista. Dicían que a indus-
tria cinematográfica limara a Fri-
da para achegala aos seus gustos. 

Galería da artista

Sen embargo, todo apunta a que
Salma Hayek –impulsora da pelí-
cula- quixo ser fiel á memoria da
pintora. Rasurou o bigote para
conseguir a sombra de Frida, em-
pregou postizos para poboar as
cellas, peiteouse co seu estilo e
vestiu os mesmos traxes de etni-
cidade mexicana dos que facía
gala a artista. Introduciu os seus
cadros na película e repetiu as
mesmas frases que ela pronun-
ciara en vida. Certo é que o bigo-
te é menos profuso que o da ar-
tista e que o maltrato físico polo
accidente de mocidade e a polio-
melite aparece edulcorado nunha
Frida que non coxea e baila sen
dificultade. Pode ser que o drama
e a vontade revolucionaria da ar-
tista fosen maiores dos retratados
nunha película que é postal acaí-
da dun México turístico e colo-
rista. Pero a obra de Khalo, em-
pregada con profusión na pelícu-

la, abonda para relatar por si pro-
pia a biografía da pintora. Do
Autorretrato co pelo cortado
queda a raiba que sentiu cando se
divorciou de Diego Rivera, o “ar-
quitecto da vida” como ela o cha-
maba, o artista polo que sentiu
paixón e veneración. Admiración
sumisa no cadro Diego e Frida,
no que o artista porta paleta e
pinceis e ela só lle dá a man; el
grande, ela cativa; el, muralista;
ela, autora de obras pequenas e
ata minúsculas. De Uns poucos
piquetitos rebenta a necesidade
de Frida de pasar á súa obra
aquela noticia xornalística que
narraba o asasinato dunha moza
polo seu noivo que confesou que
só foran “uns cantos piquetitos”.
A artista dicía que ela tamén se
sentira “asasinada pola vida”.
Aparece na película O meu vesti-
do está colgado alí, o cadro no
que Khalo mostra a súa repulsa
pola opulenta sociedade america-
na e pon a tender o seu traxe

tehuano sobre a paisaxe urbana
de Manhattan. Está tamén o de-
sespero por non poder ter fillos
no Hospital Henry Ford ou a dor
dun corpo atravesado polo ferro e
recomposto por máis de trinta
operacións de A columna rota.
Imposíbel con esta galería de
obras que desapareza o tormento,
a valentía e a transgresión da vi-
da de Frida Khalo. Pode ser que
Dolores Olmedo soubera que esa
obra era a que impediría que a
película fose mentira. 

“Esta que ves, mirándose ao
espello, reflexada sempre no ou-
tro, na tela, no vidro da ventá por
onde saio imaxinariamente á rúa,
esta que ves fumando, esta que
sae da tea e mírate fixamente son
eu. Chámome Frida Khalo”. A
autopresentación da pintora está
escrita pola autora mexicana Ele-
na Poniatowska que botou man
da primeira persoa para relatar a
vida dun dos mitos do seu país. O
culto a Frida Khalo estendeuse
por todo o mundo tamén como
icono feminista e aos poucos
ocupou espacios artísticos e foi
obxecto de biografías, estudios e
debates. Desde que a película co-
mezou a rolar, un hotel de Cida-
de de México ofrece un paquete
turístico de fin de semana que in-
clúe unha visita á cidade polos
espacios de Frida Khalo, polas
súas casas e os cinco museos que
mostran a súa obra.♦Nº 1.070 ● Do 20 ao 26 de febreiro de 2003 ● Ano XXVI

CARME VIDAL

A actriz Salma Hayek introdúcese no cadro As dúas Fridas para que quede á vista o seu parecido
co pintora. Son cuspidas pero, mesmo así, non conseguiu Hayek convencer os seguidores da artis-
ta que critican que a película limase o carácter revolucionario e transgresor da pintora mexicana. 

RREETTRRAATTOOSS  DDEE  FFRRIIDDAA
OOSS  DDOOUUSS

A actriz Salma Hayek nun fotograma da película. Autoretrato con mono (1938).



A imaxinación dos nenos comeza
a voar cando se lles fala de aldeas
abandonadas, de bosques miste-
riosos, de muíños escalados ou de
montes encantados, onde as súas
pedras xigantes encabalgadas de-
safían a lei da gravidade. Paisaxes
propios de contos de fadas e de
ogros situados no mundo da irrea-
lidade. Sen embargo, non todos
estes cativos saben que na Galiza
pódense perder entre a maxia dos
contos e o real, nin que calquera
das fábulas podería estar inspirada
no Courel, no Rosal, ... 

Por este motivo, a través de
fotografías, diapositivas e vídeos
presentados por nenos, un mate-
rial recompilado durante dúas dé-
cadas, a exposición Galicia Iné-
dita mostra os cativos pequenos
paraísos perdidos. Dirixida por
Kike Corbacho, presentador dun
espacio infantil na televisión mu-
nicipal ponteareá, a exposición
fai un pequeno percorrido por di-
ferentes zonas do país para deter-
se más profundamente no Cou-
rel. Ademais, na mostra inclúese
un espacio adicado á explicación
do equipamento necesario para
saír de sendeirismo e as precau-
cións á hora de coñecer a nature-
za máis salvaxe, para que os ne-
nos podan visitar os recunchos
afastados da natureza sen perigo.

O Bosque Animado do Courel

As parolas das árbores protago-
nistas do Bosque Animado poderí-
an ter tranquilamente o seu lugar
na fraga de Rogueira, onde o mis-
terio e tranquilidade mestúranse
coa frondosidade do lugar. Como
explica Kike Corvacho, “esta é un-
ha zona marabillosa, como de pe-

lícula, pero cómpre ir preparados
para explorala. Son lugares que se
non se coñecen é doado extraviar-
se, como nos ocorreu nunha oca-
sión. Por iso insistimos en que se
debe levar compás e un equipo
axeitado e ir acompañados por al-
guén que coñeza o terreo”.

Pero ademais dos bosques e
as fragas case virxes, as serras

galegas agachan outros tesouros
dos que espeleólogos e monta-
ñeiros dan boa conta. Son a mul-
titude de covas, ás veces agacha-
das pola maleza e de difícil acce-
so, pero cheas de sorpresas.

As estalactitas e as estalag-
mitas van deixando paso dentro
das covas a lagos e fervenzas, a
xeito de pequenos museos natu-

rais que desexan ser admirados.
“En ocasións, para sacar as foto-
grafías, tivemos que ir agachados
por buracos moi estreitos, -explica
Kike- pero a recompensa pagaba a
pena. Como por exemplo, cando
entramos nunha, da que oímos de
casualidade nunha tenda de ali-
mentos, preto de Seoane. A entra-
da era mala, pero ao final da gale-
ría topámonos cunha fervenza que
baixaba por toda a parede”.

Aínda que non todas son tan
impresionantes como a que os
cativos poden contemplar ata o
vindeiro día 26, en Vigo, na ex-
posición organizada pola Caixa
Galicia, calquera pode achegarse
a unha das covas que suca o inte-
rior da Serra do Courel, unha
sorte de camiños cara o centro da
terra, pero sen saír do país.

“Coido que no momento ac-
tual, o Courel é o gran esquecido,
sobre todo se o comparamos cos
Ancares, a onde cada vez máis se
están a dirixir os turistas. Quizais
sexa porque nós estamos acostu-
mados a toda esta riqueza natural
e non reparamos nela o suficien-
te, pero, en ocasións, teñen que
vir de fora a recordárnolo”, co-
menta o director da mostra.

Aldeas fantasmas

Outro dos atractivos da exposi-
ción son as fotografías de Vilar,
unha aldea que conta só con
dous habitantes e a capela de San
Roque. Aquí só se celebra misa
unha vez ao ano porque as co-
municacións son malas, pero o
edificio destila misterio e enxe-
brismo. Un pequeno banco de
madeira, unha mesa, o atril da
biblia e o San Roque, dentro de
paredes encaladas, nada máis,
nin sequera o cura.

As aldeas fantasmas sempre
espertaron medo tanto entre os ca-
tivos coma nos adultos. Escribí-
ronse moitos contos para nenos e
moitas películas de Hollywood
ambientáronse nestas vilas aban-
donados facendo tremer na cama
ou nas butacas. Sen embargo, na
Galiza o acontecer sucédese de
xeito diferente. Moitas vilas do in-
terior morren cada ano polo des-
poboamento, pero sempre conser-
van un halo místico, como é o ca-
so de Hórreos. “Sempre que entra-
mos na aldea notamos algo, unha
sensación misteriosa que non sa-
bemos explicar. Pero o meu equi-
po e máis eu non debemos de ser
os únicos porque no verán, o lugar
énchese de hippies”, comenta Ki-
ke. “Pero despois de catorce anos
recorrendo o Courel, teño a sensa-
ción de que non coñezo nada”.♦
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Os recunchos máis inéditos da
GALIZA

MAR BARROS

Misteriosas fragas, covas perdidas que gardan fervenzas no seu interior ou vilas fantasma
que se agachan no Courel. Estampas descoñecidas que se suceden por todo o país pero
que poucos gozaron, danse cita na exposición didáctica para escolares Galicia Inédita.

PACO VILABARROS



Non cabe dúbida de que o mo-
mento político proporciónalle a
esta fita clásica un plus de actua-
lidade. Estreada en Nova York en
outubro de 1940, trece meses
despois de escomezada a II Gue-
rra Mundial, a película de Char-
les Chaplin, satira feroz do nazis-
mo e das ditaduras militares, xur-
de na cabeza do realizador logo
de que o cineasta húngaro Ale-
xander Korda lle propuxera en
1937 rodar unha película sobre
Hitler. Logo de case dous anos de
preparación e de sofrir varios re-
toques no seu guión orixinal, a
rodaxe iniciábase en xuño de
1939, para, despois dunha inte-
rrupción por problemas econo-
micos (costou 2 millóns de dola-
res, unha cantidade enorme para
a epoca), ser retomada no mes de
setembro, xusto cando Alemania
acababa de invadir Polonia. Fo-
ron moitas as presións que sofriu
o filme, mesmo antes do seu pa-
se nas salas. Por unha banda os
grupos antinazis querían que fose
estreado canto antes, por outra,
os sectores aillacionistas querían
que se prohibise pois podería for-
zar a entrada dos EEUU na gue-
rra. Finalmente, os nucleos sim-

patizantes de Alemaña declará-
ronlle unha guerra sen preceden-
tes, encabezada polo magnate da
prensa Hearst e seguida polos
xornais máis importantes. Esta
campaña contou tamén co apoio
incondicional da diplomacia xer-
mana acreditada nos Estados
Unidos. A propia produtora do
filme, a United
Artists, tiña medo
de que a contun-
dente denuncia de
O Gran Dictador
lle pechase os
mercados ale-
máns e os dos
seus aliados (en-
tre eles os da Es-
paña de Franco).

Aínda que,
como é habitual
no autor de Tem-
pos Modernos, o
abuso de senti-
mentalismo idea-
lista e o seu ton
folletinesco pode restarlle capa-
cidade expresiva, é necesario re-
coñecer que O Gran Dictador é
un dos maiores e máis contun-
dentes alegatos contra o nazis-
mo, as ditaduras e a opresión que

nos teña legado a historia do ci-
nema. Neste sentido, non convén
esquecer que é unha das poucas
películas antinazis rodadas polo
cinema americano antes da en-
trada dos EE UU na guerra. 

A secuencia na que Hyn-
kel/Chaplin xoga co globo terra-
queo como metáfora do poder

universal que
apetece Hitler, a
do encontro dos
dous ditadores
(Hynkel/Hitler e
Papolini/Mussso-
lini) ou aquela do
barbeiro xudeo
barbeando a un
cliente ao son das
Danza Húngara
nº 5 de Brahms,
constitúen por si
mesmas algunhas
das secuencias
máis importantes
da historia do ci-
nema.

Porén, tamén atoparemos na
fita certos elementos descom-
pensatorios que, como o humor
en exceso elaborado e carente de
espontaneidade, a vixiancia fe-
rrea dun guión ríxido que frea

unha maior axilidade no empre-
go da camara (exasperantemente
immovil: cousa habitual no cine-
ma de Chaplin que consideraba a
mirada do espectador de cinema
desde as premisas do espectador
de teatro ou do music-hall) e o
longo monólogo final (case seis
minutos) debilitan a redondez
dunha fita por tantos conceptos
imprescindíbel. Polo que atinxe
a ese monólogo final diante da
camara, (diante de nós), xa a crí-
tica do momento vira nel un dos
puntos máis febles  do filme. A
súa revisión nos nosos días, non
fai máis que confirmar tal impre-
sión. Chaplin soubo defenderse
de tal visión, e nunha entrevista
concedida a unha publicación es-
tadounidense realizada aos pou-
cos días da estrea da fita declara-
ría: “Para min o discurso final é a
conclusión loxica da película (..).
Hai quen asegura que se sae do
seu personaxe. ¿E qué? O Gran
Ditador dura dúas horas e tres mi-
nutos; é pura comedia. ¿Non se
disculpará que finalice cunha no-
ta que reflicte, de xeito honesto e
realista, o mundo no que vivimos
e non se disculpará un alegato a
favor dun mundo mellor?♦
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Barreiro
‘O mar
ten maior
presencia
nas editoriais
dende a
catástrofe’

A.N.T.
Recentemente publicouse
o seu libro Area Maior, da
editorial Xerais, unha no-
vela curta para todos os
públicos que transmite fir-
mes valores ecoloxistas,
¿que simboliza o mar en
todo o libro?

O mar é unha metáfora
da vida e da diversidade
que existe no mundo, onde
cada día o problema da glo-
balización faise máis paten-
te. O libro tamén quería re-
flectir este conflicto, o aso-
ballamento cultural, social,
económico que afecta a to-
do o planeta.

O seu libro anticipouse
á catástrofe. Parece que foi
unha premonición.

Ten unha parte de pre-
monición, pero por outra
banda vén recoller unha si-
tuación que nos afecta den-
de sempre, sen que se to-
men medidas de ningunha
clase. O que aconteceu co
Prestige chamou a aten-
ción dun público masivo,
pero antes estivo o Mar
Exeo, o Policomander, o
Urquiola, o Casón. O caso
do Prestige foi como unha
lupa nun problema de sem-
pre, que o agrandou e que
transcendeu.

¿Cambia a lectura do
libro despois do afundi-
mento? 

Hai unha interpretación
á luz do Prestige pero o
sentir non varía. A motiva-
ción primeira da publica-
ción foi a rebelión zapatis-
ta, a primeira manifesta-
ción onde a dignidade é un-
ha reivindicación política e
social, como agora é Nunca
Máis. Polo tanto, o fío con-
ductor segue sendo o mes-
mo, a loita pola diversidade
e pola dignidade.

¿Pensa que a partir
deste momento o mar vai
ter máis presencia na li-
teratura?

Coido que si, e que xa
se comeza a comprobar nas
editoriais coa publicación
de bastantes libros cunha
temática relacionada. O
Prestige é o negativo dunha
fotografía, o fuel é o negro,
o que nos roubou o petro-
leiro. E ante esta catástrofe
houbo unha reacción cida-
dá incomparábel e tamén
unha forte reflexión sobre
o mar e a cultura xerada ao
seu redor, que se vai reflec-
tir na literatura.♦

A volta de ‘O gran ditador’
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

Nunha copia restaurada, volve ás carteleiras O Gran Dictador, de Cha-
plin, alegato antifascista e unha das fitas referenciais da historia do cine.

Chaplin, á esquerda, parodiando a Hitler nunha pelexa gastronómica con Mussolini (Jack Oakie).

A secuencia
na que
Hitler/Chaplin
xoga co globo
terráqueo forma
parte da historia
do cinema.
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Nun momento dado, calquera
pode sentar e, deixando libre a
imaxinación, comezar a recrear
o pasado nunha sorte de viaxe
sideral, máis alá do tempo. E in-
tuír as formas de vida, os costu-
mes e as vivendas dos nosos an-
tepasados. Pero, ás veces, as pe-
quenas vilas remotas fannos un-
ha troulada e conxugan harmo-
nicamente os tempos remotos co
presente, unha chanza que nos
fai dubidar do paso do tempo.

Esta é a sensación que invade
a cada un dos visitantes que des-
cobren o Piornedo, a 1.300 metros
de altitude, unha pequena aldea de
orixe prerromana do concello de
Cervantes, na Serra dos Ancares.
Ao entrar na vila hai algo que non
remata de casar cos tractores mo-
dernos e os coches. Son as pallo-
zas, as construccións caracterís-
ticas, que lembran os castros e que
se erguen como as máis primitivas
do continente europeo. A pesar de
que por todos os Ancares se espa-
rexen este tipo de edificacións, a
maior concentración atópase no
Piornedo, un claro reflexo do rico
patrimonio cultural da Galiza.

Ao redor do camiño vello
que comunicaba a Galiza con
Castela polo Porto dos Ancares,
xorde, a xeito de acio de uvas,
todo un conglomerado de viven-
das circulares, en ocasións,
acompañadas de hórreos. De
grandes muros de pedra que des-
criben unha planta ovalada e
baixo un teito de palla de centeo,
as pallozas acolleron dende sem-
pre as familias e tamén o seu
gando. Entorno a elas consolidá-

ronse oficios antigos necesarios
para o seu mantemento. A se-
mente do centeo e o posterior
trenzado para os tellados que
cumpría mudar cada ano despois
do inverno, foi unha delas. Ago-
ra, co abandono do campo, as
pallozas ven en perigo a súa su-
pervivencia. De feito, un dos
problemas cos que se atoparon
os técnicos á hora de rehabilitar
as trece pallozas e seis hórreos
que se conservan actualmente en
Piornedo, foi precisamente a fal-
ta de palla para os tellados. Ví-
ronse obrigados a plantar centeo
exclusivamente para a ocasión.

O sistema de vida das fami-
lias dos Ancares, xunto coa des-
composición social e económi-

ca, foron mudando progresiva-
mente co paso do tempo e as pa-
llozas deixaron de estar habita-
das. Sen luz, sen auga corrente e
tendo que convivir cos animais
os piornenses que vivían nas pa-
llozas foron construído paralela-
mente a súa casa de nova planta,
con materiais convencionais, re-
servando a construcción antiga
para o gando e os apeiros.

O abandono das pallozas
implicou un crecente deterioro
das construccións e a desfigura-
ción da arquitectura tradicional
da vila. Neste sentido xurdiron
propostas de rehabilitación por
parte da administración e tamén
por parte de particulares con
fins turísticos como é o caso da

Palloza Baltasar, no concello de
Cervantes. Esta particular casa
de turismo rural preséntase co-
mo un dos mellores xeitos de
aproximarse á vida nas pallo-
zas, iso si, con todas as comodi-
dades das que hoxe se dispón. 

Sen embargo, a iniciativa
máis recente é a da Plataforma
Piornedo Ceive co concepto ne-
opalloza, para a conservación
do poboado a través da fixación
de poboación. Estes modernos
deseños arquitectónicos inspi-
rados nas pallozas convencio-
nais serían os novos modelos
que propón a plataforma para as
novas construccións, cos que se
intentaría rachar, na menor me-
dida posíbel, o entorno. ♦

As pallozas do Piornedo
Sitios Mar Barros

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Unha tarde de mediados do sécu-
lo XIII, Margarida de Cortona
viu o corpo sen vida do seu
amante e non dixo, como tantas
outras santas, “agora vou servir a
quen non morra” para logo me-
terse monxa, sen embargo, as
consecuencias económicas desta
morte, nunha rapaza que nunca
tivo vocación relixiosa, van pro-
vocar nela un cambio tan radical,
que hoxe está nos altares.

Margarida era filla duns la-
bregos de Alviano (Tos-
cana), que ós sete anos

quedou orfa de nai e o pai casou
en segundas nupcias cunha muller
que non conxeniou coa cativa.

Desde entón, Margarida bus-
cou fóra do fogar paterno a tenru-
ra que non encontraba, e con de-
zaseis anos namorouse dun te-
rratenente que a acariñaba, lle de-
dicaba palabras gratas e facíalle
galanos de todo tipo ata que, co-
mo non podía ser doutro xeito, a
rapaza deixou a casa paterna pola
daquel home, onde encontrou por
fin o aprecio e o amor que tanto
botara en falta cando morrera a
súa nai. Os luxos, a vida tranqui-
la e sosegada, e sobre todo o cari-

ño, o afecto e a dozura rodeaban
o seu entorno. A barregá do te-
rratenente era unha señora respe-
tada por ricos e pobres, a quen lle
cedían o paso e o asento e descul-
paban mentres apreciaban o luxo
das súas roupas (sen faltar quen
murmurase dela). Durante sete
anos Margarida foi a muller máis
feliz do mundo, unha dama in-
fluente e apreciada, aínda que so-
bre ela revoaba a sombra dun ma-
trimonio que legalizase ó cativo
que nacera de tal relación e a ela
como muller con dereitos, pois
unha muller pode ser moi queri-
da, pero sen papeis non é nada.

Foi así que un día, a desgra-
cia veu confirmar os seus temo-
res: o seu amante saíra para aten-
der uns negocios e aquela noite
non volveu.

Ocan da casa, andaba co-
mo nervioso, correndo,
entrando e saíndo, tirán-

dolle das roupas a ela, como que-
rendo sacala, arrastrala ata o lu-
gar onde estaba o desaparecido,
pero Margarida pensaba que o
can só quería xogar, e ela non es-
taba para xogos. Pero dada a in-
sistencia do animal, Margarida

decidiu ir detrás del, e entón en-
controu o cadáver do home que a
fixo feliz, do home que a amou e
a regalou e lle deu a paz que nun-
ca tivera. Atopouno morto, co
corpo cravado de coiteladas e o
rostro que tantas veces bicara de-
formado, comesto e putrefacto.

Margarida contemplou a mor-
te de cerca, chorou polo seu amor
e logo chorou porque só fora a
súa barregá e agora nin ela nin o
seu fillo tiñan dereito lega a nada.

Desposuída de todo, Marga-
rida buscou amparo na casa
paterna, pero a madrasta

non quixo recibir a carga dunha
muller que só viña co posto, e
que viviu en pecado e avergoña-
ra a aquela modesta familia. E co
seu fillo ás costas, mal vendendo
as poucas xoias que conservaba
do seu amor, botouse ós cami-
ños, na procura dun acubillo.

Quen sabía do seu pasado
non lle tiña dó, pois era muller
nova e o seu corpo podía vender
o pracer en calquera praza. Pero
o amor ofrecido nunca se pagou
ben e ela seguiu penando por rú-
as e corredoiras, enlamando o
seu corpo e a súa alma.

Malvivindo, Margarida che-
gou a Cortona, pedindo polas
portas, co corpo magoado, co ne-
no famento e sen ningún resto
dos luxos de outrora, e entón qui-
xo a casualidade que unha piado-
sas señoras, ó vela en tal estado,
recollesen ó cativo e a levasen a
ela a un convento fransciscano
para ser atendida; e daquela de-
cátase de que ten que cambiar de
vida, que o corpo perde a fermo-
sura e os anos non perdoan.

Margarida deixouse aconse-
llar polos padres franciscanos e
empregouse ó servicio do con-
vento, xa fose como mandadeira,
cociñeira ou coidadora de enfer-
mos, para comer quente.

Fíxose Terciaria Franciscana, e
tan a peito tomou osconsellos
espirituais, que non tardou en

manifestar unha mística asombro-
sa. A vergoña do seu pasado ensu-
míaa por veces en profundas depre-
sións polas que se encerraba no seu
cuarto a rezar e a mortificar o corpo
con xaxúns e castigos corporais ata
entrar en estado de éxtase, asegu-
rando que o mesmo Xesús viña a
aconsellala. Outras veces, cun adi-
val atado ó pescozo, percorría as
rúas de Cortona lamentando publi-
camente o seu pasado pecaminoso,
e servíndolle de exemplo ós predi-
cadores para falar de como Deus
perdoa e acolle ós arrepentidos.

Finou ós cincuenta anos de
idade, un 22 de febreiro de 1297.♦

Margarida de Cortona
tras a morte do seu amante

NOVOS

A NOSA TERRA

TÍTULOS DE

Marea Negra
O naufraxio dun barco
petroleiro enche o mar de
alcatrán. A vida das gaivotas
está ameazada, pero os ani-
mais dunha granxa da ribeira
bótanse ao mar a socorrelas.

O angazo
Pepiño traballaba no campo
e gozaba angazando a herba,
pero na casa pasaban fame e
emigrou á América. Cando
volveu, viña rico e esqueceu
o angazo que tanto quixera.

Grandes
contra pequenos
O sapo rifou coa raposa e
declaroulle a guerra.
Dous exércitos
enfrontáronse nunha
desigual batalla. Nun bando,
os animais cativos ao mando
do sapo. Noutro, os animais
grandes capitaneados pola
raposa.



Sobrevivira nas minas de Silleda a
organización socialista en Galicia,
durante os anos da II Guerra Mun-
dial. Ninguén se acorda, no PSdeG,
que alí, no Carboeiro, seguía man-
téndose a chama viva do partido de
Pablo Iglesias, dos mártires Enri-
que Heraclio Botana, Xosé Gómez
Osorio e tantos outros compañeiros
sacrificados e esquecidos. Pois alí
no campo de concentración anexo
ás minas redimían pena unha sarta
de socialistas, –forasteiros a maio-
ría–, que foron reorganizando o
partido nas cidades e moitas vilas
galegas, ainda sen sair daquela es-
pecie de pequena república clan-
destina socialista que alí funciona-
ba maravillosamente.

Apenas levaba pasado un lus-
tro do final da Guerra de Franco,
cando o fin da Guerra de Hitler er-
guía o corazón dos bos demócra-
tas. Parecía xa que ía dar volta a
tortilla e así os intelectuais falan-
xistas –verbigracia– da corda de
Serrano Súñer, o hoxe centenario
cuñadísimo, íanse trocando nas
mellores mentes liberais do futu-
ro. Existiu, por pouco tempo, cer-
ta laxitude na represión. Ás veces,
os funcionarios do réxime fran-
quista facían a vista gorda, por se
acaso cambiaba o panorama.

Esta breve coxuntura histórica
permitiu que se reorganizara
desde as Minas de Fontao o

socialismo galego. A extracción
do volframio daba marxe aos que
faenaban con este prezado mine-
ral para dispoñer dalgúns cartos
que facilitaban a acción clandesti-
na. Non somentes cabía sufragar a
reorganización galega do Partido,
senón ademáis axudar os compa-
ñeiros que penaban noutros esta-
blecemento penitenciarios.

■ O GOBERNO SOCIALISTA
DAS MINAS. Cando cheguei ás mi-
nas maravilloume o funciona-
mento daquel goberno socialista
que as administraba desde dentro,
con absoluta eficacia. Se ben as
minas eran propiedade do arqui-
tectos César Curt, -o construtor
do Estudio Bernabéu (ou dono co
seu irmán do castelo  de Monte-
Real, en Baiona), quen levaba
persoalmente a dirección era o se-
ñor Pereira, de Redondela, pai do
que sería estupendo alcalde de
Soutomaior, nos mellores anos da
transición democrática.

Máis o Cort e o señor Pereira
tiñan depositada toda a súa con-
fianza administrativa nuns cantos
concentrados socialistas que exer-
cían a dirección efectiva de todas
as actividades das Minas. Entre
eles lembro un compañeiro asturia-
no, curmán de Ramón González
Peña, o célebre adail da Revolu-
ción Asturiana. Era o xefe dos que
traballaban, libres ou penados, na
superficie das minas; o responsá-
bel dos obradoiros mecánicos, de
carpintería, etc... Pero aínda máis
inconcebíbel para calquera foi que
o caixeiro que gardaba moitos mi-
llóns na Caixa viña sendo un con-
denado polos tribunais militares de
Franco, coido que a trinta anos de
prisión: Roque Casas.

■ O FACTOR ROQUE. Coñecín
entón a Roque Casas, con quen

non coincidira na zona roja, malia
combatir os dous no Exército do
Centro, que mandaba o xeneral
Miaja. Na vida civil fora Roque
ferroviario e colleuno a Guerra
sendo factor dunha estación da
Compañía Oeste (aínda non exis-
tía a Renfe), sita no territorio que
quedou do lado da República.

Roque Casas militaba activa-
mente no sindicato ferroviario
da UXT, dirixido por Trifón

Gómez e o lembrado socialista
galego Gómez Osorio, quen sería
o derradeiro gobernador republi-
cano de Madrid. Saiu Roque ao
Frente no batallón do seu sindica-
to, do que foi tenente ou capitán.
Logo, por ser listo coma un allo
escollérono para formar parte do
SIM, o Servicio de Información
Militar, que existía tanto nun co-
ma noutro dos bandos en guerra.

■ O XIMNASTA DA QUINTA
COLUMNA. O que non contaba o
Exército chamado nacional, a di-
ferencia do popular, era coa insti-
tución dos monitores da cultura
física, creada no que mandaba
Miaja, por Heliodoro Ruíz, quen
tiña fama de ser o mellor profesor
de ximnasia de España, tanto que
dirixía xa físicamente, antes do 18
de xulio, ao Real Madrid. Moi tra-
paceiro e embacaudor, consegueu
enganar ao mando republicano
distribuíndo os seus monitores, os
máis deles xóvenes atletas falan-
xistas, entre todas as unidades do
Exército do Centro, constituíndo
unha auténtica rede da Quinta Co-
lumna, da cal era Heliodoro Ruiz
un dos seus xefes máis segredos.

Dado que a dirección dos mo-
nitores compartía co mando do
SIM as dependencias da Posición
Jaca, na Alameda do Duque de
Osuna, que ocupaba o Estado
Maior daquel Exército Popular,
estableceuse unha amizade ben
cultivada polo Heliodoro, cos co-
mandantes da contraespionaxe
republicana, que non sospeitaban
nadiña do seu labor clandestina.

Así que nos últimos días da
Guerra quiso Heliodoro Ruíz ter
un recordo dos seus bos amigos

que compartiran máis dunha fa-
rra xuntos, e retratouse con todos
eles, agás Roque Casas. Remata-
da a contenda, con aquela foto na
mán, o implacábel xefe da V Co-
lumna foinos buscando un a un e
conducíndoos ao patíbulo. Pero
xa dixen que Roque era máis lis-
to que un allo e non caeu na
trampa da fotografía, salvándose
dese xeito da pena de morte.

■ NO BARRACÓN DE AGUADO.
Estaba redimindo Roque Casas pe-
na de vinte ou trinta anos que lle
correspondera levando a caixa da
sociedade mineira, cando fun ao
campo de concentración de Fon-
tao, en misión clandestina. Púxo-
me en contacto cos demáis compa-
ñeiros que reorganizaron o noso
partido, o meu querido conmilitón
no batallón da FETE, Félix Barza-
na, Juan Francisco Aguado, sindi-
cato do que era dirixente. Logo se-
ría ese inesquecíbel mestre toleda-
no destacado Comisario de Artille-
ría e executivo da Agrupación So-
cialista madrileña. Da súa man, de-
butei no Comisariado ao empezar a
batalla de Brunete, e ingresei no
PSOE, pola sinxela razón de que
perdían a Guerra, e había que levar
a contraria ao destino histórico.

Naquela pequena república
socialista de Silleda, que
viña ser o poboado mi-

neiro, algúns dos concentrados
vivían coas súas mulleres e a súa
prole en barracóns, independen-
tes, como o meu amigo, que por
ser o mestre da comunidade pe-
nal, dispuña dun de bastante ta-
maño, pois servíalle de fogar e
de local de escola onde me hos-
pedou nas noites en que dormín
no campamento.

■ A INVEROSÍMIL LACONA-
DA. Se ben o maior e máis con-
fortábel barracón era o do cai-
xeiro Roque que moraba coa
súa dona e a súa única filla. Aín-
da que semelle agora inversosí-
mil, a verdade era que o excep-
cional prisioneiro engordaba un
par de porcos no cortello adosa-
do ao seu pabellón. Precisamen-

te o día en que o coñecín invi-
toume a unha laconada no seu
extraordinario fogar que resul-
tou a máis suculenta que ceara
na miña vida. Convidou tamén á
política cea, para tratar da miña
misión clandestina, ao secreta-
rio xeral do Partido naquela re-
pública mineira, cuxa función
executiva se extendía nese tem-
po a todo socialismo que aínda
alentaba no noso país.

Apelidábase Caballero, ain-
da que non tiña ningún pa-
rentesco con Don Francis-

co Largo, nin o tería logo co fu-
turo Abel; pois era un veterano e
cabal proletario andaluz que de-
sempeñaba con moito tino tan
extraña e comprometida respon-
sabilidade no entón subterráneo
PSOE de Galicia. Axudábao Ro-
que Casas levando as contas do
Partido, coma tesoureiro da Exe-
cutiva clandestina.

■ A FORTUNA DE ROQUE
CASAS. Nen embargantes, a posi-
ción social e económica que Ca-
sas foi adquirindo na empresa
wolfrámica foino alonxando do
socialismo e trocándoo nun
conspicuo burgués. Cando cum-
priu a súa condena, sucedeu a
Pereira como administrador da
sociedade mineira, e chegou así
a apañar unha boa fortuna. Ao
saír, millonario, do antigo campo
de concentración, estableceu en
Vilagarcía de Arousa unha fer-
mosa tenda de regalos, chamada
El Capricho, que foi alí a máis
de moda en tales anos, os últi-
mos do franquismo. Roque ca-
sou de seguida a súa filla cun Vi-
queira, pertecente á familia de
maior lustre na vella Area Lon-
ga, sendo aquela a boda de máis
luxo e postín que houbo na Ría.

Logo Roque Casas traspasou
El Capricho e foise a Santa Uxía
de Ribeira, coa delegación do
butano para Arousa Norte (coma
dí, moi ben, Abuín de Tembra).
E mandábame sempre lembran-
zas, polo chófer do camión que
transportaba as bombonas á mi-
ña aldea de Trevonzos.♦

Nº 1.070 ● Do 20 ao 26 de febreiro de 2003 ● Ano XXVI

Anacos de Borobó

Acordos
Igrexa-Estado

FRANCISCO CARBALLO

¿Benefician á liberda-
de cristiá e á cida-
dá os “Acordos

Igrexa-Estado dos anos seten-
ta? Con certa frecuencia escoi-
to mencionar estes  “Acordos”
como “concordato”. Penso
que é incorrecto aínda que in-
trascendente. 

Logo de 1975, o monarca
Xoan Carlos I  enviou a
Roma a súa renuncia á
presentación de candidatos ao
espiscopado. Así  reiniciouse
o intento de abandono do
concordato de 1953 e
comezaron as conversas para
estabelecer un “modus viven-
di” do Estado e o Vaticano.
Os solemnes “Acordos logra-
dos” en 1976 e 1979 forman
un entramado diplomático de
valor internacional. Connotan
funcións concordatarias, pero
son un instrumento diferente. 

Prescindido da análise des-
tes acordos, é patente que arras-
tran concesións mutuas especí-
ficas. Non sinalan unha “Igrexa
libre nun Estado libre”, senón
un Estado regalista e unha Igre-
xa tutelada. Son a
consecuencia do poder da CEE
(Conferencia episcopal españo-
la)  e do “centrismo” político.
No 1978 o arcebispo de Toledo,
don Marcelo González Martín,
impugnou a constitución con
outros 8 bispos.  Os 71
restantes aceptaron a linea
“taranconiá”: unha Igrexa que
se autoconsidera representación
moral dos españois e que ofre-
ce á Monarquía lexitimidade.
Unha constitución suficiente
que traga acordos protectores
do clero. Don Marcelo e os oito
querían unha constitución nin
capitalista, nin socialista; un
merlo branco e un faisán confe-
sional. Temos unha
constitución non confesional,
pero matizadamente laical. 

O doutrinarismo episcopal
só vía na  UCD o partido votá-
bel para os católicos. A UCD
apresentábase como a única
opción válida para os cristiáns.
Así, desde 1978, temos unha
Igrexa escorada á dereita; e un
pretendido centro regalista que
utiliza á Igrexa  Con Suquía e
Rouco,  os bispos concederon
ao PP a mesma preferencia que
dera Tarancón a UCD. Aquí,
na Galiza, Temiño foi dos 8 de
don Marcelo. Na actualidade
Gea Escolano é dos ultras; o
resto na liña de Suquía-Rouco.

Un aspecto visíbel deste ali-
ñamento é a pasividade da Igre-
xa galega no “período do Pres-
tige”: unha colecta nos templos,
unhas lamentacións a prol dos
dannificados e silenzo: está en
entredito o partido co que con-
viven entre “visillos” episcopa-
do e a maioría do clero. Sen
dúbida que tais “amistades peri-
gosas” deterioran a liberdade
cristiá e agasallan  á dereita. A
cidadanía perde a óptica dunha
autonomía do político e a
cristianía a responsabilidade do
relixioso. Os “Acordos” do 70
renxen, pero a súa sustitución
apreséntase difícil.♦

O exemplo de Roque Casas



BaionaBaiona
■ LEITURAS

A ETAPA PORTUGUESA
DE COLÓN
E a súa viaxe ultra Tile, li-
bro do escritor e historiador
Xoán Bernárdez Vilar, que
será presentado polo autor o
venres 21 ás 20 h. no hotel
Pazo Mendoza. A introdu-
ción do acto realizaráa Xo-
án González, historiador e
vicedirector do Instituto de
Estudios Miñoranos. 

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

PACO OTI
Ata o 22 de febreiro a Casa
da Culturaalbergará a mos-
tra de cómic deste coñecido
deseñador, e que o seu amigo
Xaquín Marín recomenda vi-
sitar e animar ao autor para
que continúe por este camiño
tan preciso e pouco doado.

BueuBueu
■ MÚSICA

RIP KC
Esta banda de rock vallecana
estará o domingo 23, xunto co
grupo de metal nu sevillano
Hora Zulú , no Aturuxo das
21 h. en diante. O prezo da en-
trada é de 6 euros. Máis infor-
mación en www.aturuxo.net.

Caldas de ReisCaldas de Reis
■ TEATRO

CARLOS BLANCO
A Coordenadora Anti-En-
coro organiza este acto co
coñecido actor galego para
o venres 21 a partir da 11 da
noite no disco-pub Latino e
cunha entrada de 3 euros.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
O Museo de Bergantiñosten

aberta unha mostra deste ve-
llo fotógrafo da Costa da
Morte ata finais de febreiro.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI 
O Centro Galego de Artes da
Imaxe, sito en Durán Loriga
10, ofrece durante este mes
un ciclo adicado á Nouvelle
Vagueque abranxe desde os
precedentes, o documental,
curtametraxe así como o mo-
mento central desta corrente.
Esta semana proxectarase La
pyramide humaine (Jean
Rouche,1959) o xoves 20 ás
20:15 h. e o venres 21 ás
18:15 h.; tamén o venres 21
ás 20:45 h. e o sábado 22 ás
18:15 h. poderemos ver Ma
voiture avec Maud (Eric
Rohmer, 1961); Hiroshima
mon amour(Alain Resnais,
1959) vai ser proxectada o
sábado 22 ás 20:45 h. e o luns
24 ás 20:15 h.; o martes 25
poderemos ver Mediterranée
e Un ange passe ás 20:15 h.;
o mércores 26 ás 20:15 h.
proxectan La enfance nue,
(Maurice Pialat, 1967); o
venres 28 ás 20:45 h. podere-
mos ver Cleo de 5 a 7(Agnès
Varda, 1961). Dentro do ci-
clo adicado a Adolfo Arista-
rain-Federico Luppi pode-
remos ver o xoves 27 ás
20:15 h. e o venres 28 ás
18:15 h. El romance del Ani-
ceto y la Francisca(Leonar-
do Favio,1966). Máis infor-
mación en www.cgai.org.

OLLADAS
SOBREPICASSO
O xoves 28 vaise proxectar
esta fita con motivo da ex-
posición Picasso Novo.
Trátase dunha cámara si-
tuada diante dun cabalete
sobre o que está tendido un
papel e que capta o camiño
seguido polo pensamento
creativo do autor; película
de Henri G. Clouzot galar-
donada co premio especial
do xurado en Cannes en
1959. O venres 21 e mérco-
res 26 poderemos ver o do-
cumental Trece vidas na vi-

da de Picasso, onde se rela-
tan os momentos clave da
vida mostrándonos as súas
contradicións, sucesos
magníficos e terríbeis. Ás
20 h. na Fundación Barrié
con entrada de balde ata
completar aforo.

■ CONFERENCIAS

A PROPIEDADE
INTELECTUAL
Javiel Vidal, delegado para
Galiza da SGAE;  un repre-
sentante de Asociación de
Músicos en Lingua Galega;
outro da Asociación Pro-
vincial de Empresarios de
Hostelería; e un da Unión
de Consumidores, partici-
pan nunha mesa redonda,
este xoves 20 no salón de
actos da agrupación Ale-
xandre Bóveda,que tratará
sobre este tema.

PICASSONOVO
Con motivo desta exposi-
ción, a Fundación Barrié
acolle un ciclo de confe-
rencias nas que se analiza-
rán as distintas etapas do
xove artista. Este xoves 20,
Juan Manuel Bonet, di-
rector do museo nacional
Centro de Arte Reina So-
fía, falará sobre Madrid
1991. Arte Xove. O xoves
27 estará o profesor Ro-
bert S. Lubar do Institute
of Fine Arts de New York
para falar sobre Os azuis
de Barcelona: política e
polémica na obra do Pi-
casso Novo. Será ás 20 h. e
a entrada é de balde.

A CALIDADE DO AIRE...
...nas zonas urbanas e de
fondo.O xoves 27 ás 20 h.
Rosalía Fdez. Patiervai
analizar este tema e a súa
repercusión sanitaria e me-
dioambiental, na aula so-
ciocultural Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

CHE, QUE QUILOMBO!
Instalación ideada porAdolfo
Naya, coa colaboración de
Óscar V. Martínez e Martín
Naya, coa que pretenden de-
nunciar a venda dos recursos
arxentinos ás multinacionais.
Naya, a través de fotos e do-
cumentos recollidos nas ma-
nifestacións, actos, metro...,
presenta unha pequena visión
da realidade arxentina, amo-
sando os piqueteiros, fábricas
recuperadas, activistas dos
dereitos humanos... No Fo-
rum Metropolitanoata o 3 de
marzo. Neste mesmo local, o
martes 25 ás 20 h, proxectara-
se o vídeo Piqueteras que
servirá de preludio a un pe-
queno debate.

SALDAÑA
Ata o 28 de febreiro pode-
remos ver esta mostra de
pintura na sala Coarte.

CHAPAPOTE
O Acuario acolle unha
mostra colectiva sobre a
maré negra provocada polo
fuel doPrestige.

CARME CADARSO
As súas pinturas estan pendu-
radas na biblioteca González
Garcés ata o 28 de febreiro.

JOSÉLUÍS MARTÍNEZ
O Pazo Municipalacolle un-
ha mostra dos seus traballos.

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-catálo-
go figuran as acuarelas
acompañadas por textos de
Xoaquín Chaves, pintor e po-
eta; 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 Ma-
dariaga.

COSMONÁUTICA RUSA
A Casa das Cienciasacolle
esta mostra sobre o espacio.

PIRANESI,
ARQUITECTO DEROMA
Ata o 1 de marzo, a sala de
exposicións Caixa Galicia
vai acoller esta mostra na
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)

BECAS UNIÓN-FENOSA
O Museo de Arte Contem-
poránea Unión-Fenosa (Av-
da. de Arteixo 171) recolle
a mostra de Mónica Alon-
so, Mar Caldase Manuel
Vázquez, gañadores das
Becas de Creación Artística
no Extranxeiro 99.

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. Máis de un
cento de obras da adolescen-
cia e xuventude para aprezar
a evolución da súa forma-
cion. A mostra vai facer un
especial fincapé na etapa co-
ruñesa do artista e presentara-
se, por vez primeira, unha se-
lección significativa de obras
deste periodo, que non foi ex-
hibida ata o momento. Ata o
17 de marzo. Para máis infor-
mación visitar www.fba-
rrie.org.

■ MÚSICA

LAIO
Esta banda galega con éxito
internacional vai estar, este
xoves 20 ás 21 h., no teatro
Rosalía de Castropara pre-

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

Traballo de investigación,
gusto polo folclore clásico e
posta en escena espectacular.
Estes son os piares de
Xacarandaina, un grupo de
música e danza autóctonas,

con setenta compoñentes
entre bailaríns, gaiteiros e
pandereteiras. Este sábado, 22
de febreiro, a partir das 20.30
horas no Centro Cultural
Caixanova de Vigo.♦

AA festa de Xacarandainafesta de Xacarandaina
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

A banda portuguesa de Alcobança,
perto a Lisboa, publicou en 1998
Vinyl que chegou a ser disco de ou-
ro en Portugal e foi aclamado por
medios e público. A finais de 2001
editan Film, producido por Howie
B., e que agora editan no Estado. A
versatilidade dos arreglos de corda
e vento cos que experimentaron

convértense no fundamento e
identidade do seu estilo, onde a
sensitiva voz de Sonia Tavares re-
cria paisaxes de extraordinaria for-
za e beleza. Estarán o sábado 22
no Pazo da Culturade CARBALLO
ás 22:30 cunha entrada de 3 euros;
e o domingo 23 ás 22 h. na sala
Nashvillede VIGO por 6.♦

The GiftThe Gift
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☞ SOLARIS. Un psiquia-
tra é destinado a unha es-

tación espacial para convencer
aos seus tripulantes de que de-
ben regresar á Terra, pero na
nave atopa a uns visitantes que
semellan humanos. O mellor:
os decorados.

☞ TRANSPORTER. Un
home que transporta en-

cargos ilegais abre un dos pa-
quetes –con moza incluído– e a
raíz diso sufre unha persecu-
ción e unha balasera constan-
tes. Acción sen guión.

☞ RISCO EXTREMO.
Para rodar un anuncio pu-

blicitario uns deportistas de ris-
co van a un hotel de alta monta-
ña en construcción, pero alí se
agacha un criminal de guerra
iugoslavo que os persegue. Para
preadolescentes sen complexos.

☞ CIDADE DE DEUS.
Cine brasileiro con

ecos de Hollywood, aínda que
menos edulcorado. A vida dun
rapaz de favela entre tableteos

de metralladora. Ben narrada
e rodada. Probabelmente a
mellor fita da carteleira gale-
ga 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 DAALE-
GRÍA. Ao enviuvar,

unha muller descobre que o
seu home deixouna completa-
mente arruinada, de modo
que, para non perder a súa ca-
sa, amaña unha solución: cul-
tivar 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 DEZA-
SEIS. En dous meses

Liam cumprirá dezaseis anos
e búscase a vida na rúa para
que cando a súa nai saia da ca-
dea 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 Sheen), recibe o
encargo de matar o coronel Kurtz
(Marlon Brando). Viaxe ao fondo
do horror baseado en O corazón
da escuridade, de Joseph Conrad.
Nova versión do clásico, con
máis de tres horas de metraxe.

☞ O BARCO PANTAS-
MA. Un grupo de recu-

peradores de barcos localiza
un vello transatlántico perdi-
do e decide remolcalo, pero
no interior da nave as pantas-
mas do pasado 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 indus-

trial colle á súa familia e ser-
vicio –oito mulleres en total–
na súa casa illadas durante un-
ha nevada. Entre elas está a
sospeitosa. Musical que lem-
bra os dez negriños.

☞ OS LUNS AO SOL.
Vida e peripecias de

varios reconvertidos do naval
que non atopan emprego. Re-
trato da sociedade que non
sae na televisión. Levar pro-
zac.♦

CarCar teleirateleira

Este centro social autoxestionado da
CORUÑA ofrece un amplo abano de
actividades para toda a semana.Hai
un obradoiro de Danzas Africanas
os luns, martes e venres de 16:30 h.a
18:30 h.; pódese practicar Tai Chi os
luns e xoves entre as 20 h. e as 22 h.;
teñen en marcha un taller de Inter-
vención Teatralos luns ás 11:30 h. e
ás 17 h., así como Obradoiros de Te-
atro os mércores á mesma hora; ta-

mén hai un obradoiro de Percusión
os xoves de 17 h. a 19 h. e un curso
de Máscarasen papel simple e pa-
pel maché os sábados. Os domingos
pódese aprender Malabaresás 22 h.
e os martes ás 21 h. pódese manter
conversas en Francés.As activida-
des terán lugar en Orillamar 36 e pó-
dese obter máis información no telf.
981 270 197 ou contactar con
lm.bsande@mixmail.com.♦

Actividades Actividades Mil LúasMil Lúas

Aldeáns
galegos

(A Coruña,
ca 1895),

óleo sobre
papel, que

podemos
ollar na

mostra que
sobre

Picasso se
encontra na

Fundación
Barrié da
CORUÑA.

Laio tocará
este xoves
20 no teatro
Rosalía de
Castro da
CORUÑA.

O ciclo
Voces

femininas
sobre

branco e
negro recibe

a Susana
Rinaldi o

martes 25
na Coruña.



sentar o seu traballo Luneda.

VOCES FEMENINAS
SOBRE 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 arroupa-
das únicamente por un piano.
O martes 25 de febreiro estará
Susana Rinaldi, acompaña-
da polo pianista Stefanos
Korkolis,  das 21 h. en diante. 

■ TEATRO

O HOME QUE
CONFUNDIU...
...á súa muller cun sombrei-
ro. Txalo Teatro vai repre-
sentar esta produción no te-
atro Rosalíao venres 21 e o
sábado 22 ás 20:30 h.

CINECLÚ
INTERNACIONAL SHOW
A compañía galaico-italiana
Teatro Baratto ofrece unha
panorámica internacional
do tema da morte. O seu ob-
xectivo é o de acadar a co-
micidade sen broma. Pode-
remos velo o venres 21 ás
21:30h. no centro socialMil
Lúas(Orillamar, 36).

CANDIDO PAZÓ
Estará no centro social Mil
Lúas co seu traballo Por
certo… con contos e histo-

rias. O venres 28 ás 21:30
h. por un prezo de 3 euros.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchezque po-
demos visitar na sala Cai-
xanova. Un percorrido polo
sufrimento dos máis cati-
vos, tamén dos adultos, que
viviron toda a súa vida con-
flitos armados en diversas
partes do mundo.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

ALMUDENA FERNÁNDEZ
O ciclo Miradas Virxes
achéganos o seu traballo ata
o C.C. Torrente Ballester.

■ TEATRO

DOMINGOS A ESCENA
Aposta polo teatro amador
do concello que leva ao
centro cívico de Caranza
os domingos ás 19 h. Deus
me dea todoé a obra que o
grupo de teatro do IES Ro-
dolfo Uchavai representar
o domingo 23.

AA GuardaGuarda
■ EXPOSICIÓNS

ESQUECIDOS PORNOÉ
Este é o título da mostra
que organiza o Museo Na-
cional de Ciencias Natura-
lese que poderemos ver no
Centro Culturalata o 28 de
febreiro.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ROBERTOGONZÁLEZ
A sala Clérigos ten aberta
unha mostra co seu traballo
ata o 18 de marzo.

MAXIMILIANO LÓPEZ
Desde o 18 de febreiro pode-
remos ollar na sala Multiu-
sosdo Edificio administrati-
vo da Xunta os seus óleos.

A GASTRONOMÍA
Mostra fotográfica debida a
Kiko na sala Doctor Faustrol.

GRANGEL
Dentro do ciclo adicado a
Os nosos artistaspodere-
mos ver na biblioteca Pro-
vincial as súas esculturas.

MANUEL TORRES
Os debuxos deste artista
marinense van poder ser
ollados na sala Amararte.

2 KULTUREN, EIN DIALOG
Ata o 28 de febreiro pode-
remos apreciar esta mostra
de cerámica que está aber-
ta na capela de Sta. Maria,
no Centro de Artesanía e
Deseñoe no museo Pro-
vincial.

SANTIAGO ÁLVAREZ.
UNHA VIDA DE LOITA
O centro sociocultural Uxio
Novoneyraacolle esta mos-
tra de fotografías sobre a
súa traxectoria.

SEÑOR JOSÉ
No Laboratirio do Doutor
Faustrol poderemos ver unha
mostra de tallas de madeira.

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)

■ MÚSICA

COOL HAMSTERS
A música dos anos 40 e un
repertorio baseado no jazz
tradicional son o padrón so-
bre o que adaptan desenfre-
adas melodías de saxo. Te-
mas alleos e propios que
poderemos escoitar no Cla-
vicémbalo (Paxariños 23)
este xoves 20.

AS FORMAS NA MÚSICA
Este xoves 20 e o venres 21 po-
deremos participar deste espec-
táculo no Círculo das Artes.

S’ALBAIDA
O venres 21 estarán no Cla-
vicémbaloco seu traballo,
centrado en recuperar me-
lodías e romances da tradi-
ción musical menorquina.

TOMÁS Y LOS DEMÁS
Pop-rock  procedente de As-
turias que pasará polo Clavi-
cémbaloo sábado 22 para
nos presentar o seu último
traballo: Bazofia para cenar. 

IRTIO
Esta banda de folc viguesa
inicia, co seu traballo Mar
de pedra, unha procura
dentro do panorama musi-
cal galego. Estarán no Cla-
vicémbaloo xoves 27.

JUNIPER MOON
El resto de mi vidaé o tra-
ballo que esta banda punk-
pop leonesa vai presentar no
Clavicémbaloo venres 28.

■ TEATRO

LAS GROTESQUÉS
Unha hora e pico de humor
por medio de sketches, monó-
logos e gags, con textos pro-
pios que poderemos ver o
mércores 26 no Clavicémbalo.

MeañoMeaño
■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
A banda pontevedresa vai
pasar pola sala Pepe’s de
Dena o sábado 22. Para
máis información visitar
www.sugar-mountain.net.

NigránNigrán
■ PUBLICACIÓNS

CARLOS CASARES
Presentación do número
monográfico da Revista de
Estudios Miñoranos adica-
do a Carlos Casares o pró-
ximo xoves 27 ás 20:30 na
cafetaría Eladio de Panxón.
Na revista publícanse en-
trevistas co propio Casares
e Cristina Berg... asi como
artigos de A. Valverde,
MªX. González, Camiño
Noia, Fran Alonso, Iago
Martínez, Gonzalo Navaza,
Antón Mascato, Manuel
Rodríguez, Miguel Viquei-
ra, Anton Araúxo, X.Mª
Fonseca, Bieito Ledo...

OleirOleir osos
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
O CEIDA, na sede do Cas-
telo de Sta. Cruz,alberga
esta mostra de fotografía
submariña, que recolle os
traballos de Xosé Luís
González,ata o 22 de fe-
breiro. De luns a venres de
18:30 h. a 21 h. e os sába-
dos de 11 a 13:30 h.

OurOur enseense
■ CONFERENCIAS

ESCULTURA AURIENSE
Dentro deste ciclo de confe-
rencias, este xoves 20 estará
no AteneoYolanda Barrio-
cal para nos falar sobre oRe-
nacemento e Manierismo.

■ DANZA

MARTA CARRASCO
Esta compañía vai estar o sá-
bado 22  ás 20 h. no teatro
Principal para presentar o
seu espectáculo Aiguardent.

■ EXPOSICIÓNS

ANATOMÍA DA
MENTIRA
Este é o título da mostra
que Pablo Otero ten, ata o
9 de marzo, no Centro Cul-
tural da Deputación.

ARMANDO MARTÍNEZ
As súas esculturas compar-
ten espacio no Centro Cultu-
ral da Deputación xunto co-
as pinturas deXosé Rivada.

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 galeríaVi-
sol,ata o 28 de febreiro.

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.

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 C.C. da Deputación.

DE ELLAS
Anna Bordonadacoas 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 conse-
guindo unha apariencia foto-
gráfica, criando un ar irreal
que sitúa a obra entre a figu-
ración e a abstracción. Tres

mozas catalás que presentan
por vez primeira a obra no
noso país, ata o 1 de marzo,
na galería Marisa Marimón.

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.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

JACINTO CAJETE
As súas pinturas poden ser
olladas, ata o 28 de febrei-
ro, no Casal de Ferreirós.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

DONNIE DARKO
O mércores 26 ás 20 h. e ás
22:15 h. poderemos ver esta
fita no Espacio para a Arte
Caja Madrid, dentro do ci-
clo organizado polo Cine
Clubadicado ao cinema fan-
tástico. O xoves 27 ás 20 h.
proxectarase a película soli-
dariaOnce de setembro, di-
rixido por prestixiosos direc-
tores de todo o mundo. A se-
sión terá lugar no teatro
Principal e os cartos da en-
trada, 3 euros, serán entrega-
dos aos mariñeiros afectados
polo desastre do Prestige.

■ EXPOSICIÓNS

Mª JESÚSREBOREDO
Na sala Teucropoderemos ver
unha mostra do seu traballo.

S.T.CLOSION
Os alumnos de Belas Artesti-
tulan deste xeito unha mostra
cos seus traballos que pode-
remos ver na súa facultade.

IMAXES PARAA HISTORIA
DUN XENOCIDIO
Ata o venres 21 poderemos
ver esta mostra fotográfica
no teatro Principal (de 20
h. a 22 h.) sobre as conse-
cuencias da guerra no Irak.

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.
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Carlo Colomnaioni foi o creador
do moderno estilo de improvisa-
ción da commedia dell’arte inspi-
rada pola comedia tradicional ita-
liana. Neste espectáculo o especta-
dor ten a posibilidade de ver en ac-

ción ao mellor clown do mundo
convertido nun “one man show”,
que poderemos ver o xoves 20 ás
20:30 h. no auditorio Gustavo
Freire de LUGO; e o venres 21 no
C.C. Caixanovade VIGO.♦

CarloCarlo

Chega a III edición desta arriscada e singular cita do
panorama cultural galego. Da man da sala Nasa e do
teatro GalánCOMPOSTELA acolle este festival alterna-
tivo de teatro música e danza. O venres 21 ás 22 h. e o
sábado 22 ás 23 h. na Nasa,comeza o programa desta
edición coa estrea en Galiza deMundopolski: extra-
gedia y rebeliónda man da compañía Fábrica de tea-
tro imaginario de Bilbao, un laboratorio de investiga-
ción teatral que se afasta de fórmulas estereotipadas e
que crea pezas orixinais que converten o teatro nun
acontecimento. Curtos de Teatroé un programa de pe-
zas curtas que, apesares de celebrar a súa X edición, es-
tá integrado por primeira vez no Festival Alternativa e
que poderemos ollar no Teatro Galán(Gómez Ulla 7)
ás 10 da noite. Estas pezas teñen o atractivo de seren
procesos de investigación sen a cobertura dunha mon-
taxe teatral pecha. Case todas son creacións específicas
para este programa e, en moitos casos, procesos de fu-
turos espectáculos: o venres 21 estará Helen Bertels
con Yo, la alemana;Roberto Trabae Minke Lap con
El faro errante;e a Cia María a Parvacon Curto de
vista.O sábado 22 é a vez de Juan Berzalcon Hom-
me qui chavire;Miguel G. Lorca e Bárbara Monte-
agudocon Sotto Tempi;e Eugenia Iglesiascon Ades-
horas. Tamén existe un curso de adestramento de acto-
res impartido por Kameron Steele e do que se dá máis
información na sección de CONVOCATORIAS,nestas mes-
mas páxinas do Lecer.♦

Festival Festival Alternativa 03Alternativa 03

Esta banda brasileira (brutal death)
estará, xunto co grupo pontevedrés
Vórtice (gothic-black), en OUREN-
SE na sala Clipper (zona Universi-
dade) o sábado 22 ás 22 h. por 3 eu-
ros. Tamén tocarán en PONTEVE-
DRA na sala Camaweyo domingo
23 ás 21:30 h. En CANGAS faráno

na sala Roro’so venres 28 ás 22 h.
Estarán no café-teatro Realen MO-
AÑA o sábado 1 ás 22h. Na Raíña
Lupade VILABOA tocarán o domin-
go 2 ás 21:30 h. E, xunto con Hu-
man Mincer, Chamber of Shred
e Scent of Death, estarán na sala
Anoetade VIGO o sábado 22.♦

Imperious MalevolenceImperious Malevolence

Mundopolski: extragedia y rebelión, da compañía
bilbaina Fábrica de Teatro Imaginario.

O grupo
menorquino

S’Albaida
toca este

venres
21 no

Clavicémbalo
de LUGO.

Las Grotesqués traennos o seu humor ao Clavicémbalo de
LUGO o mércores 26.

O Pazo
Mugartegui
de
PONTEVEDRA
acolle
unha mostra
sobre
Valle-Inclán.



FRANCISCOLLORÉNS
O pintor (A Coruña 1874 -
Madrid 1948) é obxeto dun-
ha mostra na Fundación Cai-
xa Galicia (Café Moderno).
A través dos seus debuxos e
bocetos, cheos de frescura e
espontaneidade, podemos se-
guir a traxectoria do artista,
pensionado en Italia, de viaxe
polos Países Baixos, nas súas
periódicas estancias na Gali-
za ou no seu estudo en Ma-
drid. Ata o 28 de febreiro.

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Clásico programa de teatro
infantil no teatro Principalda
man do concello, onde as
crianzas, ademáis de especta-
dores, tamén actuarán como
críticos. O domingo 23 e luns
24 a compañía valenciana
Combinatsrepresentará para
os maiores de 3 anos a obra
Palabras en los bolsillos.

AURORARODRÍGUEZ(E
A BONECA DE CARNE)
Roberto Cordovani, gran
figura do teatro brasileiro,
estará no teatro Principal
con esta montaxe na que re-
crea a vida desta ferrolá.
Unha figura controvertida
que, co asasinato da súa
propia filla, conmoveu á
sociedade da II República.
Este xoves 20 e venres 21.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

MARIO PRESASNAVEIRA
Poderemos ver as súas pin-
turas na Casa da Cultura
ata o 28 deste mes.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

CLÁSICOS
Ciclo artellado polo conce-
llo no teatro Principal ata o
domingo 23 e do que aínda
podemos ollar West side
story, de Jerome Robbins
e Robert Wise, este xoves
ás 18 horas, o venres ás
22:45, o sábado ás 20:15 e
o domingo ás 18; Gilda, de
Charles Vidor, este xoves
ás 20:30, o sábado ás 18, e
o domingo ás 22:45; Fa-
llen angel (Anxo ou de-
mo), de Otlo Preminger,
este xoves ás 22:45 e o
venres ás 20:15; Designing
woman (A miña descon-
fiada muller), de Vincente
Minelli, o venres ás 18, o
sábado ás 23 e o domingo
ás 20:15. O prezo da entra-
da é de 2,40 euros.

A FRAUTA MÁXICA
Unha das películas máis pres-
tixiosa do cineasta sueco Ing-
mar Bergman (Trollflöjten,
Suecia, 1975, 35 mm,
V.O.S.E.), baseado na obra de
Wolfang Amadeus Mozart.
Irá precedida da curtametraxe
a Conquista do Polo(Fran-
cia, 1912, 35 mm, muda), do
pioneiro do cinema mundial
Georges Méliès.O mércores
26 no Auditorio da Facultade
de Ciencias da Comunica-
ción ás 19 e 22:30 h. organi-
zado polo cine-clube.

O CINE DE
E. GRANELL. IMAXES
SOÑO EN LIBERDADE
Esta mostra poderá ser visi-
tada na sede da Fundación
Granell durante este mes.

YAGO
A programación cinemato-
gráfica desta sala abranxe a
proxección da comedia ro-
mántica Deliciosa Marta o
xoves 27 e o venres 28; tamén
o sábado 1(20:15 h. e 22:45
h.) e domingo 2. As entradas
abalan entre 3 e 4,25 euros.

■ CONFERENCIAS

OS DESAFÍOS DA
CULTURA DE PAZ HOXE
Federico Mayor Zaragoza
impartirá esta charla este xo-
ves 20 na aula de cultura
Caixa Galiciaás 20 h. dentro
do ciclo adicado á cultura de
paz para un novo milenio.

■ EXPOSICIÓNS 

GALICIA EN FOCO
XIII edición deste concurso
fotográfico, organizado pola

Clube de Prensa de Ferrol,
no que participan máis de
vinte reporteiros e que pode-
remos ollar ata este venres
21 de febreiro na sala do
Colexio de Arquitectos.

IGNACIO BASALLO
Mostra as súas obras no
CGAC ata o 23 de marzo.

FUNDACIÓN
TORRENTEBALLESTER
Exposición fotográfica e
creativa sobre Gonzalo To-
rrente de luns a venres de
16 a 20 h. ata o 31 de abril.

MANOLO RIVERA
Colga os seus lenzos na ga-
lería José Lorenzoata o 27
de febreiro. Del di Idoia
Verdini que ten unha pince-
lada audaz e unha personali-
sima utilización da cor que
plasma nun brillante croma-
tismo onde as cores se mes-
turan a golpe de sentimento.

REMANSOS
As pinturas de Sula Repani
están expostas baixo este tí-
tulo na sala de exposicións
O correo galegoata o 28
deste mes.

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 olla-
da no Centro Sociocultural de
Fontiñasata este venres 22.

SIN TI
Este é o título da mostra
que Carlos Capeán ten
aberta na galería Trinta.

OLLADAS CÓMPLICES
O CGAC inicia con esta
mostra unha serie que ten á
súa propia colección  como
ponto de partida. O estudo
dos fondos permite plantexa
historia en base a un argu-
mento, dando pé á organiza-
ción de catro exposicións:
Olladas Cómplices, Agar-
dando unha chamada, Pega-
das de luze Xogos de escala,
que incluen pezas da colec-
ción 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 vis-
ta, da forma de ollar e, na
mostra, as pezas establecen
xogos de olladas entre elas e
co exterior. Ata o 6 de abril.

RELEVOS
O Auditorio de Galiciaaco-
lle esta mostra, promovida
por Caja Madrid, durante
febreiro.

MONCHO BORRAJO
A galería Paloma Pintos
acolle unha mostra do hu-
morista na súa faceta pictó-
rica, ata este venres 21.

BALDO RAMOS
As súas pinturas poden ser
contempladas na galería Ci-
tania ata o 27 de febreiro.

MANUEL PESQUEIRA
A Casa da Parraacolle un-
ha mostra da súa pintura.

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).

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 20, interpretará
obras de Beethoven baixo a
dirección do catalán Ros
Marbá. Ás 21 h. no Audi-
torio de Galicia (www.au-
ditoriodegalicia.org).

GABRIELI CONSORT
O xoves 27 estará no Audi-
torio de Galicia,baixo a di-
rección de Paul MacCre-
esh, para interpretar o Re-
quiem de T. L. de Victoria.
Será ás 21 h. e o prezo da
entrada é de 9 euros.

FANZINASA CONTRA
A BURLA NEGRA
O xoves 27 de febreiro a pla-
taforma Nunca Máisserá a
protagonista  na sala Nasadas
22 h. en diante. Do venres 28
ao domingo 2, celebrarase
unha Ultranoite contra a
burla negra. A noite máis
ecléctica das varietés galegas
está atenta á actualidade. Un
cabaret colectivo que berra
¡Nunca Máis! Máis informa-
ción en www.salanasa.com.

■ TEATRO

OBRAS COMPLETAS DE
WILL SHAKESPEARE
A compañía teatral Libres-
cena representa esta obra
na sala Yagoeste xoves 20 e
venres 21 ás 20:30 h.; o sá-
bado 22 ás 22:30 h. e o do-
mingo 23 ás 19 h.

LA BESTIA DESCONOCIDA
Esta obra, para cativos de
máis de tres anos, vai che-
gar aoYagoda man da com-
pañía zaragozana La tía
Elenao sábado 22 ás17 h. e
o domingo 23 ás 12:30 h.

A GAIVOTA
Teatro en Xira estará con
esta obra de Antón Chejov,
baixo a dirección de Ame-
lia Ochandiano, o domin-
go 23 e o luns 24 ás 22 h.
no teatro Principal.

A RÚA DAS PANTASMAS
A compañía de títeres Cas-
canuecesvai representar no
escenario da sala Yagoeste
espectáculo para maiores de
3 anos o sábado 1 ás 17 h. e
o domingo 2 ás 12:30 h.

SanxenxoSanxenxo
■ EXPOSICIÓNS

OS PLÁSTICOS E O
MEDIO AMBIENTE
Ata o 27 de febreiro, no pa-
zo E. Pardo Bazán, podere-
mos visitar esta mostra.

VVigoigo
■ ACTOS

CUBANOS NAS CADEAS
DOS EE UU
O luns 24 ás 20 h. a sede da
Federación de Asociación
Veciñais (Praza da Princesa)
servirá para a charla de Ro-
berto González, avogado
cubano, que falará sobre a si-
tuación de cinco compatrio-
tas, que xa levan catro anos
no cárcere nos EE UU en
condicións extremadamente
duras. Foron detidos cando
facían labor preventivo de
infiltración en organizacións
contra-revolucionarias que
atentaban contra Cuba. Tres
deles foron condeados a ca-
dea perpetua, un a 19 anos e
outro a 15, polo que se está a
levar unha campaña mundial
para a liberación.

■ CINEMA

O GUERREIRO VERMELLO
O colectivo Nemode fanta-
sía e ciencia ficción organi-
za o XIII ciclo de vídeo.
Desta volta poderemos ver
esta fita de Richard Fleis-
cher (1985) este xoves 20
ás 21:30 h. no café Uf (r/
Pracer). Máis información
en http://nemo.hop.to.

■ EXPOSICIÓNS

ROSA ÚBEDA
Poderemos ollas as súas
pinturas na galería Alameda
ata o 2 de marzo.

FAVORITOS
José A. Hernández-Díez
mostra as súas obras, baixo
este título, na galería Ad Hoc.

ANA SOLER
A galería Alameda Com-
temporáneaacolle ata o 2
de marzo as súas obras.

VENECIA / VIGO
Este é o título da mostra
que poderemos visitar na
Casa das Artesque recolle
o traballo do arquitecto En-
ric Miralles.

VISIÓNS
Manuel Sendón, Suárez
Canal e Vítor Vaqueiro
expoñen as súas fotografías
na Casa das Artesbaixo es-
te denominador común.

ARTURO CIFUENTES
O Club Financieirovai aco-
ller, ata o 28 de febreir,o un-
ha mostra cos seus traballos.

DIVNA RICOLIC
Ata o 28 de febreiro pode-
remos ver as súas pinturas
na galería Bomob.

A MULLER EN ORIENTE
Das fotografías de Judit G.

I CERTAME COREOGRÁFICO
O IGAEM convoca este concurso coa
finalidade de dar a coñecer novos valo-
res coreográficos e estimular a activida-
de do sector. Está dotado con premios
de 3.000, 1.800 e 1.200 euros, ademais
da coprodución dalgún dos espectácu-
los. Poderán participar todas aquelas
coreografías orixinais ou estreadas no
ano 2002 e 2003, que non foran pre-
miadas anteriormente, 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 rexedor de escena que indi-
que efectos de luz, niveis de son, pau-
sas, etc; ademáis de facilitar os planos
de luces (máximo de 15 efectos) e dis-
tribución de elementos escenográficos.
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.
Máis información no telf. 981 577 126.

PREMIO DE NARRACIÓNS
XUVENÍS ‘RÚA NOVA’
Poderán participar todas as persoas
que non teñan feitos os 18 anos o 2 de
abril de 2003. Extensión mínima de 25
folios e máxima de 125 folios, meca-
nografados a dobre espacio. Os traba-
llos presentaranse por quintuplicado.
Farase constar o nome, enderezo e te-
léfono, e acompañarase da fotocopia
do D.I., Libro de Familia ou documen-
to equivalente. O fallo realizarase o 2
de abril. O prazo de entrega remata o
1 de marzo e hai un 1º premio de
1.500 euros e un accésit, para traballos
presentados en lingua galega; e un 1º
premio de 1.500 euros e un accésit,
para traballos presentados en castelá.

Os catro serán publicados na colec-
ción Nova 33,que coedita a Funda-
ción Caixa Galiciae Ir Indo Edicións.
Os envíos débense enviar a Biblioteca
Nova 33, Rúa Nova 33 - 2º 15705
Santiago. Apdo Correos nº 637, 15780
Santiago,ou en calquera das oficinas
de Obras Sociais de Caixa Galicia.

XERAIS DE NOVELA
Edicións Xerais convoca a XX edición
deste certame, dotado con 12.200 eu-
ros, que se rexerá polas seguintes ba-
ses: poderán participar persoas de cal-
quera nacionalidade que presenten tra-
ballos inéditos e totalmente orixinais.
De cada orixinal presentaranse 6 co-
pias en papel tamaño folio ou holande-
sa, mecanografados a dobre espacio,
antes do 14 de abril de 2003 nos locais
de Edicións Xerais de Galicia (Dr. Ma-
rañón 12; 36211, Vigo). Co orixinal,
que deberá ser presentado baixo lema,

adxuntarase, en sobre pecho, o nome
completo, enderezo, teléfono, así co-
mo o título completo da obra, indican-
do no exterior do sobre: para o Premio
Xerais de Novela.

CERTAME DE NARRACIÓNS
BREVES‘M ANUEL MURGUÍA’
O Concello de Arteixo convoca a XII
edición deste premio ao que poderán
concorrer todos os autores cunha única
obra escrita en galego e de tema libre.
Os relatos serán orixinais e inéditos,
cunha extensión  mínima de 15 folios e
máxima de 30. Presentaranse por cua-
truplicado, mecanografados a dobre es-
pazo por unha soa cara. Levarán un tí-
tulo e un lema e acompañaranse dun so-
bre fecho onde figurarán os datos do au-
tor. As obras deberán enviarse, antes do
1 de marzo, ao Concello de Arteixo (pr/
Alcalde R. Dopico 1, 15142) O premio
que se establece é de 3.665 euros.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Para axudar a que os nosos instru-
mentos tradicionais segan vivos e
esas gaitas e pecursión foráneas,
que comezaron en Ourense e xa
chegaron a Madrid, deixen de tocar
o nabo, a Xuntanza de Galegos en
Alcobendasorganiza o II Encontro
de Gaiteiros Tradicionais Galegos
(gaita tradicional e percusión de
coiro). Celebrarase o sábado 8 de

marzo a partir das 16 horas na Pra-
za da Artesanía de Alcobendas,
coincidindo co V Festa do Polbo á
Feira e a II do Mexilón.Invitamos
a todos os músicos tradicionais a
participar neste acto, onde non fal-
tará empanada e mollaremos a gor-
xa con viño da nosa terra. Máis in-
formación no telf. 916 515 646 a
partir das 7 do serán.♦

Xuntanza de galegos en Xuntanza de galegos en AlcobendasAlcobendas

Manuel
Rivera colga

a súa
pintura na

galería José
Lorenzo de
SANTIAGO.

Fanzinasa e
Ultranoite
contra a
Burla Negra
na sala
Nasa de
SANTIAGO
do xoves 27
de febreiro
ao sábado 1
de marzo. 



Viloria despréndese unha
gran riqueza interior, alegría
de vivir, aceptación da reali-
dade, equilibrio coa natureza
e co medio. Estes son os re-
trados de mulleres que pode-
remos ver ata o 28 de febrei-
ro na Casa da Xuventude.

ISIDOROBROCOS E
FAMILIA
Mostra de Isidoro Brocos
(Santiago 1841-1914) que
cultivou o relevo histórico e
relixioso sendo o máis inte-
resante del o ter introducido
o costumismo na escultura
galega. Modesto Brocos
(Santiago 1852-1935) emi-
grou cando novo a Sudamé-
rica onde comeza como ilus-
trador de revistas e gravado-
ren madeira e cobre, deixou
atrás unha escola pictórica e
especialmente gravadores.
Na sala de exposicións Cai-
xa Galiciaata o 7 de marzo.

ALICIA GONZÁLEZ
Colga os seus óleos sobre
táboa, tratados con técnicas
mistas, na galería Sargade-
los ata este xoves 20.

J.A. HERNÁNDEZ-DÍEZ
Artista venezolano que to-
ma elementos de a cotío pa-
ra xenerar novas estruturas
de pensamento que nos per-
mitan reflexionar, con iro-
nía e humor, sobre a socie-
dade de consumo, por
exemplo as fotografías con
nomes de filósofos. Seguin-
do nesa liña de transpoñer
os conceptos presenta, na
galeria Ad Hoc, a mostra
Favoritos, integrada polos
traballos basados en arqui-
vos musicais en formato
mp3. Ata o 15 de marzo.

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.

RESTAURANDO
A CATEDRAL
Conservar, restituír, cons-
truír é o subtítulo desta
mostra que a sala de expo-
sicións do Colexio de Ar-
quitectos(Marqués de Va-
ladares 23) acolle ata o 23
de febreiro.

ANTONIO PALACIOS
A Fundación Nautilusacolle
unha mostra cos debuxos des-
te arquitecto, que tanto influíu
na arquitectura da cidade.

JOSÉRODRÍGUEZ G.
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-
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.

O FEMININO NA
PINTURA GALEGA
Avisión da muller a través da
pintura galega na galería de
arte Saga. Ata o 10 de marzo.

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.

■ MÚSICA

J CUP
Esta banda de jazz galega es-
tará na sala Ensanchecon te-
mas propios e alleos fusiona-
dos con ritmos latinos e étni-
cos. Será o xoves 20 ás 22:30
h. e a entrada é de balde.

DIXIE TOWN
Na sala Remachevai tocar es-
ta banda viguesa de rock-blues
británico e estadounidense.
Será o sábado 22 ás 23:30h. A
entrada custa 3 euros.

BELADONA
Este grupo folc vai estar o
próximo xoves 27 na sala
Ensanche(Igrexa Santiago

1) das 22:30 h. en diante.

ORQUESTRASINFÓNICA
DE GALICIA
Van estar no C.C. Caixano-
vao vindeiro xoves 27  bai-
xo a batuta de James Judd.

■ TEATRO

FESTIVAL
ALTERNATIVO
Estase a celebrar no Audito-
rio do Concello e trátase de
montaxes realizadas fóra
dos cánones convencionais
para lle dar paso á experi-
mentación. O venres 21 es-
tarán Los Cafiolos, que
desde a Arxentina traen a
montaxe Punto muerto. A
obra que a compañía  bil-
baina Fábrica de Teatro
Imaginario vai representar
o venres 28 é Mundopolski.
As entradas custan 5 euros.

VVilaboailaboa
■ ACTOS

RIMANDO NA MARÉ
Os Pindouloé un colectivo
poético escénico que dará
un recital poético-musical,
do que o fío condutor será o
afundimento do Prestigee
a Paz, na Casa dos Druí-
das,en Acuña, este venres
21 ás 23:30 h. Ademais to-

cará o compositor e gaiteiro
Tino Baz.

VV ilagarilagarcíacía
■ ACTOS

CASO PRESTIGE
A Plataforma en Defensa
da Ría de Arousaven orga-
nizando desde o pasado
luns 10 unha serie de actos
sobre este tema. Este xoves
20, na Casa da Culturaás
20 h. haberá unha charla-
coloquio que será levada
por Miguel Anxo Murado,
investigador do CSIC, que
falará sobre Metabolismo
do Petróleo nos Seres Ma-
riños e Biorremediación.

■ 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.

PonferradaPonferrada
■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
Este grupo de rock de Pon-
tevedra, con influencias
Altman Brothers, Free ou
Linyra Skynyra, estará na
Tararí o venres 21.

BragaBraga
■ CINEMA

OS FILMES
QUE EU NÃO VI
Este ciclo estase a desenvol-
ver no Espaço Alternativo
PTe ofrécenos a oportunida-
de de ver películas como
Deux-Duas, dirixida por
Werner Schroeter, que na-
rra as existencias entrecruza-
das e paralelas dunha nai e
as súas fillas xémeas separa-
das ao nacer, entre o  21 e o
27 de febreiro.  A inglesa e o

duque (Eric Rohmer) vai
ser proxectada entre o 28 de
febreiro e o 6 de marzo e na-
rra a historia dunha bela aris-
trócrata inglesa que vive en
Francia durante a Revolu-
ción e a súa tempestuosa re-
lación co Duque de Orleáns.

■ EXPOSICIÓNS

REALIDADES
Paulo Bonito titula deste
xeito á mostra de pintura
que, ata o 30 de marzo, po-
de ser visitada no Espaço
Alternativo PT. Son traba-
llos realizados en 2001-02
nos que a expresión levou
un estudio de interactivida-
de con varias luces, en tor-
no a situacións máis ou me-
nos cotidianas.

CaminhaCaminha
■ EXPOSICIÓNS

AO LONGO
DO RÍO MIÑO
Mostra de fotografías de
Nuno Barros que pode ser
visitada no Espaço Cultu-
ral ata finais de febreiro.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

DINOSSÁURIOS
Organizado polo Museu de
História Natural, a Faculda-
de de Belas Artes e a Reito-
ria da Universidade, é unha
mostra de modelos roboti-
zados, sobre hábitos de vi-
da e adaptacións ao meio
destes animais. Un conxun-
to de 18 modelos, case to-
dos agrupados en escenas e
elaborados de acordo con
as maís recentes informa-
cións, acompañados por
unha exposición de fóseis
de dinosaurios carnívoros.
No Museu Nacional de His-
tória Natural(Rúa da Esco-
la Politécnica 58) ata o 18
de maio. Máis información
en www.mnhn.ul.pt.♦

MUSEO DESANTO ANTÓN
www.sananton.org

Páxina electrónica do Museo Arqueoló-
xico e Histórico do castelo coruñés de
San Antón.A publicación en liña ofrece
unha visita virtual, unha relación de acti-
vidades, novidades e actualidade, infor-
mación sobre a cidade da Coruña e a To-
rre de Hércules, así como distintos enla-
ces con entidades culturais.♦
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■ Véndese Renault 21 curto, Turbo
DX, todos os extras e xogo de catro
rodas de reposto. Prezo económico.
Telf. 615 599 418.

■ Conferência Internacional de So-
lidariedade com a Galiza (Prestige)
para organizar pessoas, entidades
contactar no Apdo. dos Correios
1012, Ferrol, CP 5406.

■ 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 au-
diovisuais, busca primeiro emprego co-
mo redactora en prensa, radio ou TV lo-
cal. Tamén para actualización informati-
va ou creación de contidos en páxinas
electrónicas. Teño coche e residencia

en Compostela. 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 restau-
rada en Meira (Lugo). Tres cuartos
dobres con baño e calefacción e
10.000 m. de finca. Fin de semana
ou tempada. Razón nos telf. 982 331
700 / 686 753 105.

■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Presentarán o seu novo espectáculo Todo
por que ríasen 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 CORU-
ÑA, no Coliseum,o sábado 28 e domingo
29 ás 21 h. e domingo 30 ás 20 h. Os pre-
zos abalan entre os 25 e 45 euros.♦

Les LuthiersLes Luthiers

O Museu de
História Natural
portugués, en
LISBOA, acolle
unha mostra de
dinosauros
robotizados e
foseis.

O
investigador
do CSIC,
Miguel
Anxo
Murado,
falará en
VILAGARCÍA
sobre
Metabolismo
do Petróleo
nos Seres
Mariños e
Biorreme-
diación, este
xoves 20.



CARME VIDAL
Algo pasa se 3.000 persoas vi-
sitan unha exposición nunha
vila, se unha revista de investi-
gación esgota todos os seus
exemplares e se un auditorio
se enche para un acto cultural.
Segundo o presidente do Insti-
tuto de Estudios Chairegos,
Xosé Mª Felpeto o segredo está
en ofrecer unha cultura que in-
terese e sexa próxima á xente. 

¿Como é que hai tantas aso-
ciacións culturais na Terra Chá?

Deben ser arredor de trinta
traballando en distintos lugares e
algunhas con bastante actividade
como Xermolos de Guitiriz ou as
Brigadas para a Defensa do Patri-
monio Chairego. Ata o de agora
fixemos tres xuntanzas entre nós
e o Instituto de Estudios Chaire-
gos ten a vontade de aglutinar en
certa medida o esforzo de todas
elas. A Terra Chá ten unha identi-
dade particular, como dixo Ma-
nuel María no seu discurso de en-
trada na Academia e ata un idio-
ma propio. É un universo. A
Chaira é a Chaira, aínda que na
división oficial lle quitasen plani-
cie e lle engadisen montaña.

¿Como un idioma propio?
Si, muller... o de Ramón La-

mote. É que Paco Martín ten
moito vencello coa Terra Chá. 

Conseguiron encher o audi-
torio no acto de Manuel María
¿cal é o seu segredo?

Pois intentamos darlle á xen-
te o que lle interesa. Manuel Ma-
ría é a figura máis importante da
Terra Chá, case diría o seu inven-
tor. Cando foi nomeado académi-
co enviámoslle unha carta ao pre-
sidente da institución e dirixímo-
nos ao escritor. Os dous acepta-
ron e para nós foi unha ledicia.
Manuel María merecía que se en-
chera o auditorio e moito máis.

É o chairego por excelencia. 
Pero dígame, ¿precisa Vilalba

dunha asociación para a cultura?
¿non é un concello especialmente
ben tratado pola Xunta?

Non penses. Imaxino que di-
rás polo tema do auditorio Car-
me Estévezque, realmente, pou-
cos haberá como este en toda
Galiza, pero tampouco é que Vi-
lalba medrase nin teña unhas
condicións especiais. A Terra
Chá non é unha zona privilexia-
da nin moito menos. En Vilalba
hai algúns actos oficiais, pero
non chegan á xente. 

¿Quere dicir que vostedes
están próximos da xente?

Pois iso é. O noso obxectivo é
traballar a prol da cultura galega,
da súa dinamización e a súa popu-
larización pero nunha comarca co-
mo a nosa cómpre ofrecer temas

que se centren no máis próximo, é
dicir, na nosa cultura chairega. Por
exemplo, temos o de Manuel Ma-
ría pero a véspera presentaramos o
libro de Antón Baamonde, Aire pa-
ra respirar. Tamén el é chairego. 

Faga memoria e dígame
unha actividade coa que sor-
prendesen os veciños. 

Os 220 debuxos a pluma dos
cruceiros e cruces de Vilalba da
exposición que fixemos do debu-
xante Ramón Guntín, un xubilado
de 73 anos. Non hai institución
que teña un inventario tan com-
pleto. Despois da exposición, Ra-
món Guntín aínda aumentou o
número chegando a 284. Para o
seu traballo ten a axuda de San-
tiago García, compañeiro del des-
de tempos de escola. Agora está
coas capelas e ermidas de Vilalba.
A xente apreciou moito esa expo-

sición. Tamén me parece intere-
sante a organización das rutas tu-
rísticas que facemos co título
“Coñece a Terra Chá”. 

¿A xente vai ás exposicións?
Fixemos unha con fotos da

Terra Chá dos séculos XIX e XX
e o cómputo de persoas que pa-
saron a vela foi dunhas 3.000. 

Acaban de publicar unha
revista de investigación de
trescentas páxinas e agotan a
edición, ¿outro milagre?

Non é tal. Queriamos publicar
e promover as investigacións arre-
dor da Chaira e o resultado é este
Caderno de Estudos Chairegos
que inclúe traballos moi intere-
santes. Temos cento vinte socios e
recibírona todos eles nas súas ca-
sas, pero foron moitos os que se
venderon. A primeira tirada esgo-
touse tan axiña que tivemos que
pedirlle á impresora que sacase
cen exemplares máis, ¡gracias que
aínda non destruíra as planchas!

¿Teñen moitos colaborado-
res no Instituto de Estudios
Chairegos?

O feito de que en dous anos xa
teñamos 120 asociados quere dicir
que hai xente preocupada e o que
máis me gusta é que son moitos os
mozos que se apuntan ao proxec-
to. Temos, por exemplo, un grupo
de música tradicional composto
por rapazas que se chama Buxos
Verdes que chegaron un día pedin-
do integrarse no Instituto. 

¿Que proxectos teñen a
curto prazo?

O inmediato é colaborar na ce-
lebración do Día das Letras Chai-
regas que son uns festexos que se
clausuran o 21 de marzo. Este ano
dedícanse a Darío Xohán Cabana
despois de celebrar en edicións
anteriores a Manuel María, Agus-
tín Fernández Paz e Xosé Chao
Rego. Organizaremos unha mesa
redonda sobre a súa obra.♦

Nº 1.070
Do20 ao 26
de febreiro
de 2003 Din algúns que non é

que os EE UU non te-
ñan razón no do Irak,

senón que se explican mal.
Dan ganas de crelo, despois
de oír como Jeb Bush se re-
fería á “República españo-

la”. Sen embargo, aí está a
potencia norteamericana en
medios de comunicación: os
mellores cineastas, os me-
llores publicistas e os me-
llores telepredicadores.
¿Non será que é difícil con-

vencer a xente de que para
acabar cunhas células terro-
ristas hai que bombardear
un país, desde 3.000 metros
de altura, destripando todo
o de debaixo, señan nenos,
gatos ou soldados?♦
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Prensa e
opinión
pública
XOSÉ RAMÓN POUSA

Co  Prestige,coa gue-
rra de Bush agora,
comprendemos moi-

to mellor a importancia de
que os medios de comuni-
cación, tanto públicos co-
mo privados, estean en bo-
as mans. Acontecementos
extremos como os que es-
tamos a vivir marcan as di-
ferencias e fan estoupar as
contradicións entre fórmu-
las máis partidistas que ide-
olóxicas e estratexias  co-
merciais viciadas polo peso
do diñeiro público. Os me-
dios de comunicación, a
prensa en particular, nunha
sociedade democrática é a
única arma para a constru-
ción do imaxinario colecti-
vo dun pobo. E os galegos
temos importantes déficits
neste terreo.

Para a maioría das na-
cións, especialmente para
aquelas que teñen unha tra-
dición democrática máis
longa, a prensa segue a ser
o factor determinante para
a formación da opinión pú-
blica e da expresión demo-
crática de sociedades plu-
rais. 

No caso da guerra per-
soal de Bush contra o Irak,
Europa está a vivir un mo-
mento de reafirmación que
sorprende pola súa vitalida-
de e que pode dar ó traste
cos planos americanos e,
sen dúbida, con políticos
como Aznar e Blair enfron-
tados cos seus propios vo-
tantes. Na formación desta
opinión pública europea ten
moito que ver o sistema de
medios como canalizadores
do sentir xeral. Unha das
características da Unión
Europea, marco no que es-
tamos inseridos para ben ou
para mal, é a riqueza e a
pluralidade dunha conso-
lidada prensa diaria con
1.124 cabeceiras xornalísti-
cas  que sacan á rúa case 80
millóns de exemplares que
son lidos por máis do 62%
da poboación.

Na propia UE existen
fondas diferencias. Dende
os países nórdicos que aca-
dan medias de lectura supe-
riores aos 400 exemplares
por mil habitantes , pasan-
do polo Reino Unido ou
Austria, en torno aos 300
exemplares, o Estado Espa-
ñol que a penas supera os
107 exemplares por mil ha-
bitantes e Portugal e Grecia
que pechan a lista con valo-
res de 68 e 64 exemplares,
respectivamente. A lectura
de prensa é todo un indica-
dor do nivel socioeconómi-
co dos pobos que confor-
man Europa. En Galicia es-
tamos en torno aos 103
exemplares, pero temos
outros déficits, fundamen-
talmente éticos e idiomáti-
cos, que é preciso superar
para que o estado de derei-
to funcione.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.
1,75 euros.

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
O
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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

Xosé Mª Felpeto
‘A Terra Chá é un universo cun idioma propio’

A.N.T.




