
FRANCISCOVÁZQUEZ VÉN DE CHAMAR
nada menos que prevaricadores á maioría
dos alcaldes galegos, varios deles do seu
propio partido, por sufragar, segundo el, os
autobuses de Nunca Máis a Madrid. Días
antes, o mesmo Vázquez insultara a esta
mesma plataforma, en cuxos actos partici-
paron na capital, e desde lugar visíbel, os
responsábeis políticos directos do alcalde
coruñés: Touriño e Zapatero. Por suposto o
asunto non acaba aí. Esta semana tamén,
Vázquez increpou a profesionais da cadea
Ser alcumándoos de “nacionalistas”. Din
que Vázquez “sempre foi así”, mais non
cabe dúbida de que ultimamente elevou o
diapasón das súas amenazas e non parece
descarreirado pensar que esta súa campaña
coincide coa recuperación das relacións
entre os dous partidos da oposición. Neste
marco, o BNG parece obrigado a esixirlles

aos socialistas unha clarificación. Non é
admisíbel, desde este punto de vista, que
Touriño se dedique, un día si e outro tamén
a lanzar balóns fóra e a falar da “pluralida-
de” do seu partido, nun alarde patético de
como todo un secretario xeral agacha a ca-
beza, e menos aínda que Blanco e Zapate-
ro saian en apoio de Vázquez e da direc-
ción galega simultaneamente. É este, non
cabe dúbida, un problema do Partido So-
cialista. Pero tamén dos nacionalistas se de
verdade queren chegar a un pacto. Moi mal
farían ambos, pero sobre todo o BNG, se se
deixa arrastrar a calquera entendemento ou
alianza sen que antes o PSdG tome unha
postura nidia ao respecto. ¿Acaso é imaxi-
nábel ou viábel un goberno de ambos cun
Vázquez de dinamiteiro? Acordos si, pero
non con Vázquez. A decisión está nas mans
de Touriño e Zapatero.♦
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A vida de Avilés transcorre por un territorio fascinante onde a
imaxinación e a aventura se confunden.
Coinciden nel a ansia por coñecer
coas conviccións profundas que
lle dan sentido ó ser humano.
Velaquí o segredo deste libro que
nos ofrece, a xeito de intelixente
relato, o seu amigo persoal e
biógrafo Xosé Mª Álvarez Cáccamo.

Xosé María Álvarez Cáccamo
Vida de Antón Aviles de Taramancos

GALIZA DESBORDA
MADRID

Perto de medio millón de persoas, en boa
parte chegadas de Galiza a bordo de mil
autobuses, centos de coches particulares,

tren e avión, manifestáronse na capital
española contra a incompetencia e o

abandono do Goberno.
A resposta galega

sorprendeu a todos os
líderes políticos

estatais.

Fraga
afirma que
‘mataría
por Galiza’

(Páx. 13)

PACO VILABARROS



“Aquí está o xérmolo da Galiza
do futuro”, afirma Anxo Quinta-
na. A Galiza da resignación é al-
go que que queda atrás, emerxe a
Galiza cidadá”, declara Antón
Louro. O político nacionalista e o
socialista coinciden en que as
protestas promovidas por Nunca
Máis teñen un fondo calado so-
cial que remexe as estruturas so-
ciais galegas. Sorprendentemen-
te, non está lonxe desta apre-
ciación o vicesecretario do PPdG
e conselleiro do Medio Ambien-
te, Xosé Manuel Barreiro, cando
afirma que en Nunca Máisse ato-
pa “o verdadeiro motor de Gali-
za, sendo a mostra do elevado ni-
vel de conciencia cidadana”.

“Existe un factor psicolóxico
de éxito das mobilizacións e de or-
gullo do que somos capaces como
povo que pode derivar nun cambio
social de dimensións tales que non
é comparábel a ningunha outra
etapa da nosa historia recente”,
afirma o historiador Bieito Alonso.

A manifestación do 1 de De-
cembro en Compostela foi o pri-
meiro aldabonazo. A xente partía
con carrraxe cara a capital de Ga-
liza pero tamén, moita dela, co
temor a “cantos seremos”. Había
medo a non estar a altura das cir-
cunstancias. Así o recoñecen, so-
bre todo, os máis militantes. 

Centos de cidadáns ían berrar
de impotencia fronte ao desleixo
dos gobernantes e atopáronse
cun movimento social que os le-
vou a incorporarse ou retomar o
activismo social. Son moitos os
que así o recoñecen. Xente que
levaba anos e anos sen militar
políticamente. Moitos destes ca-
dros en excedenciasumáronse
entusiastas a Nunca Máis. 

A súa aportación axudou lo-
go a organizar as manifesta-
cións do 18 de decembro  en to-
da Galiza que foron as maiores

da história en cidades como
Pontevedra. Virían despois a
manifestación do Día de Reis en
Vigo, a cadea humana dos esco-
lares na Costa da Morte, os con-
certos expansivos de Burla Ne-
gra, a manifestación no Ferrol, a
da Coruña, cunha mensaxe de-
cidida contra a emigración....
Centos de actos todas as sema-
nas, para concluír coa “toma de
Madrid”. Unha toma pacífica,
leda, chea de humor que foi un
encontro cos outros pobos do

Estado que loitan tamén pola li-
bertade: a data tiña un forte sim-
bolismo, o 23-F, cabodadano do
golpe de Estado de Tejero.

Unha fase nova

Moitos nacionalistas, mesmo dos
que levan tempo retirados da mi-
litancia activa, sosteñen que “o
que está a ocurrir é o froito de
anos e anos de traballo e autoor-
ganización”. Algúns ollan o que
está a pasar como que o seu es-

forzo da mocidade non foi de bal-
de. Síntense enfóricos e queren
continuar coas mobilizacións.

Hai quen pensa nunha mani-
festación contra a manipulación
dos medios públicos. Outros pre-
tenden que o 17 de maio, Día das
Letras Galegas, volte a ser un al-
dabonazo na conciencia na-
cional. Algúns están tan “lanza-
dos” que pretenden ir a Bruxelas
nunha grande manifestación.

De momento, Nunca Máis ten
programado unha manifestación

para o 16 de marzo na Costa da
Morte para protestar contra a mar-
xinación que sufre nos planos dos
gobernos a zona máis afectada.

Ao peche desta edicción a
Coordinadora de Nunca Máis
reunida en Compostela está a
disctuir e programar o que esta
organización será nas próximas
semanas. Unha das súas vocei-
ras, a cantante Uxía Senlle, re-
coñece que “as mobilizacións
están a dar o seu froito”, pero
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¡NUNCA M IS!

Estuda novos modelos de actuación e organización 

Nunca Máis comeza unha nova xeira 
A. EIRÉ - P. BERGANTIÑOS - M. BARROS - E. ACUÑA

Semella que a manifestación de Madrid fose o “non vai máis de Nunca Máis”. Tanto que xa
andan moitas preguntas a circular: ¿Qué vai ser de Nunca Máis?, ¿ten data de caducidade?,
¿vai aguantar ata as municipais?, ¿non morrerá de éxito? e, sobre todo, ¿para que valen estas
enormes mobilizacións? Trataremos de aclarar estas preguntas coas voces dos protagonistas.

Pancarta de cabeza da manifestación de Madrid.                                                                                                                                       Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



non quer pasarse de optimista.
Considera que é necesaria ta-
mén a autocrítica e, sobre todo,
“reflexionar fondamente nos pa-
sos seguintes que se queren dar,
mesmo organiza-
tivamente”. Diri-
xentes que levan
tres meses dedi-
cados a Nunca
Máis consideran
que é hora de re-
tomar as súas la-
bores profesio-
nais.

Algúns do no-
vos pasos xa están
encamiñados. Co-
mo a rodaxe dunha
película, exposi-
cións, unha carpa
monumental para
actos... As accións
non van faltar, pero daráselle espe-
cial importancia á comunicación e
a información, con charlas, confe-
rencias e a edición dun periodico
propio que viu a luz esta mesma
semana. Tamén se editará diverso
material. Nunca Máis podería do-
tarse dunha estructura que, sen
perder o asemblea-
rismo, funcione
máis en comisións,
integrando a secto-
res técnicos ata de
agora con pouca
proxección públi-
ca. Tamén se pode-
ría dotar dunha
maior estrutura or-
ganizativa, desa-
parecendo a xestora e creando un-
ha dirección efectiva con respon-
sabilidades individuais.

Moito que facer

Para Antón Louro, “Nunca Máis
aínda ten moito traballo que fa-
cer”, pero négase a que se confun-
da o seu papel co dos partidos po-
líticos. Anxo Quintana afirma que
Nunca Máis “será o que a plata-
forma decida, é autónoma e ma-
dura. Naceu como un movimento
de repulsa e está a cumplir coa súa
laboura admirabelmente”.

Ambos políticos coinciden
cos voceiros de Nunca Máis en
que aínda hai moito que reivindi-
car: “Non saben que queren fa-
cer co barco. Non existen planos
de emerxencia para outra catás-
trofe. Nin de recuperación da
costa. Vai seguir o mesmo mode-
lo de transporte. O Plano Galiza
non ten plazo nen orzamento...

E, sobre todo, aínda non se depu-
raron responsabilidades”.

Tamén coinciden varios dos
membros máis activos de Nunca
Máis en que “non existen sínto-
mas de saturación na resposta so-

cial. Somos nós
quen temos que
atemperar á xen-
te. Pero non que-
remos pasar páxi-
na. Queremos sa-
ber a verdade.
Quedan aínda
moitas cousas por
facer. Temos que
conseguir dimi-
sións”.

“Nunca Máis
segue a ser un re-
ferente funda-
mental. Ten que
seguir a movili-
zar e a presionar,

esixindo responsabilidades con
medidas de presión ata conseguir
un plano de recuperación que se-
xa real, con prazos e orzamen-
tos”, afirma Xesús Seixo, o se-
cretario xeral da CIG.

Hai quen propón mesmo usar
a Nunca Máis electoralmente. O

coordinador da
Executiva do BNG,
Anxo Quintana
considera que
Nunca Máisestá
a conseguir “im-
portantes modi-
ficacións estru-
turais na socie-
dade galega e
debería seguir

na mesma liña de traballo”.
“As forzas políticas teñen

que coller a bandeira e darlle
corpo político e alternativa a es-
te movimento”, afirma Antón
Louro, secretario de organiza-

ción do PSdG-PSOE. ¿Que alter-
nativa? Louro contesta que “ante
os conflitos do PP e a súa deixa-
ción de goberno, é necesaria a al-
ternancia política”. Unha alter-
nancia que pasaría por unha
entente entre socialistas e na-
cionalistas, mesmo para conse-
guir o adianto eleitoral.

Algúns alcaldes nacionalistas
teñen medo a que, coa militancia
volcada no traballo de Nunca Máis,
non sexan capaces de explicarlle á
cidadanía os seus logros de xestión
que, pensan, será o que ao final ver-
dadeiramente dará votos.♦

Nº 1.071 ● Do 27 de febreiro ao 5 de marzo de 2003 ● Ano XXVI

Vén da páxina anterior

Nestes tres meses de andaina, Nunca Máisdemos-
trou a súa eficacia, tanto no plano reivindicativo
como no aspecto psicolóxico, dotando á cidadanía
dun instrumento imprescindíbel para superar os
efectos da catástrofe. A súa capacidade de autoor-
ganización, da que son boa proba as multitudina-
rias mobilizacións, mostra tamén a súa conexión
coa sociedade galega.

Agora está ante unha nova fase. Pasar unicamen-
te da etapa reivindicativa (aínda necesaria, toda vez
que non se cumpriron as súas demandas) á da cons-
trucción. Tanto BNG coma PSdG-PSOE, e mesmo o
PPdG, recoñecen que, nas mensaxes da platafor-
ma, asumidas pola grande maioría da poboación,
hai explícito un claro carácter de reivindicación

nacional máis ou menos elaborado politicamente.
Desde hai anos, sobre todo no nacionalismo,

vense falando de “meter máis pobo na organiza-
ción”. Non se trataría de utilizar ou vampirizar elec-
toralmente a plataforma ou os seus iconos mediati-
cos, senón de aproveitar esa capacidade de resposta
social para conformar unha alternativa ao goberno
actual. Os movementos sociais, cando son tan am-
plos, non poden quedar desinflados coma unha vin-
cha despois de morrer de éxito sobrevoando os ceos
da crítica. As organización políticas teñen a obriga
de integralos, de dotalos dunha expresión, dun cor-
pus político e organizativo que posibilite a súa capa-
cidade transformadora. Só así serán capaces de tras-
cender ao momento histórico.♦

“Este movimento social é im-
pensabel se non ollamos  cara
atrás e percibimos o forte des-
contento social, presente xa
cando o das vacas tolas. Galiza
xa estivo á cabeza das mobili-
zacións contra a LOU e na fol-
ga xeral. É un movimento,
ademais, que, dalgún xeito, se
está a dar a nivel mundial”,
afirma o sindicalista e estudo-
so dos movimentos sociais
Manuel Mera.

Pero aquelas grandes mo-
vilizacións, as maiores e máis
dinámicas do Estado, semella-
ba que quedaran en nada, non
callaron políticamente. ¿Pasa-
rá o mesmo con Nunca Máis?

“Se facemos caso ás sonda-
xes, o primeiro
aviso darano as
municipais, dous
anos antes que as
eleccións auto-
nómicas podan
colocar ao PP na
oposición”, afir-
ma o ex presi-
dente da Xunta
Xosé Luís Ba-
rreiro Rivas.

“Os teóricos
do PP farían ben
en contemplar
que o seu partido
está ao final dun
ciclo; final pre-
visto para dentro
dun tempo, pero que o Prestige
acelerou”, escribe o analista Xa-
vier Sánchez de Dios, que ocu-
para o posto de responsábel de
comunicación da Xunta co PP.

O profesor Barreiro consi-
dera que “os manifestantes es-

tán entrando nunha nova fase,
na que, conscientes do nulo
caso, que lles fan, apontan
agora cara unha malleira elec-
toral exemplarizante”.

Sexa como fora, o PP anda
á procura de como encaixar es-
te forte movimento social e
máis desde a manifestación de
Madrid, fixo mudar de parecer
á dirección estatal do partido. 

O acoso destes últimos que
non pudo esnaquizar a Nunca
Máis, trocouno agora o PP en
declaracións conciliadoras
querendo a achegarse á plata-
forma de novo. Se Xosé Cuiña
afirmou que “eu tamén son de
Nunca Máis”, agora Xosé Ma-
nuel Barreiro considera que é

mellor que exis-
ta Nunca Máis
pois “se da ma-
rea negra non
saise a platafor-
ma, malo”. Ata
Fraga considera
que “Galiza saiu
reforzada ante
España e ante
Europa” por
mor do movi-
mento social.

“Á marxe do
que pase nas
m u n i c i p a i s ,
mesmo se o PP
sofre un desca-
labro, seguirá a

gobernar en Madrid e o pro-
blema do Prestigesegue a es-
tar aí se non dan garantías
dun verdadeiro plano de recu-
peración social e medioam-
biental para Galiza”, afirma
Xesús Seixo.♦

O PP muda de estratexia
e pretende achegarse
a Nunca Máis

¡NUNCA M IS!

A cantante Uxía Senlle diríxese aos manifestantes na Porta do Sol.

O PP decide
achegarse de novo
á plataforma,
despois de
fracasar na súa
campaña
de acoso

Máis alá das mobilizacións
E. EIRÉ

X.M. Beiras, Emilio P. Touriño, Xesús Seixo e Anxo Quintana nun momento da marcha.

‘Nunca Máis,
aínda ten moito
que facer e
que reinvindicar.
É moito o logrado,
pero tamén temos
que ser autocríticos”
UXIA SENLLE

Todos os partidos
ollan Nunca Máis
como
a ‘Galiza do futuro’



A de Madrid volveu ser, co-
mo todas as mobilizacións
que desatou o desastre do
Prestige, unha manifestación
sen precedentes na nosa his-
toria. Milleiros de persoas
viaxaron á capital do estado
en autobús, avión, tren e co-
ches particulares para en-
cher de contido reivindicati-
vo e crítico a capital do Esta-
do e protagonizar un exercicio
de dignidade cando se cum-
pren 100 días da catástrofe. 

Pancartas e berros, traxes de
voluntarios e mascarillas, can-
cións e disfraces, barcos e para-
guas inzados de lemas, gaitas,
pero tamén milleiros de bandei-
ras de Nunca Máise galegas
que desde o mencer tinguiron
de negro , azul, branco e verme-
llo, os arredores de Atocha e do
Museo do Prado. Ata as figuras
da Cibeles e o Neptuno, que
presiden dúas das fontes máis
emblemáticas da cidade, ousa-
ron empuñar o emblema da Pla-
taforma. De novo o inxenio e a
imaxinación, e unha boa dose
de humor e esperanza, impreg-
naron a demanda de responsa-
bilidades e solucións.  E o 23-F
Madrid, como enunciaban moi-
tos, “falou galego”.

“Esta é a Marcha da Digni-
dade –explicou ao seu remate
Manuel Rivas. De entre as aves
petroleadas, rescatamos o pa-
trimonio máis valioso dun po-
bo: a libertade e a dignidade”.
O escritor subliñou  que o o
Goberno actuou “mal, tarde e a
rastras “ e que o perigo segue
existindo porque só no mes de
xaneiro 150 buques con mer-
cancías perigosas e máis de
quince anos de antigüedade
atracaron en portos españois”.
Rivas enunciou ademais o pa-
quete de medidas de preven-
ción e de seguridade  marítima
que demanda Nunca Máis“pa-
ra defender o mar frente aos
lobbies” e esixiu, no nome da
Plataforma, unha solución de-
finitiva para o barco, a limpeza
completa do litoral e do mar,
que “non se xogue á ruleta ru-
sa coas axudas aos sectores
afectados” e un verdadeiro
“Plan Galicia” con plazos e
asignacións de recursos.

Á voz do escritor, sumáron-
se a dos representantes do sec-
tor concretamente a do patrón
maior da confraría de Ogrobe,
Francisco Iglesias e a da presi-
denta da Asociación de Maris-
cadoras de Cabo de Cruz, Ester
Rivas, que quixeron dirixirse
aos participantes en galego.
“Galiza non comunga con rodas
de muiño”, dixo Ester Rivas
despois de criticar o Plan Gali-
za “que só recolle vellas reivin-
dicacións que de xustiza lle co-
rresponden ao noso país” e pre-
guntouse “¿onde están as ver-
dadeiras solucións?” nunha das
intervencións que máis gustou a

moitos dos que viaxaron ata
Madrid.  A mariscadora lem-
brou as palabras nas que Caste-
lao no Congreso dos Deputados
o 28 de maio de 1933 denuncia-
ba a actuación dos poderes pú-
blicos polo atraso e discrimina-
ción da nosa terra. Unhas ver-
bas que, segundo defendeu,
“podemos decir hoxe mesmo”.

“Vimos pedir o que é xus-
to”, indicaba Iglesias un dos
tres representantes do sector
que se puxo en folga de fame
para pedir máis medios. “De-
mandamos un futuro de digni-
dade co noso traballo e non co-
mo eternos recolectores de cha-
papote porque o nosos futuro
non pode ser a xubilización ou a
reconversión” explicou. Tamén
un voluntario catálán, cunha ca-
misola na que se podía ler “Vo-
luntarios, SOS, Muxía” e que
acudiu á costa hai xa tres meses
deitou a mensaxe de que se se-
guen necesitando mans amigas
para loitar contra o fuel e que a
verdadeira axuda para os des-
prazados arbítrana os veciños,
non a Administración. “A socie-
dade está escribindo en letras
brancas sobre negro unha das
mellores páxinas da historia”.

Partidos, sindicatoss e
ecoloxistas

Cos lemas “Queremos coñecer
a verdade” e “Esiximos res-
ponsabilidades” detrás da pri-

meira pancarta da cabeceira si-
tuáronse os membros da coor-
dinadora de Nunca Máis con
voceiros e patróns maiores de
varias confrarías pertencentes
á Plataforma e os artistas que
interviron ao remate. Na se-
gunda pancarta e co lema “Me-
nos propaganda e máis com-
promisos para a recuperación
do noso país” foron os repre-
sentantes dos sectores afecta-
dos: confrarías, asociacións de
mexilloeiros, mariscadores,
naseiros, subhastadores, co-
mercializadores, así como os
responsábeis da sección de mar
dos sindicatos CIG, UGT e
CCOO. E en terceiro lugar aso-
ciacións ecoloxistas como Fe-
deración Ecoloxista Galega,
ADEGA e Ecologistas en Ac-
ción detras da pancarta na que
podía lerse Nunca Máis en to-
das as linguas do Estado.

Tal e como estaba previsto
entre a segunda e a terceira pan-
carta situáronse representantes
de cada unha das formacións
políticas e sindicais que apoia-
ron a manifestación. Entre eles
Xosé Manuel Beiras, Anxo
Quintana e Francisco Rodrí-
guez e os alcaldes de Vigo, Lois
Castrillo e Pontevedra, Miguel
Anxo Fernández Lores (BNG),,
José Luís Rodríguez Zapatero,
José Blanco e Emilio Pérez
Touriño (PSOE), Gaspar Lla-
mazares (IU), Margarita Uria
(PNV), Pere Macías (CiU), Be-

goña Lasagabaster (EA), José
María Mendiluce (Verdes), Xe-
sús Seixo da CIG, Cándido
Méndez de UGT,  José María
Fidalgo, CCOO e unha delega-
ción do Goberno vasco.

O alento democrático

En galego tamén pechou a súa
intervención Manolo Rivas
que indicou que o único alento
que hai detrás de Nunca Máisé
o alento democrático. “Teñen
que asumir dunha vez que Ga-
liza espertou”, dixo, que “xa
non ten prezo”, que “non so-
mos un país de servos” e que
“queremos sacudirnos de vez
do nepotismo, o caciquismo e
o clientelismo que teñen entan-
garañada á nosa terra, que ato-
ran a súa prosperidade, creati-
vidade e esperanza”. 

Uxia Senlle, que cantou ao
final acompañada do músico
de Berrogüeto, Anxo Pintos,
encargouse de explicar que a
plataforma “cívica , aberta e
democrática” é un “movemen-
to de afectados no que partici-
pan máis de 300 colectivos en
defensa do mar”. No palco
dous cartaces lembraban a
Man, un deles co lema “esta-
mos seguros de que rescatare-
mos a verdade” e o acto rema-
tou, pasadas as catro da tarde,
cun apoteósico “Miña Terra
Galega” de Siniestro Totalpor
megafonía.♦
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X. ENRIQUE ACUÑA

Alberto
Alberto Sánchez era
panadeiro en Vallecas. Logo
foi o escultorrojo por
excelencia. Os doce metros
da súa escultura de 1937 “El
pueblo español tiene un
camino que conduce a una
estrella”  reconstruíronse de
novo ante o Museo Reina
Sofía. A bandeira de Nunca
Máis tamén os abrazou.

Anarquistas
Os anarquistas paseaban
cómodos coa bandeira de
Galicia tinxida de negro.
Saben que a súa bandeira
en orixe era a vermella.
Logo quedou enloitada
polas mortes obreiras e deu
en negro para sempre. 

Aneis
Os que non lle caeron a
Xosé Luís Veiga. Concelleiro
encargado de
desenvolvemento
empresarial en Pontevedra,
foi un dos moitos que se fixo
cargo dun autobús. Xa
piqueteara para pechar
Continente na folga xeral do
20-X.

Anos 
Os que facía que no te vía.
Frase repetida por mil.

Arcos de
Valdevez
Aparecía rotulado nun
autobús. Desta vez non eran
emigrantes minhotos cara a
Europa. Era un dos
contratados en  Portugal
pola CIG.

Arxentina
É o país onde naceron
Federico Luppi e Juan
Diego Botto. A presencia
física de Luppi era en si
mesma toda unha
manifestación. 

Autobús 
O de Vilagarcía que
quedou sen luces en
Allariz. Precisamente. Xa
se vían en terra cando
pasou o autobús vasoira
vacío que armaran os de
Pontevedra. Pepe Castro
Ratón respirou.

Bandeira
A que alguén propuña
cambiar xa. Se as bandeiras
se forxaban nos campos de
batalla, a negra e celeste xa
ten acreditada a súa
lexitimidade histórica. “Pero
poñéndolle unha estrela
vermella”, insistíu alguén de
contado.

Medio millón de persoas maniféstanse pedindo responsabilidade

Nunca Máis saca músculo en Madrid

Dous modelos musculados facíanse fotos cos asistentes ao comezo da manifestación.                                           XAN CARBALLA

23-F / A-Z



Segundo os cálculos de ANT, o
número de participantes cubriu
por dúas veces o percorrido de
máis de tres quilómetros entre
Atocha e a Porta do Sol. Esta pra-
za estivo ateigada de xente duran-
te as tres horas que tardaron en

chegar ao quilómetro cero os re-
presentantes de Nunca Máis. Ini-
cialmente estaba previsto que a
manifestación percorrese unica-
mente un dos carris do Paseo do
Prado pero os asistentes ocuparon
desde o inicio da marcha o ancho

desta avendida e da rúa de Alcalá. 
Ante as previsións de asistencia

e as dificultades que podía ter a ca-
beza da manifestación para cubrir
todo o percorrido, os organizadores
decidiron, na véspera, adiantar a sa-
ída das pancartas que encabezou a

coordinadora de Nunca Máisata a
praza de Neptuno. Aínda así, ao
servicio de orden non lle foi doado
abrirse paso entre a multitude e mi-
lleiros de manifestantes mobiliza-
ronse por diante da cabeceira e da
carroza de Burla Negra.♦
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Carallo
Un home levaba escrito
nun cartón: ¡Vai ao carallo
Don Pelayo!

Cascorro
Ata o Rastro estendíase a
manifestación.
Alí, ostenta un heroe
español que lle deron
estatua por usar en Cuba
armas de destrución masiva.
Queimou con chapapote os
patriotas cubanos.

Chofer
A grandiosidade da flota
de autobuses foi tal que
moitos dos que os guiaban
sabían máis do transporte
escolar polas parroquias
que da M-30. Alí estaban o
Estado Maior de Nunca
Máis para dicirlle:
Saída 10 e xa estás en
Atocha. 

Comba 
Quen dixo que a TVG non
estaba en Madrid.
Estaba media Rías Baixas,
media Terra de Mirandae
moitas Mareas Vivas.
Tamén Comba Campoy
enchendo de bágoas negras
a rúa de Alcalá.

Comisaría 
A de Huertas.
Alí na porta catro policías
de miranda e lareteo.
Achégase unha moza e
dilles. ¿Non me deixarían
entrar a mexar? Entrou.

Cu
A primeira palabra
galega que pronunciaron na
súa vida os madrileños foi
de seguro máis.
A segunda, sen dúbida,
cu. Co escatolóxico berro
de ¡con este goberno imos
de cu!

Escoltas
Un de Marín fixo máis
escandaleira que os propios
Xaragallo Mangallo da súa
terra. Axudado dunha cana
de pescar puña de fondo,
cando os políticos estatais
eran entrevistados, a
enseña plástica de
Nunca Maís.
Un escolta de goberno
vasco, con pinganillo e
todo, axudaba no labor.

Exilio
Mariví Villaverde ten 80
anos. Filla do alcalde
republicano de Vilagarcía,
coñeceu a represión da
guerra do 36 e o exilio.
Tiña que estar e estivo. De
feito é sempre a primeira.

Fregona
Na recepción dun hotel da
praza de Ramales alguén
pediu algo do que pendurar
a bandeira de Nunca Maís.
Ao pouco apareceu no pao
dunha fregona sen estrear e
perfectamente grapada.
“Son asturiano”, díxolle o
recepcionista. 

Ao compromiso que desde un
primeiro momento adoptou coa
catástrofe do Prestige o mundo
da cultura galega, sumáronse
en Madrid un nutrido grupo de
artistas españoles implicados
tamén na plataforma contra a
guerra. Luis Tosar e Juan Die-
go Botto foron os encargados
de ler o manifesto da Coordi-
nadora de Madrid “Todos so-
mos Nunca Máis”. Pediron di-
misión e denunciarona incom-
petencia e manipulación na
xestión, así como  a campaña
contra Nunca Máisao tempo
que fixeron súas as demandas
da plataforma, entre o dereito a
unha información veraz. Reite-
radamente a xente amosou ta-
mén co berro de “televisión
manipulación” a súa disconfor-
midade co seguimento mediá-
tico da catástrofe. Incluso ante
os apupos un equipo de TVE
tivo que marchar incomodado
da praza de Cibeles.

Do mundo do cine e do tea-
tro español puidose ver a Fede-
rico Luppi, Javier Bardem, Jose
Luis Cuerda, Javier Cámara,
Tristán Ulloa, Guillermo Tole-
do, Gonzalo de Castro, Juan

Echanove, Xabier Elorriaga,
Antonio Resines, Pastora Vega
ou Inmanol Arias.  Ou outras

caras coñecidas como Lucía Et-
xebarria, Miguel Rios, Ana Be-
lén, Cristina  del Valle (ex

Amistades Peligrosas) ou o dúo
Amaral que interpretou tamén o
tema Rosa de La Paz.♦

O número de manifestantes cubriu por dúas veces o percorrido

Bardem, Juan Diego Botto, Amaral e moitos outros

De esquerda a dereita, os actores Juan Diego Botto, Luís Tosar e Javier Bardén.

“Dimisión” foi xunto coa de
“Nunca Máis” unha das consig-
nas que máis se escoitou durante
a manifestación. “A confianza
básica rompeuse desde o mo-
mento no que rexeitaron siste-
maticamente a apertura dunha
investigación”, explicou en re-
ferencia ao Goberno central e
autonómico Manolo Rivas que
pediu nomeadamente a renuncia
de Fraga e de Álvarez Cascos.
“Os votos non son para avalar a

incompetencia, non son para ata-
car ou difamar ou menosprezar
aos cidadáns” engadiu para logo
indicar que “non poden ter outra
oportunidade para facer o mes-
mo”. Tamén a Coordinadora de
Madrid Todos somos Nunca
Máis pediu a dimisión dos res-
ponsabeis políticos e nomea-
damente a de Fraga, Raxoi, Cas-
cos, Jaume Matas e Loyola de
Palacio por “absoluta deixación
de responsabilidades”.♦

‘Os votos non avalan
a incompetencia’

Na manifestación destacou a ini-
ciativa de Burla Negra que trans-
formou un trailer nun Prestige a
piques de afundirse. Sobre el un
grupo de actores galegos parodia-
ban aos responsábeis do Goberno
central e autonómico con pinta de
piratas. Pola megafonía, temas ao
estilo chapapote mixou incomte-
petents que panda de incompe-
tentes con música de Guantana-
mera. A montaxe por megafonía
incluía a ritmo de música electró-
nica algunhas frases tristemente
famosas de gobernantes e afecta-
dos. O “buque pirata” serviu de
palco ao chegar á Porta do Sol. 

Ao seu redor pilotaba un zan-
cudo unha motocicleta vella co
cartel de remolcador e un grupo
de persoas vestidas de voluntarios
animaban a marcha cos artefactos
que os mariñeiros utilizaron para
sacar fuel do mar. Entre os prota-
gonistas Miguel de Lira –no cabe-
zudo de Fraga–, Victor Mosquei-
ra, Patricia Vázquez, Candido Pa-
zó, Goldi e Xesus Ron, entre ou-
tros. Nas manifestación tamén
participaron outros actores gale-
gos como Maria Bouzas, María
Pujalte, Celso Bugallo, Pepe Pe-
nabade, Ernesto Chao, Tete Del-
gado ou Morris.♦

Parodia do Goberno
a bordo do Prestige



Centos de miles de gargantas
atronaron Madrid cos berros
de “Nunca Máis” e “dimisión”.
Todo cuberto por unha marea
negra e azul onde as gaitas, as
pandeiretas, os globos, as pan-
cartas, as cancións, os disfra-
ces máis imaxinativos e artilu-
xios inimaxinábeis fixeron do
23-f  a gran festa reivindicativa.

A primeira hora da mañá come-
zou a encherse Madrid de gale-
gos, asturianos, cántabros e vas-
cos, pero tamén de cataláns, do
Levante e de Andalucía. Todos
quixeron participar na manifes-
tación máis numerosa das que se
ten celebrado dende a catástrofe
do Prestige, para esixir responsa-
bilidades e pedir dimisións do
xeito máis orixinal e ruidoso.

A medida que ían chegando
os autobuses regueiros de perso-
as dirixíanse coas súas pancartas,
disfraces e bandeiras, desde dife-
rentes partes da cidade cara Ato-
cha, cantando xa as súas consig-
nas, nunha sorte de pequenas
manifestacións improvisadas. O
preludio da gran mobilización. 

Pero tamén no metro se pre-
sentía que ía acontecer algo im-
portante. Moita xente, carteis coa
foto de Raxoi coa lenda “cento
por cento mentireiro”, bandeiras
de Nunca Máis, mochilas, inquie-
tude, gaitas, xente vestida co ca-
racterístico mono branco dos vo-
luntarios tiñan tomado o subterrá-
neo. Ondeadas de persoas que
non deixaron de ateigar Atocha e
a Praza de Neptuno ata as doce. 
A rúa era unha verdadeira marea
humana. Xente de todas as idades
eprocedencias. Ikurriñas, bandei-
ras nacionalistas, anarquistas, de
todos os sindicatos e partidos pe-
ro tamén globos, paxaros de plás-
tico ou tendais con traxes man-
chados de chapapote puxeron a
nota de cor entre os berros de “is-
to nos pasa por un goberno facha”
e “dimisión”. Pero tamén peque-
nos barcos de cartón que simboli-
zaban o afundimento, unha serea
coa imaxe dunha praia chapapo-
teada sobre a frase “pequenos fií-
ños de fuel” ou pequenos grupos
con narices de pallaso negras.

Un par de culturistas aprovei-
taron a ocasión para lucir muscu-
latura mentres abrazaban bandei-
ras de Nunca Máis. Un grupo de
mozas batía incensantemente uns

pucheiros vellos diante do Museo
do Prado. Un mimo todo vestido
de negro foi paseado enriba dun-

ha plataforma sobre os ombreiros
dos seus compañeiros e na actua-
ción de Uxía Senlle, coa colabo-
ración de todos, desprazouse pola
beira do palco. Imaxes curiosas
que non deixaron de sucederse
durante todo o recorrido.

Entre cancións que coreaban o
retrouso “incompetencia”, e os be-
rros “O bote do chapapote para o
do bigote”, “Plan Galicia 2003.
Odisea en el Despacio” ou “Aznar,
se queres petróleo limpa chapapo-
te” escoitábanse os ladridos da xen-
te enfurecida e irónica desafogando
“a súa carraxe polas esquinas”.

A gran festa reivindicativa

Sen perder o seu carácter reivin-

dicativo a mobilización conver-
teuse nunha gran festa, na que
houbo espacio para o “non a
guerra”. As gaitas, as pandeiretas
e os tambores animaron e fixe-
ron bailar a un Madrid onde fun-
damentalmente se falaba galego,
como proclamaban orgullosos os
centos de miles que se traslada-
ron dende aquí. O colectivo Eco-
loxistas en acciónpreferiu as en-
xordecedoras tracas para mostrar
o seu desacordo. Tres demos
eran os encargados de prender a
pólvora mentres o resto agardaba
para correr entre o fume da com-
bustión, como se de un asalto se
tratase.

Pero tamén imaxes arrepian-
tes onde se mostraban os efectos
da catástrofe. Despois de ter es-
tado limpando en Fisterra duran-
te quince días, un francés vestido
cun traxe de voluntario total-
mente manchado de chapapote,
portaba nunha cruz dous paxaros
mortos polo fuel, a xeito de vía
crucis. E un rapaz manchaba o
seu torso espido con fuel.

Moita música, moitos lemas
e moita color, onde todos qui-
xeron personificar o berro
“Nunca Máis”.♦
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Galena
Os que non foron a Madrid
pasaron o día coa orella
na radio. Voltaban os
tempos de posguerra coa
galena das radios.
A TVG na verza (herziana).

Galego
A noción  lingüística
de que estabamos na cidade
capital do español
perdeuse. Falábase galego
cos camareiros sen caer un
na conta.
¡Calquera o fai outro día!

Leite
Bar en Lavapiés.
Un camareiro mostra
fachendoso un cartón de
leite: ¡É Leite Río, eh!
Cada un solidarízase
como pode.

Lérez
A terra de María Ferro.
Traballa e estudia. Dezasete
anos. Estaba en Madrid. 

Megáfono
O de Paco García. Alcalde
de Allariz e Secretario de
organización do BNG.
Ao pé do canón en plena
cabeceira da manifestación.

Metro
Xosé Luís e Mari chegaron
á primeira hora ao metro
de Ópera coas pegatinas de
Nunca Máis.
Un empregado
preguntoulles:
¿Ides á mani? Logo de
asentir, díxolles:
“Pasade por alí. Persoal
Autorizado”.
É dicir, de balde.

Mexar
Toda unha aventura. 

Mili 
Cuco fixera a mili en
Madrid. Licenciárase en
1979 na Maestranza de
Artillería da Avenida de
Barcelona. Nunca voltara a
capital pero o domingo o seu
bus foi aparcar xusto diante
da porta pola que saíra do
cuartel había 24 anos.

Móbil 
¿Onde estades?

Monbús
Consigna: non alugar nada
a Monbús. Foi imposíbel e
os do Concello de Allariz
botaron man deles.
Pois ten a súa gracia.

Moza
A da bandeira de UGT que
lle preguntaba a berros a
Zapatero por Paco Vázquez.

Paco
¿É que alguén o bota en
falta de verdade?,
apuntou unha muller.

Pandereteiras
As de Sanxenxo no autobús 

De anfritións de ceremonias
exerceron os actores Victor Mos-
queira (de Corme) e Miguel (de
Lira), os dous da Costa da Morte.
Abriron o acto ensaiando cos ma-
nifestantes o Nunca Máise pe-
chárono co son do mar que arrin-
caron dunha caracola. Tamén pe-
diron un minuto de silencio “pen-

sando no mar ferido e na súa re-
cuperación” e outro de indigna-
ción contra “os gobernos que
cacarean polas esquinas a súa in-
competencia”. Encargáronse de
explicar o que é a retranca galega
e de aclarar que aos galegos “os
métodos violentos non van con
nós, non nos saen”.♦

‘Eu son de Corme, eu de Lira’

A maré humana asolaga a ‘rúa incompetencia’

Praza de Atocha.

En Santiago, á saída.                                                                                                                                               A. PANARO

Chegada a Madrid.                                                                             XAN CARBALLA



Un “fito histórico”. Nin máis
nin menos. Así define a maio-
ría a manifestación de Ma-
drid. Voltaron satisfeitos e co
peito de pavo real. Polo nú-
mero de manifestantes, pola
capacidade organizativa, po-
lo xeito de manifestarse e, por
ser onde foi: en Madrid. Pa-
samos de ser un pobo emigran-
te a un pobo manifestante.

Non se sabe quen están máis le-
dos despois do domingo 23 de
febreiro. Se os organizadores de
Nunca Máis, se os partidos po-
líticos e sindicatos que apoia-
ron,  se os manifestantes que se
trasladaron desde Galiza ou os
galegos de Madrid, Euskadi e
Catalunya que acudiron a facer-
se ouvir á capital do reino.

“Un éxito sen precedentes que
mostra a capacidade mobilizadora
de Nunca Máis e a determinación
do pobo galego ante a indefensión
dos gobernos”. Así analisa a vo-
ceira de Nunca Máis, Uxía Senlle
a manifestación de Madrid.

Xesús Seixo, secretario xe-
ral da CIG, resalta máis alá do
grande número de participantes,
“o propio contido galego que ti-
vo a mobilización”, facendo no-
tar tanto a capacidade militante
de “todo o corpo do nacionalis-
mo como da propia CIG”.

Para Anxo Quintana, coordi-
nador da Executiva do BNG, “a
determinación dos galegos está
a situar a Galiza no Estado e en
Europa, algo que non conseguiu
Fraga por máis que nos encha
de propaganda”. Pero o mesmo
Fraga afirma agora algo seme-
llante despois das mobilizacións
pola catástrofe do Prestige.

Para Quintana, en Madrid
“visualizouse claramente que es-

tá a xermolar a Galiza do futu-
ro”. Xosé Manuel Beiras, o vo-
ceiro nacional do BNG, vai aín-
da máis alá e considera que “Ga-
liza é o referente da mutación
que vive o Estado español”.

Para Quintana e Beiras, “o
PP é a Galiza do pasado”. Agar-
dan no BNG que “as eleccións
municipais ratifiquen este cam-
bio social”, aínda que Berias
matiza que “os cambios sociais
non teñen sepre unha tradución
electoral mimética”.

Para Antón Louro, secretario
de orgaización do PSdG-PSOE,
a manifestación de Madrid “foi
un grande éxito de Galiza e dos
galegos. Un grande encontro de
xentes de todo o Estado mos-
trando a súa solidariedade con
Galiza”. Beiras tamén se referiu
a que “foi un encontro de todos
os pobos do Estado”.

Para Louro, demostrouse
que “a Galiza da resignación é
algo que queda atrás, emerxen-
do a Galiza cidadana, a millor
garantía de futuro”.

Outra ollada, outra percepción

Todas as organizacións convo-
cantes resaltan tamén o “civis-
mo, o humor, a participación e
o sacrificio de miles de gale-
gos”. Pero o que non poden de-
cir os lideres políticos porque
non é “políticamente correcto”,
expresano moitos dos partici-
pantes. Son percepcións moi
personais pero que conforman o
conxunto das sensacións positi-
vas dos participantes. Senti-
mentos que se espallan e inun-
dan toda Galiza nesta semana.

“Os galegos tomamos Ma-
drid”. É a frase máis escoitada
entre os militantes nacionalistas.

Saben que non é adecuadapolíti-
camente. Pero non hai quen lles
saque esa sensación e explícana
na literalidade da palabra. Repi-
ten que no centro de Madrid to-
dos eran galegos e que, tamén
“eramos galegos a grande maio-
ría da manifestación. Recibimos
o apoio de xentes de fóra e mes-
mo de Madrid, pero moitos non
fixeron a manifestación, enche-
ron a Porta do Sol para ver aos fa-
mosos”, explica Xoan, de Vigo.

Resaltan tamén a “épica de ir
en autobús e voltar no mesmo
día”. Unha fazaña que só recordan
os máis vellos naqueles tempos da
Transición cando o nacionalismo
semellaba teimudo en ensinar xe-
ografía por Galiza adiante de ma-
nifestación e manifestación. Pero
eran 25 anos menos.

Para moitos foi revivir o pasa-
do, pero subindo un chanzo máis,
chegando á cima, “levando a pro-
testa ao corazón de España. Iso
non se paga”, afirma Luis, de Ou-
rense. O problema é que esta ba-
talliña non lla poderá contar aos
fillos, porque moitos fillos esta-
ban alí con eles de protagonistas.

Con esa idea de deixar a im-
pronta en Madrid, máis alá de
bandeiras e de consignas, de gai-
ta e panderetas, hai que ollar aos
que levaron licor café, augarden-
te a esgalla, viño da terra e, mes-
mo, aos que se puxeron a facer
un grande cocido e un pote de
polbo no Paseo do Prado. Cada
un marcaba os sinais de identida-
de segundo a súa prticular ideo-
loxía e sentido do humor, mos-
trando o “ser galegos” na capital.

Uns e outros repiten fachen-
dosos: “o que fixemos os gale-
gos non son capaces de facelo
nin bascos nin cataláns e menos
os de Madrid”. Convertímonos

nun pobo manifestante na vez
dun pobo emigrante.

A capacidade organizativa e
de mobilización tamén sorpren-
deo aos representantes dos par-
tidos políticos de Catalunya,
Euskadi e España. Os emigran-
tes galegos mostrábanse ledos.
“Tiñan a teima de que na Galiza
eramos todos de dereitas, aínda
que a esquerda e o nacionalis-
mo gobernase máis cidades que
en Esukadi ou Catalunya, e non
digamos Madrid. Agora déron-
se conta tamén da nosa capaci-
dade de mobilización”, afirma
Xesús, desprazado con toda a
súa família desde Barcelona.

“Esto demóstralles aos de Ma-
drid quen somos os galegos. Non
só nos unimos para comer maris-
co en Alcobendas ou escoitar a
Milladoiro”, afirma Ramón, máis
de 30 anos pulando pola organiza-
ción dos galegos en Madrid.

Gonzalo, un dos integrantes
das plataformas que apoiaron a
Galiza desde o primeiro mo-
mento da crise do Prestige,
mostra a súa sopresa pola capa-
cidade mobilizadora de Nunca
Máis. El, un dos integrantes
máis activos da movilización
pola paz oito dáis antes tamén
en Madrid, explícanos que “se
daquelas falaron de dous mi-
llóns de participantes, non sei
como os mesmos medios rebai-
xan agora á oitava parte os par-
ticipantes nesta manifestación.
Era o mesmo recorrido e estaba
igualmente cheo, aínda non tan
apretado. Pero, esta vez, dedicá-
ronse a contar moi polo miudo.
Á mentalidade centralista impe-
rante élle moi difícil de asimilar
a capacidade de convocatoria
dos galegos, porque aínda hai
moitos perxuícios cara vós”.♦
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21 de Pontevedra.
Cantigas de escarnio con
vellos e vellas.
A noite pasaba mellor.

Pandilla
¡Ata estaban os da miña
pandilla!
Dicían non poucos.

Parada 
Ventas da Barreira.
3 horas da mañá. Luces en
caravana dos autobuses
avanzando cara a Castela.
Presentíase algo serio.

Patria 
Outro polo cambio.
“O noso Día da Patria ten
que ser o 23 de febreiro “.
Explícase: “mellor que o día
do Patrón de España, é”.

Pedicha
Con pelo pincho e piercing
achégase un mozo
madrileño a dous que daban
conta de senllos bocadillos
na Praza de Santa Ana.
¿Podédemes regalar a
bandeira?

Pijos
Amaral pasaban por iso.
Equivocábamonos. 

Televisión
A da manipulación.
A primeira que apareceu foi
a Plus e levou berros por
todas. Cousas.

Mítico
O territorio que demos en
pisar. Xa forma parte da
nosa historia.

Tirso de Molina
Ía coa idea de poñerlle a
bandeira de bufanda a
Valle Inclán.
Non deu coa estatua.
O mesmo foi. O final
anudoulla a Tirso de
Molina.

Toledo
¡Eu son de Toledo! Repetía
un vello de seguido.

Vai polo río
É a asociación coa que Laxe
limpa a merda do río do
Gafos. Vendeu billetes para
encher un autobús e el
mesmo subíu a el de
coordinador. Ao chegar a
Madrid púxose o chaleque
da CIG e a traballar no
servicio de orde.

Veteranos
De moitas batallas. Xove, As
Encrobas, Baldaio.... Todos
polas rúas de Madrid. 

Xaponeses
Os da cola da exposición
Vermeer do Prado. Non
paraban de tirar fotos e de
preguntar asustados qué
pasaba.

Zocos
Algún aínda pensaba que
íamos ir calzados con eles.♦♦

Os participantes ollan a mobilización como ‘un fito histórico’

Galiza, de pobo emigrante a manifestante

Membros da directiva de Nunca Máis. No centro, Manuel Rivas.



Após casi tres meses do afundi-
mento do malfadado buque algo
profundo e de apariencia novo,
está a agromar no noso País re-
sultado dunha conmoción social
sen precedentes. Nunca, até ago-
ra, a resposta cidadá fora tan ma-
siva , contundente e firme.

Muitos de nós incorporámo-
nos de novo a estruturas nas que
traballáramos outrora, outros fan-
no de novo e tamén moitos cida-
dáns de boa fe, que son a maioría
das persoas do mundo, reclaman
o seu lugar para berrar a indigna-
ción e reclamar o direito a que se
escoite a súa voz. Acabamos por
compor unha grande manda de cans que
ladran o seu resentimento polas esquinas.

O movimento liderado pola Platafor-
ma Nunca Máis móstrase como o grande
altoparlante dunha sociedade que reclama
rotundamente o seu lugar na historia e na
gloria dos povos.

■ O LÉVEDO . As cousas non ocorren
nin por casualidade nin porque si. Desde o
meu ponto de vista, se non tivese habido
un intenso traballo social de moito tempo,
insistente, de reforzar a autoestima, de
dignificar e reinvidicar os dereitos deste
povo que é Galiza, esta resposta cidadá,
nunca tería lugar. O lévedo estaba botado,
só foi pór cocer a empanada.

Pero este lévedo non foi feito só de
amor e fe na Terra. Foi tamén feito de rai-
ba e adubado de desprezo, por parte de to-
dos aqueles que só buscan sacar partido
da miseria dos que oprimen.

Hai moito medo no meu País: medo a
perder a subvención coa que se paga o
crédito necesario para manter unha ex-
plotación gandeira, medo a non ter un
posto nos cursiños para mariscadores, e
desta maneira non poder obter o carnet, e
ter que viver de furtivo, medo a que non
che concedan as axudas para facer unha
explotación forestal, medo, en fin, a que
os que “reparten” as prebendas que todos
pagamos cós nosos impostos, che neguen
o pan e o sal. Este medo é o que fai que
os que nos gobernan crean que teñen di-
reito a administrar a “Cousa Pública” co-
mo propia, actuando como señores feu-
dais que distribúen as prebendas aos que
lles son fieis, e castigando a aqueles que
lles son contestatarios.

■ O CÓDIGO ÉTICO . A Plataforma Nun-
ca Máis reclama que o tan cacarexado “Es-
tado de Direito” funcione. Porque a masa
dos pobos sabe, no seu inconscente colecti-
vo, que unha comunidade que non ten un có-
digo ético, mínimo, que rexa o seu funciona-
mento, acaba por se destruir. É o berro uná-
nime de que o diñeiro non o é todo,que o lu-
cro sen límites, o todo vale con tal de conse-
guir cotas de poder cada vez máis altas, de
que o desprezo hacia os dereitos individuais
e colectivos, que a destrución do nosos patri-
monio natural e cultural ten que acabar. 

Nunca Máis é un grito de sobreviven-
cia dunha sociedade
que reclama ser respei-
tada e ouvida.

■ OS COLECTIVOS.
Na Plataforma Nunca
Mais intégranse colecti-
vos de moi variada pro-
cedencia, e tamén parti-
dos políticos. Pero estes
non son os protagonistas.
Son uns mais, e así é co-
mo ten que ser. A Plata-
forma ten razón de ser ,
na medida en que mante-
ña as súas raices no po-
bo. Foi a loita heroica
dos mariñeiros, defendendo as nosas costas
cos seus propios medios a que lle dá razón de
ser. Nunca se pode perder esta perspectiva.
Os outros colectivos traballan integrados
baixo este paraguas.

■ O VOLUNTARIADO . Así organízanse
grupos de voluntarios desde organiza-
cións como a Universidade, Institutos de

Ensino Secundario,
Sindicatos etc, ou
ADEGA, que axudan a
limpar as costas, pero
tamén coa súa presen-
cia denuncian ás actua-
cións da administra-
ción que pretende dar,
a estas alturas, por fini-
quitado o plan de lim-
peza. Nós sabemos que
o chapapote aínda está
aí, e que continua a
chegar, e que é urxente
quitalo , porque canto
máis tempo esté, máis
se danan os ecosiste-

mas e será máis dificil a súa restauración.
Tamén os voluntarios fan traballo de di-

vulgación. Todo un equipo de profesores,
médicos, economistas, etc traballa dando
charlas e conferencias para colexios, aso-
ciacións, e organizacións de todo tipo, alí
onde se reclama a súa presencia, por toda a
xeografía galega e tamén en outras comuni-
dades onde teñen solicitado o noso apoio. 

Todo isto é posíbel  porque a resposta
veu desde todos os colectivos sociais do pa-
ís. Agrupacións como Burla Negra, dos ar-
tistas,  Area Negra , dos ensinantes, Plata-
forma dos Sanitarios, a totalidade dos gru-

pos ecoloxistas, as Uni-
versidades do País, e
agrupacións cidadás de
todo tipo compuxeron e
teceron un lenzo de ci-
dadanía responsábel dis-
posta a reclamar os seu
direito a ser escoitada e
atendida nas súas nece-
sidades.

■ O PATRIMONIO .
Todos temos moita
preocupación polo da-
no feito ao noso Patri-
monio Natural.Sabe-
mos que non é só cues-

tión de cartos e de indemnizacións. Te-
mos moito medo de lles non poder dei-
xar aos nosos fillos unha Terra como a
que recibimos. 

Despois da Cumbre de Río e das decla-
racións dos Foros Sociais Mundiais, moi-
tos paises teñen aderido o modelo de De-
senvolvimento Sustentábel. En esencia, es-
te responde a un modelo de sociedade de

benestar que non poña en perigo o benestar
das xeracións futuras. É un modelo de de-
senvolvimento que teña sempre en conta
certas limitacións insuperábeis, como por
exemplo, a capacidade de carga dos ecosis-
temas, a explotación do medio tendo en
conta a súa taxa de renovación, o control
da explotación dos recursos non renová-
beis, e a reposición dos renovábeis. Tendo
en conta de que o noso medio é a nosa fon-
te de vida, presente e futura, e a fonte do
noso lecer, benestar e felicidade, porque
desta concepción nace a integración social.

■ NUNCA MÁIS . Todos estes límites ul-
trapasáranse no caso do Prestige, e están-
se a ultrapasar, a cotío, no modelo de ex-
plotación de recursos nomeadamente dos
recursos petrolíferos. O modelo non vale. 

Nunca máis o lucro excesivo ten que
ser o único obxectivo das actividades hu-
manas.

Nunca máis a falta de control marítimo
ten que ameazar as nosas costas e outras.

Nunca máis as trampas legais poden
ocultar os responsábeis dos barcos e das sú-
as cargas, e dos seguros de indemnizacións. 

Nunca máis un cheque en branco aos
políticos. A democracia non se termina có
resultado das urnas. Continúa tamén no
tempo que media entre as eleccións, e os
políticos teñen que responder diante do
pobo que os comisionou para administrar
o que é de todos.

Nunca máis un povo ten que ser burla-
do deturpando o estado de derito

Nunca máis un povo colonizado cultu-
ralmente e desestruturado, sen capacidade
de resposta para facer valer os seus dereitos.

O noso patrimonio natural ten que ser
restituido. O noso deficiente tecido indus-
trial ten que ser reparado e dinamizado. A
nosa dignidade ten que ser respeitada.

Galiza ten que ser declarada Zona Ca-
tastrófica, con atención especial, e os cul-
pábeis desta destrución teñen que ser sub-
metidos ás accións da xustiza. Por impru-
dencia temeraria, por mentireiros, por
abandono do posto sendo funcionarios,
por non cumprir coas súas obrigas e por
non merecer o diñeiro que se lles paga pa-
ra o desenvolvimento do seu traballo.♦

ADELA FIGUEROA , é bióloga. Foi fundadora de
Adega; pertenceu á direitiva da ASPG, e

posteriormente da ASPGP; e da redacción de O
Ensino, da que foi codirectora na súa última eta-
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Sábado 22 de febreiro, media
noite. As bandeiras de Nunca
Máis, as pancartas e as mochilas
toman as prazas e estacións de
autobuses. O seu destino: Ma-
drid. Todo un éxodo en bus, no
que miles de galegos quixeron
cambiar as copas e a cama por un
bocadillo de pan reseso, un asen-
to insufríbel e a satisfacción de
loitar polo propio. 

O noso autobús saíu de Mon-
dariz, pero puido partir do Pindo,
de Monforte, de Verín ou de cal-
quera outro concello. Xa dentro,
despréganse a bandeira de Nun-
ca Máise a nacionalista, que nos
acompañarán durante a viaxe,

como un anticipo da ondeada
que asolagaría Madrid.

Comezan as risas e as parola-
das porque o periplo nocturno ta-
mén é unha festa.“¿Por que va-
mos a Madrid? Pola incompeten-
cia dos nosos gobernantes, que
nos queren vender a moto coas
súas mentiras e os seus fiíños,
para que dimitan e para que se
dean de conta de que non nos va-
mos quedar calados mentres non
nos devolvan o que nos rouba-
ron”. Todos coinciden no mesmo
sentimento, tanto os máis novos
coma os máis vellos. 

Apáganse as luces pero a dis-
cordia entre o conductor e o res-

to da pasaxe non tarda en desa-
tarse. O motivo, a música. Los
Satélites, Los Chichos, os contos
de Marianico “el Corto” unha
verdadeira “tortura”, un boicot
en toda regra. “Cando chegue-
mos a Madrid non nos paran nin
os antidisturbios”, chancean, pe-
ro pronto se esquece o incómodo
soniquetexo e empeza a aparecer
o cansazo. 

É imposíbel durmir. O asento
é incómodo e vai un frío que pe-
la dentro do autobús. Non hai
postura posíbel para poder des-
cansar, aínda que sexa un cuarto
de hora. Cada quen tenta ama-
ñarse como mellor pode, pero

case todas as miradas se perden
máis alá das fiestras, entre a ne-
ve do Padornelo. Toda unha fi-
leira de autobuses comeza a
adiantar o noso, un “clásico” co-
mo o así o definiu un dos nosos
compañeiros nun arrebato de su-
tileza. Un, dous, tres, cinco, dez,
vinteún, e seguen adiantándonos
outros autocares de Fisterra, de
Sanxenxo, de Vigo, de Chantada,
... “E logo dirán que só fomos
catro”, coméntame o meu com-
pañeiro cun lixeiro sorriso de
vencedor. 

E seguen pasando os autobu-
ses e máis autobuses, pero tamén
turismos. Poucas veces Castela

foi sucada por tanta xente en tan
pouco tempo.

Paramos en varias ocasións
en áreas de servicio ateigadas de
galegos. Sindicatos, ecoloxistas,
partidos políticos, grupos anar-
quistas, concellos, todos beben-
do café barato, despois de agar-
dar dez minutos de cola. 

Frío, sono, cansazo, ilusión e
rabia. Así chegamos a Madrid, ás
dez da mañá, con enerxías de
abondo para percorrer as rúas co-
as consignas de dimisión e incom-
petencia, pero tamén con pancar-
tas, bandeiras, bonecos, globos e
chapapote, calquera cousa para
que se escoite o noso berro.♦

O autobús máis lento da autoestrada do Noroeste

Unha revolución social chamada ‘Nunca Máis’
ADELA FIGUEROA PANISSE

Desde o 13 de novembro que se accidenta
o Prestige, nace no fondo das conciencias

cidadás unha fonda decisión que se ma-
nifesta desde entón no berro Nunca Máis.

‘Galiza ten que ser
declarada Zona

Catastrófica, con
atención especial, e os

culpábeis desta
destrución teñen que ser
submetidos ás accións

da xustiza”

PACO VILABARROS



Ningún valeiro no tren que saía
na noite do venres cara Madrid.
A Renfe pendurara días antes o
cartel de “non hai billetes” e
unha marea de xente locía pe-
gatinas de Nunca Máis que ían
estar pegadas no peito durante a
longa fin de semana. Os colan-
tes foron neses dous días os me-
llores identificadores da pre-
sencia dos galegos en Madrid. 

Pouco despois do amencer,
xa as rúas céntricas deixaban
ver os madrugadores visitantes
que aproveitaban o tempo e ser-
vían tamén de verdadeiras “pro-
pagandas humanas” do que ía
acontecer o día seguinte. Mu-
seo do Prado. Foron galegos os
primeiros visitantes da exitosa
exposición de Veermer. A filei-
ra que se montaba pouco des-
pois das nove na entrada do
museo deixaba constancia ta-
mén da súa presencia.

De novo as pegatinas eran o
indicador de que Madrid estaba
xa cheo de manifestantes que
terían que contestar continua-
mente a dúas preguntas repeti-
das ata a saciedade: “¿tedes
máis pegatinas? ¿a que hora e
de onde sae a manifestación?”. 

Algúns despistados, sor-
prendidos pola abundancia de
galegos mesmo crian que o día
da convocatoria era o propio sá-
bado e daquela moitos comeza-
ban a pensar que, en Madrid, a
nosa mobilización non tivera o
eco que quixeramos. Imposíbel
entrar dúas horas despois na ex-
posición de Kandinsky do Mu-
seo Thyssen. 

A “marca da casa” repetíase
xa ata a saciedade e durante to-
do o día, os posuidores de pega-
tina no peito saudábanse polas
rúas de Madrid cun sorriso, adi-
viñando que se xa tantos esta-
bamos aquí o día seguinte sería
un verdadeiro abarrote. “Temos
tomada toda a cidade. Viñemos
por Chueca e está todo invadi-

do” dicían uns que identifica-
ban aos paisanos polo peito.
“¿Sodes de Nunca Máis?” pre-
guntaban uns madrileños á vis-
ta dos emblemas. E ninguén ne-
gaba, gabanciosos xa da abon-
dosa presencia. 

Pola tarde, o Círculo de Be-
las Artes foi outro ponto de en-
contro. Nos últimos meses, a
entidade cultural convertiuse en
referente das mostras de apoio á
loita contra a maré negra e co-
mo un imán atraía aos visitantes
máis adiantados da xornada an-
tes de que a troula galega en-
chese rúas e locais con gaitas e
pandeiros. Huertas e Lavapiés
foron entón os espacios escolli-
dos. Na praza de Santa Ana as
coplas creadas para a ocasión e
os sons das gaitas non pararon
ata ben entrada a noite dunha
cidade que encheu as prazas
dos hoteis e as pensións. Aos
poucos chegaban as notícias de
que en tal ou cal local os acto-
res estaban a ler o manifesto e
cara alí se dirixía unha morea
de xente que quería atopar o
ambiente galego na capital ma-
drileña. 

Nas rúas, artellábanse pe-
quenas manifestacións esponta-
neas cos primeiros berros de
“incompetencia” ou “dimisión”
que tanto se organizaban como
se desfacían para atender o es-
pectáculo creado por un novo
grupo que presumía coas súas
coplas máis elaboradas fotoco-
piadas entre os membros da
comparsa. A noite transcorría e
xa ninguén en Madrid podía ig-
norar o que ía pasar o día se-
guinte. 

Tiñan as rúas ruidosamente
tomadas, visibelmente tomadas
por bandeiras negras atravesa-
das por unha franxa azul. Os
milleiros de galegos que pasa-
ron o fin de semana en Madrid
foron a mellor propaganda do
23-F. ♦
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Veermer e Kandinsky pola mañán,
Lavapiés e Huertas de noite

O xuíz
arquiva
as dilixencias
contra
a rapaza
que insultou
a Fraga

Jacinto José Pérez Bení-
tez, xuíz titular do xulga-
do de primeira instancia
número sete de Ponteve-
dra decidiu arquivar as
dilixencias que el mesmo
abrira de oficio contra a
rapaza que dirixiu a Fra-
ga o berro de “cabrón,
limpa o chapapote”.

Fontes coñecedoras do
caso puxeron de manifesto
a súa sorpresa pola deci-
sión, toda vez que Pérez
Benítez “dispón hoxe dos
mesmos dados que cando
decidiu intervir”. A secre-
taria do xulgado número
sete é María Pilar Millán
Mon.

Outras opinións indi-
can que o xuíz volveuse
atrás por unha razón, non
legal, senón de “oportuni-
dade”, ao coñecerse que
710 persoas viñan de asi-
nar un escrito autoincul-
patorio no mesmo sentido
que o da rapaza e que ti-
ñan pensado presentalo no
xulgado pontevedrés. 

A acción do xuíz tiña
provocado certa incomo-
didade entre a xudicatura
da cidade. Neste ambien-
te, Pérez Benítez non é
considerado un “ultra”,
aínda que “ten a man lon-
ga para acordar a prisión
provisional e ás veces se-
mella que lle vai máis o
papel de fiscal que o de
xuíz”. Dentro do mesmo
ámbito, outras fontes con-
sideran que Pérez Benítez
é “dos que viñeron aquí a
facer carreira e non pen-
san quedar”.    

Unha vez arquivadas as
dilixencias, os asinantes do
escrito autoinculpatorio
decidiron presentalo na
Consellería da Presiden-
cia. Este amplo grupo de
cidadáns afirma no seu
texto que “neste debate po-
lítico queremos participar
nós agora para dicirlle que
a nosa viciña expresou tan-
to a súa indignación como
a nosa. Afirmamos que ti-
vo e ten todo o dereito a di-
cirllo, por máis que a moi-
tos de nós nos gustase máis
outra expresión, que non
por máis formal fose máis
inexacta”.

O presidente da Xunta,
Manuel Fraga, mostrarase
no seu día satisfeito coa
apertura de dilixencias,
declarando que “non vou
admitir estas cousas”.♦♦

En Lisboa e Bruxelas foron con-
vocadas concentracións para o
día 23 de febreiro, coincidindo
coa grande mobilizacións de Ma-
drid. Na capital galega foron case
trescentas persoas as que perco-
rren as rúas da capital comunita-
ria, coas cores de máis de cin-
cuenta bandeiras de Nunca Máis
e música de gaitas. Ao final leuse
un comunicado de agradecemen-
to en neerlandés, francés e gale-
go, actuaron un grupo de canta-
reiras e cantouse o himno galego. 

No pequeno comunicado
lembrouse que o “o mar non ten
fronteiras. A solidariedade tam-
pouco. Non imos olvidar o
Prestige, nin o Erika, nin o Tri-

color, nin a irresponsabilidade e
o desprezo dos que pretenden
gobernarnos. Galiza despertou
e non volverá durmirse. Aquí
estamos nós”.

En Caracás aproveitouse a
xornada tamén para dar a coñe-
cer a constitución da Platafor-
ma Nunca Máisnos locais da Ir-
mandade Galega de Venezuela.

Por outra banda celebrouse
o 22 de febreiro unha nova
asamblea da asociación galega
constituída en Xenevra, Suisse-
Prestige, que está a preparar di-
ferentes actos de difusión e ta-
mén recadando fondos para un-
ha futura acción solidaria cos
afectados que darán a coñecer
proximamente. Na reunión de-
cidiron tamén proseguir na in-
vestigacion e denuncia das vin-
culacións de conglomerados
empresariais como a Crown
Resources, domiciliada fiscal-
mente en Zug, que actúan de
cobertura das prácticas ilegais
nos transportes de hidrocar-
buros.♦

Constitúen en Suíza a agrupación Suisse-Prestige

En Europa tamén houbo manifestacións

Aspecto da manifestación de Bruxelas.

Almudena Ariza, de TVE, tivo que oir os berros de ‘Televisión, manipulación’.



Oapoio de José Maria Aznar ao he-
xemonismo militarista do Governo de
George W. Bush, rompendo terca-

mente e de maneira desleal os compromisos
unánimes que se lograron este mes no Con-
sello de Ministros de Asuntos Exteriores e do
Consello Europeu, no que el mesmo partici-
pou, e pretendendo convertir aos Estados do
alargamento do Leste en cabalos de Troia pa-
ra introducir na Unión as posicións disgrega-
doras dos EE UU, ten un carácter traxica-
mente irresponsábel. Aliñándose con Bush
despreza os imensos danos que a guerra vai
causar nunha populación tan indefensa como
a iraquiana, na que a metade das persoas te-
ñen menos de quince anos, sufrindo as  des-
gracias derivadas de vinte anos de guerras,
sancións e embargo e non considera a caóti-
ca situación na que ficaría o mundo, e princi-
palmente os paises musulmáns, despois da
guerra. Aznar nen escoita o brado de protes-

ta contra a guerra, o clamor dunha sociedade
que en Europa e nos catro continentes, como
se viu tamén  en Galiza e no Estado español,
se manifestou pola paz, nen está a defender
os próprios intereses estratéxicos do Estado
español: aparece perante os paises irmáns co-
mo un aborrecido e irrelevante comparsa dun
Governo agresivo. O resultado da visita a
México mostra o que hoxe ocorriria de fa-
cerse presente noutros Estados amigos. Esta-
lle a pasar a Aznar pola guerra o mesmo que
lles ocorre aos membros do seu Governo
cando visitan Galiza e son repudiados a cau-
sa da sua actuación na catástrofe do Prestige. 

O primeiro ministro español apoia unha
vontade belicista dos EE UU que constitui
hoxe unha gravísima ameaza para todo o
mundo. Unha ameaza feita sen permiso da
cabeza, se se poden utilizar este mornos ter-
mos ante a potencial traxédia que paira sobre
a Terra: a proposta de guerra non incorpora os

danos humanitários que vai causar, coa morte
anunciada de duzeas ou centenares de miles
de persoas en Irak, nen considera o que fazer
na situación posbélica. Tanto se Sadam Hus-
sein acaba resistindo como se é derrotado, a
guerra dará lugar a unha crise de alcance his-
tórico, criando problemas estratéxicos infini-
tamente mais grandes que os do terrorismo
que mentireiramente se pretende evitar. 

Neste contexto, cada vez fica tamén mais
evidente que para a vontade hexemónica dos
EE UU é determinante a  derrota da perspecti-
va da Unión Europea como potencia política
mundial, axindo desde a sua capacidade econó-
mica, cultural e demográfica, tendo aprendido
o que vale a paz na experiencia histórica das
guerras de Estados que a asolaron as suas so-
ciedades e os seus territórios. O Governo de
Bush non quere, e teme, a  unha Unión que pra-
tique unhas relacións internacionais baseadas
na solidariedade e
o compromiso,
respeitando o pa-
pel fundamental
da ONU. Ten me-
do dunha Unión
Europea tan forte
como os EE UU
mais profunda-
mente diferente,
na que non exista
un Presidente-Co-
mandante en Xefe
coa capacidade
legal de apretar
por si mesmo o
botón vermello
para principiar
unha guerra unila-
teral.

Situándose de
maneira acrítica
ao lado dos EE
UU na crise de Irak, o Governo español do PP
non só se distancia de Franza, Alemaña, Bél-
xica e outros Estados da Unión, senón que, so-
bre todo, se enfrenta ao sentimento de perten-
za común a Europa e á vontade de construir a
UE como entidade política mundial indepen-
dente, manifestados nas ruas o 15 de febreiro.
Sepárase así da concepción de Europa como
factor de paz, fundamentada nas aspiracións
dos povos e dos cidadáns que partilla a maio-
ría da cidadania. 

Este domingo cando ainda no se coñecía a
intervención publica de José María Aznar
acompañando a George W. Bush en Texas, na
manifestación de Madrid unha pancarta procla-
maba: “Aznar demisiona, que governe Grou-
cho Marx”. Unha premonición anunciadora do
seu discurso acantinflado no rancho texano, po-
suido alí dunha ridícula e incomprensíbel su-
ficiencia, pois unicamente se trataba de asegu-
rarlle a Bush que estaba para o que mandase.♦
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Os pacifistas
deberían apoiar a
intervención do exército
español na guerra. Se
embarrancaron nas
Cíes, cando ían quitar
chapapote, e tiveron
que ser remolcados por
un pesqueiro de
Cangas, se nas
manobras previas
destes días xa
estrelaron dous cazas,
se na anterior guerra do
Golfo un barco tivo que
retornar por avaría,
antes de chegar ao
escenario do conflito, o
probábel é que agora
acaben por provocar
unha gran confusión,
unha especie de guerra
de Gila ou de comedia
de camarote dos irmáns
Marx. No éxercito
español radica a única
esperanza de que gañe
a guerra o Iraq. 

A un manifestante
galego en Madrid
dixéronlle que fontes
oficiais daban a cifra
de cen mil
manifestantes. O home
púxose feito un
basilisco. ¡E pensar que
hai tres meses unha
mobilización de catro
mil persoas era un
éxito!

Nos primeiros días
do Prestige, unha das
poucas fontes fiábeis de
información foi o
Instituto Hidrográfico
luso. Algúns lembrárano
o pasado sábado en
Vigo ao ver que case
todos os autobuses para
desprazarse a Madrid
eran do veciño país.
Menos mal que nos
queda Portugal.

A carencia de mar é
un dos maiores
complexos que sofren
os madrileños. O
castelanismo dos trinta
tentou remedialo
chamándolle á capital
“rompeolas de todas

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

O clamor da sociedade
CAMILO NOGUEIRA

Para o autor, Aznar é incapaz de ouvir a voz dos cidadáns e  re-
fúxiase na ‘cantinflada’para amosar o seu seguidismo de Bush.

‘Para
a vontade
hexemónica
dos EE UU
é determinante a
derrota
da perspectiva
da Unión
Europea como
poténcia política
mundial”

Cartas

Mangoneo na
xustiza deportiva
A Xustiza Deportiva en Galiza
está encomendada ao Comité
Galego de Xustiza Deportiva,
órgano da Secretaría Xeral para
o Deporte que dirixe Eduardo
Lamas. Segundo a lei do depor-
te, dito comité estará composto
por cinco membros, tres deles
elexidos pola administración
deportiva de Galiza e outros
dous elexidos polas federacións
deportivas galegas.

O 31 de xaneiro tocaba reno-
var as dúas prazas corresponden-
tes ás federacións. Días antes as
federacións recibiron chamadas
da Secretaría Xeral para o De-
porte insinuando nomes que serí-
an do agrado do Secretario Xeral
para que fosen propostos polas
federacións. Non lle abondaba
con designar a dedo os tres

membros que lei lles otorga se-
nón que ademais presiona para
que nomeen a quen el quere.
¡Que vergoña!

O día da votación, o voto
non foi segredo senón facendo
constar por escrito os candida-
tos propostos por cada federa-
ción. Así garantían que ningun-
ha federación saíse do “bon ca-
miño” marcado polo Sr. Lamas.
Había que verbos a todos vio-
lentados por votar o que non
queríamos a cambio de evitar
represalias. A pesar de todo
houbo quen tivo o valor de pre-
sentar candidaturas alternativas
e non votar os candidatos “ofi-
ciais”. Para eles toda a miña ad-
miración e compaixón porque
seguro que o van notar. Eu fun
dos covardes e preferín dicir
“Si, bwana” para non perder o
favor do amo.♦

VALENTÍN FDEZ. CACHARRO
(SANTIAGO)

Depor e Celta
unidos
APeña Deportivista Douro de Noia
fai un chamamento ás aficións cel-
tista e deportivista, de protesta con-
tra a celebración do partido benéfi-
co Real Madrid-Celta/Deportivo a
celebrar no santiago Bernabeu o
próximo 15 de Abril. 

A aficción galega debe unirse
para presionar aos nosos clubes a
non permitir que estes sexan uti-
lizados coma un instrumento de
lavado de imaxen das autorida-
des incompetentes, culpábeis do
desastre que estamos a padecer. 

Se o Real Madrid quere un par-
tido benéfico xunto cos nosos clu-
bes, que xogen na nosa terra, e as
“autoridades” se expoñan a escoi-
tar un berro único da afección ga-
lega pedindo ¡¡Demisións!! Nunca
Máis. Forza Celta, Forza Depor.♦

MANUEL MARIÑO

O 23-F
É unha dacta moi significativa
porque ese día, hai moitos anos,
unhas persoas tomaron pola for-
za o Congreso dos Deputados
coa intención de rematar coa
“Democracia” recén restablecida
no Estado español. O 23 de fe-
breiro todos os galegos tivemos
a oportunidade de facer unha
enérxica protesta contra a in-
competencia do goberno do PP;
contra a falta de resolucións
efectivas para limpar o noso
mar; contra as mentiras contí-
nuas dos responsábeis do gober-
no español e contra o intento de
privación das liberdades.

Acudimos á cita en Madrid
en defensa das nosas dignida-
des, da dignidade do pobo gale-
go. Lembrade que Galiza é a
Nazón de Breogán, e que mellor
que uns anacos dunhas estrofas
do noso fermoso Himno para re-

ANA PILLADO



Hai poucos días, o xornalista Iñaki Ga-
bilondo, preguntáballe a Fernando
Valderrama, o ex-diplomático que di-

mitiu por non estar de acordo coa política de
Madrid a propósito de Iraq, se se podería sa-
ber cántos mortos provocara entre a poboa-
ción civil a guerra do Golfo do 91: “Se acep-
tamos os datos feitos publicos
polo Gabinete Médico británico
durante os días da guerra –indi-
caba Valderrama– debemos  pen-
sar en máis de 350.000; cifra que
habería que repetir para os pri-
meiros meses da posguerra, ade-
mais das provocadas como con-
secuencia do bloqueo, máis dun
millón”. O xornalista vasco ex-
clamou: “¿tantos?”. Gabilondo
sorprendíase de tamaña carnice-
ría. Resulta ilustrativo compro-
bar como estas estrelas mediáti-
cas, capaces de obter  información precisa so-
bre as cousas que ocorren en calquera parte
do planeta, non se preocuparon nunca de fa-
cer o que miles de cidadáns anónimos e non
profesionais veñen facendo desde hai moito
tempo. Os datos suministrados por Valderra-
ma non eran descoñecidos para aqueles que
desde hai tempo buscan informacións alterna-
tivas ás que subministran as axencias e gabi-
netes de prensa ancoradas no discurso do po-
der. 

Pero isto non é novo. Agora que tantos co-
municadores-estrela se destacan na denuncia
da masacre iraquí na guerra do 91 e berran
contra a agresión inicua e xenocida que se pre-
para, cómpre salientar (fuxir do pasado non
oculta as responsabilidades) que vai facer ago-
ra tamén catro anos que Belgrado e outras ci-
dades da ex-Iugoeslavia foron obxecto da de-
vastación das bombas de uranio retardado. Na-
quela ocasión –e á espera de que o numero de
vítimas civís se faga público se é que algunha
vez se fai– foron destruídas 121 fábricas, 61
pontes, 59 igrexas, 33 hospitais, 29 escolas, 15
museos como consecuencia das 35.300  mi-
sións aéreas que botaron sobre o territorio iu-
goeslavo máis de 140.000 toneladas de bom-
bas, delas  35.540 de fragmentación e 31.000
de uranio retardado. Os que estivemos inequi-
vocamente contra aquel acto de agresión, de-
nunciamos desde o comezo as condicións do

tratado de Rambouillet que puña de xeonllos a
soberania dun país e  xustificaba a destrución e
ocupación dun territorio para –tal como se de-
mostrou despois– esnaquizalo e facelo desapa-
recer para maior gloria das tácticas da globali-
zación imperial e da consolidación dos na-
cionalismos precociñados dependentes e títe-

res da rexión. 
O papel desempeñado por

Rambouillet ou pola presunta
limpeza étnica, ven cumprilo
agora –como coartada moral– o
mito das armas nucleares, quí-
micas ou bactereolóxicas
pretendidamente controladas
polo goberno de Bagdad. O pro-
pio Valderrama (non o esqueza-
mos, xefe da embaixada en Iraq
entre xuño do 2000 e outubro do
2002) afirmaba nunha recente
entrevista que Iraq non posúe

armas nucleares e “se tivese armamento quí-
mico ou bacteriolóxico este sería pouco e ob-
soleto, xa que esas armas caducan, son armas
“vivas” que necesitan ser activadas periodi-
camente e Iraq non está en condicións de fa-

celo”. Estas declaracións estan ao alcance de
calquera profesional e poden ser consultadas
e reproducidas en calquer momento e cir-
cunstancia. Só se precisa vontade e a necesa-
ria convicción moral para dalas a coñecer.  

Cabe preguntarse, entón: ¿onde estiveron
as voces de protesta dos xornalistas-estrela
cando a agresión a Iugoslavia ou Afganistán?
¿Onde estiveron cando as bombas de uranio
retardado e as de fragmentación devastaban e
empodrecían os campos, volatilizaban hospi-
tais infantís e destruían as fontes de enerxía
que cegaban de luz as incubadores? ¿Onde
estiveron cando as bombas de racimo e frag-
mentación fanaban as vidas dos nenos e ne-
nas que xogaban nas rúas de Belgrado? ¿On-
de estiveron as campañas de propaganda an-
ti-bélica dos xornais que hoxe lle dan pulo e
cobertura ás manifestacións contra o ataque a
Iraq e no pasado silenciaron as condicións le-
oninas do tratado de Rambouillet ou a situa-
ción estrutural dun país medieval e indefenso
como o Afganistán arrasado polos bombarde-
os? ¿Por que na guerra do 91 afirmaban a pei-
to enchido e sen dubidalo que Iraq tiña o
cuarto exército do mundo e ocultaban a des-
trucción con mísiles dun refuxio en Bagdad
onde foron asasinados máis de 500 civís?
¿Ou por que non falaron dos milleiros de ne-
nos iraquís nados con malformacións conxé-
nitas por causa das radiacións? E finalmente,
¿onde estaban os partidos políticos que hoxe
(as sondaxes e o electoralismo mandan) be-
rran contra a agresión a Irak e no pasado ca-
laron coma petos (Solana é para a Duma rusa
un criminal de guerra) cando milleiros de
bombas caían sobre Belgrado ou máis tarde
sobre Kabul?♦
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las Españas”. Pero o
problema seguiu. De aí
cancións irónicas como
¿Que haces tú aquí,
una gaviota en
Madrid? ou a do grupo
vigués, The Refrescos:
Pódeis tener Retiro,
Casa Campo y Ateneo,
podéis tener mil cines,
mil teatros, mil museos.
Podéis tener Corrala,
organillos y chulapas.
Pero al llegar agosto,
¡vaya, vaya! Aquí no
hay playa. Podéis decir
a gritos que es la
capital de Europa,
podéis ganar la Liga,
pódeis ganar la Copa.
Afirmaréis seguros que
es la capital de España.
Podéis tener
hipódromo, Jarama y
Complutense, y al lado
la Moncloa donde
siguen los de siempre.
Podéis tener el mando
del imperio en vuestras
manos, pero al llegar
agosto y el verano
¡Vaya, vaya! Aquí no
hay playa. Pódeis tener
la tele y los 40
Principales, podéis
tener las Cortes,
organismos oficiales, el
Oso y el Madroño,
Cibeles, Torrespaña,
pero al llegar agosto.
¡Vaya, vaya! Aquí no
hay playa. Pois, ben, o
que lles faltaba aos
pobres era a guinda
que lle puxo Rivas no
manifesto de remate da
manifestación cando
dixo aquelo de: “Aquí
está o mar, o primeiro
manifestante”. Non
debeu ser tan duro.

Este ano na feira do
viño de Chantada, que
se celebra o 8 de
marzo, non haberá cata
de viños. Era o
momento no que as
autoridades subían ao
palco para entregar os
premios. ¿Como fará
este ano Cacharro
para facerse notar?

Partido entre o
Deportivo e o Basilea.
Un galego en cada.
Fran no equipo coruñés
e Carlos Varela, un fillo
de emigrantes, no
cadro suizo. Peor fora
nun recente Celta-Celtic
no que o único galego
estaba na alineación
escocesa.♦

Lauzán

¿Onde estaban no 91?
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

O número de mortes causadas pola guerra é doado de coñecer,
aínda que os medios escollan ocultalo. O autor compara, tamén, a
postura de algúns sectores en pasados conflitos e na actualidade.

‘Durante os
primeiros días

da guerra do 91
morreron 350

mil civís”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

cordalo: “ Non des a esquece-
mento/da inxuria o duro enco-
no/desperta do teu sono/fogar
de Breogán”.♦
MARGARIDA LORES MARTÍNEZ

(O GROBE)

Sempre Galiza
Ao longo das últimas semanas
leo e escoito opinións cheas de
prexuízos contra a plataforma
Nunca Máise deduzo a negativa
cultura democrática que hai en
determinadas posturas de perso-
as e institucións; todo porque o
noso goberno non quere escoitar
as voces anónimas (nin da opo-
sición) disonantes coa súa xes-
tión no tema “Prestige”, nin ver
pancartas pedindo dimisións,
nin asumir comunicados de
científicos españois, porque pa-
ra o Sr. Aznar, amo e xestor da
maioría absoluta parlamentaria,
é deslealdade e electoralismo, e

ninguén lle pode levar a contra-
ria. Pero xa cheiran e outean as
orellas ao lobo das próximas
eleccións municipais e non per-
den ocasión de intentar despres-
tixiar a marea humana de Nunca
Máis. ¿Que terá a plataforma
Nunca Máisque todos os do PP
a maldicen? “Calumnia que al-
go queda” é a súa principal ar-
ma electoral. 

¿Por qué a plataforma Nunca
Máis non pode gastar diñeiro
privado, recadado por aparta-
cións voluntarias de xente de boa
vontade, en pancartas, autocares,
altavoces, pegatinas, carteis, fo-
lletos, manifestacións… e en to-
do o que supoña exercer, como
cidadáns, dereitos constitucio-
nais, e sen embargo o goberno sí
pode gastar diñeiro público (¡7,2
millóns de euros!) en autopropa-
ganda  pra recordar promesas
electorais aos pensionistas sobre
o desfase da inflación no IPC,

pra imprimir e distribuír os folle-
tos do “Plan Galicia”? ¿Iso non é
electoralismo gobernamental,
pagado por todos? 

¿Por qué naceu Nunca
Máis? Os que non sepan contes-
tar esta pregunta, que proben
coas seguintes: ¿Quén foi pri-
meiro, o ovo ou a pita; o virus
ou o antídoto; a causa ou o efec-
to? Hai que reivindicar as liber-
dades de expresión e de mani-
festación e rechazar a mordaza
parlamentaria coa que o Sr. Az-
nar castigou a toda a oposición
na recente sesión do Congreso
de Deputados sobre a indesexá-
bel guerra contra Iraq. Lembro e
subscribo os versos que leu J. A.
Labordeta: “deixai ó neno na
súa cuna que durma”. Pero con
belicismos como o de algunhas
xentes contra a plataforma Nun-
ca Máis e o seguidismo do Sr.
Aznar á política do Bush, ne-
gros horizontes lle esperan aos

nenos iraquíes e aps fillos dos
galegos que viven do traballo
nas rías contaminadas de fuel.

O conformismo secular dos
galegos acabouse e Nunca Máis
encargouse de enterralo e confir-
malo.♦

ANTONIO OTERO FERREIRO
(BARCELONA)



Final do ciclo
para oPP
Javier Sánchez de Dios, co-
mentarista habitualmente ben
informado do que sucede na
contorna do PP, sinala en Fa-
ro de Vigo (24 de febreiro)
que os popularesse trabucan
ao pensar que “o problema
[xerado a partir do Prestige] é
só coxuntural e, en conse-
cuencia, rematará por pasar
como pasan os furacáns: con
danos recuperábeis”. Pero, o
certo, engade, é que “desta
volta non parece iso para na-
da”. “Así as cousas farían
ben os líderes popularesen
mudar o seu método de estu-
dio e abrir a posibilidade de
que, sinxelamente, o seu par-
tido está ao final dun ciclo;
final previsto para dentro dun
tempo pero que o Prestige
acelerou. E iso, se é así,exi-
xe outras reaccións, alome-
nos para que a perda do po-
der municipal primeiro, pro-
babelmente estatal despois, e
se cadra autónomo nun par de
anos seña unha derrota electo-
ral e non unha catástroffe po-
lítica e mesmo social”.♦

A SERe
Paco Vázquez
Próelle ao alcalde da Coruña
a liña editorial das emisoras
da Ser e espetouno en directo
no programa “Vivir na Coru-
ña” que dirixe Xoán Ramón
Fernán. O pasado venres no
espacio de entrevista Váz-
quez era o convidado e á pri-
meira pregunta da xornalista

Consuelo Bautista, “¿Como
valora que os inquéritos lle
concedan dezaseis conce-
llais, seis ao BNG e tres ao
PP?”, comezou a súa andana-
da: “A cidadanía non se deixa
manipular a pesar dos inten-
tos da Cadena Ser”. Máis
adiante chegou a asegurar
que a liña desta emisora en
Galiza, as súas opinións e
tertulianos era do BNG. Ante
a defensa da xornalista da
independencia dos traballa-
dores e da liberdade de infor-
mar, feita nos instantes finais
da entrevista, Vázquez pare-
ceu incomodado porque non
podía el ter a última palabra.♦

A Vozopina
na Coruña
o contrario
que en Vigo
“La Vozensalza ao Goberno
polo Plan Galicia e ao tempo
lamenta que Cascosnon fose
recibido con protestas en Vi-
go”, podía lerse o pasado 23
no xornal La Opinión, nun
artigo dedicado a analizar os
criterior contrapostos utiliza-
dos por La Voz de Galicia,
nas edicións de Vigo e A Co-
ruña. “A Voz–sinala– criticou
esta semana na súa edición
de Vigo ao alcalde nacionalis-
ta Lois Pérez Castrillo por non
recibir con protestas ao minis-
tro de Fomento, en canto que
na da Coruña gababa o labor
do Goberno tras o Prestige”.♦

El Correo
Gallego
desfaise en
gabanzas a
Nunca Máis
A masiva mobilización de
Madrid surtiu efectos inespe-
rados. O xornal El Correo
Gallegoeditorializaba ao día
seguinte (24 de febreiro) a
prol dos manifestantes. “Be-
rrou Galiza, si. E fíxoo ao
seu modo, sen violencia, con
firmeza, con intelixencia e,
por qué non, con ledicia. Mi-
llerios de cidadáns levaron a
queixa das rías á emblemáti-
ca Porta do Sol e dixéronlle

ao Goberno, por boca de
Manuel Rivas, escritor ad-
mirado e cen por cen galego,
que a súa xestión foi penosa
e que o Plan Galicia non po-
de ficar reducido a un xogue-
te virtual, que faltan prazos e
recursos”. Logo da manifes-
tación tamén dirixentes do
PP galegos se mostraron
comprensivos e mesmo iden-
tificados con Nunca Máis.♦

Unha
mobilización
serodia
O diario El Mundo, en cam-
bio, non viu con bos ollos a
mobilización madrileña. No
seu editorial do luns 24 de
febreiro apunta que “com-

portarse como se nada se ti-
vese remediado desde o 13
de novembro equivalería a
menosprezar todo o que os
cidadáns e a Administración
teñen feito; é dicir, sería un-
ha inxustiza. A serodia res-
posta de onte –unha semana
despois da manifestación
contra a guerra, e cos mes-
mos políticos en cabeza– al-
go ten diso”.♦
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Concerto rouco
BIEITO IGLESIAS

Un sinal de rudeza dos públicos da música clási-
ca, máis seguro que o aplauso a destempo, é o
andazo de tusir entre movemento e

movemento. O xoves, entre o allegro ma non troppo
e o andante molto mosso(Sexta de Beethoven),
asistín a unha endemia de tose ferina no auditorio de
Compostela. Por parte de aturar continuas sorbedelas
de mocos, un ruxir de embrullos de caramelo e indoc-

tos comentarios sobre a falta de metal nunha pasaxe
de corda (tema exposto polos violinos, secundados
por violas e violoncelos). Tales insolencias arruinaron
de inicio esa sinfonía pastoral, que pretende infundir
na audiencia sensaciós agradables, bucólicas acordan-
zas de campina con paxaros e regatos cantareiros.
Non se explica por qué esta xente constipada –o
clima santiagués é centelludo- teima en acudir a un
concerto onde contén a tosiqueira a duras penas, can-
do, cun menor custo, podía folgar na casa e arrincar
do peito a base de ponche: coñaque con leite, ovo e
azúcar. Eu non son melindroso, estou familiarizado
coa locución latina margaritas ante porcos(pérolas a

porcos) pois imparto literatura –diserto cheo de razón,
por exemplo, sobre o irracionalismo gnoseolóxico de
Risco– a alumnos preocupados polas consecuencias
derivadas de mangar o condón do revés. Con todo,
deume non sei qué ver tamaño desaire ós músicos e ó
venerando compositor. Nun dado momento, temín
que Ludwig van Colérico enviase ó criminal rapazolo
d´A laranxa mecánica(versión Kubrick), entusiasta
da súa música, pra axustarlle as contas con sadismo
vagaroso –cun ritardando- á tropa catarreira. Pero
cómpre apandar, porque esta clase media que lle tose
a Beethoven se cadra esgarra nas papeletas do PP
dentro de pouco.♦

A dirección do PP na Romería do Monte do Gozo o 14 de setembro do pasado ano.                                     PACO VILABARROS

Aspecto da manifestación de Madrid.                                                                                                    PACO VILABARROS

Paco Vázquez.



P.B.
“Eu son un referente do que
debe se-la autonomía. Por iso
vin aquí e por iso mataría por
Galicia”, asegurou Manuel
Fraga no parlamento ante as
criticas do BNG á cesión de
competencias frente a Madrid
durante a crise do Prestige.As
sorprendentes palabras do
presidene da Xunta, escoitadas
con dificuldade no balbordo
parlamentario, foron certifica-
das literalemte a media tarde
por un comunicado do Gabine-
te de Comunicación da Xunta.

Interpelado polo BNG, Fraga tra-
tou de restarlle importancia aos
cambios no seu Goberno o mér-
cores 26 de febreiro no Parla-
mento co argumento de que xa
estaban anunciados desde antes
do Prestige. Había que substituir
a dúas conselleiras propostas co-
mo candidatas ás alcaldías de Lu-
go e Vigo -dixo- e aproveitou a
situación para “reestruturar al-
gúns departamentos”. En canto
ao conselleiro de Medio Ambien-
te, Carlos Del  Álamo, Fraga des-
tacou a sua “actuación brillante”
en diferentes cargos da Adminis-
tración e afirmou que considerou
oportuno que se centrara na Pre-
sidencia do Parque Nacional das
Illas Atlánticas por ser unha das
zonas máis afectadas polos verti-
dos do Prestige.Negou o cese de
Cuíña e dixo que aceptou a “de-
misión” do seu “amigo” porque
entendía que quixera defender o
seu honor e o da súa familia.

O BNG, en cambio, referiuse
á crise como un “auténtico terre-
moto”, a maior desde que Fraga
está no poder. Alfredo Suárez Ca-
nal lembroulle que afectou a tres
consellerías con competencias no
desastre do Prestigee a un mem-
bro do Goberno –Cuíña– candi-
dato a vicepresidente, ademais de
estar a piques de provocar un
cambio na maioría parlamentaria.
“Están aceptando responsabilida-
des pero non as recoñecen porque
apuntarían ao Goberno central e a
vostede. Esa é a demisión que ha-
bía que poñer enriba da mesa”,
sinalou Alfredo Suárez Canal que
acusou a Fraga de ser “un robot
dirixido por control remoto por
Aznar” e de devaluar, igual que
aconteu coa xestión da crise do
Prestige, “o rango das intitucións
políticas galega e convertilas en
marionetas do poder central”. 

O BNG tamén lle dixo a Fra-
ga que se acreditara na práctica
parlamentaria tería comparecido
para dar explicacións e que se
actuara como presidente e non
como delegado do Goberno
central aceptaría o acordo con-
tra a guerra en Iraq “ao que che-
gamos os tres grupos parlamen-
tarios”. Daquela Fraga díxolle
ao deputado do Bloque que el
era rexionalista como Brañas,
non nacionalista. “Eu estou no
meu sitito e aínda son un re-
ferente do que debe ser a auto-

nomía. Por iso vin aquí e por iso
mataría por Galicia”, concluíu.

En resposta a Emilio Pérez
Touriño, que tamén lle pediu ao
presidente da Xunta que rectifi-
que a súa postura e escoite o “cla-
mor social” en relación co Presti-
ge e a guerra contra Irak, Fraga
mantivo que o “ofrecemento ao
diálogo” que fixo despois de ga-
ñar a cuarta maioría absoluta “si-

gue vixente”. A xuízo de Fraga,
que volveu restarlle importancia
ás manifestacións, “é absoluta-
mente obvio que foi a oposición a
que actuando con notoria desleal-
dade rompeu o diálogo”. 

Touriño acusárao antes de es-
tar illado e de manter unha “acti-
tude de descalificación” co dis-
crepante sen atender nin escoitar
á cidadanía ou dar explicacións

no Parlamento, que queren con-
vertir, engadiu, nun deserto. O
portavoz do PSOE acusouno de
defender só “nominalmente” o
diálogo e de ter colocado a Gali-
za “nun réxime de autonomía tu-
telada sen capacidade de liderar
o Goberno e dirixir o país na di-
rección acertada”. Finalmente,
apuntou, “vostedes sos mala-
mente nos sacarán desta”.♦
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Latexos

Saudades
imperiais
X.L. FRANCO GRANDE

Nestes días, a prensa da
caverna ten dúas
teimas: o cerre de

“Egunkaria” e o a política im-
perial de Aznar. Deixando por
hoxe a un lado a primeira, en
canto á segunda é grande o
gozo: agora España conta
–escribe un plumífero que se
refire á fatuidade francesa e á
“periferia” europea, agora ca-
pitaneada por España. Rise da
“grandeur” francesa e gaba o
protagonismo español “en la
construcción de la Unión Eu-
ropea y en el tablero interna-
cional”.

Volve a linguaxe jonsista
dos vellos tempos. Pero un
non acaba de ver onde está
ese protagonismo. Un máis
ben ve o contrario. Porque un
ve ó Sr. Aznar facendo de re-
cadeiro do Sr. Bush en Méxi-
co e logrando un
enfrontamento real con este
país ó que tanto lle debe
España (sen dúbida, non se
trata da España de Aznar, se-
nón da outra, a da outra ban-
da) e ós demais do continen-
te, onde se supón que temos,
ou teñen, prioridade outros
intereses. 

Pero o recadeiro
converteuse en imaxe patética
cando se puxo a falar con
acento mexicano, ou hispano,
e deixou abraiado ó país.
Nuns segundos, converteu
nun espectáculo chocalleiro,
ou ó menos churrusqueiro, to-
da a súa cobiza de líder políti-
co universal. Do mesmo xeito
que ás veces fala catalán na
intimidade, ¿por que non falar
tamén ó xeito hispano se a
ocasión se prestaba?

Política de
enfrontamento, unha vez
máis: co mundo árabe e
musulmán, con Europa, cos
países americanos. A súa po-
lítica de enfrontamento
interior é levada agora ó
exterior. Se alguén sabe a ón-
de nos leva, bo sería que no-
lo explicase. E se pensa, no
mellor dos casos, que nos le-
va a máis e mellores facilida-
des petroleiras, non estaría de
máis que reparase no caso de
Turquía: aínda hoxe seguen
sen ve-los turcos os millóns
de dólares que os USA lles
deben pola súa participación
na Guerra do Golfo.

Política de imperialista
fracasado. E que os feitos po-
ñen de manifesto unha e outra
vez, pero de maneira
esperpéntica. ¿Ou non é
esperpéntico que o “New
York Times” do día 24 diga,
nun titular, que a proposta de
nova resolución sobre Iraq é
de Bush e de Blair, esquecen-
do ó terceiro home? ¿E que
me din do irmán do
emperador, que pensa que Az-
nar é o Presidente da Repúbli-
ca Española? Como di o tal
plumífero, “por fin España
cuenta”. Pero, infelizmente,
como país esperpéntico.♦

O PP volve rexeitar as propostas da oposición sobre o Prestige

Fraga preséntase como referente da
autonomía e asegura que ‘mataría por Galicia’

Igual que aconteu no pleno an-
terior o PP botou a perder coa
maioría absoluta todas as pro-
postas elaboradas polo BNG e
o PSOE, a maioría relaciona-
das coa crise do Prestige. Os
deputados populares votaron
en contra dunha moción do
BNG que á vista da política in-
formativa da CRTVG tiña co-
mo obxecto instar á Xunta a
mudar o funcionamento dos
medios públicos e destituir ao
seu director xeral. Tampouco
prosperou a proposición non
de lei dos nacionalistas para
ampliar as bonificacións no
IRPF e as axudas directas aos

empregados obxecto dunha re-
gulación de emprego que teña
a súa orixe no Prestige, e para
establecer unha moratoria no
pago dos créditos para os afec-
tados. A mesma sorte correu a
iniciativa do Bloque na que se
instaba ao Executivo a realizar
un estudio epidemiolóxico, re-
forzar os dispositivos de saúde
mental e crear un Centro de
Estudios Toxicolóxicos. 

En canto ao PSOE, os seus
deputados viron como caía ta-
mén en saco roto a súa propos-
ta de Plan de prevención, sal-
vamento e seguridade maríti-
ma. Durante a súa defensa, o

seu portavoz, Emilio Pérez
Touriño reprochoulle a Fraga e
aos populares que rexeiten por
sistema todas as iniciativas sen
levar nengunha proposta á Cá-
mara ou tratar de emendar ás
da oposición.  O líder dos so-
cialistas incluso se ofreceu a
retirar a súa proposición se o
PP accedía a levar ao Parla-
mento para debatilo o Plan
Galicia con presupostos, pra-
zos e mecanismos de segui-
mento.  “Por alusións” Fraga,
que estaba presente, interviu
para rexeitar a “retórica” de
Touriño e decirlle que “así non
se fai o diálogo”♦

Proposición contra un muro

PACO VILABARROS



P.B.
Na súa primeira comparecen-
cia como conselleiro de Medio
Ambiente o martes 25 de fe-
breiro, Xosé Manuel Barreiro
non lles deu resposta ás cues-
tións prioritarias relaciona-
das co Prestige que lle formu-
lou a oposición. En ton conci-
liador Barreiro anunciou o
Plano de Actuación para a
Avaliación dos danos produci-
dos poloPrestige pero empra-
zou a coñecer o seu contido
nun debate parlamentario pos-
terior para o que non hai data.

“Decepcionante”, así cualificou
Salomé Álvarez (BNG) a inter-
vención do novo conselleiro que
non abordou preguntas formula-
das pola deputada en relación ao
que vai pasar co buque afundido,
o estado dos fondos mariños ou
o trato recibido polos voluntarios
e os científicos galegos. “Do pla-
no só dixo o título, nin explicou
en que consiste, nin falou dos
prazos ou orzamentos e nos
grandes temas –engadiu– máis
do mesmo dunha política que xa
se demostrou fracasada”. 

O deputado do PSdeG, Mi-
guel Cortizo, acusouno de en-
tender o Prestigecomo “un bo-
rrón e conta nova” e díxolle
que perdera unha boa oportuni-
dade para empezar con “credi-
bilidade” ao ir ao Parlamento a
falar de “mil historias” pero
non da “crise ambiental” que
provocou o acceso ao seu car-
go. “Tres meses despois do aci-
dente vén aquí dicir que fai fal-
ta un plano de actuación para a
recuperación da costa. Iso xa
mo dixo a min o empregado
dunha gasolineira o primeiro
día que fun a Muxía”, comen-
tou con sarcasmo.

Barreiro anunciou que o
plano incluirá tres programas
(avaliación de danos, desconta-
minación e restauración, e es-
tratexia legal e de accións de re-
clamación) e advertiu que esta-
ba en fase de revisión por parte
dos distintos departamentos e
que xa habería oportunidade de

debatelo. Tamén o conselleiro
de Sanidade, Hernández Co-
chón tivo que enfrontarse ese

mesmo día ás críticas da oposi-
ción pola súa actuación, nome-
adamente pola falta de medios e

dun dispositivo sanitario de
emerxencia durante as dúas pri-
merias semanas da crise.♦
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Cada vez vai quedando menos pa-
ra os comicios municipais que se
celebrarán o vindeiro 25 de maio.
E os políticos non son, nin moito
menos, alleos a esta realidade. Así,
xa deu comezo unha imparábel ca-
rreira por acadar o “trono” da Al-
caldía salpicada nos últimos días
pola polémica e as conxecturas.

Recentemente déronse a coñe-
cer unas enquisas realizadas pola
empresa Sondaxe que puxeron a
tremer a uns e outros. Non cabe
dúbida de que a fiabilidade de cal-
quera sondeo previo se demostra
o día das votacións, nembargantes
os apuntamentos tirados dos mes-
mos, meramente orientativos, dei-
xan datos curiosos.

Se cadra o máis sorprendente
de todos é que o PP –segundo a
enquisa, lembremos– obtería nos
comicios de maio os peores re-
sultados da súa historia na cida-

de. Analizarei, pois, as perspecti-
vas populares. Perderían catro
dos actuais concelleiros pasando
a quedar, con cinco, como a ter-
ceira forza política do municipio.
Dado que agora son a primeira, e

durante moito tempo ostentaron a
alcaldía, iso non lles gustou nada.
Están nerviosos por estes sonde-
os e polas “simpatías” que provo-
ca Xan Juncal, o seu candidato.
Na actualidade é o menos coñeci-

do polos cidadáns e o peor valo-
rado entre os que optan ao man-
do das principais urbes galegas.

Así, a maquinaria popular está
en marcha por romper a tendencia
actual. Veñen de poñer en marcha
a proposta “Cafés con el candida-
to” gracias á que os cidadáns, en
grupos de 10 e despois de inscri-
birse telefonicamente, poden al-
morzar con Juncal para comuni-
carlle as súas inquedanzas. Por se
fose pouca parafernalia, o propio
Juncal vén de expresar o seu dese-
xo de que a cúpula do PP se pasee
pola cidade para apoialo de cara ao
día decisivo. Ata agora xa o fixe-
ron Ana Pastor e Mayor Oreja. Pe-
ro queren máis bombo. Se cadra
non se decatan de que as eleccións
non se gañan con fotografías, se-
nón con programas sólidos, com-
promisos, feitos e actitudes... se
cadra dalles resultado e todo...♦

O PP treme
de cara ao 25 de maio

MARTINA F. BAÑOBRE

As expectativas electorais de Xoan Jun-
cal e do PP están baixo mínimos. O can-
didato pide que lle manden paracaidis-
tas. Xa viñeron Mayor Oreja e Ana Pastor.

Ferrol

Amén
XOSÉ M. SARILLE

Aopinión da rúa e os
inquéritos atribúen-
lle a Orozco unha

notábel popularidade. Tan-
ta que se converte no alcal-
de mellor valorado das sete
cidades galegas. 

Os concelleiros
nacionalistas traballaron
mellor, mais non souberon
vender os resultados.
Pecaron de inxenuos ao
comezo do mandato. Algúns
continuaron desenvolvendo
a súa profisión, compaxinán-
doa coas novas responsabili-
dades políticas e iso é moi di-
fícil. Pode dar tempo a
xestionar pero non chega pa-
ra comunicar, e un concello,
unha alternativa política, ten
a obriga de mergullarse
para que a mentalidade
colectiva cambie.

Hai quen di que namen-
tras o alcalde se dedicou,
¿a que?, a saudar. A trans-
mitir unha visión cordial
del mesmo, da política e do
poder en definitiva. As ma-
las linguas din que non
resolve ben, mais que tarda
case dúas horas en cruzar a
Praza Maior, mentres alon-
ga a man, acena coa testa e
revolve o lombo en busca
doutro toque no brazo máis
próximo.

O que ocorre é que en
Lugo iso vale moito. Entre
unha poboación máis ben
envellecida, as experiencias
do poder non son
precisamente suecas.
Ninguén viu a ningún prínci-
pe paseando en bicicleta. Nin
ao Padriño da rúa de San
Marcos. Os lugueses están
acostumados ao contrario, á
mirada xélida do capoda de-
putación, ao rigor vingativo
en caso de non corresponder,
á sumisión clientelar perver-
sa, a ter que anicarse para
que se satisfaga a concesión.
Por iso falan de Cacharro
con esa lonxanía, unha mes-
tura de temor, hostilidade e
reverencia.

Orozco non pode presen-
tar en maquetas un modelo
de cidade, porque non o ten.
Non é un político eficiente.
Pode amosar poucos resulta-
dos, moitos menos que
Branca Rodríguez Pazos,
pero pasea sen cesar as rúas
e os bairros, véselle en
calquer sitio e fala na radio
das areas dun desaugue ou
da pintura que falta nunha
raia da Ora.

Na terra do atraso való-
rase que o político se
comporte como o cidadán.
Que mire como traballan
as excavadoras e mostre
humildade ten máis valor
que a excelencia na xestión.
Orozco triunfa por iso,
porque o vota unha parte
da cáscara amarga, que
abonda en Lugo cidade, e
porque enternece ás
velliñas. Isto non é Teruel.
Existe. Pero na severa cida-
de a arte de liderar consiste
sobre todo en ser
contrapunto da mafia. Sua-
ve e subliminal.♦♦

Medio Ambiente atrasa sen data
a avaliación dos danos do Prestige

P.B.
A petición do BNG e do PS-
deG, os portavoces dos diferen-
tes grupos parlamentarios reu-
níronse co Presidente do Parla-
mento, Xosé María García Lei-
ra, no seu despacho o martes 25
de febreiro para tratar de con-
sensuar unha declaración insti-
tucional contra a guerra no Irak
que non prosperou pola negati-
va do PP a incluír un parágrafo
no que se pedía que o Consello
de Seguridade da ONU traballe
por unha resolución que garan-

ta a saída pacífica da crise. 
BNG e PSdeG manteñen

que os portavoces do PP, Xaime
Pita e Xoán Casares, estaban
inicialmente de acordo co bo-
rrador pero que bloquearon o
consenso incial despois de con-
sultar o texto con alguén do seu
partido. Suárez Canal referiuse
á “man negra” de Fraga como a
responsábel do fracaso. 

Ao día seguinte, o propio
Fraga acusaría a oposición na
Cámara de intentar meter unha
resolución “que nada ten a ver

coas competencias da Cámara”.
“Como dicía Santo Agostiño
–dixo– todos queremos a paz, o
que pasa é que cada un quere a
súa” e Sadam Husein, engadiu,
“non é un home de paz”. Touri-
ño acusouno de vetar o acordo
ao que chegaran os grupos par-
lamentarios e de non escoitar o
“clamor social”. Fraga contes-
toulle que “nós, –pola Xunta– o
asunto da guerra deixámolo na
competencia dun goberno cen-
tral que merece toda a confian-
za dos españois”.♦

BNG e PSdeG responsabilizan o Presidente da Xunta

Frústrase un principio
de acordo contra a guerra no Irak

Xosé Manuel Barreiro, conselleiro de Medio Ambiente.                                                                                                A. PANARO



Segundo o deputado naciona-
lista son 4.100 pezas docu-
mentais os fondos que foron
levados ao Arquivo Histórico
Nacional  a través das medidas
desamortizadoras no século
XIX. Daquela produciuse unha
enorme fragmentación dos ar-
quivos provocada polos crite-
rios seguidos, clasificando os
documentos en función de se
son pergameus, libros, papeis,
códices ou cartularios. Ade-
mais a división faise por pro-
vincias, o que segundo Fran-
cisco Rodríguez “responde a
un criterio anacrónico, irracio-
nal e profundamente centralis-
ta; non cabe dúbida que non é
igual consultar os fondos por
provincias que consultalos
desde o punto de vista daque-
les que pertencen ao reino de
Galicia”.

A documentación de meiran-
de interese pertence ao reino da
Galiza medieval, e resulta fun-
damental para coñecer a confor-
mación dos reinos occidentais
da Península Ibérica ata o sécu-
lo XV. 

A proposta nacionalista supu-
ña trasladar, previo acordo coa
Xunta, aos Arquivos Histórico-
Provinciais galegos, os fondos.
Alternativamente, o BNG propu-
xo a realización dun convenio
que permitise microfilmar o ma-
terial para telo en acceso directo
en Galiza.

O deputado do PP, Fariñas
Sobrino, basou o rexeitamento
do PP, singularmente, na necsi-
dade de conservar a unidade de
arquivo e considerou que a pro-
posta “obedece a un modelo de
estado que nós consideramos in-
congruente”.♦
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O PP non considera que deban traerse para Galicia

Os fondos expoliados dos mosteiros galegos
seguirán no Arquivo Histórico en Madrid

Mosteiro de Sobrdo dos Monxes.                                                                                                                          XAN CARBALLA

A.N.T.
Unha iniciativa do deputado nacionalista Francisco Rodrí-
guez, pretendía a devolución aos arquivos históricos galegos
dos fondos documentais dos mosteiros galegos que están no Ar-
quivo Histórico Nacional. O PP rexeitou tanto que sexa expolio
como que se podan devolver “sen romper a unidade de arquivo”.

Segundo a Guía do Arquivo
Histórico Nacional, elaborada
por Luís Sánchez Belda e que
foi publicada en 1958, pódese
seguir o montante enorme de
documentación que saiu dos
mosteiros  galegos.  Esta é unha
selección do que alí expón e dá
unha idea da magnitude do te-
souro documental.

“Santa Eulalia de Curtis  ten
un pergameu do ano 862. Ribas
de Sil (Ourense), ten outro do
871 e San Salvador de Lérez
(Pontevedra), empeza a súa serie
no ano 866. 

Con diplomas datados no
século X, inician as súas colec-
cións respectivas os mosteiros
bieitos de Monte Sacro (ano
914), San Martiño Pinario (ano
912) e San Paio de Antealtares
(ano 968), de Santiago de
Compostela, todos na provincia
da Coruña; a Iglesia de Maus
(962), a catedral de Mondoñe-
do (ano 914) e os bieitos de
Pombeiro (ano 964), na de Lu-
go; e San Salvador de Celano-
va, en Ourense, (ano 951), que
garda ademáis un dos máis vo-
luminosos e interesantes cartu-
larios de toda a sección. Pola
antigüedade dos documentos
conservados, como nos casos
anteriores, e ademáis polo ele-
vado número destos, merecen
mencionarse os arquivos mo-
násticos seguintes, onde indi-
camos o ano en que empieza a
súa colección diplomática e nú-
mero de pergameus que a com-
poñen, Samos, Lugo, ano 818,
pergameus: 1.703. Ferreira de
Pallarés, Lugo, ano 898, perga-
meus: 562; San Salvador de
Lourenzá, Lugo, ano 933, per-
gameus: 353, con interesante
cartulario do século XIII ade-
máis da colección diplomática;
Melón, ano 973, pergameus:

893, conserva ademais tres li-
bros de privilexios e un rexistro
de escrituras; Lugo, catedral,
século X, pergameus: 1.615,
son especialmente valiosos
desta procedencia os chamados
‘Tumbo Vello’, do século XIII,
e ‘Tumbo Novo’, do século
XVIII, que transcriben unha
enorme cantidade de diplomas

dos séculos X ao XIII, máis os
cinco volúmenes de escrituras
e 96 legaxos de papeis. Meira,
Lugo, século X, pergameus:
1.242. Armenteira, Pontevedra,
ano 1068, pergameus: 729.
Chantada, Lugo, ano 1073, per-
gameus: 322. Sobrado, A Coru-
ña, ano 1078, pergameus: 622,
e un rico tumbo do século XIII

en dous volumes. Oseira, Ou-
rense, ano 1083, pergameus:
1.051, e dous rexistros de privi-
lexios e escrituras do mosteiro.
San Martiño de Xubia, A Coru-
ña, ano 1100, con poucos perga-
meus, pero con dous valiosos
cartularios. Oia, Pontevedra, ano
1113, pergameus: 1.264. Poio,
Pontevedra, ano 1116, perga-

meus: 317. Montederramo, Ou-
rense, ano 1124, pergameus:
491. Monfero, A Coruña, ano
1128, pergameus: 280. Toxosou-
tos, A Coruña, ano 1135, perga-
meus: 35, é especialmente digno
de destacarse o tumbo deste
mosteiro polas súas escrituras e
sobre todo polas preciosas mi-
niaturas de estilo gótico, con re-
presentación de reis e raiñas. Pe-
na Mayor, Lugo, ano 1164, per-
gameus: 493. San Vicente do Pi-
no, de Monforte, Lugo, ano
1196, pergameus: 350”.♦

Un tesouro ao lonxe



Habitualmente aparece de cara á
opinión pública como unha per-
soa cun carácter moi forte. Sen
embargo, quen o coñece persoal-
mente afirma que non reflicte a
súa auténtica personalidade...

Considérome unha persoa ex-
trovertida e comunicativa, dunha
vila cosmopolita como é Betanzos.
Son dunha raíz moi popular en to-
dos os aspectos. Teño as miñas ide-
as moi claras e iso fai que sexa
combativo na defensa das mesmas.
Sempre dentro dun marco demo-
crático e por iso defendo todos os
seus principios, como a copartici-
pación, a tolerancia, o respecto e os
valores da vida moderna. Penso que
mirando cara atrás podemos sentir-
nos orgullosos de chegar onde esta-
mos na actualidade. Temos autoes-
tima en comparanza co complexo
de inferioridade que nos caracteri-
zou no pasado. Ao longo da nosa

historia os galegos fomos a perife-
ria da periferia, de aí as maiores di-
ficultades que sempre tivemos.

En política dise que sempre ten
que haber un bo e un malo. Como
Alfonso Guerra e Felipe González,
Aznar e Álvarez Cascos... ¿Asume
vostede ese papel de malo?

Dende logo. Na política desen-
volvida polo PSOE estando na
oposición e máis tarde no Goberno,
o rol asumido por Alfonso Guerra
foi fundamental. Eu, que son un
entusiasta da vida parlamentaria,
acudía ao Congreso con frecuencia
e deime conta de que o papel de
Guerra abríndolle o camiño a Feli-
pe González foi determinante. 

Dende que comezou a súa ac-
tividade como Conselleiro e co-
mo voceiro do Grupo Popular
amosouse bastante crítico co na-
cionalismo ¿Non ten ningún
amigo nacionalista?

Teño, por suposto. Non teño
ningún ánimo contra ningún na-
cionalista. O nacionalismo evolu-
cionou moito dende as súas primei-
ras andaduras, igual que o resto do
espectro político. Falar hoxe de es-
querda e dereita non é igual que na
República. A diferencia entre o
PSOE e o PP é mínima. Eu só son
crítico co naciona-
lismo radical, con
aquel que non evo-
lucionou de acordo
cos tempos. Polo
demais respecto to-
das as demais ide-
as, sempre que es-
tean feitas dentro
dun marco demo-
crático. Entendo
que haxa xente que
poida falar de che-
gar ao máximo, in-
cluso á constitución dun Estado na-
cional. Pero non se poden esquecer
do marco onde nos atopamos e
comparalo co marco onde estaba-
mos hai vinte anos. Nós, as na-
cionalidades históricas, que son Ga-
licia, Cataluña e Euskadi, acadamos
uns niveis de autogoberno moi im-
portantes nos que se pode seguir
afondando. Xa lles gustaría a países
con centos de anos de democracia
chegar onda nós. Como Francia, on-
de hai unha variedade cultural enor-

me, pero seguen a ser un estado cen-
tralista, xacobinista. Este termo
aplícollo ao PSOE. No parlamento
veñen de falar agora de autogober-
no, de federalismo asimétrico, pero
cando tiveron a oportunidade de
Gobernar aplicaron o seu programa
que é puramente centralista. En 14
anos de Goberno do Estado impedi-

ron que afondase-
mos na descentra-
lización e especial-
mente o señor que
temos agora aquí,
que foi un seguidor
do xacobinismo de
Felipe González e
o seu séquito. Pen-
so que a aproxima-
ción e moderación
do nacionalismo
galego puido verse
ao comezo da le-

xislatura, cando o presidente Fraga
lle tendeu a man ao BNG. Por des-
gracia a colaboración rematou co
inicio da traxedia dunha forma in-
xusta e insolidaria. 

¿A evolución do BNG da que
fala pode motivar que se produ-
za de novo un entendemento si-
milar ao do inicio de lexislatura?

Por suposto. Valoro de xeito
positivo a súa evolución. Gobernar
grandes concellos veulle ben nese
sentido porque puideron darse con-

ta de que as cousas son moi distin-
tas a cando se está na oposición.
Por iso eu falo sempre de con-
gruencia. O BNG que sempre fora
un gran defensor das empresas pú-
blicas demostrou que non funcio-
nan, por exemplo cando chegou ao
Concello de Vigo privatizando o
servicio de recollida de lixo.

Ese servicio xa estaba priva-
tizado con anterioridade...

Estaba, pero eles renovaron o
contrato en lugar de asumir o Con-
cello esa función. Déronse conta de
que a privatización é o único siste-
ma que funciona.  Poño outro exem-
plo, a súa oposición a Sogama, o
proxecto ecolóxico máis ambicioso
de Europa. Galicia era un vertedoi-
ro indiscriminado pero todo o mun-
do se opoñía a poñerlle remedio.
Lembro as protestas de Vilaboa ou
Guixar. Aqueles que máis o critica-
ron adheríronse a Sogama, especial-
mente os concellos máis importan-
tes de Galicia gobernados pola es-
querda, Vigo e Pontevedra. Coruña
e a súa área metropolitana propuxe-
ron como alternativa o complexo de
Nostián que se está convertendo
nun novo vertedoiro. Taparon Bens
e déronlle premios por iso, e agora
converten Nostián nun novo Bens. 

Pero Sogama é unha empre-
sa pública...

É. Nós non defendemos un mo-
delo puro, senón a fórmula mixta.
Onde non chega o sector privado e
na posta en marcha de grandes pro-
xectos, en beneficio da sociedade, é
onde debe actuar o sector público.

¿O accidente do Prestige foi
o peor momento da súa carreira
política?

Na miña carreira teño atravesa-
do por moitas dificultades, como
na escasa representación que aca-
damos nas eleccións do 77 e do 79.
Atravesamos un deserto político
para chegar onde estamos. Ocu-
pando postos de responsabilidade
que dúbida cabe que o accidente do
Prestige foi un duro golpe, pero
non hai que esquecer que hai dous
anos tivemos un suceso igual de
grave, o das vacas tolas, que afec-
taba moito máis á saúde pública. O
tema do Prestige coincide nun mo-
mento de sensibilización medio-
ambiental moi importante. Aínda
así, os grandes recursos econó-
micos nosos atópanse nas rías, que
non foron afectadas. A sociedade
mobilízase pola preocupación me-
dioambiental, de aí o nacemento de
Nunca Máis, do que a oposición fi-
xo un aproveitamento político.
Cando empezou este movemento
quixemos participar e non se nos
deixou porque se trataba dunha
plataforma politizada. A proba té-
mola vendo quen rexistrou o nome.

¿Non pensa que un dos debe-
res da cidadanía e dos partidos
políticos da oposición en demo-
cracia é facer un control do Go-
berno e protestar contra deci-
sións tomadas cando pensan que
foron erróneas?

As protestas existiron sempre
e sempre van existir. Iso é normal.
Do que estou en contra é de apro-
veitarse dunha situación. Deu a
impresión de que quen botou o
chapapote foi o Goberno de Ma-
drid e o da Xunta. Podemos discu-
tir se foi acertada ou non a deci-
sión de levar o barco cara fóra ou
cara dentro, pero hai que culpar
aos auténticos responsábeis. 

Fala vostede de aproveita-
mento por parte da oposición. A
semana pasada o señor Beiras
declaraba que o día do acciden-
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Conselleiro de Presidencia e Voceiro do Grupo Popular

Xaime Pita
‘Estamos dispostos a un novo entendemento co BNG’

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
Tratando persoalmente co Conselleiro da Presidencia e voceiro
do PP no Parlamento, parece que existe un doutor Pita e un mis-
ter Xaime. No despacho recíbenos de xeito amábel, conciliador e
afectivo, que contrasta coa imaxe de mordaz que amosa publica-
mente. Defínese como unha persoa afortunada, “porque puiden
estar sempre próximo ás miñas tres grande paixóns: o ensino, a
vida política e o cinema”. Presume de estar sempre preto da xen-
te, de ser un burgués de Betanzos e de ver os problemas dende a
perspectiva da cidadanía. O que ían ser 45 minutos, convertíron-
se en dúas horas nas que fai un repaso da situación política actual. ‘Fraga non puido

facer máis,
porque
as competencias lle
correspondían
ao Estado”



te chamou o presidente Fraga
para prestarlle a súa axuda e
que este a rexeitou. ¿Ten cons-
tancia de que isto aconteceu así?

Unha cousa é que chamara e ou-
tra que lle dera o seu apoio. O señor
Beiras traizoou a súa palabra no que
lle comentou ao presidente da Xun-
ta.  Lamento moito que non teña au-
toridade dentro do BNG. Cualificou
nun principio de noxenta a moción
de censura que ía presentar o PSOE.
Comprometeuse a que se aceptaba-
mos unha comisión de investiga-
ción, non presentarían unha moción
de censura. Un día ou dous despois
o Bloque presentaba esa moción. Is-
to danos a entender que aínda que o
señor Beiras tivese boa intención,
non ten poder suficiente no partido
que representa. Incluso unha vez
constituída a Comisión de Investi-
gación e da espantada da oposición,
o señor Beiras declarou publica-
mente que tiñan que acudir de novo
a comisión a pesar dos atrancos.
Penso que houbo un agravio com-
parativo porque na Comisión de In-
vestigación do Mar Exeo non com-
pareceu ninguén do Goberno cen-
tral, soamente un responsábel da
Xunta, o conselleiro de Pesca. Hou-
bo 11 comparecencias en total. Nes-
ta, estaba aprobada a comparecen-
cia de 7 Conselleiros e 30 técnicos,
chegando ata preto de 100 persoas.
Lamento moito a postura do BNG.
O Partido Socialista é un grupo
marxinal, que non actúa como alter-
nativa de Goberno ou partido serio.
Retardaron a moción de censura
porque na estructura do seu partido
houbo manifestacións públicas dal-
gúns dos seus líderes que manifesta-
ron que estaban en contra.

Houbo unha resolución do
gabinete xurídico do Parlamen-
to galego que dicía que era legal
que comparecesen cargos e tra-
balladores do Goberno central.
¿Non pensa que os atrancos pos-
tos dende o executivo de Madrid
xustificaban o abandono? 

Nós aprobamos que sería positi-
va a presencia do Delegado do Go-
berno. Pero non podemos esixirlle
ao Goberno algo sobre o que non
temos competencias. Unha cousa é
que se poida pedir e outra que sexa
obrigatoria a comparecencia. 

¿Como voceiro do Grupo
Popular que lle parece que o
Goberno central non deixase
comparecer os técnicos e os car-
gos demandados?

O Estado está composto por 17
autonomías. De todas elas poderían
estar solicitando que comparecesen
membros do Goberno todos os días.

Pero este foi un acontece-
mento moi puntual...

Houbo outros casos con repercu-
sións medioambientais peores nos
que o Goberno tampouco permitiu
acudir aos seus membros. Por exem-
plo o desastre de Aznalcóllar. Quero
afirmar neste medio que despois de
semana santa todas as persoas pode-
rán visitar o litoral e ver como xa es-
tá limpo. Non só as praias, senón ta-
mén os acantilados. A diferencia é
que neste caso a repercusión social
foi máis importante.

¿Por que pensa que tivo tan-
ta repercusión social se foi unha
traxedia ecolóxica inferior á de
Aznalcóllar?

Porque a xente quere que se
adopten unha serie de medidas pa-
ra que unha traxedia similar non
volva ocorrer. Nunca Máis é o que
dicimos todos. Digo que hai inso-
lidariedade porque quero recordar
quen foi o partido que defendeu

que se adoptasen medias con an-
terioridade ao accidente na Unión
Europea para que se afastasen os
barcos da costa e tivesen dobre cas-
co. En Galicia existe unha acumu-
lación de accidentes que provocan
que a xente estea farta: o Urquiola,
o Casón... Agora chegou este que
se espallou pola costa e por iso a
xente estalou, cansa de que isto
aconteza. Os culpábeis hai que
buscalos nas mafias marítimas que
actúan alén das leis internacionais.

¿Pensa que o Goberno cen-
tral e a Xunta non tivo ningunha
responsabilidade no acontecido?

Responsabilidades ten dende o
punto de vista que
había que decidir
o barco fóra ou o
barco dentro.
Moitas persoas te-
ñen afirmado que
o barco había que
metelo en porto,
pero político nin-
gún. ¿En que cida-
de galega metia-
mos un buque ro-
to, escorado, e que en lugar de vir
cos 17 metros de calado, tiña 22
naquel momento? A ver nesas con-
dicións que alcalde metería o bar-
co no seu porto. Coñecida é por to-
dos a opinión de Paco Vázquez.

¿Pero nese momento non é
cando un Goberno ten que amo-
sar a súa autoridade e tomar de-
cisións difíciles?

Amosouna asesorado polos
técnicos. É como cando tes unha
bomba, obviamente ninguén deci-
diría metela na casa. Quero lem-
brar que cando foi o tema do Mar
Exeo produciuse unha milagre. Eu
estaba na Coruña á hora que es-
tourou. En segundos produciuse
unha gran montaña de fume. Tive-
mos a sorte de que o vento sopra-

ba cara fóra. Se chega soprar cara
á cidade, sería a maior traxedia da
historia do mundo orixinada polos
humanos, despois da Segunda
Guerra Mundial. ¿Se o barco che-
ga a romper entrando na ría de
Ares e estoupa, a quen se lle tería
pedido despois a responsabilida-
de? Por iso se decidiu afastalo.

¿Por que o cambio de rumbo
cando o barco ía cara o norte,
cando todos os especialistas ma-
riños afirman que non hai nin
unha soa persoa vencellada ao
mar que descoñeza a existencia
da corrente de Nadal, que vai de
sur a norte nesa época de ano?

Iso non o sei.
En todo caso a res-
ponsabilidade hai
que pedirlla ao ar-
mador e ao capi-
tán do barco. Non
entendo como
cando se levanta-
ron dilixencias
contra o capitán
houbo algúns que
se opuxeron. Máis

cando este actuou desobedecendo
as ordes. Nós non defendemos os
intereses do armador, nin da carga,
senón do noso litoral.

Nese caso vostedes non tiñan
competencias directas sobre as
decisións. Pero achacóuselles
que non estivesen próximos a
xente, tal e como acostuman.
¿Por que motivo?

O presidente Fraga é unha per-
soa dun grandísimo respecto institu-
cional e as competencias correspon-
díanlle ao Estado. Aquel sábado, o
presidente da Xunta estivo como to-
dos os sábados as sete da mañá en
San Caetano. Marchou nove horas
fóra de Galicia pero en todo mo-
mento estivo completamente infor-
mado. O que non quería era ir alí a

facer a foto. Dise que o presidente
Aznar tardou un mes en vir, pero
aínda levamos 12 anos agardando a
que apareza por aquí Felipe Gonzá-
lez. Nós non llo esiximos, simple-
mente lle pedimos que adoptase
medidas para paliar os efectos. Poño
tamén o exemplo da colza, onde
houbo mortos. O Goberno fíxose
moitas fotos pero as indemnizacións
aínda non chegaron aos familiares.
Ademais, a xente que vive na Costa
da Morte, quen mellor coñece o pro-
blema, é quen menos está alporiza-
da. A xente máis sensibilizada é a
das zona urbanas, que non coñece
en directo os problemas orixinados
polo Prestige. Están influenciados
psicolóxicamente polos medios de
comunicación.

Publicouse en La Voz de Ga-
licia unha enquisa elaborada
por Sondaxe onde se reflectía
que o PP perdería votos nas vin-
deiras eleccións...

Non podo ser tan cándido e pen-
sar que o enfado de tanta xente non
vai ter unha repercusión. Pero moi-
ta menos da que dan as enquisas. Eu
non as cuestiono. Sen embargo a
nós, non sei por que, as enquisas
sempre nos dan moita menos repre-
sentatividade da que logo acadamos
o día das eleccións. Pasou co pro-
blema das vacas tolas, no que a xen-
te estaba moi descontenta e as en-
quisas así o reflectían. Cando a xen-
te está enfadada ocorre isto.

¿Pero se afirma que o Gober-
no e a Xunta non teñen a culpa
do acontecido, porque pensa que
a xente está enfadada con eles?

Porque algunhas veces pagan
xustos por pecadores. Tamén hou-
bo moita capacidade de manipula-
ción por parte dos grupos políti-
cos. Houbo erros, obviamente, pe-
ro non coa interpretación que se
quixo dar dende a oposición.♦
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‘Os meus
pais eran
galeguistas’
¿Pensa que a Xunta aínda
pode facer algo máis pola
nosa lingua?

Indiscutibelmente. Non
obstante había xente excépti-
ca cando chegou á presiden-
cia o señor Fraga, pero vendo
o que ocorre en cataluña ou
Euskadi, penso que acerta-
mos enormemente na convi-
vencia harmónica. De todos
os xeitos aínda podemos
avanzar máis, pero nun pro-
ceso evolutivo. Por decreto é
imposíbel modificar unha so-
ciedade. Temos que seguir
poñendo todos os cernes para
que se poidan dar os pasos.
Eu procedo dunha familia
moi galeguista. Tiven un pai
e unha nai vinculadas ás
grandes tertulias da época
con grandes galeguistas, co-
mo Cunqueiro, Manuel Ma-
ría, Camilo Díaz Baliño...
Penso que fixemos moito po-
la recuperación do galego. É
mellorábel, pero non se pode
caer en radicalismos. Porque
dese xeito poden aparecer re-
sistencias do lado oposto. De
todos os xeitos as nosas axu-
das sempre estiveron respal-
dadas orzamentariamente.
Acepto as críticas e teño fala-
do moito con persoas espe-
cializadas no tema como Pi-
lar García Negro. Pero son
defensor da harmonización,
que é unha palabra moi boni-
ta. O que está claro é que a
min a galeguista non hai
quen me gañe.

¿Pensa que declara-
cións como as de Paco Váz-
quez axudan a esa harmo-
nización?

Só escoitando a Paco
Vázquez falar en castelán, xa
dá a impresión de que está a
facelo en galego. Precisa-
mente falaba de harmoniza-
ción para evitar que se poi-
dan producir eses antagonis-
mos. Penso que as súas de-
claracións xorden nun marco
moi concreto como é a alcal-
día da Coruña e por iso as
súas declaracións poden ter
unha compoñente electoral.
Eu coñezo persoalmente a
Paco Vázquez e creo que ne-
sas declaracións non expresa
o que el pensa sobre o gale-
guismo.

¿Que é máis fácil tratar
con políticos ou con alum-
nos?

Encántame a docencia e a
vida parlamentaria. Lamento
que ás veces se confunda o
que é o debate político e as re-
lacións humanas. Gozo coa
confrontación, pero manteño
con todo o mundo unhas boas
relacións. Podo subir ao estra-
do a discutir fervorosamente
con alguén e logo non é estra-
ño verme falando e rindo con
esa mesma persoa nos corre-
doiros do Parlamento. Teño
rivais, pero non inimigos.
Acontece como nun partido
de fútbol. O debate é un xogo
político dentro da conviven-
cia democrática.♦

¿Sorprendeuno o cesamento de
Cuíña?

É unha das potestades que ten
o presidente da Xunta, nomear e
cesar conselleiros. Isto pode estar
mellor ou peor visto, pero trátase
dunha atribución única dun presi-
dente. O mesmo ocorreu cando
Felipe González destituíu os seus
ministros porque consideraba que
era o mellor. Por iso é absurdo
cando aos presidentes con carác-
ter xeral se lle pide que dea expli-
cacións sobre este tema. É unha
potestade que ten o presidente nas
democracias e ninguén pode con-
trolar ou someter a votación iso. 

Dise que dentro do PP gale-
go hai dous bandos agora mes-
mo, o das “boinas” e o dos “bi-
rretes”. ¿Asume vostede isto e
colócase nalgún dos dous?

No PP non ocorre como no
BNG que é unha fronte de parti-
dos, como o seu nome indica. No
PSOE existe aínda maior división.
Vemos todos os días como case en
cada vila ou rueiro existe unha vi-
sión distinta. O que ocorre no PP é
que hai xente de extracción máis
rural e outra máis urbana. Sen em-
bargo existe un liderazgo claro en-
cabezado polo presidente. Uns po-
den poñer boina, outros birrete e
outros incluso biseira, que é o que

máis utilizamos no verán, pero to-
dos estamos ao servicio do partido
e do presidente Fraga. Eu levo 25
anos soamente ao seu servicio. Lo-
xicamente ocorre como nas fami-
lias, hai opinións distintas.

¿Por que ten o PP tantas re-
ticencias a recoñecer que den-
tro do seu partido tamén oco-
rre, como aconteceu no acci-
dente do Prestige?

Neste caso non é que houbese
diferencias, senón que hai unhas
competencias que non podemos
asumir porque non nos correspon-

den. Outras competencias decidi-
mos compartilas porque pensamos
que era o mellor, como ocorreu co
voluntariado. Puideron existir dis-
tintas visións no tocante a onde se
actuaba máis ou menos, pero no
restante coido que non. De todos
os xeitos cando se reúnen varias
persoas para tomar unha decisión é
normal que xurdan distintas postu-
ras, porque pode haber ideas dis-
tintas sobre un mesmo problema.
Neses casos nos optamos por che-
gar a un acordo común en lugar de
dicir que cada un pensa o seu.♦

‘O cesamento de Cuíña
foi decisión persoal de Fraga’

‘O PSdeG
é un grupo marxinal
que non actúa
como alternativa
de Goberno”



H. VIXANDE
A descuberta conspiración de
Pablo Vioque para matar ao
fiscal xeral antidrogas, a dous
testemuñas e á súa avogada
parece máis unha obra de fic-
ción que unha vendeta. Con to-
do, Vioque dispón do operativo
necesario para levala a cabo.

Son múltiples os sentimentos que
se expresan ante a operación que a
Guarda Civil atribúe a o ex secre-
tario xeral da Cámara de Comer-
cio de Vilagarcía, Pablo Vioque
–quen hai anos que non ten nin-
gunha relación con esta institu-
ción. Na vila do Salnés hai de to-
do: incrédulos, sorprendidos e ata
os que din que non se estrañan.

Segundo a Guarda Civil, Pa-
blo Vioque amañou unha trama
para matar ao tenente fiscal anti-
droga da Audiencia Nacional, Ja-
vier Zaragoza, a dúas testemuñas
e a dous letrados, entre eles a súa
avogada. Para iso, empregaría
unha banda composta por cinco
sicarios encargados de executar
aos obxectivos, un funcionario
do cárcere de alta seguridade de
Soto del Real e a avogada de Vio-
que –quen sería asasinada pero
que ignoraba que estaba entre as
víctimas. O cómo: pagando máis
de sesenta mil euros aos autores.

Hollywoodiano, sen dúbida,
pero críbel para moitos vilagar-
ciáns e mesmo para o xulgado
de instrucción número 33 de
Madrid.

Entre os que non se sorpren-
den está Rosa Abuín. “Había o
precedente de Benavente”, ex-
plica, ao referirse ao asasinato a
principios dos noventa do tesou-
reiro da Cámara de Comercio de
Vilagarcía, Xosé Luís Vilas
Martínez. Aínda que o caso non
ten nada que ver con esta trama,
Vilas Martínez pouco antes do
seu asasinato encabezara unha
lista electoral de Coalición Ga-
lega ao concello de Vilagarcía.
A candidatura estaba apadriñada
por Vioque e o curmán do exe-
cutado, Luís Jueguen Vilas, que
fora concelleiro polo PP co pri-
meiro goberno de Rivera Mallo
e presidente local do PP.

“Polo que teño falado eu, a

xente en xeral non se sorpren-
deu, a sociedade asume que a
situación é esa e que a esa xen-
te nunca se lle dixo nada”, ex-
plica Xoán Bouzas. Xoán Bou-
zas e Rosa Abuín son da CIG, o
primeiro é responsábel do metal
e a segunda a secretaria local.

Sorprendido

Quen si manifesta a súa sorpresa
é Manuel Míguez. Manuel é se-
cretario da Federación Comarcal
de Empresarios de Arousa, pero
se expresa a título particular.
“Este é un comportamento ines-
perado, que a xente non podía
prever”, asegura. De todos xei-
tos, non evita buscar unha expli-
cación. “Supoño que é algo que
se fai cando as cousas van moi
mal –explica–, un acto reflexo
dunha persoa que está desespera-
da pola enfermidade e polos anos
de cadea que lle poden caer”.

En efecto, Pablo Vioque ató-
pase nunha situación difícil. Pa-
dece un cancro polo que está so-
metido a tratamento médico, a
súa muller vén de separarse del
e enfróntase a unha eventual
condena de moitos anos polos
delictos que se lle imputan nos
tres sumarios abertos na actuali-

dade contra el. Todo iso explica-
ría unha actuación como a trama
descrita pola Guarda Civil.

Unha resposta desesperada
que está fóra de contexto, se-
gundo Manuel Míguez. “Nos
medios de comunicación dáse
unha imaxe desta comarca da
que se extrae que aquí a xente
anda a tiros pola rúa, cando en
absoluto é así –explica Mí-
guez–; isto non só e falso, tamén
é malo para esta zona. Sucesos
como este nunca acontecen”.

Pero segundo a Guarda Ci-
vil, polo menos preparouse:
Vioque argallou unha trama
desde o cárcere para asasinar a
varias persoas, algo que a xuízo
de Manuel Míguez “é factíbel, á
vista das probas, aínda que ta-
mén haberá que probalo”.

Outros célebres cidadáns do
Salnés puxeron de manifesto con
anterioridade a permeabilidade
do sistema carcerario español.
Laureano Oubiña permitiuse go-
zar dunha mariscada no cárcere
de Zamora e convidar aos seus
compañeiros de presidio.

Escépticos

O problema é para qué. “É nece-
sario saber se as dúas testemuñas
que presuntamente ían ser asasi-
nadas representaban unha proba
relevante; Vioque é avogado e
como letrado ten intervido en
moitos casos relacionados con
este mundo, coñece a importan-
cia das probas, aínda que perso-
almente son escéptico”, explica o
vilagarcián Xosé Castro Ratón.
Castro Ratón non pode ser sos-
peitoso de simpatías con Vioque,
no pasado ambos mantiveron en-
frontamentos soados.

Novelesco é o termo que re-
pite Xosé Luís Nogueira, presi-
dente da Federación Comarcal
de Empresarios de Arousa e da
Fundación Galega contra o
Narcotráfico. Nogueira non afo-
rra en duros cualificativos contra
Vioque e contra a súa suposta
vinculación co tráfico de drogas. 

“Era sabido que defendía a
narcos e probabelmente sabía
tanto que decidiron implicalo
nas súas operacións para tapar-

lle a boca”, explica Xosé Luís
Nogueira, para a continuación
afirmar que “a acusación está
baseada na declaración dunhas
persoas e haberá que ver o que
di a xustiza; de todos xeitos,
sorprendeume, cómo lle sor-
prendeu a moita xente. Hai evi-
dencias doutros axustes de con-
tas entre narcos, pero coñecen-
do a súa personalidade, paréce-
me unha trama desmedida”.

Hai moitos cabos soltos nes-
ta suposta trama. “¿Por que agar-
dou ata agora, cando puido face-
lo antes nunhas condicións máis
fáciles”, inquire Castro Ratón. A
isto habería que engadir outras
preguntas como ¿por que o fiscal
antidroga ou a súa avogada e
non, por exemplo, outros xuíces?

“Certo é que unha condena
de seis anos non é o mesmo que
unha de vinte”, di Castro Ratón,
á procura dunha explicación
que faga críbel o que afirma a
Guarda Civil.

Na xustiza coñécense casos
de sumarios de tramitacións
máis que dubidosas e de tramas
descubertas por xuíces de fértil
imaxinación. O mesmísimo Bal-
tasar Garzón emprendeu contra
Vioque unha persecución xudi-
cial máis aló do que é mesurado.
Pero tamén cabe a posibilidade
de que a trama exista realmente,
aínda que mentres non haxa con-
dena sempre hai que presumir a
inocencia do acusado.

Con todo, quedan máis pre-
guntas. As principais son: ¿ha-
berá novos casos? e ¿hai máis
xente en perigo?

Nin Manuel Míguez nin Xo-
sé Castro Ratón temen novas
tentativas de asasinatos. Tam-
pouco Amado Cascallar ten o
máis mínimo temor nin por el
nin por terceiras persoas. Casca-
llar é portavoz da Cámara de
Comercio de Vilagarcía, unha
institución á que Vioque estivo
vencellado no pasado pero que
abandonou tras a intervención
da Xunta. “Sobre esta trama non
queremos declarar nada –di Cas-
callar–, pero queremos recalcar
que a Cámara nada ten que ver
con el e dóenos que constante-
mente lembren ese pasado”.♦
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100 días
XESÚSVEIGA BUXÁN

Ésabido que nos sistemas
parlamentares existe
unha práctica

convertida en regra non
escrita do funcionamento
dos mesmos: otorgar aos
gobernos resultantes dunha
consulta eleitoral un prazo
de confianza de 100 días
para realizar as primeiras
analises valorativas
consistentes a respeito da
súa xestión.

Cen días dispois do 13
de novembro de 2002
podemos certificar a
maioría de idade do
principal movimento de
resposta popular –pola
súa masividade e pola súa
duración– rexistrado na
Galiza dende 1975. A cita
do 23-F en Madrid
confirma a existencia de
importantes mutacións no
corpo social galego. A
confianza nas proprias
forzas e unha elevada
temperatura crítica nas
esixencias formuladas aos
xestores públicos
emerxeron como valores
colectivos alternativos ao
recital de prepotencia e
incompetencia
protagonizado polos
inquilinos da Moncloa e
de San Caetano.

A perda de
credibilidade dos gobernos
semella posuír unha
continuidade análoga á
que se rexistra nos tanques
do Prestige. Seguimos
agardando demisións a
pesar das imputacións
xudiciais. Non hai
novidades na soberbia
duns gobernantes que se
creen exclusivos
depositarios dunha
lexitimidade que,
conseguida nas urnas,
otorgaríalles,
supostamente, a licencia
para exercer un
despotismo nada ilustrado
e moi apropriado ao
deseño aznarista dunha
democracia de baixa
intensidade e forte
exibición de belicismo
contra os discrepantes. E
seguen chegando tarde,
mal e arrastrados aos
lugares e aos proxectos de
rexeneración que
requerían presenzas
urxentes e compromisos
solventes.

Toda a credibilidade
perdida pola elite
gobernante fica depositada
nun patrimonio nacional
chamado Nunca Mais. Duas
palabras, unha bandeira e
un recinto organizativo
común: velaí os vimbios
demostrativos de que non
se pode enganar todo o
tempo a toda a sociedade.
Dure o que dure e pase o
que pase, non
esqueceremos estes 100 días
de raiba e ilusión.♦♦

Vilagarcía debátese entre a sorpresa, o escepticismo e a certeza

Caso Vioque: unha conspiración de película

Para Manuel Míguez, a trama descuberta constitúe unha sorpresa. Á dereita, Xoán Bouzas e Rosa Abuín non se sorprenderon da trama porque xa había antecedentes.
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Amado Cascallar lembra que hai anos
que Vioque non ten nada que ver coa
Cámara de Comercio.



En setembro do 2002, a Aso-
ciación Naturalista do Baixo Mi-
ño (ANABAM), descubriu un
conxunto de fentos de enorme ta-
maño, camiñando nunha das súas
habituais excursións. O lugar era
o idóneo para que proliferase es-
ta especie: un regato que atravesa
un frondoso bosque nada transi-
tado e de difícil acceso. 

O achádego foi unha grata
sorpresa, xa que ata o momento
non se atopara ningunha poboa-
ción en estado silvestre. En Gali-
cia había noticias de fentos xigan-
tes, pertencentes ao xénero das
Dicksonias, en invernadoiros.
Nos últimos tempos esta especie
gañou importancia no mercado
debido ao seu aspecto exótico,
como elemento decorativo dos
xardíns máis selectos. O seu alto
prezo de venda fai que non estea
ao alcance de todo o mundo. O
fento doméstico máis representa-
tivo atópase no xardín do Castelo
dos Andrade, en Pontedeume.

O fento xigante ten unha pre-
sencia importante en determina-

dos bosques húmidos de Austra-
lia. Precisamente alí comezou a
moda de crialos en viveiros e
plantalos diante das vivendas
particulares. Práctica que se es-
tendeu por Estados Unidos e Eu-
ropa. Moitas fragas das rexións
occidentais de Europa quedaron
esquilmadas debido á corta des-
ta especie dos seus espacios na-
turais. O gran problema é que se
trata dun xénero que tarda máis
de cen anos en medrar. Por este
motivo a súa recuperación en es-
tado natural, sen o uso de fertili-
zantes, é moi dificultosa. A mei-
rande parte dos exemplares que
se venden nos invernadoiros,
que son difíciles de atopar, pro-
ceden dos bosques.

Espacio protexido

A poboación de Santa María de
Oia corre o risco de sufrir a mes-
ma sorte. Tres Dicksonias vila-
riensis, tal e como as bautizaron
os membros de ANABAM, foron
arrincadas. “É un delicto ecolóxi-

co moi grave, posiblemente mo-
tivado co afán de poñer esas es-
pecies no mercado”, sinala o pre-
sidente de ANABAM, Agustín
Ferreira. Os feitos foron postos
en coñecemento da Delegación
da Consellería de Medio Am-
biente en Pontevedra e da Garda
Civil (Seprona). A asociación
ecoloxista ofrece unha recom-
pensa de 300 euros para quen
poida facilitar información sobre
os responsábeis da tala.

ANABAM reclama que a zo-
na se declare espacio protexido
por parte da Xunta. Tamén ini-
ciou conversas co Concello de
Oia para salvagardar as especies
que aínda quedan. “Dese xeito
poderemos converter o lugar nun
espacio atractivo turísticamente,
pero respectando o entorno. Es-
tamos agardando a que pasen as
eleccións para asinar un conve-
nio co Concello de Oia que ase-
gure a supervivencia da especie.
Polo momento preferimos man-
ter en segredo o lugar concreto
onde se atopan os fentos”. 

Unha veciña de Moaña afir-
ma que nos muíños situados no
monte veciñal, entorno onde hai
fervenzas que descenden dende
o monte, existe unha poboación
de fentos moi similar. O lugar
parécese ao de Santa María de
Oia, e podería tratarse dunha se-
gunda poboación única de Dick-
sonias xigantes.♦
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A viaxe
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Aprimeira vez que fun a Madrid levoume o tren,
desde Lugo ata a Estación do Norte. Pasado o
ollo da Ponte da Chanca deixei de taravelear co

furo dos montes, co león granítico que pode atravesar a
vía, co tracatrac das rodas que priva o sono, co desgaste
do ferro no oficio (axiña fun ver se era da marca
“Bellota”). Cabalguei toda a noite. De cedo, cando
alborecía no Guadarrama, lavámonos case todos como
facía a “Tía Asunción”, na película de Chano Piñeiro:
coa punta dun dedo no rabo dos ollos e acaso o narís. A
cidade, a bordo do tren, semellaba riseira, capaz de dar
as gracias por vires aquí. Baixei. Uns parentes leváron-
me consigo nun 850 que comía o asfalto, adiantaba aos
taxis, aparcaba “de orella”, arrecendía a prado e a flor.

A pé, as rúas eran anchas e longas de máis: Alcalá can-
saba a Deus, ata chegarmos á Porta do Sol, quilómetro
cero. Deixei que o zapato tripase a cabeza da grande ta-
chola, sobei co calcaño, rotei o corpo e a vista, coma se
España e o Mundo xa foran meus. Andei de rato no me-
tro, pillabán, cos ollos a ver as minifaldas, que sempre
ían ergueitas, nunca sentar: “As mozas non cansan
aquí” –dixen. “No, Pepe, esto no es Galicia, en Madrid
todo corre, vuela” –respondeu o curmau. “Xa, ben sei”.
Pasaron máis de trinta anos ata este 23 F-2003. Os
cabalos de metal que percorren as estradas galegas,
leváronme outra volta á capital de España. Centos de
pegasos, con aire acondicionado e retrete, achegaban de
madrugada as xentes da Terramar de Galicia ata a Plaza
del Emperador Carlos I, Atocha din, coma se o nome do
tal emperador ficara vacante para un petimetre do s.
XXI, a quen todos levamos na biqueira do pé. ¡Que tris-
te Madrid! Menos mal que chegamos nós, os do barco e
o Mar,co ronsel das palabras e o divertimento, coa

malleira da sátira, a bandeira negra do fuel, o caxato do
santiago, san roque e o can: guau guau. Todos minúscu-
los, seica cen mil ánsares, picariños de aló. Menos mal.
A maxia quixo encher de cantigas e risos a mañá frieira
da Fonte de Neptuno, do Museu do Prado, da velliña
Cibeles, da Porta estragada do Sol. Menos mal. Se non
for polo agoiro daquel paxaro neghro do ceo (licóptero
ou parato da policía, dicimos na miña aldea )
estarricamos a ruada do Santo Entroido dos peliqueiros,
das pantallas, das madamitas, dos xenerais do Ulla, dos
lenghoreteiros, da Sardiña e o Momo, do Ravachol...
polo ermo da vida en Madrid, sen aire, sen xente alegre,
sen río feliz. Cidade triste contra a guerra e coas xentes
do mar. Soa, incapaz. Nesto chegamos nós cos berros
dos cantís cara á forza da historia: ¡¡Dimisión,
dimisión!! Un velliño encoveirado e de cabelo albo, con
ollos de azul, deitoume na orella, ás tres e vinte da tarde
na beirarrúa de Carretas “Aquí no dimite ni Dios”.
Entregueille a mau e quedou. ♦

POSONEJRO posonejro@yahoo.es

Tres dos principais exemplares xa foron arrincados

Os fentos xigantes de Oia

Exemplar dun dos fentos xigantes de Oia.

PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
“Unha palmeira en medio dun bosque galego”, sería o primeiro
que lle sairía a calquera ao ver unha das Dicksonias que foron des-
cubertas no concello de Santa María de Oia. Máis de tres metros
de altura, un tronco que se rodea cos brazos e máis de 100 anos de
idade. Esta descrición podería ser a dun vello carballo ou dun cas-
tiñeiro. Sen embargo, trátase dunha poboación de fentos xigantes
descuberta hai tan só catro meses.  É a primeira atopada en esta-
do silvestre en toda Europa, pero corre o risco de desaparecer.



H.V.
Ciberlingua é un proxecto de
normalización lingüística da or-
ganización Galego21 para levar
as tecnoloxías da información
a profesores, pais e escolares.

Despois de que o Proxecto Xis
da organización Galego21 do-
tou de programas informáticos
ao galego, o Proxecto Ciberlin-
gua –tamén de
Galego21– está a
procurar, con
éxito, levar a in-
formática en ga-
lego ás aulas.

“Traballamos
tres persoas en
colaboración cos
concellos de Fe-
rrol, Lugo, Pon-
tevedra, Santiago
e Vigo, a CIG e a
Asociación So-
cio Pedagóxica
Galega”, explica
Ester Vázquez.
“Se o Proxecto
Xis dedicábase á
traducción dos
programas, Ci-
berlingua opta
pola difusión, é dicir, ten unha
compoñente formativa”, engade
Ester.

Este proxecto emprega va-
rios procedementos para conse-
guir aos seus obxectivos. “Imos
aos colexios para achegarnos
aos pais e aos mentres, pero co
alumnado preferimos empregar
lugares como os cíbers porque
os rapaces xa saben navegar po-
la internet”, di Ester.

Aínda que Ciberlingua acu-
de aos colexios, a inscrición dos
profesores é a título individual.
“Hai varios obradoiros por ni-
veis e por contidos específicos e
dous cursos de internet –engade
Ester Vázquez–; os máis avan-
zados para os mestres son a ela-
boración de páxinas electrónicas
para empregalas como materiais
didácticos e o emprego do pro-
grama Clic, que tamén está con-
cibido para a elaboración de pro-
gramas multimedia. De todos
xeitos, hai requisitos para matri-
cularse porque para os obradoi-
ros avanzados hai que demostrar

coñecemento ou ter pasado po-
los obradoiros de iniciación”.

Un dos obxectivos de Ciber-
lingua é a elaboración de mate-
riais didácticos para colgar na
rede e para que poda emprega-
los quen o desexe. “Nos obra-
doiros os profesores elaboran un
proxecto segundo a área na que
están especializados e nos cur-
sos aos poucos van completán-

doo ata que o
material didácti-
co está rematado
e pode empregar-
se na rede”, di
Ester Vázquez.

Na páxina de
Ciberlingua figu-
ra un enlace con
cada un dos ma-
teriais didácticos
elaborados ata
agora. Tamén hai
unha guía de re-
cursos con sen-
llas publicacións:
unha guía de pá-
xinas electrónicas
en galego –Guía
Navegándonos–,
ideada inicial-
mente para os ra-

paces pero útil para todo o mun-
do e outra con programas dixitais
en galego como os que traduciu
o Proxecto Xis.

Elevada participación

“En cada obradoiro poden partici-
par quince persoas, sempre se en-
chen e moitas veces queda xente
fora”, di unha das portavoces de
Ciberlingua. Ata o momento cele-
bráronse dezaoito obradoiros para
mestres, cinco para nais e pais e
cincuenta para o alumnado. En
total, durante o pasado curso, par-
ticiparon 212 ensinantes, 66 pais
e 1.678 alumnos.

“Este ano a participación
entre o profesorado e os pais e
nais tamén é moi elevada –ex-
plica Ester Vázquez–; os conce-
llos colaboradores escollen os
colexios aos que hai que dirixir-
se e os profesores anótanse.
Con respecto ao alumnado, este
ano aínda non están en marcha
os obradoiros, comezarán en
marzo. A intención é que os ra-

paces saiban que se pode nave-
gar en galego e para iso face-
mos xogos e concursos, e aínda
que o proxecto non está remata-
do de momento, a idea que per-

filamos é unha visita virtual po-
las páxinas galegas”.♦

www.ciberlingua.org
www.galego21.org

Moito nos lembramos do angazo os gale-
gos estes días!

O conto do angazo (ou do enciño) é
ben coñecido:

Un mociño da aldea marcha fóra da
súa Terra unha temporadiña pequena e
volve falando fino. “Esquecéralle” mes-
mo o nome dos instrumentos da labranza.
Un  día, diante dun deles,  o “señorito”
pregúntalle ao pai: “Mi padre! Diga vos-
té, mi padre! Y cómo llamás vós por acá a
esta herramienta?”Ao que o bo do labre-
go respóndelle con moita retranca: “Ai, xa
che esqueceu, meu fillo? Pois ponlle o pé
enriba e el hache dicir como se chama!”
E cando o “americano” lle calca co pé nos
dentes de ferro, o mango de pau venlle
contra dos fuciños e dalle unha pancada
coa que o rapaz “recupera” rápidamente a
memoria: “Raio do angazo!”

Este  vello conto tradicional galego
ilustra moi ben o complexo de autoodio

que sufriron moitos galegos e que vai fi-
cando atrás no pasado, substituído polo
orgullo de pertencermos a un pobo con
dignidade e capacidade de esforzo  para
afrontar o futuro. 

Canto non teñen rido moitos “señori-
tos” dos “pailanciños” que como o do
conto trataban de imitar a fala dos pode-
rosos e de borrar as súas orixes!  A idea
de peza en dous lances de Castelao (“Se
eu fose autor...”) fíxolle cumprida xusti-
za á xente do campo cos grosos trazos
choqueiros ante a morte dunha vaca e a
dunha cadeliña.

E velaquí que agora, cando os gale-
gos deixamos de facer o “pailán”, descu-
brimos con rexouba que o máis pailán do
mundo non é un probiño labrego do
monte senón un “señorito”. O qué, un
“señorito”! Todo un señor! E mais non
calquera señor senón o “Señor Presiden-
te da República Española”! En boas
mans anda o pandeiro!

Ao homiño este foille dabondo un
fin de semana no “rancho” do seu pa-
trón estadounidense para rematar falan-
do nun remedo do acento  de George
Bush mesturado co dun mal imitador

da máis rancia televisionespañola. Tra-
duciu en fonética a súa dependencia
mental.

Xa era proverbial a  súa habilidade
lingüística: tanto é capaz de falar catalán
na intimidade como de botar un discurso
en alemán ante un auditorio feliz por non
perder a ocasión histórica de rir a esgalla
toda a vida. En calquera caso, el que é
tan franco (tan Franco  que lembra os ce-
lebrados discursos de Suexcelencia) dei-
xa caír a micro aberto que o problema
non é seu senón dos que o escoitan:
“Menudo rollazo lles botei!”

Seica co galego ten problemas e iso
que é tan doado que agora todos en Es-
paña repiten “Nunca Máis!”. Debeu ser
o motivo polo que tardou tanto en vir a
Galiza e cando veu non falou coa xente. 

Claro que, como está pondo o pé en-
riba do angazo, axiña ha saber como se
chama.♦

O angazo
HENRIQUE HARGUINDEY
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Conxeito

Guía de Recursos publicada por Ciberlingua, que se pode baixar desde a súa páxina.

O Proxecto Ciberlingua forma parte de Galego21.

Lalín oculta
un premio
a Ramón Chao
por apoiar
a Nunca Máis

A.N.T.
O xornalista e escritor Ramón
Chao foi agasallado na categoría
de “Prensa Rexional” co Premio
de Xornalismo Álvaro Cunquei-
ro que outorga o Concello de La-
lín, pero na cerimonia de entrega
–á que non puido asistir o pre-
miado– foi esquecido.

“Creo que querían usar o
meu nome e a miña imaxe para
beneficiárense o alcalde de La-
lín, Xosé Crespo, e o Partido Po-
pular”, dixo Ramón Chao des-
pois do acontecido.

A organización outorgou-
lle o galardón da “Prensa
Nacional” ao xornalista do
periódico La Razón, Fausti-
no Fernández Álvarez. Deste
modo foi el o único orador
da cerimonia e, como tal,
portavoz de todos os agasa-
llados, xa que desde hai ca-
torce anos só fala o gañador
da categoría “Prensa Na-
cional”. Deste xeito, evita-
ron o parlamento de Ramón
Chao, unha persoa aliñada
coa Plataforma Nunca Máis
que sen dúbida ía pronun-
ciarse contra a guerra e a
prol da Plataforma.

Chao, que escribira o artigo
“Mi deuda con Cunqueiro” en
La Voz de Galicia, escusou a
súa presencia porque tiña que ir
a Ferrol a preparar unha reunión
contra a guerra. Así llo expuxo
ao alcalde de Lalín nunha carta
de explicación da súa ausencia
que lle pediu que lese durante o
acto de entrega dos premios.
Por suposto, a carta non se leu,
aínda que cando se pronunciou
o seu nome durante a cerimonia
aclamouno o público, uns es-
pectadores aos que a organiza-
ción lles retirou as pancartas e
autocolantes de Nunca Máis que
levaban con eles. Tampouco re-
mitiron á Plataforma Nunca
Máis o importe do premio, co-
mo pedira Ramón Chao na súa
carta, senón que os cartos os in-
gresaron na conta corrente do
agasallado.

Ramón Chao admitiu que “é
posíbel que a Voz non me debía
ter postulado, pero hai catro me-
ses as circunstancias eran outras,
non acontecera o do Prestige nin
o da guerra”. ♦

O Proxecto Ciberlingua leva a informática aos centros de ensino

O galego, desde a rede ás aulas

O ano pasado
participaron,
nos obradoiros
organizados por
este proxecto,
douscentos doce
ensinantes, sesenta
e seis pais, e mil
seiscentos setenta
e oito alumnos.



Despois de dezaoito anos, Alber-
te Permui foi o deseñador escolli-
do para renovar o logotipo da Ad-
ministración, unha imaxe corpo-
rativa que presentaba unha serie
de deficiencias referidas á lexibi-
lidade e a interpretación. O novo
modelo tenta responder, segundo
o deseñador, “aos valores de
equilibrio e modernidade” e solu-
cionar a desproporción existente
no anterior entre o termo “Xunta”
e “Galicia”, onde queda sobredi-
mensionado o primeiro concepto.
Ademais o novo símbolo “adáp-
tese mellor á novas aplicación co-
mo é o soporte dixital” e aporta
“coherencia na identidade da ad-
ministración que foi crecendo nos
últimos anos, con novas cesións e
departamentos”.

A adaptación do escudo in-

cluído nun rectángulo alzado
azul xunto co nome da institu-
ción e cunha nova tipoloxía cre-
ada polo propio deseñador, foi a
aposta de Alberte Permui. 

Valoración do deseño

Os deseñadores galegos coinci-
den na necesidade de cambiar o
logo, porque, como explica Xosé
María Torné, “o anterior era un-
ha marca de empresa que non se
correspondía coa imaxe dun or-
ganismo público”. A Xunta reco-
rreu na anterior ocasión a unha
axencia madrileña par a creación
do seu símbolo. “Actuou así por
paletismo –espeta o deseñador
Pepe Barro- e o resultado foi un
logo para provincias”. 

A pesar desta necesidade

latente, o resultado presentado
polo deseñador da axencia coru-
ñesa non convence a todos os
profesionais. Segundo Xoselo
Taboada, “cada deseñador pode
facer unha critica do novo dese-
ño. Permui optou por algunhas
solucións coas que non estou de
acordo, pero está claro que o lo-
go dunha institución debe ache-
garse máis a este proxecto que ao
anterior. Agora cómpre ter en
conta as aplicacións desta simbo-
loxía para avaliar a súa eficacia”.

O proceso de selección do

deseñador para a nova imaxe de
Xunta xunto co momento esco-
llido para levar a cabo esta mu-
danza levantou algunhas críticas.
Permui asegura que o encargo da
Xunta se realizou o pasado mes
de xuño, moito tempo antes da
crise. Para Pepe Barro “o cambio
de imaxe corporativa é un dano
colateral da catástrofe do Presti-
ge”. “O cambio debería terse fei-
to moito antes. Pero non me pa-
rece moi axeitado facer esta mu-
danza ao final dunha lexislatu-
ra”, engade.

A outra crítica céntrase na se-
lección do deseñador. “Conside-
ro que o proceso non foi o axei-
tado porque debería terse feito
un concurso onde puideran parti-
cipar todos”, explica Torne. “A
marca englóbanos a todos os ga-
legos, por iso penso que a todos
nos gustaría ter participado na
creación do novo deseño.  A sim-
boloxía dunha institución é algo
que debe durar moito e ten que
facerse máis seriamente. Non é
como unha colección de tempo-
rada primavera-verán”.♦
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Pode que a algún adusto lector lle pareza este un
título moi pouco decoroso; más aínda, pode que
mesmo lle pareza unha falla de respeito poñer en
letra impresa esas “cousas feas”, de cativos aos
que se lles permite porque... aínda non están
“educados como deus manda”, “civilizados”...
Pero cando este venres eu lle escoitaba falar así a
Gustavo Pernas no Carballo Calero, o auditorio
ferrolán, acompañando as palabras con xestos co-
mo de quen tiña apuro por ir facer pis (levabamos
dúas horas de graves 

palabras...!), como estoupar un cabelo infectado
de pus(guar-rerias...), ou con brazo e man apuntar-
nos e disparar tatatatata-
pepepepepepepe, aplaudín
a rabiar cos centos de per-
soas que estabamos alí;
porque esas presuntas “in-
decencias” non eran nada a
carón das palabras serias
que estaban detrás:
“Bush”, “peace”, “war”. 

Porque os indecentes
non son os da farándula, os
artistas e creadores “de vi-
da licenciosa” ¡O verdadei-
ramente indecente é a gue-
rra! ¡Os verdadeiramente
indecentes son os que xus-
tifican a guerra! ¡O inde-
cente é a “war”, os “wa-
rriors” e as bombas! ¡O máis indecente é que o im-
perio de vez (USA-Bush) nos queira meter nunha
guerra que será unha nova masacre de inocentes! O
máis malo da vella Babilonia (Ira-q), o que máis de-
nunciaban os profetas bíblicos, non era “facer o
amor”, senón “facer a guerra”; o seu pecado máis
grave era a súa violencia imperial, a opresión que
exercía sobre os pobos sometidos violentamente a
ela, a inxustiza e o desprezo da vida dos pobres. Do
mesmo xeito que o pecado do egrexio rei David non
fora deitarse con Batxeba, a muller de Urías, senón
mandar á primeira liña da fronte de batalla a este
pobre home, para que morrera e poderlle roubar a
súa muller. 

Por iso, Xosé Leira saudaba agarimosamente no
seu poema aos mariñeiros, traballadores, pobres de
solemnidade, e... “os que fan poemas de amor”; pero
non saudaba aos pelotas do poder, aos que trafican co-

as armas e fan as guerras. Máis aínda, dixo, “Non sa-
údo e non quero saudar/ aos que pensan que somen-
tes o seu/ é rigorosamente certo”. Porque o amigo Pe-
pe Leira sabe moi ben que eses persoeiros ilumina-
dos, de presuntas verdades clarividentes, son os que
fan as guerras, pois pensan que teñen toda a verdade,
aínda que o mundo enteiro se lles poña en contra. El
e outras poetas que subiron ao estrado estaban alí, co-
mo dixo Luisa Villalta en inspirados versos, para
“maldicer a epopea triunfal/ consistente en non deixar
medrar os nenos/ que condenaron a vagar para sem-
pre/ entre os entullos misturados cos cadáveres”. 

E eu, un cura oficiando nunha liturxia diferen-
te, –na que non era, afor-
tunadamente, o único que
tomaba a palabra, senón
que só era un membro
máis do pacífico coro–
lembraba alí que, contra-
riamente ao que pensan e
queren decidir os nosos
dirixentes políticos, o te-
ma da paz é demasiado se-
rio para deixalo nas súas
mans e demasiado com-
plexo para confialo aos
homes relixiosos, porque
é un tema que incumbe ao
ser humano en canto tal.
Eu lembraba alí con tristu-
ra que gran parte das gue-

rras se fixeran ou por razóns relixiosas, ou xustifi-
cadas relixiosamente. Pero dicía tamén que hoxe
estamos asistindo a unha fonda transformación da
mesma noción de relixión; nas diferentes relixións
moita xente, máis que tentar “conquistar” a salva-
ción e “salvar” aos outros –mesmo contra a súa
vontade–, vai dicindo que o seu é só diferentes ca-
miños polos que ir acadando a paz entre os homes,
as mulleres e os pobos, e a harmonía co cosmos,
coa axuda do seu Deus (ou sen el, que diría un bu-
dista). Moitos dos encontros relixiosos ecuménicos
xa non son para discutir sobre doutrinas diversas,
senón para tentar cooperar humildemente na paz.
Persoas relixiosas e non relixiosas imos sabendo
que só a reconciliación e o diálogo poden construír
esa paz, nunca a violencia contra os presuntamente
malos, porque as vitorias nunca trouxeron a paz, só
o resentimento dos vencidos.♦

Pus, pis, guar, pepepepepe 
VICTORINO PÉREZ PRIETO

Só desde a reconciliación e o diálogo se pode construír a paz. Sabémo-
lo persoas relixiosas e non relixiosas. As vitorias nunca trouxeron a paz.

‘O s indecentes
non son os da farándula,
os artistas e creadores
«de vida licenciosa»
¡O verdadeiramente

indecente
é a guerra!”

Inmersa na súa maior crise, a Xunta cambia de imaxe
MAR BARROS

En plena crise do Prestigee coas mobilización cidadáns que re-
claman dimisións inmediatas dos responsábeis, a Xunta vén de
mudar a súa imaxe corporativa. O pasado xoves 20 de febrei-
ro o Consello do Goberno aprobou o novo símbolo identifi-
cativo, que, en opinión da Xunta, é máis “claro” e “coherente”.

O vello e o novo logotipo oficial.

NOVOS

Marea Negra
O naufraxio dun barco
petroleiro enche o mar
de
alcatrán. A vida das
gaivotas está
ameazada, pero os
animais dunha granxa

O angazo
Pepiño traballaba no

campo e gozaba
angazando a herba,

pero na casa pasaban
fame e emigrou á
América. Cando

Grandes
contra
pequenos
O sapo rifou coa
raposa e declaroulle a
guerra.
Dous exércitos
enfrontáronse nunha
desigual batalla. Nun

bando, os

A NOSA TERRA



O conflicto continúa, pero as
mobilizacións están suspendi-
das ata o próximo sete de mar-
zo. Ese día os pataqueiros da
Limia agardan que a Conselle-
ría de Política Agroalimentaria
presente un plan estratéxico pa-
ra a Limia, aínda que desconfí-
an do seu contido.

As centrais representativas
no sector e fundamentalmente o
Sindicato Labrego Galego non
acreditan nas boas intencións da
Consellería de Política Agroali-
mentaria, sobre todo porque ata
o momento non amosou a máis
mínima sensibilidade fronte ás
demandas dos pataqueiros. “Se-
rá todo fume”, resumen no SLG.
Con todo, a intensidade das mo-
bilizacións desenvolvidas ata
agora, a proximidade do Entroi-
do –de especial significación na
Limia– e a promesa da presenta-
ción do plan estratéxico para a
comarca, aconsellaron aos pata-
queiros suspender as actividades
reivindicativas.

A principal reclamación dos
pataqueiros é que se lle obrigue
aos almacenistas a facer contra-

tos homologados para asegurar
polo menos a recollida da meta-
de da colleita cuns prezos garan-
tidos. Os agricultores lembran
que os propietarios dos alma-
céns da Limia recibiron subven-
cións por parte da Xunta para re-
formar as súas naves e que, sen
embargo, están a mercar pataca
noutras zonas do Estado para
envasalas na Limia e, o peor de
todo, facelo indicando na etique-
ta que é pataca da Limia.

Ante unha situación que le-
vou a que os pataqueiros perde-
sen moitos cartos tras malvender
boa parte da colleita –quedan en-
tre vinte e trinta mil toneladas
sen saldar–, pretenden o mesmo
trato que outros sectores agra-
rios, como é o caso do viño. Os
productores de uva contan cuns
prezos homologados de garantía
gracias á intercesión da Xunta. É
o que desexan os pataqueiros,
que suxiren que a Administra-
ción podía subvencionar unha
mínima parte das adquisicións
para incentivar a compra.

Aínda que as mobilizacións
na Limia ata afectaron ao Parti-

do Popular e o grao de descon-
tento é alto, a Consellería de Po-
lítica Agroalimentaria mantén
unha postura tan pechada que
mesmo sorprende aos pataquei-
ros e aos sindicatos. 

O peche permanente celebra-
do na Casa da Cultura de Xinzo,
a tractorada ata Compostela, as
concentracións diante da Dele-
gación de Agricultura en Ouren-
se e as reunións cos representan-
tes da Consellería non serviron
para modificar as posturas da
Administración. O Sindicato La-
brego Galego chegou a cualificar
de “chulesco” o comportamento
do conselleiro de Política Agroa-
limentaria e Desenvolvemento
Rural, Xan Miguel Diz Guedes.

O problema ao que se enfron-
ta a pataca da Limia é o anega-
mento do mercado pola chegada
de producto foráneo –francés e
español–, unha circunstancia que
se produce con certa periodicida-
de. Acontece porque os pataquei-
ros doutras latitudes saldan un
producto que non representa a
principal actividade da súa ex-
plotación. O resultado é a inva-
sión do mercado natural da pata-
ca da Limia, cando a producción
deste tubérculo nesa comarca
non representa máis que tres me-
ses de consumo do conxunto da
sociedade galega.♦
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Fuxindo para
o Este de Europa

MANUEL CAO

Un dos efectos máis inmediatos da prevista ampliación da
Unión Europea é o desvío de investimentos cara os novos pa-
íses do Este atraídos polos baixos custos salariais, as boas
perspectivas de medre nos respectivos mercados internos e a
redución dos riscos macroeconómicos debido ás políticas de
estabilización, homologación e harmonización institucional
por parte dos gobernos deses países. Os problemas de co-
rrupción, os custos das burocracias estatais e a febleza do sis-
tema legal e mercantil mitigan en parte o atractivo deses paí-
ses pero pesan moito máis as expectativas de ganancia.

A tendencia á deslocalización industrial cara o Este afecta a
varios sectores sendo a industria do automóvil unha das máis
afectadas. En realidade, os cambios de dirección dos investi-
mentos empezaron xa coa caída do muro de Berlin e a reunifi-
cación alemana pois moitas empresas da RFA trocaron de in-
mediato os seus proxectos de expansión destinados inicialmen-
te a España por outros destinados aos emerxentes mercados do
Este. A situación política foi facilitando que os novos países se
achegaran cara a UE –unha vez vencidas as resistencias de Ru-
sia coa presión da OTAN– e, pouco a pouco, os dirixentes po-
líticos colocaron como obxectivo central a integración nas Co-
munidades Europeas de forma que se foron xeralizando as ex-
pectativas a todos os axentes económicos de ámbito global.
Así, os grupos multinacionais de automoción foron tomando
posicións neses mercados coa construción de novas plantas de
produción e componentes e desviando a actividade de antigas
plantas radicadas en España e noutros países unha vez que se
ía agotando a vida útil de instalacións, deseños e modelos.

O goteo de noticias sobre redución de actividades, aban-
dono de proxectos ou venta de instalacións son habituais nas
páxinas económicas afectando, sobre todo, a aquelas zonas be-
neficiarias do desembarco das multinacionais do automóvil.
No 2000, España era o terceiro maior produtor de turismos de
Europa e o sexto do mundo representando a industria da auto-
moción o 27,7% das exportacións españolas. Prácticamente,
todos os grandes grupos multinacionais contan con plantas de
produción en España e no curto e medio prazo hai carga de tra-
ballo e proxectos para soster o emprego existente. Teñen cada
vez maior importancia as empresas especializadas en compo-
nentes cunha rede de pequenas e medianas empresas asociadas
á industria do automóvil e que poden verse moi afectadas po-
la deslocalización e nova dirección dos investimentos. 

As políticas paliativas da sangría de tecido industrial son
difíciles de implementar polo actual goberno español dada a
escasa dotación de recursos para I+D+I materializada nas po-
líticas para empresas e na dotación de servicios públicos de
calidade. Aparentemente, o goberno desexaría avanzar na fle-
xibilización sen límite do mercado laboral retomando a polí-
tica de baixos salarios que permitiu noutro tempo converter a
España no polo de atracción para a produción de automóviles
para o mercado interno e para Europa.

Aampliación ao Este vai supoñer un desafío enorme pois co-
loca a España nunha posición xeoestratéxica máis alonxada das
áreas de maior desenvolvemento. A aposta por acentuar os ven-
cellos coa agora chamada “vella Europa” parece máis necesaria
ca nunca aínda que só sexa por falta de mellores alternativas. O
Goberno Aznar seguiu, ata agora, unha política errática pasando
dunha postura de extrema dureza no Cumio de Niza dificultan-
do a ampliación a unha minicoalición de facto cos novos países
do Este coa iniciativa da “Carta dos Oito” de apoio a G. Bush na
súa campaña contra Iraq. Nos cambios de rumbo debería haber
unha estratexia política e económica razonábel e a medio prazo
sendo a pertenencia ao clube europeo esencial para España.♦

‘A aposta por acentuar os vencellos coa
agora chamada «vella Europa» parece

máis necesaria ca nunca aínda que só sexa
por falta de mellores alternativas”

Os investimentos no Este comezaron a principios dos 90. Na imaxe, tenda en
Sofía, Bulgaria.

Á espera dun plan estratéxico

Os pataqueiros da Limia
suspenden ás mobilizacións

H.V.
Despois de máis de catro meses de conflicto e dous de mobilizacións
–incluída a folga xeral do 19 de febreiro–, os pataqueiros da Limia
suspenderon as protestas á espera de que a Consellería de Política
Agroalimentaria presente un plan estratéxico para a comarca.

A falta de resultados nas deman-
das ante a Administración levou
aos pataqueiros a intensificar as
súas mobilizacións ata a convo-
catoria cunha folga xeral na co-
marca da Limia.

Foi un éxito o acto de protes-
ta celebrado nesa bisbarra de oi-
to da mañá ás dúas da tarde do
mércores dezanove de febreiro.
Parou todo o comercio da co-
marca así como a actividade
agraria, a Administración públi-
ca e gran parte das empresas. 

Ademais, unha numerosa
manifestación percorreu as
principais rúas de Xinzo. O ac-

to partiu ás doce do mediodía
da Estación de Autobuses e
chegou ata a Praza Maior, onde
se leu un comunicado consen-
suado polas organizacións con-
vocantes: Sindicato Labrego
Galego, Unións Agrarias e Xó-
venes Agricultores.

Tras unha pancarta co lema
“Polo futuro da comarca da Li-
mia, solución da pataca xa”, na
manifestación participaron dous
milleiros de persoas, entre as que
se atopaban varios alcaldes da
comarca e os representantes dos
sectores económicos da zona co-
mo o comercio. Era conscientes

de que a ruína dos pataqueiros
representa un desastre económi-
co para toda a Limia.

O venres 21, á mediodía, tivo
lugar, diante da Delegación da
Consellería de Política Agroali-
mentaria de Ourense, a última
mobilización do colectivo. O ac-
to fora anunciado con anteriori-
dade e no decurso do mesmo re-
clamáronlle ao delegado Manuel
López Casas unha reunión ur-
xente con Diz Guedes para que
presente alternativas. Os pata-
queiros lembráronlle ao delega-
do que o éxito da convocatoria
da folga avalaba a súa postura.♦

Éxito da folga xeral
Na manifestación celebrada con ocasión da folga xeral participaron dous milleiros de persoas.



A.N.T.
Cinco días despois de decretar
o peche do diario Euskaldunon
Egunkaria, o xuíz da Audien-
cia Nacional Juan del Olmo ra-
tificou a orde de prisión incon-
dicional para dez promotores
do xornal escrito integramente
en euskera. Segundo Del Ol-
mo, este diario servía á ETA
nunha dupla vía. A organiza-
ción armada tería creado o me-
dio de comunicación para con-
seguir desviar fondos e para
“amparar e difundir o seu idea-
rio terrorista”, segundo o auto
xudicial. O maxistrado consi-
dera que unhas notas intervidas
a etarras entre 1990 e 1993
confirman estes dous puntos. 

O pasado sábado, 22 de fe-
breiro, ducias de miles de vas-
cos saíron ás rúas de Donosti
para protestaren pola clausura
do xornal. Os manifestantes
criticaron a “decisión política
de calarlle a boca á expresión
no idioma propio dos vascos”.
O escritor Íñigo Aranbarri rela-
ta no seguinte artigo a sensa-
ción que lle quedou logo da in-
tervención xudicial.♦

N
º 

1.
07

1 
●

D
o 

27
 d

e 
fe

br
ei

ro
 a

o 
5 

de
 m

ar
zo

 d
e 

20
03

 ●
A

no
 X

X
V

I

A manifestación, que percorreu o sábado 22 as rúas de Donostia para reclamar a reapertura do diario, foi unha das máis grandes celebradas na cidade.

Egunkaria ‘amparaba e difundía o ideario da ETA’,
segundo o xuíz Del Olmo

Querido amigo:
Hai tempo que che debía esta carta, e a di-
cir verdade, non sei explicarme a razón
pola cal demorei tanto. Hoxe, finalmente,
decidín escribirche, convencido de que é
difícil comprender moito do que ves, oes
e les estes días sobre nós.

¿Lembras a biblioteca de Saraievo?
Era o 26 de agosto de 1992 e todos os in-
formativos abriron cun edificio en lapas.
¿Lembras como incidían todas as opi-
nións en subliñar a magnitude da barba-
rie polo que a súa perda supuña para a
cultura bosnia? A biblioteca, o antigo
Instituto de Estudios Orientais, reducido
a cinzas en horas. Intenta lembrar: libros
voando coma paxaros en chamas. Non
era un obxectivo militar, pero o seu bom-
bardeo foi perfecta e calculadamente pla-
nificado. Os ultranacionalistas serbios
sabían do seu valor, por iso se converteu
en obxectivo militar. Memoricidio foi a
palabra que se escolleu para definir tre-
menda barbaridade.

Esta semana, o xuíz Juan del Olmo, a
través dun auto xudicial pactado co Mi-
nisterio do Interior (si, cousas así ocorren
neste país) decidiu destruír a nosa biblio-
teca de Saraievo; precintou Euskaldunon
Egunkaria, o único diario que tiñamos en
euskera, levando detidos dez dos seus
promotores. Xa sei, dirasme que un diario
non é unha biblioteca, que Andoain, Vito-
ria, Bilbao, Pamplona nunca serán Saraie-
vo, e que aquí non estamos en guerra, aín-
da que algúns teimen niso. Seino. Non
pretendía ferir a túa sensibilidade, non era
máis ca unha licencia literaria, xa sabes,
cousa de poetas, pero coido que serve pa-
ra contextualizar. Se digo que Euskaldu-
non Egunkariaera a nosa biblioteca de
Saraievo estou tentando dicirche que un

diario, cando só hai un para que unha lin-
gua respire, non é soamente un diario, se-
nón algo máis. Un diario é un libro, un
disco, un concerto no Gayarre, unha re-
portaxe sobre o Irak, unha entrevista a
John Berger, o pracer de saborear os en-
xeños lingüísticos e plásticos dese Picasso
do euskera que é Olariaga… Euskaldunon
Egunkariaera o noso
lugar no mundo, a no-
sa praza, era alí onde
gracias ao esforzo de
magníficos profesio-
nais a xente que fala-
mos, lemos e escribi-
mos en euskera adoi-
tabamos atoparnos pa-
ra falar do mundo e
das súas belezas, in-
cluída a nosa fealdade.
Por primeira vez na
nosa historia. Nun
euskera afianzado, co-
municativo, moderno.
Con normalidade. Sen
acritudes, non como
nos telediarios que
nos mostran habitando
a cova prehistórica.
Achegando un libro
cada día a esa gran bi-
blioteca da nosa me-
moria colectiva.

Debería contarche
bastante máis, debería presentarche o ca-
dro de traballadores, a dirección, os subs-
critores, os lectores, todos aqueles que fi-
xeron posíbel que vivisemos un soño fei-
to realidade e que para ti é algo tan normal
como informarte sobre a túa comunidade
lingüística por un diario. ¡Un diario! Ima-
xínao por un intre. ¿Podes afacerte á idea

de que de golpe desaparecesen os xornais
que se escriben na túa lingua? Iso é o que
“nos ocorreu”, todo gracias á perversión
dun goberno que ademais se permite o lu-
xo de aclarar que precintou as redaccións
polo ben da cultura vasca. Xa sei, estou
saíndo dos límites do correcto e desagrá-
dache a utilización de certos substantivos.

Levas toda a razón.
Pero dime, se non é
unha perversión, ¿cal
é o termo correcto
que debo utilizar para
definir o que o minis-
tro Acebes declarou?
Repito: “polo ben da
cultura vasca”. ¿Sa-
bes en que porcentaxe
utiliza o Partido Po-
pular (PP) o euskera
no País Vasco? Nun
cero por cento. ¿Sabí-
as que a diferencia de
Galicia e Catalunya,
aquí nunca se vale
doutra lingua que non
sexa o español nos
seus mitins, nos seus
comunicados, en ab-
solutamente nada? E
iso que, por exemplo,
na Comunidade Autó-
noma Vasca a nosa
lingua é tan oficial

coma o español, segundo o Estatuto de
Autonomía que o PP tanto di defender.
Cos socialistas, case outro tanto do mes-
mo. E logo fálasme de que o euskera non
se utiliza porque está “contaminado”, po-
litizado polos nacionalistas. “Nacionalis-
mo obrigatorio”, chámano. ¿Non te deca-
tas de que son estas dinámicas –e só falo

de situacións lingüísticas– as que están a
obrigar os euskaldúns, os vascoparlantes a
ser nacionalistas? Cuestión de supervi-
vencia. Xa che contei algo que os diarios
españois nunca narran. ¿Quen politiza as
linguas, os que as utilizan ou os que espe-
ran que morran de inanición, condenadas
ao folclorismo?

Sabes que estou de acordo contigo
cando afirmas que é unha lingua é un có-
digo de comunicación, e que a súa actua-
lización, o seu uso e a súa supervivencia
dependen dos seus falantes. Pero segundo
parece, tamén é algo máis. A xente chora
pola súa lingua. De rabia, de emoción, té-
molo visto estes días. ¿É posíbel chorar
por unhas cantas follas de papel? Quizá
sexa necesario pertencer a unha lingua
pertrechada nun único diario para sentilo.
Imaxina que sería de ti vivindo con esa
ausencia, unha ausencia comparábel á
morte dun ser querido.  

A acusación: “é un diario creado pola
ETA” ¿Parácheste a pensar no que esa fra-
se leva consigo? Se a ETA logrou unir du-
rante estes doce anos todo o que Euskal-
dunon Egunkariauniu, todos deberiamos
revisar moitas cousas neste país. ¿Estás
disposto a afirmar polo tanto que foi a
ETA quen uniu euskaldúns de todas as
ideoloxías creando a publicación diaria
que atinxiu o máis amplo espectro social
xamais coñecido, desde o PNV ata secto-
res do PSE, desde Mauleon, departamen-
to francés dos Pirineos Atlánticos, ata o
pequeño hotel de Montana, EE UU, onde
se reúnen os fillos dos pastores vascos
emigrados na década de 1960? ¿Non era
algo fermoso?

Un abrazo. Cóidate.♦

ÍÑIGO ARANBARRI é escritor

Carta a un amigo

A nosa biblioteca de Saraievo
ÍÑIGO ARANBARRI

‘¿Sabías que
a diferencia de Galicia e

Catalunya,
aquí o PP nunca

se vale doutra lingua
que non sexa o español

nos seus mitins,
nos seus comunicados,

en absolutamente nada?”
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O Ave Madrid-Zaragoza-Lleida fi-
xo esta semana a súa primeira via-
xe promocional dedicada exclusi-
vamente a periodistas. Máis dun
cento deles estaban preparados ás
10.30 do luns 24 na nova estación
de Lleida, ansiosos por seren os
primeiros en ter o luxo de chegar a
Madrid en pouco máis de dúas ho-
ras. Renfe non sabía entón que o
que peor que podía transportar ese
día a nova máquina era periodistas. 

Todo saíu ao revés. Atraso á
hora de partida xa que un grupo
de expropiados polas obras da li-
ña boicoteou o acto impedindo
que o tren avanzase. Os periodis-
tas miraban, apuntaban nas súas
libretas os eslógans reivindicati-
vos, tiraban fotografías e filma-
ban coas súas cámaras. Este, sin
embargo, foi un dos encontrona-
zos máis nimios do día. 

Anque non hai data para a
inauguración comercial, Fomento
tiña présa por mostrar que, aínda
con tres meses de atraso segundo
o prometido, o primeiro AVE ca-
talán xa é unha realidade. Unha
realidade, que na súa primeira via-
xe tardou en cubrir Lleida-Madrid
4 horas 45 minutos, o mesmo que
custa hoxe cubrir ese traxecto cun
tren convencional. Os periodistas
contaron as horas á vez que lles ía
cambiando o humor. 

De feito, ata dentro de dous

anos o AVE non viaxará aos pro-
metidos 350 quilómetros por ho-
ra. O sistema de sinalización auto-
mática que lle permita funcionar a
pleno rendemento aínda está por
instalar. Ademais, a partir de mar-
zo, cando presumibelmente se
empecen a facer viaxes comer-
ciais, alternaranse convois AVE,
de Alstom, e Talgos Altaria. Con
todo, ata non se sabe cando, a se-
gunda liña de Tren de Alta Veloci-
dad española circulará a 200 km/h
e Madrid e Lleida estarán a dúas

horas e 40 minutos de distancia. O
obxectivo é que cheguen a circu-
lar a 350 km/h e que a distancia
entre as dúas cidades se reduza a
unha hora e 55 minutos. 

Nin os expropiados nin os 200
quilómetros por hora construíron a
sensación de obra inacabada coa
que os periodistas finalizaron, abu-
rridos de tantas horas de tren, a via-
xe de ida e volta no novo AVE. As
estacións, tanto de Lleida, de Zara-
goza, como a mesma Porta de Ato-
cha, en Madrid, non están acaba-

das. Pero as présas e urxencias de
Fomento reveláronse cando o tren
deu unha freada á altura de Pina de
Ebro. Alí as vías están mal asenta-
das debido a que é unha zona arxi-
lenta. Agora téntano arranxar. 

Tras o pouco éxito da primei-
ra viaxe promocional do AVE Ma-
drid-Lleida e das crónicas que sa-
íron nos xornais o día despois, Fo-
mento quizá se formule atrasar a
inauguración da liña alén da se-
gunda quincena de marzo. Nem-
bargantes, segundo a Secretaría de
Estado de Infraestruturas, o AVE
xa é unha realidade. Ademais
mantén que a alta velocidade che-
gará a Barcelona en o 2004, o ano
que vén. Esta é a mesma previsión
que se mantiña cando o AVE Ma-
drid-Lleida tiña que chegar a fi-
nais de 2002. Esta semana acaba-
mos febrero, de 2003.♦

A peor estrea posíbel para o AVE
A. MARQUÈS

A inauguración da nova liña de alta velocidade cara a Catalunya resultou un
fiasco. Fóra de prazo, con grandes eivas e sen acadar a velocidade prevista.

Barcelona

ATAQUE AO IRAK

Partiamos dun feito singular. A ma-
nifestación do sábado 15 de febrei-
ro en Madrid foi a máis numerosa
que se recorda na historia. De feito
non pode chamarse manifestación,
foi unha concentración. O “non á
guerra” chegou a ser un berro glo-
balizado de tal xeito que moitos vo-
tantes do PP tamén se botaron á rúa.
Non hai que esquecer que o propio
Papa tomou postura. Sirva de exem-
plo o caso da miña sogra, santa mu-
ller, votante do PP, que non dubidou
en manifestarse en Zaragoza por se-
gunda vez na súa vida. A primeira,
como non podía ser menos, foi con-
tra do Plano Hidrolóxico que lle
afecta como aragonesa e como pe-
quena empresaria agrícola. Pois
ben, se imos ser sinceros, eu non as
tiña todas comigo. Unha semana no
medio, unha convocatoria moito
máis reivindicativa, dirixida nidia-
mente fronte aos responsábeis de ta-
maña desfeita.... por moitos galegos
que se desprazasen....a cousa non
estaba moi clara. Por esa razón a

plataforma de apoio formada en
Madrid por varias organizacións so-
ciais e os  partidos e sindicatos
maioriatrios , na que modestamente
colaborou quen esto asina, culmi-
nou o seu traballo de meses nunha
carreira final contra reloxo sabendo
que eses cinco días eran decisivos:
miles de octavillas repartidas na
“mani” contra da guerra e de carteis
en distintos lugares ; “cuñas” radio-
fónicas na SER todo elo financiado
coas pequenas aportacións dos inte-
grantes desa Plataforma de apoio ;
contactos coa Unión de Actores e a
Plataforma de actores contra da
guerra que se sumaron inmedia-

tamente; diversos actos como o do
xoves anterior no Círculo de Bellas
Artes con lectura dos manifestos re-
dactados por esa Plataforma e asi-
nado por centos de homes e mulle-
res da cultura, (manifestos que fo-
ron lidos na manifestación por Luís
Tosar e Juan Diego Botto); lectura
de poemas galegos nunha selección
axeitada( “As ratas” de Seoane;
“Espranza xorda “ de Méndez Fe-
rrín; “Sós” de Manuel Antonio;
“Digo Vietnam e basta” de C.E. Fe-
rreiro, entre outros), textos de Ma-
nuel Rivas e Suso de Toro, música
de Baldo Martínez e Maite Dono e
testemuñas faladas e escritas de

xente coma Forges, J.L. Sampedro,
Javier Marías, Xabier Elorriaga,
Mariví Villaverde, Chete Lera, Gas-
par Llamazares, Leire Pajín, Andres
Sorel, Lucía Etxebarría, etc. O sába-
do, actos no Colexio Maior San Xo-
án Evanxelista coa xente chegada
de Galicia. Sábado que chovía “a
Dios dar” e cun frío que ainda en-
chía máis a nosa preocupación. Pe-
ro, na mañá do domingo, o metro ía
a rebentar, ía a rebentar de madrile-
ños, dun xeito parecido ó do sábado
15. O ánimo foi subindo ata chegar
a Cibeles. Diante do Museo do Pra-
do xunteime cos meus amigos. E, a
partir dese momento, todo foi ledi-

cia, festa cívica, reconto satisfeito,
liturxia democrática, consagración
do sagrado dereito de manifesta-
ción, mergullarse co mellor da nosa
terra. Saúdos a uns e a outros. Ma-
drid respondía como sólo ela sabe
facelo. Por eso non vou engadir nin-
gún comentario máis. Outros com-
pañeiros de ANT cos que tamén me
atopei contaranlles noutras páxinas
o que ocorreu polo miúdo. Tamén
os comentaristas abondarán no
mesmo. Perdoen, unha vez máis,
que eu lles teña contado a miña pe-
quena vivencia da solidariedade da
xente e  das organizacións de Ma-
drid moitas veces mal comprendida
e que eu síntome no deber de subli-
ñar e, neste caso, por telo vivido en
primeira persoa. Tempo haberá para
ir dende a codia ao miolo desa xor-
nada porque algunhas ideas sí que
teño. De momento quede sinalado
que me sinto orgulloso de ter vivido
en Madrid as dúas respostas, fonda-
mente democráticas, dos dous 23-F
históricos deste país.♦

23-F
MANUEL LOMBAO

A marcha do ‘Nunca máis’ non só mobilizou os galegos. Tamén os madri-
leños se sentiron perto dunha manifestación que só en teoría viña de lonxe.

Madrid

O texto da proposición non de lei
refírese á demanda pública de mi-
llóns de españois nas rúas o pasa-
do 15 de febreiro e ao sentimento
de todos os partidos opositores de
repulsa pola escalada bélica na
que Aznar se embarcou “xunto
cos EE UU e o Reino Unido para
forzar unha segunda resolución
da ONU que non ten ningunha
xustificación”. Para as forzas par-
lamentarias asinantes, a imaxe do
Estado español no plano interna-
cional está a ficar moi danado po-
las últimas actuacións.

Finalmente, o Congreso esí-
xelle a Aznar que rectifique a

súa posición e que defenda a sa-
ída “francesa” en próximas xun-
tanzas internacionais. “Cómpre
intensificar os esforzos dirixidos
a alcanzarmos unha solución pa-
cífica, mediante a implantación
de inspeccións reforzadas, cun
calendario realista e cos medios
necesarios para que triunfe”.

Chama a atención que Coa-
lición Canaria tome unha postu-
ra tan radicalmente oposta ao
goberno. Acaba así unha etapa
de colaboración entre ambas as
formacións. Os nacionalistas
sempre estiveron en contra da
tese belicista.♦

A oposición española
recupera o consenso contra o uso da forza

A.N.T.
Despois de que José María Aznar conseguise o apoio de CiU na
súa última comparecencia no Congreso, a oposición logrou no-
vamente a unanimidade en torno ao tema da guerra. Todos os
partidos do Parlamento agás o PP asinaron un documento no
que se avoga por estender a misión dos inspectores de Nacións
Unidas e só tentar resolver o conflito co Irak por canles pacíficas.

A oposición considera que Aznar mentiu no Parlamento logo de se decatar do apoio incondicional que lle brindou a Bush en contra da UE.



A posición actual de Francia e os
EE UU contradí o clima de con-
senso que se supuña logo do cu-
mio extraordinario da UE en
Bruxelas e o documento que
aprobou a OTAN en apoio a Tur-
quía. O presidente galo, Jacques
Chirac, volveu defender o pasa-
do 26 de febreiro unha fórmula
radicalmente comprometida coa
paz, en base á incomenencia de
aprobar unha nova resolución no
seo do Consello de Seguridade
da ONU a prol do uso da forza
contra o Irak. Despois de se reu-
nir co presidente español, José
María Aznar, Chirac mantivo fir-
me a posición que o seu país de-
fende en todos os foros interna-
cionais. “O desarme pódese con-
seguir por medios pacíficos”, in-
sistiu. “A guerra sempre debe ser
o último recurso. De se producir,
todos teriamos fracasado”.

Aznar, que facía de repre-
sentante das teses de George
Bush, recoñeceu a diverxencia
co presidente francés e avogou
por “evitar o perigo para o mun-
do que representa un réxime
connivente co terrorismo inter-
nacional, que se nega a desar-
marse”. O goberno español ten
a misión durante as vindeiras
semanas de encabezar a defensa
do belicismo estadounidense,
nun intre no que Tony Blair pre-

cisa de certa calma exterior para
gañar a batalla dentro do seu
propio partido.

Non en van, Tony Blair tivo
que recorrer aos votos do Partido
Conservador para salvar a cara
na Cámara dos Comúns de Lon-
dres. Foron 199 os votos en con-
tra da intervención británica na
guerra, a meirande parte recibi-
dos desde os bancos laboristas
aos que pertence o propio pri-
meiro ministro.

E iso que o ministro de Exte-
riores, Jack Straw, optou por un
discurso tépedo para convencer os
parlamentarios. “Non hai luz ver-
de para a guerra. A nosa partici-
pación non está decidida”, expli-
cou no Parlamento. Mais as pala-
bras de calma bateron de fuciños
cunha base ideolóxica que entrará
posibelmente na súa peor crise,
coa sociedade civil claramente a
favor da paz e o compromiso de
moitos deputados laboristas (es-
collidos en elección directa).

Francia-China-Rusia

A diplomacia internacional ferve
nestes días. De Bagdad a París.
De Berlín a Washington. De
Kuala Lumpur a Londres. Do
Vaticano a Beijing. A posición
francesa viuse fortalecida polo
apoio explícito dos gobernos ru-

so e chinés. Moscova pretende
que a nova xuntanza do Consello
de Seguridade se desenvolva de
xeito que a decisión final só re-
colla unha ampliación da misión
de inspección de armas e un
compromiso de desarme por par-
te de Bagdad. O goberno da Chi-
na cre factíbel lograr a maioría
no consello e non ter que reco-
rrer ao veto, medida que habería
tomar Francia, chegado o caso.

A postura antibelicista gañou
apoios en África (Camerún, Gui-
nea Conakry e Angola) estarán
nesa xuntanza do 7 de marzo co-
mo membros con dereito a voto.
Pero os EE UU anunciaron re-
presalias económicas contra os

estados que se adiran a Francia
na ONU. A ameaza pode con-
vencer a México –claramente
contrario á guerra– e Chile, dous
países con excelentes relacións
comerciais con Washington.

Contodo, Bush declarou pu-
blicamente o seu interese en to-
mar a “decisión axeitada” pase o
que pase na sede de Nacións
Unidas en Nova York. “Desar-
maremos a Sadam dunha manei-
ra ou doutra, nun prazo rápido e
de maneira definitiva”, afirmou
o presidente dos EE UU.

A invasión parece agora máis
doada logo de que o goberno tur-
co asinase un gorentoso tratado
comercial con Washington a cam-

bio de deixar entrar as tropas nor-
teamericanas na súa parte do Kur-
distán, cunha misión pouco me-
nos que dolorosa: “liberar” os
kurdos do Irak amparados nas tro-
pas que levan décadas reprenden-
do os kurdos de Turquía. A maio-
ría dos países árabes tamén apoia-
rá o ataque norteamericano. Tro-
pas dos Emiratos protexerán o
Kuwait e o goberno exipcio cede-
rá incluso a Canle de Suez para o
transporte militar. Ata Iasir Arafat
asegurou a posición neutral de Pa-
lestina, temeroso de que Sharon
reciba en calquera momento o vis-
to e prace de Bush para atacar
máis profundamente os territorios
autónomos.♦
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A Coordinadora Democrática perdeu o
pulso con Chávez. Despois de dous meses
de mobilización permanente e folga con-
tinuada, os seus obxectivos saldáronse
coa recollida de varios millóns de sinatu-
ras para pedir a renuncia do Presidente:
moitas adesións, sen dúbida, pero unha
conquista pírrica para tan elevado prezo.
Este ano o PIB venezolano pode caír en-
tre un 10 e un 20 por cento, a inflación
chegará ata o 50 por cento e o desempre-
go vai aumentar exponencialmente. Nun-
ca ninguén imaxinou que Chávez podería
resistir tanto. Agora, moitas pequenas e
medianas empresas, agobiadas polo esfor-
zo destes meses, facendo fronte ao pago
de salarios que non foron traballados,
vense na obriga de apretarse o cinto. As
denuncias por despido multiplícanse.

Pero nada de referendo e menos de re-
nuncia. Máis aínda, Chávez aproveitou a
situación de tensión para “limpar” as for-
zas armadas e militarizar a maiores, con
persoas da súa confianza, os resortes bási-
cos da administración civil e económica.
Claro que, habida conta do que a Chávez
lle duran as lealdades das persoas de con-
fianza, non hai motivos para ser optimista.
E aumentan os perigos para unha deriva
autoritaria. A firma do acordo “Contra a
violencia, pola paz e a democracia”, coa
mediación de Gaviria e o grupo de países

amigos, abría un chisco de esperanza, qui-
záis uns e outros aprenderan a lección e
optaban por reconducir o clima de con-
frontación a un esce-
nario de maior racio-
nalidade. Pero os asa-
sinatos (e torturas) de
varios militares oposi-
tores e a detención dos
líderes da protesta, in-
ducen a pensar que a
fase na que entramos é
a das represalias. Oga-
llá que non sexa así. 

O conflito en Ve-
nezuela non se poderá
resolver coa simple
eliminación do adver-
sario e nesa tesitura
permanecen aínda
uns e outros. Erra
Chávez se pensa que
sae fortalecido sen máis desta crise. E
erra dobremente se pretende pasar factu-
ra do pasado. Mellor concentrar todas as

enerxías en tender pontes que amplíen a
base social da súa política.

A vitoria sobre os opositores presenta
ante sí un panorama
que podería aprovei-
tar para avanzar nun-
ha dirección distinta,
tratando de recompo-
ñer unha sociedade
fragmentada e ferida.
Coa oposición literal-
mente queimada, in-
capaz de programar
accións de protesta
significativas, a revo-
cación do seu manda-
to xa non será tan pan
comido.  Deberá vo-
tarse en agosto, por
máis do 25 por cento
do electorado, e con-
tar con máis votos dos

que apoiaron a candidatura de Chávez nas
eleccións de xullo de 2000 (3,8 millóns).
Pero incluso superada esta proba, a revo-

cación tampouco asegura necesariamente
a convocatoria de eleccións anticipadas.
Quen esté na liña de sucesión presidencial
podería aspirar a completar o mandato ata
2006. Instar unha modificación constitu-
cional para alterar estas previsións non se-
mella ao alcance dunha oposición que
conta con escaso respaldo parlamentario.

En quebra técnica toda esa oposición
directamente mobilizadora (empresarios,
sindicatos), os medios de comunicación son
o único baluarte que hoxe pode soster o an-
tichavismo máis visceral. Como ven a dicir
a xornalista Naomi Klein nun artigo publi-
cado en La Vanguardia o pasado domingo,
Chávez ten nos medios de comunicación o
principal rival. En Venevisión, RCTV, Glo-
bovisión ou Televen, cun estilo informativo
que practica a censura en maior medida que
o propio goberno, os “golpes” prodúcense a
diario. É neste campo no que Chávez debe
impulsar reformas, coidadosas para non
ameazar a liberdade de prensa, e  non fa-
cendo leña da árbore caída. Desenferruxan-
do a crispación, promovendo políticas de
encontro cos sectores máis proclives ao
acordo. Para superar a polarización,  cóm-
pre sair das trincheiras.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Pasar factura
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘En quebra técnica toda
a oposición directamente

mobilizadora
(empresarios, sindicatos),

os medios de
comunicación son o

baluarte que hoxe pode
soster o antichavismo

máis visceral”

ATAQUE AO IRAK

Chirac, contrario a unha resolución da ONU que permita o uso da forza
Os conservadores salvan
a Blair da rebelión de cen deputados laboristas

CÉSAR LORENZO GIL
O primeiro ministro británico, Tony Blair, tivo que admitir que
a guerra aínda é evitábel, para convencer o seu propio partido
da comenencia do apoio incondicional aos EE UU. Entre-
mentres, o presidente francés, Jacques Chirac, volveu defender
a postura pacifista diante de calquera intento de converter unha
nova resolución da ONU nun amparo para a agresión ao Irak.

A alianza incondicional que Blair mantén con Bush xa lle pasa factura no seu propio partido.



O bo amigo Adolfo Pérez Esquivelinsiste
moito na idea de que o discurso da domi-
nación empeza, antes que por ningún outro
aspecto, polo cultural, mesmo moito antes
do económico ou financeiro. Fronte do
concepto tan reiterado da globalización, in-
terpretado –con carácter xeral– nos seus
aspectos mercantís ou como a extensión
universal da fame e da miseria, da desi-
gualdade, da destrucción, do deterioro me-
dioambiental..., algúns preferimos opoñer
o concepto de mundialización cívicapara
referirnos o que realmente deberiamos
priorizar á hora de universalizar valores
como son a xustiza e os dereitos humanos,
os valores cívicos e democráticos, e non
tan só a sociedade da información e da co-
municación, as mercancías e os capitais. 

Mary Kaldor,directora do Programa pa-
ra a Sociedade Civil Globalde Londres, au-
tora de libros tan relevantes como “O arse-
nal barrocoou “As novas guerras”, nun ex-
celente artigo publicado no último número
da revista Claves de Razón Prácticatitulado
“Fai a lei e non a guerra” analizaba o sig-
nificado do termo sociedade civil (Societas
Civilis), para referirse a un concepto tan de-
ostado fai anos e hoxe maioritariamente
asumido tanto no ámbito académico como
no social. Preguntábase si existe xa, hoxe en
día, unha sociedade civil global. As multitu-
dinarias manifestacións que tiveron lugar en
todo o mundo, desde Sidney a Vigo, de Ro-
ma a Compostela, de Londres a N. York, de
Berlín a Tokío, de Barcelona a Madrid..., o
pasado día 15 de Febreiro, contra da guerra
en Iraq, convocadas polo Foro Social Mun-
dial e polo Foro Social Europeo son, proba-
blemente, a expresión máis nítida de que esa
sociedade civil globalestá empezando a
emerxer e a reclamar o seu lugar na historia. 

Vivimos unha encrucillada, a humanida-
de está deseñando o modelo de relacións in-
ternacionais do século XXI, logo dos atenta-
dos do 11 de setembro de 2001. Non estamos
a falar só de Afganistán ou da guerra en Iraq.
Unha guerra cualificada de inmoral, inxusta,
ilegal e ilexítimapor Fernando Valderrama,
ex- embaixador de España en Iraq, que dimi-
tira para resolver, en conciencia, un dilema
moral, en oposición á política gobernamental
encabezada por Ana Palacioen relación con
Iraq. Unha guerra que Valderrama interpreta
como un episodio máis nun confuso e com-
plexo taboleiro que pretende alumear un no-
vo marco internacional para abordar os con-
flictos porque á Administración Bush xa non
lle sirve o construído con tanto esforzo logo
da II Guerra Mundial (co protagonismo prin-
cipal, por certo, dos EE UU). 

“Nosoutros os pobos.. para evitar ós no-
sos fillos o horror da guerra...” serviu no seu
día como perfecta introducción a un delicado
conxunto de declaracións vinculantes e de or-
ganismos internacionais que pretendían que
o dereito (e non a guerra) fose o mellor ins-
trumento para abordar os conflictos no futu-
ro. Así, o 10 de decembro de 1948, a huma-
nidade dotouse da Declaración Universal
dos Dereitos Humanosque fomos comple-
mentando con novas e moi relevantes inicia-
tivas que conforman o marco xurídico das
Nacións Unidas con tódalas dificultades e dé-
ficits que coñecemos, como di con frecuencia
Federico Mayor Zaragoza, “unha plutocra-
cia no global e unha democracia no local”,
para referirse a que mentres promovemos a
democracia como modelo de funcionamento
político nos estados e nas sociedades, para-
doxicamente, impoñemos o goberno duns
poucos en Nacións Unidas. Unha orde inter-
nacional, unha normativa, un sistema, en cal-
quera caso, que a actual administración nor-
teamericana considera inservible nas súas
ambicións desmedidas por afirmar, de facto,

unha única hexemonía unilateral mundial. 
Neste contexto temos que interpretar a

guerra de Iraq, como un eslabón máis no
control xeoestratéxico dunha rexión tan de-
cisiva como fráxil e na que se atopan enor-
mes reservas petrolíferas, moi apetecibles,
un prezado botín de guerra que varios se
aprestan a repartir cunha desvergoña que
espanta, como non interpretar desta manei-
ra as declaracións do irmá de Bush en Ma-
drid. Nestas circunstancias, a pesares das
grandes mobilizacións do pasado 15 de Fe-
breiro, José María Aznar non abandona un
“carrilbush” que colleu desde o principio
co entusiasmo dun converso, mesmo enca-
beza movementos políticos de división en
Europa, a vella e a nova Europa, nun alar-
de de subordinación á administración nor-
teamericana que ameaza con romper, ta-
mén, o proxecto europeo e non só as bases
tradicionais da diplomacia española. 

■ AMEAZA PANTASMA . Ninguén cre que
Sadam Husein sexa hoxe unha ameaza vero-
símil. Ninguén con sentido común ten pro-
bada a súa relación con Osama Bin Laden.
Tampouco ninguén defende aquel réxime.
Todos compartimos o desexo de que cum-
pra, escrupulosamente, as resolucións da
ONU. Como Israel, como Marrocos, e tantos
outros, deberan cumprir. Pero somos moitos
os que consideramos que tales obxectivos
son posibles por vía diplomática, pacífica e
xurídica, non manu mi-
litari. Ninguén, con co-
ñecementos, acepta o
concepto de guerra
preventiva no dereito
internacional, así o te-
ñen manifestado reco-
ñecidas asociacións
norteamericano á fronte
dun goberno títere en
Iraq, como fixera no
Xapón logo da súa ren-
dición incondicional na
II GM. Hoxe faise moi-
to fincapé neste mode-
lo, na idea de que EE UU trouxo a democra-
cia a Europa, desde logo a España non, e es-
quécense interesadamente as continuas in-
tervencións militares e políticas, especial-
mente en Latinoamérica, contra rexímenes
democráticos, o apoio expreso a dictaduras
crueis, ou Vietnam, por citar tan só algúns
casos, aquí probablemente está a resposta a
tantas preguntas logo do 11 de Septembro
¿por qué nos odian tanto?. Sen embargo non
podemos caer no antiamericanismo fácil, re-
trotraernos ó Maine e a 1898. Debemos dis-
tinguir moi claramente entre o pobo ameri-
cano e a administración Bush. Non no noso
nomepercorreu EE UU de norte a sur e de

leste a oeste. Foron moitas as organizacións
pacifistas, humanitarias, sociais e políticas, o
mundo do cine, a intelectualidade as que
enarboraron esta consigna logo dos atenta-
dos contra o World Trade Center. 

Na Educación para a Pazdistingui-
mos entre dous tipos de violencia, a direc-
ta, aquela que identificamos sen dificulta-
de, unha agresión, un atentado, un asasina-
to... e a violencia estructural, moito máis
opaca, menos perceptible, que ten que ver
coa inxustiza. Como non recordar, de no-
vo, aquela vella máxima de que as inxusti-
zas de hoxe son as guerras do mañá..., ou
quen sementa ventos recolle tempestades,
é a política belicista e violenta de Sharon a
mellor semente de suicidas palestinos, os
atentados electivos, o odio, o sufrimento, a
humillación constantes son a mellor fábri-
ca de violencia na rexión. 

Nas guerras clásicas, os exércitos e os
soldados estaban para protexer o territorio
e á poboación civil, especialmente a aque-
les sectores máis febles da sociedade, ne-
nos e nenas, mulleres e anciáns. Na actua-
lidade, o obxectivo fundamental dos ata-
ques militares, dos exércitos e dos soldados
non é outro que a poboación civil indefen-
sa xunto coas principais infraestructuras.
Por iso a maioría das víctimas das guerras
modernas non son os militares senón os ci-
vís, os civís dos sectores sociais, precisa-
mente,  máis desprotexidos. Aínda vemos

con horror as imaxes
en negativo estampa-
das nas paredes do re-
fuxio de Bagdad, dun-
has nais cos seus be-
bés no colo, no que as
bombas “intelixentes”
interpretaron como un
búnker militar de Sa-
dam... 

Espanta con qué fri-
volidade moitos co-
mentaristas, máis ou
menos apesebrados,
dan cobertura mediáti-

ca, insistente, ás teses máis belicistas dos fal-
cóns da Casa Branca (Dick Cheney, Condo-
lezza Rice ou Donald Rumsfeld) ós que ulti-
mamemnte se suma Colin Powell, os auténti-
cos portavoces do complexo militar indus-
trial, vello e afortunado concepto acuñado,
precisamente, por un presidente estadouni-
dense, Dwight Eisenhower, quen falaba do
Military Industrial Complex en siglasMIL-I-
C, fai xa máis de cinco lustros, para referirse
ó poder que impón un obxectivo que forma
parte do pensamento máis mercantilista e cri-
minal: non hai negocio que sexa máis nego-
cio que o da guerra. E a equipa de Bush, fel
representante daqueles intereses, estudia

mesmo pagar a periodistas influintes para re-
forzar, aínda máis, o pensamento único a fa-
vor das súas teses intervencionistas e violen-
tas...

■ GEORGE W. BUSH non ten reparo en
difundir masivamente ideas e decisións polí-
ticas que non só vulneran o dereito interna-
cional construído logo da II Guerra Mundial
“para evitar ós nosos fillos o horror da gue-
rra” e que liquidan de factoo papel outorga-
do ás organizacións supranacionais, senón
que, con toda a cobertura mediática das
grandes cadeas de televisión, mesmo asina
unha vergoñenta licencia para mataren cal-
quera lugar do planeta contra presuntos te-
rroristas, sen xuízo, sen defensa, sen os de-
reitos democráticos mínimos que correspon-
den a calquera ser humano polo feito de se-
lo. Mantén ademais, desde o 11 de setembro
de 2001, a centos de detidos (mellor sería
cualificalos de secuestrados) na base militar
de Guantánamo en Cuba, sen acusación, sen
dereito algún, e nunhas condicións que ofen-
den a máis elemental dignidade humana. Pa-
ra colmo, oponse decididamente á apoiar a
Corte Penal Internacional ou a rubricar os
tratados medioambientais máis recentes. 

A todo isto temos que engadir  o inme-
diato despregue do chamado escudo antimi-
sís, vulnerando tódolos acordos de desarma-
mento previos acordados internacional e bi-
lateralmente, xunto coa aprobación, para o
ano fiscal do 2003, do presuposto militar
máis xigantesco da historia dos EE UU por
un valor de 379.000 millóns de dólares, que
veñen representar un 3 por cento do seu PIB,
e co que poderá financiar toda clase de aven-
turas bélicas coa escusa da ameaza terrorista,
ignorando que o terrorismo máis brutal, o
que ten provocado e provoca –historicamen-
te- máis mortes no mundo é, precisamente, o
terrorismo de estado. Por iso xa non sor-
prende a ninguén a énfase que pon José Ma-
ría Aznar en relación coas violacións dos de-
reitos humanos en países como Iraq, Cuba
ou China e o silencio clamoroso en relación
con violacións similares nos EE UU, Israel e
noutros países aliados. O terrorismo, toda
clase de terrorismo, temos que combatelo
por medio da xustiza, da democracia e da
equidade, tal e como di Baltasar Garzón:
“ fronte do terrorismo, o dereito, non a gue-
rra”, porque ningún obxectivo político, ide-
olóxico ou social pode xustificar o asasinato. 

Seguimos a pagar a terrible peaxe do di-
to máis perverso da historia da humanidade,
aquel vello dito latino, atribuído a Flavio,
que di: “si vis pacem para belum”, si queres
a paz prepara a guerra. No  modelo socio-
crítico de educación para a paz, preferimos
reiterar que si queres a paz, prepara a paz,
cada día, contigo mesmo, cos demais, no
ámbito interpersoal, intergrupal e no inter-
nacional. Por iso insistimos tanto en que non
hai paz sen educación para a paz,porque
como afirma a declaración constitutiva da
UNESCO: “si é na mente dos homes onde
nacen as guerras, é na mente dos homes on-
de temos que erixir os baluartes da paz”. 

A resposta de Nunca Máis pola xusti-
za, a verdade e a dignidade, e a da cidada-
nía mundial o pasado 15 de febreiro con-
tra da guerra son expresións ben claras de
que a sociedade civil está reclamando o
seu protagonismo, está dicindo non, pací-
fica e democraticamente, está reclamando
que outro mundo é posible, outra Galicia
é posible, que outra política é posible, non
no noso nome... Nunca máisá guerra...♦

MANUEL DIOS DIZ é presidente do Seminario Ga-
lego de Educación para a Paz, membro de Tras-

cende do Comité Asesor Internacional do
Chamamento pola Paz da Haia.
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Mundialización cívica
MANUEL DIOS

‘A maioría das víctimas
das guerras modernas
non son os militares

senón os civís
dos sectores sociais
máis desprotexidos”

Tres españois ofrecidos como escudos humanos nunha refinería de Daura (Iraq).



A.N.T.
Logo das manifestacións do 15
de febreiro, o movemento paci-
fista entrou noutra fase, máis
práctica, para protestar contra os
preparativos militares dos EE
UU. Voluntarios de grupos anti-
mundialización, organizacións
humanitarias, colectivos políti-
cos e sindicais e demais poboa-
ción conscienciada comezaron a
actuar concretamente contra a
agresión ao Irak.

A iniciativa máis ousada é a
dos Brigadistas Internacionais
pola Paz. Voluntarios de múlti-
ples países están a viaxar a Bag-
dad para se ofreceren como es-
cudos humanos en hospitais, co-
lexios, centrais enerxéticas e de-
mais establecementos públicos
susceptíbeis de seren bombarde-
ados. Un grupo de andaluces xa
está na capital iraquí e protago-
nizaron un peche na Embaixada
española como denuncia contra a
posición española no conflito.
Unha delegación galega chegará
o mes próximo e xa se están a re-
crutar os interesados (ver sec-
ción O trinque, en Lecer).

En Italia, a maneira de pro-
testar tamén foi espectacular. Por
todo o país, activistas contra a
guerra estanse a encadear ás vías
féreas para impediren o traslado
de armas e equipamento militar
cara á base norteamericana de

Camp Derby, moi perto do porto
de Livorno. Un dos responsábeis
do movemento, Luca Casarini,
pediu un cambio radical de pos-
tura do goberno Berlusconi.
“Debería darlle vergoña por per-
mitir que a guerra se prepare no
seu territorio, ignorando o 70 por
cento dos italianos que están a
prol da paz”, dixo, informa Gui-
llermo Santos desde Roma.

As mobilizacións en contra da
loxística bélica tamén cobrou for-
za en Gran Bretaña, Países Baixos
e Bélxica. A negativa de Austria a
permitir o tráfico militar polo seu
territorio obrigou aos EE UU a
embarcar esa mercadoría nos por-
tos de Rotterdam e Antuerpe, on-
de se realizaron concentracións.

No territorio estadounidense,
foron varias as manifestacións de
veteranos de guerra (desde Nor-
mandía ata Afganistán) que piden
que se pare a escalada bélica. Moi-
tos deles, vítimas das armas em-
pregadas polo seu propio exército
neses conflitos, alerta das grandes
secuelas que unha invasión deixará
na sociedade norteamericana.

Páxinas como www.noen-
nuestronombre.org, www.stopthe-
war.co.uk, www.noalaguerra.org
e outras están convocando e in-
formando sobre novas iniciativas
para deter a guerra. A internet
acolle, día a día, novas propostas
pacifistas.♦
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Solana e
Aznar
unidos
GUSTAVO LUCA

Dende que Javier Solana
manexa o arco do
Comité de Política Ex-

terior e Seguridade Común,
todas as frechas caen sobre a
cola do pan e ningunha nos
niños de metralladoras. 

De paseo polo xenocidio
de Palestina, por exemplo, un
tanque do exército de Sharon
procurou que a poeira e algo
de entullo dunha escola
palestina construída en
Nablús con fondos europeos
da UE,  luxase a chaqueta de
fío branco do Alto
Comisionado. O goberno de
Sharon non só non presentou
disculpas, senón que
produciu unha nota insultante
contra secretario xeral de Po-
lítica Exterior.

A esas alturas, o gabinete
de Prensa de Solana xa envia-
ra un comunicado sobre a vi-
sita a Palestina no que critica-
ba a Arafat por non obedecer
as ordes do mando israelí.
Podía ter salvado a chaqueta
con algo así como que Israel
tiña que cumprir as máis de
cento vinte resolucións do
Consello de Seguridade sobre
Palestina ocupada, pero nada
diso mencionou. Aquí debe
cumprir coa ONU quen diga
Estados Unidos.

Solana Madariaga chama-
ba inxenuos aos que defendí-
an unha solución dialogada
para os Balcáns mentres el
idealiza un mundo gobernado
polos Estados Unidos, un im-
perio bo defensa da lei e a
orde. A pruma ultra de luxo
do New York Times, William
Safire, defende exactamente
o mesmo.

Este é o intre en que Sola-
na admite por fin que o seu
Comité non dá cociñado un
mal poroto. Para De Gaulle,
en 1967, o primeiro problema
da política exterior europea
eran os Estados Unidos pero a
Solana preocúpalle o arco de
inestabilidade da UE amplia-
da, a fronteira do Leste.
Apuntes atrasados da Guerra
Fría. De Gaulle opuxérase ao
ingreso de Inglaterra no MC
porque iso significaba meter a
Estados Unidos dentro. Segu-
ro que tamén tería contestado
o ingreso do goberno húngaro
de Medgyessy e de Laszlo
Kovacs, que eran de Janos
Kadar e agora son do Banco
Ambrosiano. Solana interpre-
ta que o seu fracaso ven de
estarmos dolorosamente desu-
nidos (fala con adverbios
como Pereda) cando o proble-
ma é que él e Aznar e Blair
están unidos aos Estados Uni-
dos. Esta guerra en vésperas
tamén lla debemos a Solana e
ao seu famoso arco.♦

As olladas do cumio malaisio
tiveron como protagonistas va-
rios estados. O representante do
Irak explicou na asemblea que o
seu goberno está a facer todo o
posíbel por cumprir as esixen-
cias das Nacións Unidas e ga-
bou a disposición dos líderes alí
reunidos en apoio a unha saída
negociada ao conflito. 

Os portavoces de Angola, Si-

ria, Guinea Conakry, Chile, Pa-
kistán, México e Camerún tamén
tiveron unha importancia espe-
cial ao formaren parte os seus pa-
íses do Consello de Seguridade
que terá que aprobar unha nova
resolución sobre o contencioso.
Foi o vicepresidente sirio, Abdel-
Halim Khadam, o primeiro en
anunciar a decisión do seu go-
berno respecto á consulta á

ONU. “Nada xustifica unha se-
gunda resolución. Os inspectores
están a facer o seu traballo para
que se poidan pór en práctica as
medidas da 1441”, dixo. “Non
nos parece axeitado o borrador
desa nova resolución”.

O eixo dos Non Aliñados
permanecera no ostracismo du-
rante anos, a pesar de que os
seus membros se reúnen cada
tres anos. Mais a xuntanza de
Kuala Lumpur tivo unha signifi-
cación especial por coincidir no
momento de maior temperatura
diplomática dos últimos anos.
As súas conclusións recollen un-

ha dura condena contra a “políti-
ca imperialista impropia duns
tempos nos que han primar os
foros internacionais de diálogo”.
George Bush recibiu un golpe de
gran parte do planeta, aínda que
de fondo, o Pentágono despreza
116 economías que non alcan-
zan xuntas nin o 90 por cento do
PIB estadounidense.

Líderes como Fidel Castro
repararon no perigo de que a si-
tuación actual de unilateralismo
e “doutrina de guerra preventi-
va” acabe cos dereitos de sobe-
ranía nacional e co papel da
ONU para resolver conflitos.♦

O bloque dos Non Aliñados reaparece cun cumio en apoio á paz

A maioría do planeta
denuncia o imperialismo de Bush

C.L.
Despois dunha década de silencio, o bloque dos Países Non Aliña-
dos reapareceu nunha xuntanza en Kuala Lumpur (Malaisia). Alí,
116 países denunciaron a atitude imperialista dos EE UU e de-
fenderon o labor dos inspectores da ONU para impedir a guerra.

A.N.T.
O primeiro ministro de Israel,
Ariel Sharon, logrou unha maio-
ría xusta no Parlamento de Tel
Aviv (61 dos 120 deputados) cun
novo goberno de ultradereita que
supera o anterior gabinete de
concentración nacional pactado
cos laboristas. Os socios do novo
executivo comprometéronse a
non aceptar, baixo ningún con-

cepto, un estado palestino.
Amais do Likud, partido de-

reitista con influencias relixiosas,
outros dous partidos ultraderei-
tistas apoiarán a Sharon na súa
segunda lexislatura. O Partido
Nacional Relixioso, que agrupa
os colonos hebreos en territorios
ocupados en Palestina, e o Shi-
nui, de ideoloxía radical naciona-
lista israelita, prometeron o seu

amparo ao ex xeneral a cambio
de aumentar a presión sobre Pa-
lestina e recoñecer a lexitimidade
dos asentamentos de colonos.

Con este gabinete, Israel
afonda máis na filosofía belicista
no conflito cos palestinos e adía
durante os próximos anos cal-
quera saída negociada á guerra
de desaloxo cos árabes. Os colo-
nos conseguiron os ministerios

de Vivenda, de Traballo e de Sa-
nidade, co que obteñen mans li-
bres para aumentar os asenta-
mentos. Pola súa parte, os laicos
beneficiaranse de novas medidas
que reducirán o poder da relixión
xudía na sociedade israelita. Por
exemplo, os ultraortodoxos esta-
rán obrigados a serviren no
Exército e suprimirase o Minis-
terio de Asuntos Relixiosos.♦

Sharon gobernará
cunha coalición de colonos e ultradereitistas laicos

Pacifistas andaluces pecháronse na embaixada española en Bagdad en demanda dun
cambio de Aznar na súa política exterior.

Boicot global aos preparativos militares
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Pasando polo aro
MANUEL PAMPÍN

Dicía Gardel naquel vello tango “…que veinte años no es nada…”;
entón imaxínense doce anos; seguindo esa premisa son un suspiro,
un lóstrego que xurde e se difumina en décimas de segundo.

Doce ou vinte anos poden ser un período breve ou unha eter-
nidade, segundo as circunstancias, pero no caso que nos ocupa é,
sobre todo, unha vergoña.

O asunto é o seguinte: o Obradoiro de baloncesto, de Santiago,
xogou unha fase de ascenso á máxima categoría (liga ACB) na
temporada 89-90 contra o Juver de Murcia; perdeu na cancha, pe-
ro denunciou a flagrante aliñación indebida dun arxentino que xo-
gaba como español despois de falsificar a documentación. A Fede-
ración española de baloncesto, o comité de competición, e mesmo
o Consello Superior de Disciplina Deportiva fixeron de Pilatos, la-
váronse as mans e inibíronse no tema. O Obradoiro, que estivo a
piques de desaparecer a mediados dos 90, recurríu á xustiza ordi-
naria e agora, logo de varias sentencias favorábeis, o Tribunal Su-
premo ven de darlle a razón e decide que para a campaña 2003-
2004 debe ocupar praza entre os mellores do baloncesto español.

Dúas consideracións para empezar; primeiro hai que facer
unha verdadeira purga entre os responsábeis das instancias de-
portivas españolas, pola súa torpeza e inoperancia nun caso que,
desde o principio, estaba clarísimo. A falsificación foi burda e
chapuceira; o baloncestista Esteban Pérez suplantou a identidade
doutra persoa, e foi precisamente o suplantado o que puxo sobre
a pista os directivos do Obradoiro.

Curiosamente, a Federación tramitou unhas temporadas máis
tarde a ficha de Esteban Pérez como estranxeiro. ¿Por qué a acep-
tara antes como español e logo non?

Segundo, ¿cómo se pode tolerar unha demora de ¡¡¡doce
anos!!! para que os tribunais ordinarios resolvan un pleito tan sin-
xelo?; porque falamos dunha simple falsificación de documentos
de identidade, non dunha complexa trama empresarial de tráfico
de influencias, blanqueo de diñeiro ou venda de armas, por poñer
un exemplo. Todos sabemos que as decisións xudiciais non se ca-
racterizan precisamente pola súa celeridade, ¡pero tanta lentitu-
de…! Sempre se representa á xustiza cos ollos tapados e cunha
balanza, en alusión a que debe ser imparcial e equilibrada, pero co
Obradoiro tiveron
doce anos de ce-
gueira e senrazón.

¿E agora qué?
¿Cómo com-
pensar a un clube,
a unha afección e a
unha cidade de se-
mellante tropelía?
Porque a volta do
equipo á liga ACB
é o máis elemental
e lóxico dereito
tralo ocorrido, pe-
ro hai outra análi-
se; ¿quen e de qué
xeito calcula unha
posíbel indemni-
zación por danos e
prexuízos despois
de tanto tempo?
Imaxino que non
deberemos agar-
dar outros doce
anos para sabelo.

O Obradoiro
anda arestora de-
ambulando polo
pozo da categoría
autonómica, xogando en instalacións que ás veces non reúnen as
mínimas condicións; ¿en só uns meses podería a entidade preparar-
se para dar un salto de tal envergadura, no deportivo e no social?

Economicamente o proxecto parece non ser problema porque
varias empresas da cidade están dispostas a apoiar, e supoño que
tanto o concello coma a Xunta tamén terán algo que aportar, má-
xime tendo tan recentes os acordos sobre o estatuto da capitali-
dade de Santiago; ¡que mellor fasto e celebración que ter un equi-
po da capital galega entre a elite do deporte do baloncesto!; mes-
mo Fraga e Bugallo poderían facer o saque de honra simbólico
nun partido e tentar meter o balón na canastra.

Bromas aparte, aínda que queda moito camiño por percorrer
e seguramente a Federación española e a Asociación de clubes de
baloncesto (ACB) van seguir poñendo todo tipo de atrancos co-
mo ao longo destes anos, parece que o Obradoiro ve a luz ao fi-
nal do túnel; é o remate dun calvario, dunha pelexa silenciosa pe-
ro constante dun grupo de afeccionados ao basket en Composte-
la; o desagravio tardou, pero chegou.

Alomenos por unha vez, a xustiza “pasa polo aro”.♦

Cando os clubes de fútbol pasaron a se conver-
ter en sociedades anónimas deportivas (SAD), a
partir da lei aprobada polos socialistas en 1990,
uns pensaron que se abría unha nova época de
gran negocio e outros prognosticaron o final do
fútbol como motor da comunidade. Pero final-
mente, o negocio durou ben pouco na maioría
dos casos, alomenos directamente e agora o ga-
ño de gobernar un club deportivo reside máis no
poder que proporciona que nas perspectivas de
tirar grandes dividendos na xestión directa dos
cadros de futbolistas.

Nesta terceira fase do desenvolvemento das
SAD xorde novamente a contradición entre o
personalismo e o papel representantivo da cida-
de ou autonomía que lle dá nome. Só hai que fi-
xarse en dous exemplos: o flamante presidente-
adestrador do Rácing de Santander, Dimitri Pi-
terman e o Murcia CF.

O ucraíno Piterman chegou a Cantabria cun
feixe de billetes nun maletín e un soño por cum-
prir: facer que xogaba a manexar un club de fút-
bol pero non nunha pantalla, con cartas ou tabo-
leiro, senón con pezas reais. A súa aventura em-
presarial non responde a un desexo de ampliar o
seu pecunio, solventemente asegurado gracias
aos seus investimentos hostaleiros na costa cata-
lana. Tampouco hai que pensar que chega este
home como salvador dunha idea futbolística ou
patrimonial dos santanderinos. Piterman máis
ben uliscou onde podería afuciñar e tomar posi-
ción no fútbol profesio-
nal. Disque quixo com-
prar o Badajoz e incluso o
Espanyol. Coma un voi-
tre á esculca de preas, re-
voou nas incipientes ruí-
nas do paraíso dos derei-
tos de televisión para ali-
viar da súa responsabili-
dade os ex directivos do
vello réxime mercé á súa
revolución de euros.

De momento, a súa
teima de sentar no banco
e deseñar sistemas e ali-
ñacións causa moita ex-
travagancia pero ningún medo. O que quizais
erosione o actual sistema de valores da Liga
Profesional é o tratamento do Rácing coma un
dos seus hoteis. A revolución que suporían os
contratos de por vida ou os vetos aos xornalistas
rachan o elo entre fútbol e comunidade e con-
verten o espectáculo aberto no que cada espec-
tador interactúa nunha sesión máis pechada que
a produción dun filme estadounidense. Piterman
puxo de moda os equipos con ditador: unha ca-
miseta, unha aliñación, un presidente-adestra-
dor. ¿Tamén pretende unha afección unánime?

Fútbol de combate

Na outra punta desa relación entre contorno e club
de fútbol parece andar ultimamente o Murcia.
Alén de que os homes que adestra o galego David
Vidal parezan máis ben soldados da murcianidade
(se que esta autonomía alcuñou esta palabra) e o
seu ascenso pareza unha prioridade política para o
goberno rexional, dá moito apuro ver como o seu
presidente utiliza as camisetas para reforzar a súa
presencia na comunidade. Aquel Agua para todos
que luciron na eliminatoria ante o Deportivo, sa-
bedores do poder de difusión televisivo non só su-
pón un cambio radical no valor do deporte como
aglutinador de ideas senón que vulnera claramen-
te os últimos regulamentos sobre publicidade e
propaganda nos campos de fútbol.

Clubes como o Zaragoza e partidos como o
PAR xa denunciaron que a tal mensaxe contén
unha referencia ofensiva para os que defenden
que o Plano Hidrolóxico Nacional non se reali-
ce nos termos actuais. Segundo os críticos, o
Murcia non usou a camiseta solidariamente (co-
mo se ten feito, por exemplo, nos tempos da
Guerra do Fletán, en apoio dos mariñeiros gale-
gos) senón cun interese nesgado e facilmente
atribuíbel a un ideario político.

A directiva murcianista non quixo tan só identi-
ficar comunidade e club, apoiándose nun investi-
mento público para resolver un problema de ingresos
(como fixeron os equipos asturianos, por exemplo)

senón que tomaron por seu
un lema que, de cundir o
exemplo, podería converter
os campos estatais nunha
puxa de titulares ao servicio
do que o presidente de
quenda entende como “in-
terese xeral”. Que llo pre-
gunten a José María Ruiz-
Mateos, que empregou a
camiseta do Rayo que el e a
súa dona gobernan para
lembrar o 20º aniversario da
expropiación do seu primei-
ro holding empresarial: Ru-
masa. 20 años.

Xa non abondaba que dirixentes como Hora-
cio Gómez compren a publicidade do Celta a
prezo de risa (con menos de 90.000 euros paga
todos os paneis e fondos de Balaídos para publi-
citar o seu grupo de bebidas). A partir de agora,
nas camisetas tamén poderán lemas como: Jesús
Gil, inocenteou Viva er Jesú der Gran Poé. Pe-
ro como aos xogadores compostelanistas se lles
ocorra lucir un Solución=Dimisiónporque non
cobran, que se preparen porque Caneda e o Co-
mité de Disciplina Deportiva trabarán neles con
mandíbula de pitbull.♦

Fútbol, S.A.
Propiedade privada

C. LORENZO

‘Piterman puxo de moda
os equipos con ditador:

unha camiseta,
unha aliñación,

un presidente-adestrador.
¿Tamén pretende unha
afección unánime?”

Piterman converteuse nunha estrela mediática. Ruiz Mateos utilizou o Rayo para lembrar os 20 anos da expropiación de Rumasa.

MANOLO BLANCO

Abarca, á esquerda, cando xogaba no Obradoiro.



De Madrid a Lugo
Despois da brillante intervención na
Porta do Sol de Madrid o pasado 23- F,
o actor Miguel de Lira será o pregoeiro
do Antroido de Lugo o próximo día 28
de febreiro, nunha xornada festeira na
que tamén participará Leo Bassi, que
comeza unha xira contra o Prestige. Mi-
guel de Lira mostrouse na manifesta-
ción como un acaído mestre de cerimo-
nias que lle soubo sacar partido ao relo-
xo que dá as últimas badaladas do ano.
De Lira é un habitual das Ultranoites da
NASA que os días 28 de febreiro e 1 e 2
de marzo serán contra a Burla Negra.♦

As fotografías
de Andrea
Formas de ser é a exposición da artis-
ta Andrea Costas (Vigo, 1978)que ten
aberta a Fundación Laxeiro de Vigo
ata o próximo día 30 de marzo. A mos-
tra, organizada en colaboración co
Centro de Estudios Fotográficos, reco-
lle tres series fotográficas tituladas
“Tempo ao tempo”, “Incorporados” e
“Composturas”. O proxecto de Andrea
Costas responde, ao seu ver, a unha vi-
sión fragmentada debido a súa idea de
que “o conxunto é algo inabarcábel”♦

Clube
de lectores galego
O venres 28 preséntase en Santiago
Biblos Clube de Lectores, unha ini-
ciativa de Carmela G. Boó e Tucho
Calvo que pretende “rachar coa invi-
sibilidade do libro galego e portu-
gués”. Por 15 euros ao ano os socios
dispoñerán dunha ampla oferta e o
compromiso de mercar cada dous me-
ses alomenos un libro dos anunciados.
A tirada do primeiro número da revista
do clube será de 278 mil exemplares.♦

s máis relevantes actos cul-
turais da próxima semana
celébranse en Laza, Xinzo,
Verín e en tantas aldeas e vi-

las nas que o Entroido se conservou a
través dos tempos e continúa a ser unha
das festas tradicionais máis intere-
santes. Espérase que un dos disfraces
máis recorridos sexan os de cazadores e
que o Prestige se converta en motivo
das comparsas. Será tamén a semana na
que saberemos se os premios Max se
entregan definitivamente en Composte-

la. En canto ao cine, a nova será a che-
gada da última película de Manoel de
Oliveira, O principio da incerteza, ba-
seada nunha novela de Agustina Bessa
Luís. A poucos días do aniversario do
pasamento de Carlos Casares, a Depu-
tación de Ourense nomearao fillo predi-
lecto o próximo día 28, data da inaugu-
ración oficial da exposición Os mundos
de Carlos Casares, que mostra entre
outras cousas obxectos persoais do es-
critor. A Fundación co seu nome abrirá
sede en Vigo o próximo día 7 de marzo.♦

O
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Miguel de Lira.

Andrea Costas.

Tucho Calvo.



“Á cabeceira do cadaleito, un
home aínda novo –Don Xurxo–
comodamente acadeirado nun
sofá, fita a face do seu pai mor-
to, e os brazos pendúranlle entre
as pernas. Non reza”.  Son parte
das primeiras anotacións de O
cadaleito, a obra en tres cadros
que foi máis de duascentas ve-
ces representadas e conseguiu
un inusual aplauso do público.
Francisco Taxes rematouna de
escribir en novembro de 1971
“aínda en plena noite” –puxo ao
fin do texto- e a estrea sete anos
despois había de convertelo nun
dos pioneiros do teatro profesio-
nal galego e no autor dunha das
obras de maior éxito da historia
da nosa dramaturxia. A sorte da
súa primeira obra,  O velorio, foi
tanta que abondou para darlle
nome a un escritor que, sen em-
bargo, conta con moitas máis fa-
cetas na súa traxectoria literaria.
Da súa man saíron tamén as
obras Lenta raigame –estreada
por Andrómena-, Caderno de
Bitácora –posta en escena polo
CDG- e Casta e Alvito, foi
guionista de televisión e cine pa-
ticipando en películas como O
cadaleito ou A tola –baseada
nun conto seu e dirixida por Mi-
guel Gato- , xornalista en Radio
4 con programas como O láparo
cabileiro e da súa pluma saíron
moreas de artigos que estampou
en publicacións como El Orzán,
Luces de Galiza  ou Ajoblanco. 

Morre Francisco Taxes a
poucos días de que o CDG estree
o espectáculo Daquel Abrente,
un recoñecemento aos inicios do
teatro profesional galego no seu
vintecinco cabodano. A morte de
Taxes e a de Vidal Bolaño –o pa-
sado 11 de setembro- cando se

estaban a preparar as representa-
cións das obras O Velorio e Lau-
damuco, señor de ningures con-
verterá a estrea nunha homenaxe
póstuma aos seus autores. “Re-
sulta unha amarga xogada do
destino que a morte destas figu-
ras esenciais e fundadoras do te-
atro galego veña coincidir xusto
no momento en que se celebran
os 25 anos de teatro profesional
e no que, precisamente, o Centro
Dramático Galego está traba-
llando no recoñecemento desta
memoria” sinalan desde a com-
pañía pública nunha nota emiti-
da polo falecemento de Taxes. 

Escritor ‘maldito’
fóra de escena

Antonio Simón, que xa se en-
cargara da posta en escena en
1978 de O velorio, dirixe de no-
vo a obra e faise cargo tamén da
peza de Vidal Bolaño. Cónta-
nos que Taxes asistiu recente-
mente a un ensaio e quedou
contento co que viu. “Gustoulle
a proposta e notou que se con-
taba con máis medios e actores.
Nesta ocasión facíase como el
pensaba, cos dous espacios do
velorio e a lareira” comenta o
director dunha obra que conta-
rá, como hai 25 anos, coa pre-
sencia de Manuel Manquiña e
Gonzalo Uriarte. De Taxes sor-
prende a súa pouca presencia
pública e a case desaparición da
escena literaria nos últimos
anos. O seu amigo Simón ten
explicación para iso: “non tiña
interese en que os seus traballos
fosen publicados pero si en que
os textos dramáticos se estrea-
sen. Era un home libre que non
pedía favores e non deu na súa

vida un empurrón a ninguén.
Vivira moito e as ilusións mer-
maran porque a realidade mes-
quiña fai mella”. Sen embargo,
Antonio Simón engade que Ta-
xes escribira na súa axenda se-
manas antes da súa morte que
volvía a sentir ilusión por escri-
bir. “Dicía que escribir non tiña
sentido se non hai ninguén que
representase. O seu destino é o
escenario. Aínda que non fixera
nada máis, só con O velorio xa
xustifica a súa presencia na his-
toria da dramaturxia galega”,
sinala. 

“O Velorio supuxo un cam-
bio que aínda non se superou, a
idea de facer teatro de denun-
cia, cunha impronta social que
gustou a unha maioría. Foi un-
ha proposta atrevida, con músi-
ca en directo, que demostraba
que se podían contar historias
duras que o público respalda-
ba” destaca Lino Braxe que non
dubida en definir a Taxes como
un “renovador, vangardista e

rebelde”. O escritor e actor fala
do dramaturgo como un “escri-
tor maldito” que, ao seu ver,
“non interesou en vida nin ao
poder nin a intelixencia porque
era incómodo e camiñaba libre
sen participar de ningunha das
capelas. Non é que se propuxe-
ra ser maldito, é que esas eran
as circunstancias”. 

“Francisco levaba tempo
cansado, non deixara de escri-
bir pero estaba desilusinado.
Cando se consigue o recoñece-
mento como autor teatral que el
tivo o importante é que as obras
se poñan no escenario e iso é
moi díficil porque tampouco
hai compañías que arrisquen
para un autor galego”, afirma
Braxe. Espera así que o seu la-
bor se recoñeza, que a súa obra
teatral se relance e que, en es-
pecial, se atenda a ese traballo
como articulista xa que, segun-
do di, “é un luxo prescindir
nunha cultur dunha pluma así.
Había xente que compraba El

Orzan só por ler o seu artigo
porque eran verdadeiras xoias”. 

A profesora e estudiosa do
teatro galego, Dolores Vilave-
dra destaca a súa condición de
“dramaturgo puro, un modelo
necesario” naquel momento en
que no mundo dramático gale-
go se debate sobre a necesidade
de crear autores propios. “Can-
do despois de O velorio escribe
Lenta raigame dá idea dunha
continuidade e o seu nome se-
mella ser unha revelación no
panorama teatral e sorprende
por iso que despois non conti-
nuase con esa forza a súa ca-
rreira literaria” explica Vilave-
dra para quen o seu nome esta-
ba chamado a ser o cuarto dra-
maturgo daquel grupo pioneiro
que compuñan Vidal Bolaño,
Manuel Lourenzo e Euloxio
Ruibal. “Nel como figura lite-
raria dáse como unha retirada
de escena, como se pensase que
se estaba a representar un teatro
que xa non era o del” engade.♦
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CARME VALIÑO

Adeus a Francisco Taxes,
un escritor libre para o teatro
O velorio volverá á escena o 7 de marzo

Taxes,
entre a indignación
e o humor
GUSTAVO LUCA

De Taxes é un dos lugares protagonistas na crónica de
abrir a selva para deixar entrar de novo o sol do teatro.
A medida do mérito depende da espesura do mato que
fora sementado con toda a intención para os indíxenas
cedermos toda esperanza de dominar o poderío das lia-
nas. Paco Taxes acertara a meter unha luz coa traxedia
do velorio, un luar irónico, ácido e implicado cos pro-
tagonistas, se cadra no rastro de Valle. 

O Velorio non se levaba co humor de moda e moito

menos co estilo despectivo asignado á rexouba galega
no teatro e no cine. Burlaba a decisión de que as risas fo-
sen contra nós como tribo diferenciada e a beneficio dos
que estaban convencidos de que a nosa modernización
pasaba por comernos a lingua. O Velorio levantaba un
voo semellante ao do teatro nacionalista irlandés contra
os arquetipos asignados polo colonizador pero tiña a in-
telixencia de regresar sobre as mesmas bromas de cai-
xón lanzadas contra nós para liberalas como ironía útil.

Un ano despois da estrea de O Velorio (escrita no 71
e por fin representada no 78) Paco Taxes ensaiou un xé-
nero decididamente transcendente con Lenta Raigame,
precisamente nas antípodas da aventura previa sobre o
camiño da rexouba e o riso emancipador sobre nós pro-
pios. Lenta Raigame representaba aos labregos de bran-
co sobre un cerco de expropiación hidroeléctrica negro
e aleve. De novo volviamos a vernos como vítimas ab-
solutas, coa máis limpa e digna intención nacionalista do
escritor co que paradoxicamente non melloraba o noso
clarén de teatro propio. Xa se dixo ben de veces que a

máxima indignación contra os señoritos preas do Mos-
cova dos derradeiros Romanov vira da imaxe do guapo
de cara que lle fai as beiras á muller do Karenin, un rom-
pedor máis conservador de feito que o mesmo Karenin.
O escritor metido a bombeiro acaba ben de veces baixo
as trabes incendiadas e por riba incomprendido.

Sería completamente inxusto e inexacto reducir a
escrita de teatro e cine de Taxes a estas dúas experien-
cias que sen embargo ilustran a busca estética dun es-
critor nacionalista, pesimista e nada cínico, agraciado
cunha bonhomía de fondo non complicada de descu-
brir detrás da fasquía dun maldito.

Hai escritores que desafiaron o tempo cunha só obra
e se cadra Taxes deixouna no Velorio pero tamén nos va-
le a súa aventura a busca dunha saída do torpor das lia-
nas do melodrama, do astracán, da comicidade de papas
e unto. Todo ese complemento non pequeno está nos
seus libros, en moitos e premiados argumentos de cine e
nun traballo de supervivencia pero cheo de dignidade
nos medios de comunicación, sobre todo na radio.♦

CARME VIDAL
Hai quince días o autor asistía a un ensaio de O velorio do Centro
Dramático Galego e mostraba a súa ilusión porque a obra volvese de
novo a escena. Na axenda deixou constancia da súa intención de vol-
ver a escribir pero a morte impediullo o pasado xoves na Coruña.
Morría con 62 anos Francisco Taxes, autor teatral, guionista e xor-
nalista e para algúns un “escritor maldito” pola súa condición libre. 
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Do equipo que leva a revista Ca-
sa da Gramática parten un bo fei-
xe de proxectos para este ano. O
certame de relato de aventuras
que leva o nome do poeta aumen-
tou para a ocasión a súa dotación
económica e será entregado o 6
de abril, data do aniversario de
Avilés. A revista dedicará dous
números monográficos ao poeta
con textos inéditos de Bieito Igle-
sias, Manolo Rivas, Iolanda Cas-
taño, Marta Dacosta, Rábade Pa-
redes, Helena Villar, Laura Tato e
moitos escritores máis que cola-
boran nestes números especiais.
No de maio, a revista publicarase
cun libro do poeta e amigo de
Avilés, Manuel Álvarez Torneiro
titulado A lámpada perpetua que
recolle poemas e ilustracións do
propio autor. Casa da Gramática
fará tamén unha insignia conme-
morativa da celebración. En cola-
boración con Concello e Radio
Líder desde comezos de mes os
martes e xoves emítese para Noia
un programa especial no que di-
versas persoas len textos do autor
homenaxeado. Vencellado á re-
vista está tamén todo o programa
que desenvolverá o instituto Vir-
xe do Mar, entre o que destaca
unha exposición didáctica sobre
a súa vida e obra, a dedicación
da Semana Cultural en abril con
recitais, charlas e exposicións.

“Hai moita xente implicada nes-
ta celebración porque para nós é
moi próximo. Ademais dun es-
critor valiosísimo coñecemos a
súa faceta de loitador infatigábel
pola cultura, que revirou o am-
biente cultural de Noia” comen-
ta Lola Arxóns, impulsora destas
iniciativas. 

De Casa da Gramática xur-
diu a proposta de que en Noia se
construíse un grande monumento
coa escultura deseñada por Al-
fonso Costa para o certame lite-
rario. No Concello tomaron nota
da iniciativa e é unha das que re-
lata o responsábel de cultura Li-
no García do amplo programa
que ten sobre a mesa. Apapelería
da entidade local e de moitas aso-
ciacións leva xa os dous carim-
bos acuñados para a ocasión e en
poucos días os tres edificios pú-
blicos que teñen especial rele-
vancia na vida pública do escritor
terán á vista pancartas conmemo-
rativas que ser poderán ver no
propio Concello, no Coliseo e na
Casa da Cultura Avilés de Tara-
mancos. Da casa Capeáns sairán
uns pratos con debuxos e poemas
do escritor e un busto lembrarao
nun lugar visíbel da vila.

Un paseo de lembranza 

Outra das iniciativas do concello

será a edición duns dípticos nos
que se recolle un paseo polos lu-
gares de Noia que máis relación
teñen co poeta. En canto a actos
espérase o contacontos con
acompañamento musical que se
está a artellar baseado na obra
Nova Crónica das Indias e en
marzo a súa figura terá unha es-
pecial presencia nas Xornadas da
Historia, do mesmo xeito que
acontecerá nas Xornadas de De-
fensa da Cultura Galega que or-
ganiza o Concello. Xa a máis lon-
ga vista, no inverno inaugurarase
unha exposición colectiva arredor
de Avilés de Taramancos. “Ade-
mais das actividades culturais ha-
bituais, que en Noia non son pou-
cas, este ano o concello está a es-
forzarse especialmente tanto a ni-
vel persoal como económico, sen
a axuda que desexaríamos da
Xunta de Galiza. Sen embargo,
toda esta dedicación é realmente
gratificante xa que sempre digo

que para min foi a mellor noticia
desde que estou na concellería” di
Lino García, concelleiro de cultu-
ra que adianta que para o día 17
de Maio a xornada de actos dura-
rá de mañá ata a madrugada. 

Amigos e familiares de Avi-
lés tamén estanse a implicar na
celebración. Tanto Santiago co-
mo Luís, os seus fillos, desenvol-
ven distintos proxectos na me-
moria de seu pai. Santiago colga-
rá en breve na rede unha páxina
web sobre a vida e obra de Antón
Avilés, con fotografías, textos e
música que recorrerán a súa figu-
ra persoal, literaria e política.
Luís encárgase da elaboración de
dous documentais que percorre-
rán tamén a biografía de Antón a
partir de voces e presencias que
lle foron próximas. Amiga do po-
eta foi Pilar Sampedro que alenta
varios dos proxectos que arestora
se están a elaborar en Noia. Na
súa pescuda de referencias sobre
Avilés deu coa obra musical de
Paulino Pereiro que en 1996 lle
dedicou ao poeta. Na súa idea es-
ta que a Real Filarmonía –que
daquela a estreara- ou o Conser-
vatorio de Música toquen de no-
vo a obra neste significativo ano.
Na súa mente está tamén a posi-
bilidade de organizar unhas xor-
nadas cara os últimos meses do
ano no que se aborde o tema da
dinamización cultural, tan ligado
ao traballo de Avilés. Noia recibi-
rá, por outra parte, os días 3, 4 e
5 de abril o congreso que a Con-
sellaría de Cultura celebra cada
ano arredor do homenaxeado o
Día das Letras Galegas.♦

Noia prepárase para celebrar a Avilés
Pancartas, monumentos, congresos, recitais e premios
para homenaxear o poeta

Mínima
joyceana
RAMIRO FONTE

¿Quen matou a
James Joyce?,
pregúntase

Patrick Kavanagh nun
poema. “Eu, dixo o comenta-
rista/ Eu matei a James
Joyce/ Para a miña
graduación”. A irónica home-
naxe ó autor do Ulisesserve
como exemplo válido para
toda gran figura literaria que
cae nas mans dun crítico aca-
démico que non ama a litera-
tura. Non só é a tesis de Har-
vard, o home de Yale, o
profesor de Trinity College
(tódolos exemplos están saca-
dos do poema) os que matan
a Joyce. Abondan os textos
en prosa que aplican modelos
supostamente traídos da esco-
lástica vangardista do
irlandés. Ó meu xuízo, isto é
o que máis envelleceu da odi-
sea bloomsdayana, permítase-
me que eu xogue tamén. 

Todo isto vén a conto
porque decidín reler o Ulises,
intercalando a biografía de
Ellmann. Quen me levou a el
foi Henry Roth, un dos
poucos joyceanos convictos e
confesos que souberon saír
dese canellón sen saída no
que Joyce, en certo xeito, in-
troducíu a novela moderna.
O meu admirado Faulkner,
tomando o pé da letra as
palabras de Macbeth, debeu
pensar que se é posible
contar todo o que lle pasa
pola cabeza a un home
ordinario, ¿por que non facer
algo semellante cun auténtico
idiota?. En fin, novelerías de
grandes novelistas, que
tantas veces un ve cómo as
utilizan os novelistas cativei-
ros, dándose ínfulas de gran-
des. 

Confeso que levo mes e
medio pedíndolle axuda á
xornada de Bloom para ver
se é posible facer que soen
nun espacio narrativo as
voces de xentes perdidas no
tempo ou nun espacio local.
A marabilla do Ulises non me
parece a min a chamada
corrente de conciencia senón
o extraordinario oído que ten
Joyce para captar unha multi-
tude de voces individuais
que, ó cabo, se converten na
voz colectiva do vello
Dublín. Peléxome coa traduc-
ción que leu a miña quinta (a
de Valverde) e penso que, co-
mo o humor do Quixote, o do
Ulisesdebe estar moi achega-
do ó noso. O humor do
Ulisesnon pasa á traducción
ó castelán. Se cadra, en gale-
go soaría moi ben a
sarcástica ironía do irlandés.
Non deberiamos temer o furi-
bundo ataque ó nacionalismo.
Por certo, seica a República
de Irlanda foi o último país
europeo en levantarlle a
prohibición a esta obra que,
malia o que diga Kavanagh,
merece que lle dedique o
meu tempo. Ata o 16 de
xuño, do 2004. Polo menos.
Para non ser cómplice cos
que matan a Joyce.♦

CARME VIDAL
Bule Noia na preparación dunha manchea de iniciativas para ho-
menaxear a Antón Avilés de Taramancos no ano no que se lle dedi-
ca o Día das Letras Galegas. En días, os edificios emblemáticos do
concello lucirán unha pancarta conmemorativa e será só o signo de
todo o que distintas entidades están a artellar na súa memoria. 

Antón Avilés.                XAN CARBALLA



Título: O embrión.
Autor: Antón Risco.
Edita: Galaxia.

Dicía Lezama Lima que para vi-
vir emocionantes aventuras
abóndaballe cun desprazamento
tan curto como o que pode supo-
ñer ir ao baño. Xavier de Mais-
tre mesmo escribiu a Viaxe arre-
dor do meu cuarto. Dunha ma-
neira similar, Bieito, o protago-
nista de O embrión, a nova en-
trega do finado Antón Risco, un
bon día, decide pecharse no
cuarto da súa madrileña pensión
e cegar a ventá. Con este arrou-
to pretende illarse do mundo,
dun mundo insatisfactorio; que-
re darlle as costas á vida, unha
vida na que non se sente integra-
do a consecuencia dun cúmulo
de desencontros. Ao revés dos
so l ips is tas ,
que se consi-
deran capaces
de facer desa-
parecer do
mundo todo
aquelo que lles
estorba, Bieito
desaparece a si
propio, non,
en principio,
para evitar o
mundo senón
para, tratando
de entendelo,
refacelo de
xeito máis
consecuente. Se cadra Bieito,
estudiante moi lido, non o sabía
ben aínda, pero Lezama Lima e
Xavier de Maistre tiñan razón,
Antón Risco demóstrao nesta
novela.

Neste novo experimento na-
rrativo (Antón Risco sempre
gustaba de explorar fórmulas
diferentes), a introspección é,
por suposto, moi forte, o mundo
que importa está dentro. Non
quere isto dicir que o mundo de
fóra non interese, pero para ac-
ceder ao exterior só é precisa a
mente acesa de Bieito, pequeno
deus desde que é amo e señor
do tempo e do espacio. De feito
é unha novela moi exterior, os
correlatos que de si propio in-
venta, as hipóteses que elabora
ou a melancolía, noutras oca-
sións, serven de ponte co exte-
rior ademais de provocar algun-
has situacións ben divertidas
(como cando se pide silencio
para que fale Franco ou cando
se xuntan avó, pai e fillo e falan
de como foron enxendrados). 

Á introspección hai que su-
mar a considerábel carga filosó-
fica que en O embriónhai, ás
veces está integrada na narra-
ción (nada lle impide a Bieito
intercambiar pareceres amiga-
belmente con Freud ou Siddhar-
ta Gautama, quen para unha fi-

nalidade moi semellante tomara
un camiño oposto ao de Bieito:
deixar a casa) pero que funda-
mentalmente é suxerida ou sus-
tentada a través da simboloxía
que, desde o inicio, atravesa a
novela. Mais, nin a introspec-
ción, nin a carga filosófica, nin
a simboloxía, son óbice para lo-
grar un discurso ameno (sen
deixar de ser serio) que, por ve-
ces, move a rir abertamente.

O embrión, novela coa que
Antón Risco segue gañando
brillantes batallas literarias, foi
merecente do II Premio de No-
vela Liceo Rubia Barcia, está
contada en 31 breves capítulos,
case sempre “descentrados”,
que comezan cunha cousa e re-
matan con outra que pouco ou
nada ten que ver coa primeira.
O camiño emprendido por Biei-
to coa súa reclusión na procura

da propia personalidade e da
harmonización das relacións
humanas non ten outro desvío
que as excursións posibilistas
que vai barallando, e vaise es-
treitando, conforme avanza a
leitura, deica chegar ao estado
embrionario: á reducción do
universo a unha persoa. 

Mestura, iso si, rexistros
lingüísticos (e harmoniza moi
ben o culto co vulgar) e xéne-
ros (poesía, teatro, narrativa)
ademais de recorrer con certa
frecuencia á enumeración caó-
tica, que tan querida lle foi a
Antón Risco, nunha tentativa
de síntese, que mesmo pode le-
var ao onomatopeico, indica-
dora da desesperación. Valén-
dose dunha riqueza e fluidez
léxicas que permiten estas al-
ternancias con toda naturalida-
de, a lectura non se fai incómo-
da, o que se debe tamén ao es-
pirito lúdico que en todo mo-
mento preside o discurso.

Nin que dicir ten que ao fon-
do están as Metamorfoses de
Kafka, neste caso particular e
nunha grandísima parte da me-
llor narrativa do século XX, o
que inevitabelmente leva a pen-
sar na orixe, Sigmund Freud
(que tamén é unha personaxes
desta novela). Mais neste caso a
orixe é dupla porque non debe
esquecerse a filosofia-ética-reli-
xión oriental (budista), e tamén
Antón Risco quixo unha perso-
naxe deste mundo, como arriba
mentamos. Deste xeito Bieito es-
tá auxiliado por dúas das princi-
pais interpretacións do universo
e do home, mais, co todo, habe-
rá de recorrer á experiencia máis
próxima: a do pai e a do avó,
moito menos a da nai, que, en
parte, suple a dona da pensión. 

Pero existe un referente na-
rrativo, moito máis noso, que
sería imperdoábel non citar. To-
rrente Ballester e súa Saga/fuga
de J.B., coa que, ademais da
procura da identidade, comparte
tamén a mestura de realismo e
fantasía. Non obstante, máis alá
de todo o dito, e inclusive da
Divina Comediadantesca (ta-
mén hai claras referencias a ela
na novela), Bieito a quen rema-
ta por lembrar moi intensamen-
te é a un correlato inverso (deci-
de desaparecer el en lugar de fa-
cer desaparecer o mundo) de
Walter B. Jehova, o solipsista
creado Frederic Brown que pro-
tagoniza un dos relatos impres-
cindíbeis (“Solipsist”, 1954)
dentro do xénero da ciencia fic-
ción, ese que Antón Risco tanto
estimaba e que entre nós ani-
mou con decisión e empeño que
sempre haberá que agradecer e
lembrar en xustiza.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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A descoberta
da lectura
Sotelo Blanco presenta unha
nova colección destinada aos
novos lectores. A serie
‘Contos para crecer’ quere
servir de
descoberta
do contor-
no no que
vivimos.
Xan
Rodiño e
María Lires
son os auto-
res de A au-
ga, O lobo, A
vaca, A árbo-
re. En cada
libro, os rapa-
ces coñecen,
gracias aos cori-
dos debuxos e ás
explicacións dos textos as ca-
racterísticas básicas de pezas
fundamentais para a súa
aprendizaxe. E todo iso,
ademais, en verso.♦

Ensoparse
nos libros
A colección Sopa de libros, de
Xerais, vén de publicar dous
títulos dirixidos a lectores no-
vos. Ó outro lado do sombrei-
ro é unha obra de Carles Cano
con ilustracións
de Paco
Giménez,
dirixida a
nenos a
partir dos
seis anos.
Conta a
historia dun
curioso,
Jaume
Mirón, intri-
gado polo
destino dos
coellos desaparecidos das
chisteras dos magos. A góndo-
la fantasma, de Gianni Rodari
con debuxos de Federico Deli-
cado, é un relato que homena-
xea a cidade de Venezia, a
literatura de aventuras e os
personaxes da Comedia da
Arte, enleados nun sarillo
apaixonante. Para ler a partir
dos 10 anos.♦

Mundo abafante
Xosé Monteagudo debuta como
escritor con As voces da
noticia, obra merecedora do
Premio Blanco Amor 2002. O
autor morañés tece un relato
denso e por veces abafante dun
mundo pechado e mór-
bido, no
que os ins-
tintos e as
paixóns dos
humanos
agroman
dun xeito
natural. A
través dunha
técnica
narrativa no-
vidosa, arga-
llada con co-
rreos electrónicos, transcricións
de fitas magnetofónicas e inclu-
so actas xudiciais, inserímonos
na historia dun xornalista que
viaxa ao interior de Galicia para
investigar un crime.♦

Nin a
introspe-
cción,
nin a carga
filosófica,
nin a
simboloxía,
son óbice
para lograr
un discurso
ameno.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.

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

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

4. AS CHAMADAS PERDIDAS.
Manuel Rivas
Xerais.

5. TRECE BADALADAS .
Suso de Toro.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NUNCA MÁIS .

GALIZA Á INTEMPERIE .
Suso de Toro.
Xerais.

2. MULLER NO BAÑO .
Manuel Rivas.
Xerais.

3. AIRE PARA RESPIRAR .
Antón Baamonde.
Xerais.

4. VIDA DE AVILÉS
DE TARAMANCOS.

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

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

Tabela das letras

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

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

De como ver
o exterior pechado nun mesmo
Nova obra póstuma de Antón Risco

Antón Risco.                                                                                            A.N.T.
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Título: Belle Otero. O corpo que fala.
Compañía: Teatro Livre do Brasil.
Intérpretes: Roberto Cordovani e Eisenho-
wer Moreno.
Guión: Marga do Val.

Isto non é ficción, –dixo Caroli-
na Otero ao remate da represen-
tación teatral– isto é a realidade.
Os aplausos finais abrazaron a
unha Bela Otero-Cordovani de-
nunciante, que corroboraba co-
mo os artistas nunca se inhiben
das “cuestións palpitantes”. 

Neste breve monólogo ca-
se improvisado, con que re-
mata a obra, unha Bela e
atractiva anciá, culpaba ao ca-
ciquismo e aos gobernantes,
de antes e de agora de aban-
donar ao pobo e obrigalo a
emigrar en lugar de propor-
cionarlle medios de vida. Tra-
tábase dunha denuncia a un
sistema político, en xeral, que
permite a explotación das per-
soas, a compravenda dos cor-
pos e o maltrato feminino. 

O público volcouse co par-
lamento do actor e protagonis-
ta da peza, mais os aplausos fo-
ron un nimio pago a unha ex-
periencia teatral única, coa Be-
lle Otero o corpo que fala.

Roberto Cordovani, director
e primeiro actor da Compañía
manifestou nunha entrevista
neste mesmo semanario, apoiar-
se nos sentimentos como fonte
creativa pero, á vista dos resulta-
dos, desconfío dese fundamen-
to. Os sentimentos caprichosos e
inmanexábeis non son quen de
sufragar o custe desta represen-
tación rigorosa e precisa. A obra
é a resultante de elementos moi
ben axustados, racionais e pre-
meditados e, de ningún xeito,
abandonados a designios tan im-
previsíbeis e fuxidíos. 

O Teatro Livre do Brasil
goza dunha materia prima que
irremisibelmente aboca ao éxi-
to con esta peza (¡non deixen
de vela!): un dúo de intérpretes
fantásticos e un libreto exce-
lente que permite o goce da
tensión teatral ata o final. De aí
que conmova, que emocione. 

Os dous actores, Roberto
Cordovani e Eisenhower More-
no móvense
pola escena
cun coidadoso
dominio do es-
pacio e con tal
natural idade
coma se do sa-
lón da súa casa
se tratara. Os
escas ís imos
útiles: man-
tóns, tules e
coxíns rebor-
dan significa-
ción, reforzan-
do a identidade
das persona-
xes. Estes ele-
mentos están
manipulados en perfecta har-
monía coa caracterización dos
roles dramáticos, cunha sensi-
bilidade pouco habitual no noso
teatro. A elegancia apodérase
na escena, de cada paseo e de
cada aceno. Cun vestiario tan
rico e exuberante como signifi-
cante, que sen oficio interpreta-
rivo caería irremisibelmente no
desfile de modelos. 

Através das voces mesuradas
dos actores, as argumentacións
dramáticas galopan con comodi-
dade. De modo que a razón vol-
ve axeitar fondo e forma, argu-
mento e elocución, para confort
das nosas mentes espoliadas pola
choqueirada televisiva.

E, coa mesma destreza que

falan e planean pola escena, os
actores transgreden as barreiras
xenéricas, desmitificando os fe-
rintes tópicos da falsa feminida-
de, na que acostuman a caer os
homes que pretenden interpre-
tar as mulleres. E as personaxes
nos que se converten sucesiva-
mente Cordovani e Moreno, co-
mo a ritmo de valse, convencen
e namoran ao público.

As máscaras xestuais com-
poñen, con enorme sutileza, to-
das as idades de Carolina sen
espaventos nin estridencias, no
caso de Cordovani, e doutros
personaxes, no de Moreno. E
non son froito só da maquilla-
xe, na que o director é tamén un
experto, senón da ciencia; da
matemática interpretativa. Hai
unha relación proporcional en-
tre as motivacións das persona-
xes e o resultado da expresión
actoral. Os intérpretes souberon
rozar ese límite xeométrico sen
excedelo nunca; a iso chámase-
lle mestría; fóra dese parámetro
o teatro é vulgar e inútil. Por is-
to o goce é inmenso e o feito te-
atral cumpre a súa función de
deleitar e crear opinión. 

Estes logros interpretativos
teñen como base o guión de
Marga do Val, que arranca dunha
biografía da Bela Otero, un texto
serio e ameno. Non é un relato
minucioso e académico –unha
estricta información daría un re-
sultado ineficaz para o feito tea-
tral– senón unha interpretación
actual deste mito cun punto de
vista amplo, respectuoso coa
personalidade da artista e cohe-
rente. Un rostro comprometido
da Bela Otero, intelixente e con
pinceladas de humor que nin-
guén fora quen de descubrir.♦

MÓNICA BAR CENDÓN

A Bela Otero
dixo nunca máis
Teatro Livre do Brasil reactualiza
o mito en Belle Otero, o corpo que fala

Un dúo de
intérpretes
fantásticos e
un libreto
excelente
que
permite o
goce da
tensión
teatral ata o
final.
De aí que
conmova e
emocione. 



Título: Rubens e a súa época: Tesouros do 
Museo Ermitage.
Lugar: Museo Guggenheim.
Organiza: Susan Davison, do Solomon R. 
Guggenheim Museum.

Todo o mundo está de acordo en
que Bibao xa non é nin rastro do
que era hai só cinco anos, e todo
o mundo sabe a que foi debido:
ao Guggenheim, un museo que
se inaugurou o 18 de outubro de
1997, un museo cunha arquitec-
tura espectáculo tan vilipendia-
da como admirada. Pero o certo
é que existe o “efecto Guggen-
heim” que arrastrou consigo a
toda Euskadi e, principalmente,
á cidade: aos seus cidadáns illa-
dos e agora afeitos a convivir co
turismo; á súa economía en re-
conversión e crise mudada en
puxante cidade de servicios; ao
seu urbanismo desleigadamente
ferruxinoso e abandoado que
trocou en urbe moderna que fai
gala do deseño máis avanzado e
contemporáneo. Velaí os efectos
dun “simple” museo de arte, co-
mo verdadeiro motor económi-
co, cultural, urbanístico e social.
Ninguén pensou en tal mudan-
za, e as bilbaínas e os bilbaínos
son os primeiros sorprendidos
co do “Guggen” nome co que
adoitan referirse a obra de Frank
Gehry, igual que chaman “uni” á
universidade.

E descuberto o filón do de-
seño e a vangarda, da modernez
máis trepidante Bilbao o reivin-
dica decote, así constrúe o metro
pero aposta por Norman Foster
cunhas maravillosos bocas de
metro de cristal e aceiro. Pense-
mos no novo aeroporto debido a
Santiago Calatrava, ou a ponte
peonal sobre o Nervión do mes-
mo arquitecto, tamén na peona-
lización dunha parte da Gran
Vía e da ribeira do Nervión an-

tes ocupada polos camiños de
ferro. Actuacións todas elas que
implican moi bos e modernos
acabados en todo o conxunto,
unha especie de Barcelona vas-
cona e cantábrica. Os réditos de
toda esas actuacións vense nas
moitas páxinas que á cidade lle
veñen adicando as revistas de
arte e arquitectura.

A lección que ensina Bilbao é
que a aposta pola vangarda, pola
modernidade máis arriscada ten
indubidábeis réditos en todos os
ordes. Madrid con ser unha gran
capital financieira e política sería
o exemplo de todo o contrario, de
anquilosamento reaccionario e
conservador (ata Aznar se debeu
decatar delo e correu presto a
bendecir e
arroupar o novo
proxecto para o
museo Raíña
Sofía de Jean
Nouvel).

Nestes mo-
mentos o Gug-
genheim amo-
sa “Rubens e a
súa época: Te-
souros do Mu-
seo Ermitage”,
nesa liña pro-
gramadora na
que vén expo-
ñendo mostras
v a r i o p i n t a s
nas que se
cheira indubi-
dabelmente o
compoñente de atracción popu-
lar, de reclamo de masas. Así
expuxéronse alí as prendas de
Giorgio Armani ou “A arte da
motcicleta”  e combinouse con
“China: 5000 anos”  e “De De-
gas a Picasso”, é dicir , unha
programación que combina o
espectáculo coa arte. Ao menos
eles teñen a honestidade de

amosar iso sen moitos reparos,
outros xogan máis ao equívo-
co. En fin iso daría para un de-
bate máis demorado. Quizais
dicir tan só que o binomio arte-
espectáculo está sempre nunha
corda frouxa na programación,
como o está na mesma concep-
ción arquitectónica do edificio.  

Estos tesouros do Hermita-
ge que contan co reclamo de
Rubens, teñen efectivamente al-
gunha peza soberbia del, se ben

o conxunto o constitúen funda-
mentalmente obras de artistas
da época que as veces resultan
do máximo interese e outras son
evidentes pezas de recheo, todo
iso aderezado con fondos sun-
tuarios que serven para contex-
tualizar o século XVII pero que
chegado o caso son de gran in-
terese. Unha particularidade
que sorprenderá ao visitante ga-
lego en Bilbao é o feito de que
no Guggenheim existan guías

gratuitas en língua galega. Xa
ven ¡Cando moitas institucións,
caixas, bancos e fundacións ar-
tísticas do noso propio país edi-
tan só en español cómpre ir a
Euskadi para atoparse cunha
guía de 20 páxinas íntegramen-
te en galego!, ¿non lles parece
incríbel? En igualdade de con-
dicións con outros exemplares
en catalán, francés e inglés.

E esa xigantesca vaga de
modernización chegou tamén ao
Museo de Belas Artes que ta-
mén foi obxecto, como non,
dunha ampla e profunda remo-
delación e ampliación de cristal
e aceiro. O Museo de Belas Ar-
tes de Bilbao sempre foi un clá-
sico no circuito estatal de muse-
os, posuidor dunha espléndida
colección de arte de todas as
épocas (en boa parte por obra e
gracia da súa xenerosa,  avezada
e nacionalista burguesía basca).
Nestas pasadas vacacións de
Nadal o Museo de Belas Artes
amosaba unha retrospectiva de
Julio Romero de Torres, sí ese
da muller española... parece ser
que a súa primeira individual fo-
ra en Bilbao. Como era previsí-
bel, a exposición estaba chea de
visitantes femininas moi peitea-
das e arrufadas fascinadas coas
realistas carnalidades oliváceas
das modelos (sí tamén en Bilbao
son maioría ese tipo de público).

En ambas institucións artís-
ticas cómpre decatarse como a
produción das exposicións tem-
porais procede do sector empre-
sarial, léase Iberdrola, BBVA,
BBK(a caixa de aforros), ou
Diario El Correo/El Pueblo
Vasco. Pero mesmo El Corte In-
glés leva anos pagando a restau-
ración anual dunha obra da co-
lección do museo bilbaíno.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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A lección de Bilbao
O Guggenheim aposta por mesturar vangarda e popularidade

O binomio
arte-
espectáculo
está sempre
nunha
corda
frouxa na
programa-
ción, como
o está
na mesma
concepción
arquitectó-
nica
do edificio.

Tres cadros de Rubens: Paisaxe con arco da vella, 1635. Á dereita, A unión da terra e a auga, 1618. Abaixo, Pescador africano (Séneca), 1605. 



Título: A grande aventura de Mortadelo e Fi-
lemón.
Director: Javier Fesser.
País: España, 2003. Comédia, 105 min.
Intérpretes: Benito Pocino, Pepe Viyuela,
Paco Sagarzazu, Mariano Venancio, Domi-
nique Pinon, Janfri Topera, Emilio Gavira,
María Isbert, Berta Ojea, janusz Ziemniak.
Guión: Javier e Guillermo Fesser, baseado 
nos personaxes creados por Francisco Ibánez.

Con Alien ResurrecciónJean-
Pierre Jeunet cometía a impru-
dencia de tratar de asimila-lo si-
nistro universo fantacientífico
dos filmes de Scott, Cameron e
compañía ó seu peculiar xeito de
facer cine, ese que o levara a asi-
nar xunto con Marc Caro fitas tan
indiscutibles como Delicatessen
ou A cidade dos nenos perdidos. 

Entre o cine de Jeunet, en so-
litario ou ó lado de Caro, e o de
Javier Fesser pódense estableces
abundantes vasos comunicantes
evidenciados nesta ocasión polo
trasvase de actores fetiche da-
quel como Dominique Pinon;
agora Fesser, cineasta posuidor
dun universo plástico persoal en-
tre o grotesco e o sentimental
efectúa outro arriscado triple sal-
to mortal adentrándose tamén en
universos creativos alleos, coa
baza ó seu favor de que a distan-
cia entre as xenialidades de Ibá-
ñez e a comicidade do absurdo
amosada por Fesser nas súas cur-
tametraxes e no seu O milagre
de P. Tintoa distancia é mínima.

Xa que logo poderiamos, e
deberiamos, agardar  un verda-
deiro recital de fesserismo adu-
biado pola impronta de Ibáñez,
por aí van os tiros, aínda que to-

dos aqueles que agardasen outro
P. Tinto é mellor que se preparen
para outra cousa. O que temos é
unha verdadeira homenaxe, un-
ha declación de amor e admira-
ción rendida do clan Fesser, non
menosprecemo-las achegas do
outro Fesser –o de Gomaespu-
ma– trala máquina de escribir.
Mortadelo e Filemón, ou Morta-
delo e Salaminho como os coñe-
cen ó sur das
pontes interna-
cionais do río
Miño, son os
protagonistas
absolutos deste
abigarrado de-
lirio, pero ou-
tras creacións
de Ibáñez pulu-
lan pola fita e
acadan cotas
mesmo supe-
riores ó resto
da película, por
outra banda
bastante irre-
gular, e falo de-
se impagable
Rompeteitos
–xenial, Emilio Gavira– recon-
vertido en nostálxico franquista
ou a asimilación da obra mestra
de Ibáñez, 13 rúe do Percebe,
aproveitada como escenario das
andanzas dos axentes da TIA e
domicilio imposible dunha das
grandes engádegas dos Fesser ó
universo de Ibáñez, a nai de File-
món, María Isbert.

A película como tal non é
máis ca unha sucesión ininte-
rrompida de gags, maiormente

visuais, debedores das refren-
cias clásicas do slapsticke do
frenesí incansable das bandas
deseñadas de Ibáñez; o argu-
mento, unha montaña rusa de
xenuína patafísica mortadeliana,
un fesseiriano espía afeccionado
ás cancións relixiosas postconci-
liares interpretado por Janusz
Ziemniak –o nome xa é marabi-
lloso, Nadiusko– rouba o último
invento do profesor Bacterio, o
DDT (desmoralizador de tropas)
que espera venderlle ó dictador
inmobiliario de Tirania –enfron-
tado en liorta mediática cunha
clónica raíña Isabel–, por supos-
to, o Súper non lles encarga a
misión a Mortadelo e Filemón
senón a un trasunto esperpéntico
de James Bond que responde ó
nome de Fredy Mazas –Domini-
que Pinon–, por suposto as cou-
sas empezan a enlearse sen solu-
ción de continuidade.

O resultado final da película
é bastante irregular, todo depen-
de da efectividade dos gags, al-
gúns absolutamente hilarantes, e
a cohesión entre eles non acaba
de dar co ritmo axeitado. Bótase
en falta quizais a presencia do
propio Ibáñez no guión, en oca-
sións o humor é demasiado físi-
co sen a aguilloada sarcástica do
xenial debuxante, o clímax final
demórase en exceso e tan pronto
como saímos da sala de proxec-
ción comezamos xa a esquece-la
fita, quedando tan só coa sensa-
ción de ter pasado un bo rato e
coa memoria selectiva dunha
presada de secuencias que serán
comentadas abundantemente

con outras persoas que a viran
–e lembren eses precisos gags–
ante a incomprensión enervada
do resto da humanidade. ¿Reco-
mendable? Bastante, se buscan
unha comedia que, se ben non
vai apelar ós seus intelectos, pó-
delles garantir que tampouco os
vai tratar de incapaces mentais
como a meirande parte da pro-
ducción norteamericana, mesmo
europea, recente neste campo.

Bater xa está batendo con
tódolos récords habidos e por
haber, co que non fai senon
máis que segui-los pasos das
obras de Ibáñez, dos case que
150 albumes de Mortadelo e Fi-
lemón publicados dende a asi-
milación detse formato alá po-
los sesenta son tamén uns 150
millóns os que se levan vendi-
dos en todo o mundo, tarduci-
dos a un bo feixe de linguas, do
finés ó portugués pasando polo
alemán, aínda que seguimos
agardando por unha versión ga-
lega. Houbo que agradar 45
anos para ver os axentes da
Axencia de Investigación Aero-
terráquea en carne e oso, qui-
zais agora, como acontece cos
superheroes da Marvel ianqui,
se abra a veda para unha inter-
minable colección de persona-
xes da banda deseñada españo-
la. Eu dende aquí desafío os
productores a que nos traian un
Superlópez cinematográfico,
filme para o que Antonio Resi-
nes debería ir deixando o bigo-
te outra vez.♦

XOSÉ VALIÑAS
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Elkarri
Nº 90. Febreiro de 2003. Prezo 2,50 euros.
Dirixe: Gorka Espiau.

A escritora Lucía Etxebarría
protagoniza a entrevista prin-
cipal deste número. Rocco
Caira dá conta da viaxe que
unha delegación do concello

de Erandio fi-
xo a Irlanda
para coñecer
como se está
a
desenvolver
alá o proceso
de paz. A
xornalista
Amparo
Lasheras
explica

como se está organizando o
movemento de reacción á ile-
galización de Batasuna. Mau-
ro Calvo lembra a situación
na que se encontran arestora
os serbios do Kósovo.♦

Argia
Nº 1.887. Febreiro de 2003. Prezo 2,90 euros.

Neste número da publicación
vasca, integramente editada
en euskera, inclúese unha en-
trevista co dirixente das mo-
cidades de Eusko

Alkartasuna
Andoni
Iturzaeta.
Xabier
Telletxea fai
unha
reportaxe
sobre depor-
tes nos que
as armas te-
ñen un
papel
fundamen-

tal, como o xogo da guerra
con armas de pintura, o tiro
con arco ou a caza. Estitxu e
Ixiar Eizagirre entrevistan o
xornalista Iñaki de Mujika.
Mikel Asurmendi entrevista o
escritor Koldo Izagirre. Ade-
mais inclúense as habituais
seccións de pasatempos,
rutas turísticas ou
gastronomía.♦

Hika
Nº 140. Xaneiro de 2003. Prezo 3,50 euros.
Edita: Hirugarres Prentsa.

Iosu Perales, Ion Arregi e
Alberto Piris explican os in-
tereses xeoestratéxicos dos
EE UU no seu intento de
atacar o Irak. José Ramón
de Miguel, Miquel Ortega,

Daniela
Russi,
Carmela
García e Ju-
len Rekon-
do explican
a catástrofe
do
Prestige.
Iñaki Uri-
barri, Da-
vid Cassa-

sas, Iñaki Carro, Alex
Henares, Izaskun de la
Fuente, José Antonio
Noguera e Rafael Pinilla
dan conta dos traballos
sobre a renda básica. Ylich
Carvajal e César Prieto
explican a situación actual
de Venezuela.♦

Parque temático de Ibáñez
Homenaxe cinematográfica a Mortadelo e Filemón

Benito Pocino (Mortadelo), Pepe Viyuela (Filemón), e Javier Fesser, director da película.

Tan pronto
como
saímos
da película,
comezamos
xa a esque-
cela aínda
que o seu
labor de en-
tretemento
sexa
superior a
moitas fitas
actuais.



As novas necesidades que xurdi-
ron a raíz da catástrofe do Presti-
ge explican, segundo indicou Pé-
rez Varela, a negativa da Conse-
llería de Cultura a cumprir o pro-
tocolo de colaboración coa So-
ciedade Xeral de Autores e Edi-
tores para a celebración en Com-
postela da gala de entrega dos
Premios Max. Con ese protocolo,
asinado e presentado publica-
mente o 29 de novembro, a Ad-
ministración galega  comprome-
tíase a participar na gala cunha
aportación de 324.546 euros. O
obxectivo do patrocinio, sinalou
Pérez Varela, era o de relanzar a
imaxe do Xacobeo 2004 con pu-
blicidade durante a retransmisión
dos premios pola TVE pero a
evolución dos acontecementos,
mantivo, “aconsellou desviar o
investimento para necesidades
actuais máis urxentes”.

O argumento resultaría con-
vincente, segundo se apuraron a
contestar BNG e PSOE, senón
fose porque a decisión se deu a
coñecer unha semana despois da
polémica gala dos Goyas e por-
que o propio presidente da Xun-
ta se encargou de afirmar que
“pagar para que o insulten a un
non o fai máis que un parvo”. “O
señor presidente foi  moi explíci-
to e si nos fiamos da súa palabra
estamos perante un claro caso de
censura previa que ten a súa ori-
xe na reacción da cidadanía
diante da actuación da Adminis-
tración”, dixo Eduardo Gutiérrez
(BNG). O deputado nacionalista
tamén apuntou que o conselleiro
ten un “papel moi dificil” que
desempeñar se o que pretende é

calar todas críticas que se poidan
poducir en actos culturais.

Con anterioridade interviu o
deputado do PSdeG, Antón
Louro, que defendeu que o que
está en xogo con esta decisión
“é a credibilidade e a imaxe de
Galiza e do seu Goberno. E iso
-engadiu- ben vale 300.000 eu-
ros”. Malia a presentación dos
feitos de Pérez Varela –que in-
sistiu en que non houbo censura
“porque os cartos non estaban
comprometidos e a gala vaise
retransmitir igual”– Louro man-
tivo que a Xunta retirou os car-
tos “por medo a que o acto se
convirta nun escenario crítico e
por medo á liberdade de expre-
sión” porque o Goberno está
instalado “nunha cadea de ma-
nipulación, censura e mentira”.
O deputado do PSdeG quixo
aclararlle ao presidente da Xun-
ta  –nese momento presente no
debate– que en calquer caso os
que pagan eses cartos son os ci-
dadáns e non el. “Confunden o
comentario crítico e reivindica-
tivo co insulto e só aceptan a su-
misión e o aplauso. Daquela
non importa o coste”, engadiu. 

Por alusións, o conselleiro
tratou de convencer á oposición
de que as declaracións de Fraga
se tiraran de contexto.  Por outra
banda, e en contraste co argu-
mento que manexou Pérez Vare-
la, o PSdeG lembrou que malia o
Prestige a Xunta non cambiu nin
unha soa partida de publicidade
e propaganda e que neste mo-
mento está a pór en marcha un
cambio  de imaxe coorporativa
que impica “miles de millóns”.♦
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A.N.T.
O Círculo de Belas Artes xunto
cunha veintena de asociacións
e entidades do ámbito cultural
con sede en Madrid están a or-
ganizar o ciclo A cultura con
Galiza que ten como fin solida-
rizarse cos damnificados da tra-
xedia do Prestige. Un festival
celebrado o día 25 puxo inicio á
iniciativa que conta tamén con
exposición de obra doada por
un cento de artistas e venda de
libros dedicados e carteis. 

Os fondos que se recaden
da venda das obras dos artistas,

dos libros dedicados e dos car-
teis aportados pola Asociación
Española de Profesionais do
Deseño irán a parar ás confrarí-
as de mariñeiros da Costa da
Morte. O pintor Antón Patiño e
o director do Círculo, César
Antonio Molina presentaron a
proposta da entidade cultural
que tivo a súa apertura na tarde
do día 25 cun acto pesentado
polo actor Vítor Mosqueira. O
festival contou coa partici-
pación da dramaturga Itziar
Pascual, da cantautora Inma
Serrano e danza a cargo da co-

reógrafa Teresa Nieto. Ao acto
asistiu tamén o patrón da con-
fraría de mariñeiros de Muxía. 

Inaugurábase tamén a expo-
sición que mostra a obra dona-
da por cen artistas, de cuia ven-
da se obterá a maior parte dos
fondos destinados aos damnifi-
cados. Eduardo Úrculo, Antón
Patiño, Luis Gordillo, Xosé
Freixanes, Juan Genovés, Al-
berto Corazón, Rafael Canogar,
Luís Caruncho, Luis Eduardo
Aute, Darío Álvarez Basso, Jo-
sep Guinovart, Carmen Laffón
ou Menchu Lamas son algúns

dos artistas que aportaron obras
para a mostra organizada polo
Círculo xunto coa Fundación
Arte e Dereito.  Arredor de vin-
te editoriais xuntaron asimes-
mo cen libros dedicados polos
seus autores que tamén serán
vendidos na sede da entidade
cultural en Madrid co mesmo
fin de xuntar cartos para paliar
os males do Prestige. 

Os actos culturais desenvol-
veranse entre o 25 de febreiro e
o 9 de marzo e a tarxeta do pro-
grama recolle un debuxo de Má-
ximo no que unha muller petro-

leada sae do mar. Entre as enti-
dades que participan xunto ao
Círculo de Belas Artes están a
Asociación Colegial de Escrito-
res, a de Directores de Escena,
de Profesionais da Danza, de
Profesioais do Diseño, a Federa-
ción de Gremios de Editores de
España, A Fundación Arte y De-
recho, o Gremio de Editores de
Madrid, a Unión de Asociacións
de Artistas Visuais ou a Unión
de Actores. No Círculo de Belas
Artes celebráronse os actos de
presentación de Nunca Máis e
da manifestación do 23-F.♦

O Círculo de Belas Artes de Madrid
promove o ciclo A cultura con Galiza
Cen artistas doan obra para recadar fondos contra o desastre do Prestige

Os cartos dos Premios Max
para o Museo de Man

P.B.
A petición dos grupos da oposición o martes 25 de febreiro o
conselleiro de Cultura compareceu no Parlamento para expli-
car as razóns polas que a Xunta retirou o apoio económico á
gala de entrega dos Premios Max. Pérez Varela negou ter pro-
tagonizado un acto de “censura previa”, como o cualificou o
BNG, e aproveitou a ocasión para anunciar que os máis
300.000 euros vanse destinar á “construción” do Museo de Man.

Pérez Varela esperou á segunda
quenda de intervencións para
buscar o titular e anunciar er-
guendo unha foto do  alemán de
Camelle, Manfred Gnadinger,
que os cartos prometidos incial-
mente á SGAE investiranse na
construción do Museo de Man
en Camariñas. Pero antes, o con-
selleiro acusou á oposición de
aproveitar calquer oportunidade
para falar da incompetencia
dos Goberno central e autonó-
mico “que xa fixeron autocríti-
ca e pediron perdón á cidadanía

polos casos de neglixencia”.
“Se pensan que imos estar de

xeonllos equivócanse –afirmou
subindo o ton. O que imos  estar é
de pé porque é o que Galiza nece-
sita. Respeitamos máis que nin-
guén aos que cren en Nunca
Máis” engadiu para logo advertir-
lle á oposición que terán que ren-
der contas á sociedade por “man-
cillar a bandeira galega e conver-
tila en pirata” e dar a imaxe do pa-
ís “como unha gran mancha ne-
gra”. O conselleiro tamén criticou
ao BNG por defender o que nou-

tras circunstancias, segundo el,
cualificarían de “españolada”.

BNG e PSOE criticaron o
que consideraron como un inten-
to de desviar a atención e en con-
creto, o deputado nacionalista
Eduardo Gutiérrez indicou que
para arrepentirse ou pedir perdón
en política hai que dimitir ou ce-
sar a alguén. “Coa censura vaille
ser moi dificil manter a cortina
de fume sobre este asunto” ou
“manter en prisión o pensamen-
to” engadiu citando o texto a
Gran Muralla de Cabanillas.♦

‘Xa pedimos perdón’, defendeu o conselleiro

Aspecto do Museo de Man, o alemán de Camelle, afectado pola maré negra.                                          MAR PORTO / Arquivo
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¿Por que esa denuncia dunha
campaña de acoso ao “cómi-
co protestón”?

Compre retrotraerse ao con-
texto antifranquista no que nace
a maior parte da xente do teatro
e que queda como herdanza. A
pesar de ter pasado tempos un
pouco abúlicos, cando a socie-
dade esperta nós non somos un-
ha excepción. Os cómicos non
espertamos en maior medida, o
único que acontece é que temos
palestras máis notorias. Por ou-
tra banda, protestar, estar no mo-
mento e no lugar forma parte do
noso oficio. A materia coa que
traballamos é o ser humano. 

Na primeira convocatoria
de Burla Negra sorprendeu a
presencia de actores. Pedíuse-
lle, como os máis coñecidos que
eran, que deran a cara e eles
responderon a ese chamado. 

Funcionan varios mecanis-
mos. Por unha parte estamos
afeitos a vivir en precario, sen
contratos fixos, e por iso non
temos interiorizado o medo a
quedar sen traballo. A parte ma-
la é a angustia pero a boa que
acabas convivindo con ela e
vendes moi cara a túa. Por ou-
tra banda somos vaidosos e se
nos din “dÁ a cara” pois claro
que o facemos. Cando na mani-
festación de Madrid falaron
Miguel de Lira e Vitor Mos-
queira, dos que estamos moi or-
gullosos, asegúroche que un
90% dos actores quererían estar
aí e sería moi poucos os que po-
ría o medo diante diso. 

Eran case todos actores
con presencia no mundo au-
diovisual. Vostede ten alerta-
do dos problemas que pode
traer para o teatro ese predo-
minio da televisión e o cine. 

O do audiovisual é un mundo
en precario pero cando traballas
nel tes un nivel económico e un
certo protagonismo. Mira ata que
punto nos arriscamos a que o tea-
tro quede como irmán pobre que
na manifestación todos os que le-
vaban a pancarta tiñan significa-
ción no cine ou na televisión e
ningún só no teatro. E se houbese
alguén desta condición os medios
de comunicación non repararían
nel. Fíxate no meu caso. Levo
desde os quince anos traballando
no teatro e desde hai cinco ou seis
fago narración oral. Por esta ra-
zón saín varias veces en Luar e a
maior parte da xente o que máis
salienta é que saíse nese progra-
ma televisivo ou que fose guio-
nista de Mareas Vivas. Son signos
dos tempos pero a min tócame
denuncialo cada vez que poda.
Cando din que o teatro é superior
están a crear a trampa, dáselle un
prurito de algo elevado que eu
non quero porque é un regalo en-
velenado. Quero, simplemente,
que o consideren á mesma altura
que outras artes escénicas. 

Á marxe do escándalo, que
a consellaría de Cultura tivese
idea de dar 324.000 euros para
a gala dos premios Max cando
á asociación de profesionais
galega dálle 30.000 ao ano e
nada aos premios María Casa-
res son datos extravagantes. 

Para o conselleiro eran un ex-
celente escaparate. A idea estaba
na SGAE desde o ano pasado e a
Xunta entusiasmouse e incluso

venderon a historia como se fose
unha xestión súa. Cando o do
Prestige aínda se lle encheu máis
a boca e dicían que había que
presentar Galiza en positivo e pa-
ra iso nada mellor que os Max
porque, ao seu ver, viña xente de
toda España. Cando xurdiu o dos
Goya recuaron xa que non querí-
an permitir que se convertese
nunha plataforma de crítica. 

Fraga foi moi claro. 
Foi. Non hai máis voltas. Pa-

ra nós foi un tema difícil. No co-
mezo pensamos que se critica-
bamos aquilo ían dicir que nos
opuñamos a todo o que viña de
fóra e por iso decidimos falar
coa SGAE para pedir unha pre-
sencia galega forte no acto de
entrega de premios coa idea de,
despois, poñer a nosa denuncia
enriba da mesa. A discrimina-
ción era imposíbel de soportar.
Logo veu a denegación da Xun-
ta e de novo estabamos entre
dous ciclóns. Decidimos que ti-
ñamos que poñer por diante a
protesta porque a suspensión de-
bíase a unhas claras razóns de
censura. Os Max non é un pro-
blema senón un episodio. Mañá
pode ser a Feira do Teatro ou
tantas outras cousas máis débi-

les das que nin nos decataremos. 
Afirmou que o conselleiro

non representaba ao mundo
do teatro. 

Non coincidimos con el na
condición ideolóxica nin tam-
pouco no concepto de cultura.
O seu é completamente utilita-
rista e escaparatista e iso a nós
non nos interesa porque non é
un concepto productivo. 

Vostede participou na ela-
boración do proxecto dunha es-
cola de teatro, ¿en que quedou?

Está elaborado e fíxose cun
serio asesoramento de xente do
teatro, da pedagoxía, da xestión
educativa, de economistas...
Entregouse hai dous anos pero
falta vontade política para que
se desenvolva. Sempre digo
que se nos entusiasmamos cos
nosos actores o que non sería se
tivesemos unha escola de arte
dramático que non só fornece
de actores senón de profesio-
nais para escolas e institutos. 

¿Que razóns o levan a ser
tan crítico co Instituto Galego
de Artes Escénicas e Musicais?

O IGAEM non só ten que
administrar o que hai senón de-
señar políticas e iso non atinxe
unicamente ás compañías senón

á creación de públicos, á promo-
ción do teatro nos medios de co-
municación, á rede e ás infraes-
tructuras de teatro..., todo un tra-
ballo que está deixando de lado
ata o punto de que o que tería
que ser o noso buque insignia, o
Centro Dramático Galego, non
está a ter ese papel. Hai dous
anos non levaron un espectáculo
á Coruña porque alí dixeron que
non interesaba. O xefe de pro-
ducción comentaba que non lle
levantaban o teléfono e se eles
se inhiben imaxina que pode fa-
cer unha compañía pequena. Pa-
ra nós o CDG é importante e
non o podemos entregar.

Ten unha longa traxecto-
ria como autor e sempre que
fala de teatro refírese aos
sentimentos que provoca. 

Iso é o forte, a grande aposta.
Claro que o cine fai sentir, pero
no teatro o que acontece é que fi-
sicamente estamos partillando
un espacio, un momento, unhas
circunstancias e unha enerxía co
público e iso ten que dar nunha
situación especial. O teatro é
irrepetíbel, na escena somos for-
tes e a iso temos que agarrarnos.
Evolucionou desde que apareceu
o cine, non abonda contar histo-

rias senón que hai que botar man
desa relación particular. 

Tocou temas moi varia-
dos, ¿poderíase definir como
autor teatral?

Sempre hai un cimento de
base que é o humor. Teño unha
forma de ser un tanto agria e en
certa medida iso é un antídoto.
Interésame ademais contactar
co espectador actual, non teño
ningún interese en transcender,
en que a miña obra perdure. 

Semella ser esa unha con-
dición dos escritores do teatro. 

Escribimos para a escena.
Eu fixen a miña primeira obra
O merlo branco porque daque-
la non nos interesaba nada do
que había e tiñamos que escri-
bila algún dos da compañía.
Escribín cunha idea literaria
pero cun pé por riba da escena.
Se vas ás gabetas da maior par-
te dos autores galegos posible-
mente estean baleiras porque
en xeral non se escribe se non
se ten un proxecto de represen-
tar. Non nacemos como autores
senón como xentes de teatro. 

Autor, director, actor, na-
rrador oral... ¿onde se atopa
máis cómodo?

Agora síntome especialmente
ben como conteiro. Integra todas
as miñas vocacións e potenciali-
dades. Son actor, gústame ter o
público diante, como autor conto
historias e en canto director orga-
nizo recursos para que o conto
chegue máis vivo ao público.
Cando actúo como conteiro boto
man de todas esas facetas. Pero
son consciente de que necesito
estar no teatro e na miña cabeza
ronda escribir relatos. Anarración
libera ao teatro de espacios e fun-
cións que non lle son propios. O
teatro non se pode montar en cal-
quera sitio e a narración oral per-
mite que eses lugares non queden
abandonados. É eterna como me-
dio de comunicación e como for-
ma de contar historias pero nova
en canto arte escénica. O que
existiu sempre na lareira ou na ta-
berna nós trasladámolo a unha di-
mensión profesional. 

Ten tres premios Maria
Casares, un Max e é candida-
to neste ano, ademais non pa-
ra de traballar. ¿Síntese ben
tratado no teatro?

Non teño queixa. Todos os
traballos que fixen permitíronme
seguir sempre na nai de todo que
é o teatro. Esta afirmación encerra
algo terríbel que é que foi impres-
cindíbel dedicarme a outras cou-
sas. Non estiven sempre na cociña
pero puiden quedar na casa. Ad-
miro e envexo aos que non tiveron
que saír da habitación e solidarí-
zome cos que tiveron que botar o
pé fora. Neste sentido non me vou
queixar, meu pai é albanel e eu co-
mecei a traballar con quince anos.
De repente, pensar que vivo de
forma independente no que quero
é unha verdadeira sorte. Teño ou-
tros pes que me permiten sentirme
libre e montar, por exemplo, un
espectáculo como Nanosen sub-
vención algunha. Sen embargo,
no mundo do teatro non podemos
dar un paso atrás porque estamos
peor que hai nove anos. Prográ-
mase menos, diminuíu a valora-
ción en termos económicos e a re-
lación co público empeorou. Esta-
mos nun momento crítico.♦

Cándido Pazó
‘Protestar forma parte do oficio

dos cómicos’ 
CARME VIDAL

A súa é unha das traxectorias máis sólidas do teatro. Entrou en escea con quince anos e desde
entón converteuse nun dos máis prestixiosos autores e directores do país. Cándido Pazó é ade-
mais actor e conteiro, actividade coa que se sinte especialmente entusiasmado. Recibiu tres pre-
mios María Casares, dous Compostela e un Max, galardón para o que é candidato este ano. A
marca de Cándido Pazó está en espectáculos como Nano, Commedia. Un xoguete para Goldoni,
Raíñas de pedra, O bululu do linier, O binomio de Newton, Xustiza infinita  e tantas outras. Presiden-
te da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena afonda nesta entrevista na partici-
pación dos actores nas últimas mobilizacións, na resposta da Xunta e na situación actual do teatro. 

A. PANARO



Autor de obras como Pioneiros
na corrente do Golfo ou A II
República e a Guerra Civil no
Barbanza, Elixio Villaverde
doutorouse cunha tese sobre a
emigración galega a México,
tema que lle valeu agora o pre-
mio convocado pola Fundación
Sotelo Blanco e os concellos
de Allariz e Castro Caldelas. 

O autor destaca do traballo a
propia metodoloxía que  levou a
afondar no Rexistro Nacional de
estranxeiros de México, tirándo-
lle nova información aos datos
alí contidos. Estudiou así nove
variábeis dos galegos que chega-
ban ao país americano, o lugar e
a provincia de orixe, a inserción
socio-profesional, o grupo de
idade e sexo, o porto de entrada,
o lugar ou cidade de residencia
no país de destino, a endogamia
e exogamia nos matrimonios e a
relixión dos emigrantes. En can-
to aos subperíodos que compo-
ñen o tempo de 1878 a 1936 que
abarca o seu estudio, Elixio Vi-
llaverde divide nun primeiro
momento que iría ata 1898 no
que México recolle aos emigran-
tes que marcharan para Cuba, un
segundo ata 1910 de forte emi-
gración, un terceiro no que a
chegada paralizase pola revolu-
ción mexicana e a primeira gue-
rra mundial e un cuarto que para
o investigador sería fundamental

e que chegaría ata o 1929. “É
grande boom da emigración no
que se forma o plan dos galegos
en México. Desfaise con datos a
idea de que a grande oleada foi
nos anos cincuenta e de que os
campesiños galegos emigraban
buscando mellores salarios.
Existe unha racionalidade que
planifica as saídas, neses anos
aséntanse os pioneiros, que van
sós como polizóns, e a partir de-
sa primeira xeración saen grupos
da aldea que cando chegan alá
teñen unha vivenda onde ir”, ex-
plica o investigador deste perío-
do para el fundamental e anterior
ao último que pecha o traballo e
que chegaría ata 1936. “Ata nos
momentos máis críticos a emi-
gración continua. O concepto de
cadea intermitente debuxa como
picos dunha serra, cunha maior
mobilidade pero sen que pare en
ningún momento” engade.

Os marxinais non marchan

Para a súa análise, Elixio Villa-
verde ideou o concepto de “ca-
dea intermitente” que explica, ao
seu ver, como se foi configuran-
do a colonia de emigrantes en
México. “As cadeas migratorias
son fundamentais. Canto maior
sexa a rede social da parroquia
de alá máis será o fluxo que saia
de aquí. Rómpese tamén coa

idea de que emigran os mais ne-
cesitados. Para emigrar hai que
ter un mínimo. Os marxinais non
son os que emigran porque non
podían facelo” sinala Villaverde.

O investigador espera que a obra
poda publicarse tamén en Méxi-
co para que entre en debate cos
estudios alí realizados sobre a
chegada dos galegos ao país.♦
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A Frouseira

Aristócratas
con ‘Nunca
Máis’
XERARDO PARDO DE VERA

Eu quero un Goberno
–aquí e no Estado– de
aristócratas. Como os

que agora están nos ditos
gobernos semellan
bastante necios (¡anda que
mandar ao Fiscal xeral
pescuda-las as contas de
Nunca Máis, pra o que
abonda cunha chamada
telefónica!), hei aclararlles
aos das congregacións de
Carmiña Burana e de Sara
Mago que a aristocracia é
o goberno dos millores,
aínda que o termo
dexenerou. Eu, adoito
despistado, quedéime na
acepción antiga,
etimolóxica. O aristócrata
o é, primeiro, por espírito,
e logo por intelixencia e
traballo. “Grandeza nos
palacios tena calquer
traficante; pra tela no
peito hai que nacer”,
apontaba Valle-Inclán. A
aristocracia “con título”
non pode ser máis que un
recoñecemento público (en
nome da nación
agradecida) da nobreza
daquel espírito
desprendido e xeneroso. A
súa herdanza, coma case
todas as leis non naturais
das herdanzas, é
radicalmente inxusta. O
contrario da nobreza (o s-
nob: “sen nobreza”) é o
ánimo de rouba-los cartos,
os cargos, os méritos, a
dignidade, ou todo xunto.
Dicíallo con gracia cínica a
Sofía Loren aquel duque
ao que poñía faciana o
flemático David Niven:
“Eu só son duque, é dicir,
que a miña familia
comezou a roubar antes
que as outras”. Certo que
non sempre é así pro
demasiadas veces foi así. 

En Madrid, na Praza de
Colón, a da desmesurada
bandeira, hai un tamén
desmesurado (non grande
nen pequeno:
desmesurado) letreiro que
tenta roubarlle a dignidade
aos galegos nobres e
xenerosos: “Gracias a
todos por vuestra
solidaridad”, coa firma de
Galicia e suscrito pola
Xunta. É un letreiro con
falsía, unha mensaxe snob,
tramposa. O raposo
termando das pitas. Pra
compensar, o domingo
pasado había alí mesmo
medio millón de
aristócratas, dos millores,
pra refacer verazmente a
historia deturpada.♦♦

MAR BARROS
Ademais de ser comisarias no
exterior da morriña e das pe-
quenas incidencias familiares
acontecidas máis alá do Atlán-
tico ou no interior europeo, as
cartas da emigración agachan
pequenos tesouros para os in-
vestigadores aínda por explo-
tar. Todo un percorrido históri-
co podería desenvolverse a tra-
vés das sobadas e xa sepias mi-
sivas agochadas nun caixón ve-
llo, con tan só relelas. Este foi
o punto de partida do traballo
As cartas do destino, co que os
profesores Xosé Manoel Nú-
ñez Seixas e Raúl Soutelo Váz-
quez foron premiados na IV
edición do Premio Manuel
Murguía de Ensaio.

A vella caixa de folla de la-
ta da centenaria María López
Naveira garda no seu interior
mais de duascentas misivas
que cruzaron o Atlántico a fi-

nais do século XIX e principio
do XX, que dan conta dun dos
procesos traumáticos que mar-
caron o país. A través delas
quedou inmortalizada a histo-
ria dunha saga de emigrantes,
dúas xeracións que lle escribi-
ron a María para queixarse do
peronismo ou para comunicar-
lle o seu compromiso no buli-
gar societario que se vivía na
Arxentina ou Uruguai, e que
reflicte o sentir dun colectivo.  

Toda esta colección serviu-
lle de base ao profesor da Fa-
cultade de Historia Xosé Ma-
noel Núñez Seixas e o profesor
de secundaria Raúl Soutelo pa-
ra elaborar o seu traballo As
cartas do destinoque leva por
lema Emigración e cambio so-
cial en San Sadurniño 1892-
1940, gañador do premio con-
vocado pola Deputación Pro-
vincial da Coruña. Ademais de
facer un estudio sobre a diás-

pora que viviu o lugar o ensaio
tenta revalorizar o papel dos
epistolarios e dos testemuños
orais como fonte de investiga-
ción para os historiadores.

A novidade da exposición,
o emprego da correspondencia
e a fonte oral como parte fun-
damental do traballo xunto co
rigor metodolóxico para abor-
dar os problemas xurdidos e a
utilización de bibliografía ac-
tualizada fixeron decantar ao
xurado no seu favor.

“Atopar as cartas de María
foi froito da casualidade por-
que nin eu nin Raúl somos de
San Sadurniño. O mérito é do
meu compañeiro que soubo en-
trar en contacto coa familia
mentres estaba traballando co-
mo profesor do instituto da zo-
na”, explica Núñez Seixas.

Xunto co epistolario, que
non atopa competencia polas
súas dimensión nin pola calida-

de de contidos, os padróns de
poboación e outros documen-
tos dos arquivos do concello de
San Sadurniño foron contex-
tualizando esta microhistoria
da emigración. 

Nun castelán con erros,
cheo de palabras no idioma
materno, curmáns, tíos e inclu-
so os irmáns de María que na-
ceron ao outro lado do Atlánti-
co deixaron a través da súa
perspectiva persoal a situación
dos emigrantes, “a súa preocu-
pación pola política do país de
acollida pero tamén de España,
do transcorrer da República e o
gran vencello coa súa terra, co-
mo o demostra a fundación en
Buenos Aires da Sociedade pa-
ra a Escola de Ferrería” explica
Núñez Seixas. Toda esta trans-
misión de información política
foi esmorecendo a partir dos
anos cincuenta, tanto pola re-
presión como polo medo.♦

Núñez Seixas e Raúl Soutelo
recollen a memoria da emigración á Arxentina
As cartas do destino gaña o Premio Murguía

Elixio Villaverde gaña o Vicente Risco
cun estudio sobre a emigración a México

A.N.T.
O investigador Elixio Villaverde resultou gañador do Pre-
mio Vicente Risco pola súa obra Galegos en México (1878-
1936). Inmigración e sociedade no alén mar. O estudio abor-
da o tema da emigración cunha nova metodoloxía e cunha
lectura dos datos que contén o Rexistro Nacional de Estran-
xeiros de México. Villaverde defende que foi nos anos vinte
cando se conformou o mapa da emigración galega a México. 

Elixio Villaverde.



Hai un momento en todo o ano no
que o caos, a inversión de valores
e da orde habitual apropiase de
vilas e de cidades. O rural é urba-
no, os homes queren ser mulleres
e os animais falan, beben e bailan
sen ningún tipo de limitación, es-
quecendo a súa condición. É un
tempo de transgresión social, de
crítica, de rachar co establecido.
Todo vale á hora de satirizar pero
sobre todo de divertirse.

O mapa énchese durante
uns días de cores e troula. Laza,
Xinzo, Viana do Bolo, Verín, son
visitas obrigadas pola vistosida-
de e a tradición dos seus entroi-
dos. Pero no resto da Galiza,
aínda que de xeito máis modes-
to, as rúas énchense de compar-
sas festeiras. Mexicanos, gardas
civís, políticos, calquera motivo
é bo mentres canten coplas inci-
sivas e corrosivas coa música
de Operación Triunfo. “Se cal-
quera outro día fixera o que fago
no Entroido, a miña muller botá-
bame da casa”, conta rindo un
veciño de Cangas que participa
cada ano nunha comparsa, “pe-
ro como é Carnaval...”.

“Non hai normas todo se basea
nunha enorme capacidade de im-
provisación, de sátira e do humor
que leva enriba cada un”, así é pa-
ra o xornalista e escritor Federico
Cocho o entroido, unha das festas
luares máis arraigadas no folclore
popular que segue a sorprender
cada ano, deixando pampos os
centos de persoas que se decan-
tan polo turismo carnavaleiro. 

Así, as vistosas e enxordece-
doras pantallas de Xinzo, cos la-
zos de cores e as cinzarras, se-
guen correndo detrás dos homes
da vila non disfrazados, ao tempo
que baten unha vexiga inchada.
É unha carreira ritualizada que
ten recompensa para as panta-
llas. Uns viños na taberna da vila
é o prezo que debe pagar o inxe-
nuo que ousou deixar o disfrace
na casa. “O problema é que ago-
ra o carnaval está masificado e
non se pode case correr. Ás ve-
ces tes a sensación de estar nun
parque temático, onde cómpre
actuar para a galería esquecendo
o aspecto máis lúdico”, explica
unha pantalla de Xinzo.  

Ademais dos catro días de
Entroido, en zonas onde hai moi-
ta tradición a festa comeza moito
antes, sucedéndose incesante-
mente costumes e peculiarida-
des. Como o caso do Domingo
Oleiro de Xinzo que congrega a
moitos curiosos polo seu xogo

coas olas. Pucheiros cheos de
fariña e de viño voan polo aire de
man en man entre os homes e
mulleres que se xuntan, ata que
se estralan contra o chan, entre
gargalladas e bromas. 

Festa, troula, enchentas, al-
col, tempo de desorde e contra-
dicción, o “pecado da carne”.
Breve liberación onde cada
quen é o que quere ser, durante
un período escaso pero intenso.
Tempo que cómpre aproveitar,
porque a queima do meco, o en-
terro da sardiña ou do ravachol
esfarelará esa momentánea ilu-
sión de ser e facer o que non es-
tá permitido. 

O Carnaval máis enxebre

As petardadas, a fariña, a farra-
pada, os cigarróns e as másca-
ras en Verín, o maltrato do visi-
tante con formigas, o testamento
do burro e os peliqueiros en La-

za, as comitivas de folións e os
boteiros  coas súas pesadas ca-
retas e adornos en Viana do Bo-
lo, os Xenerais e Correos da co-
marca da Ulla, que van parando
cos seus cabalos en cada unha
das casas para presentar a cada
unha das familias con coplas sa-
tíricas, os volantes en Chantada
ou os Mecos feos de Forxas. Un
claro exemplo de que na Galiza
o carnaval ten nome propio e
arrecendo tradicional. 

Como explica Federico Co-
cho, sempre houbo Entroido na
Galiza. “Aínda cando estaba
prohibido, a xente disfrazábase e
os primeiros eran os fillos dos
garda civís. Pero eles tamén es-
taban esperando a que rematase
a súa xornada para coller o dis-
frace e saír de viños”.

Festa perseguida polos po-
deres e prohibida durante o fran-
quismo, perdeu moitas das cele-
bracións seculares no rural, co-
mo máscaras ou as corridas do
galo, nas que de xeito macabro
acabábase coa morte do animal,
xa fora a laranxazos como en
Toutón, no concello de Mondariz
ou a forza de puxarlle da cabeza
como en Zas. Na actualidade es-
tanse intentando adaptar.♦
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o mandato do absurdo e da
tradicion

MAR BARROS

O Carnaval na Galiza ten nome propio. Felos, volantes, pantallas, peliqueiros ou
cigarróns, boteiros ou máscaras, pero tamén milleiros de comparsas da temáti-
ca máis inimaxinábel. Ironía, sátira e transgresión, entroido en estado puro. 

Entroido

Xeneral da Ulla. Abaixo, peliqueiro en Laza.

Un traxe típico
en Viana do Bolo.



A Manuel María
(que quizá algún día forme

parte da “Santa Compaña” de
galegos inmortais) na súa

recepción como membro da Real
Academia Galega

No célebre e fermoso discurso
do Día de Galiza de 1948, pro-
nunciado por Castelao no Teatro
Argentino no transcurso do festi-
val do Centro Galego de Buenos
Aires e que se coñece como “Al-
ba de Groria”, o guieiro da co-
lectividade emigrada e exiliada
fai unha simbólica evocación
que “nos deixe ver o pasado para
proveito do futuro”.

Castelao aproveita a imaxe
poderosa e simbólica da Santa
Compaña, cortexo fúnebre de es-
píritos que vagan na noite o seu
desacougo (e que xa foi desapare-
cendo do imaxinario popular gale-
go conforme a electricidade foi
chegando a todas partes) para fa-
lar dunha procisión de espíritos
composta por devanceiros ilus-
tres, elos sucesivos na cadea co-
lectiva da conformación do povo
galego. Mais esta idea dunha San-
ta Compaña de galegos inmortais
non é orixinal de Castelao, aínda
que el foi o que lle deu transcen-
dencia e tono artístico convertín-
doa nunha fermosa peza oratoria.

O 4 de febreiro de 1923, un
cuarto de século antes, Vicente
Risco publicaba en La Zarpa,
“diario de los agrarios gallegos”,
rompida a súa relación con A No-
sa Terra e cos irmandiños da fala
coruñeses, un artigo titulado “Na
morte do patriarca”. O patriarca,
claro está, era Murguía, quen viña
de morrer. Dez anos despois, no
1933, Risco publicará nos “Ar-
quivos” do Seminario de Estudos
Galegos o estupendo e lúcido tra-
ballo “A sinificación histórica de
Murguía” (estudo biográfico que
logo sería editado por Galaxia en
1976); debíalle querer ben Risco
ao velliño patriarca.

Pois ben, no artigo de La Zar-

pa, Risco imaxina unha místeca
cadea dos Precursores “qu´ainda
desde aló lonxe asisten tremantes
d´espranzas, aos nosos traballos,
qu´ainda dend´aló lonxe nos
aloumiñan, e quen sabe si non-os
inspiran...”. Esa Santa Compaña
de galegos escolleitos (formada
por bispos, reis, sabios, santos,
guerreiros, trobadores e homes do
pobo) ven recibir e levar ao seu
novo membro, o vello patriarca:
“Vente conosco, irmán. Ven co-
nosco que sómol-a Galiza trun-
fante, imperecedeira e eterna, a
Galiza libertada para sempre e
para sempre redimida...”

Evocando as crenzas dos
druidas celtas, que convertían
aos grandes homes ao morreren
en espíritos protectores da súa
patria, así coidaba Risco, no po-
ético remate do seu artigo, que
sería Murguía para os galegos.

Este texto de “cando Risco
era alguén”, en verbas de Caste-
lao, foi sen dúbida lembrado e
reelaborado por este cando vin-
tecinco anos despois evoque no
exilio arxentino a Santa Compa-
ña inmorredoira.

Se no libro terceiro, escrito na
capital arxentina en 1943, do Sem-
pre en Galiza, nas páxinas 290 e
291 (cito pola 4ª edición, a “pe-
quena”, 1974, Ediciós Galiza,
Buenos Aires), Castelao lembra as
ensinanzas da teoría risquía do na-
zonalismo galego, “cando Risco
era alguén”, ou ben “cando era xe-
fe dos nacionalistas galegos”; e
páxinas adiante (na 358 concreta-
mente) cita un texto sobre a in-
congruencia de desempeñar profi-
sións e cargos sen saber nada de
Galiza, “pois o Estado concede
gratuitamente o dereito a iñorala”,
aclarando “dixo Risco”; en tro-
ques, na parte do libro primeiro
escrito entre Barcelona e Valencia
en plena Guerra Civil, glosa un
texto (páx. 93) sobre o tamaño de
Galiza e o do espírito de cada un,
sen citar ao seu autor, un Risco
agora afecto aos sublevados.

As dúas Compañas

Se facemos unha comparanza das
respectivas Santas Compañas de
Risco e de Castelao, separadas
por un cuarto de século e a dife-
rente visión histórica e momento
socio-político de cada un deles,
observamos que a de Risco é me-
nos da metade de extensa ca de
Castelao: vintenove nomes, con-
tando ao recén finado Murguía
que provoca o artigo, fronte aos
sesenta e sete do rianxeiro, amais
de moitos anónimos. Se Risco
contabiliza unha soa muller (Ro-
salía), Castelao inclúe ademáis a
Eteria, Concepción Arenal e a
Pardo Bazán. Se Risco encabeza
a súa relación co mítico Breogán,
Castelao faino con Prisciliano:
“Ao frente de todos vai Priscilia-
no, o heresiarca decapitado”.

Para Castelao o último é “o
gran Don Ramón, ainda non ben
descarnado...” (Valle-Inclán mo-
rrera en 1936, como é sabido).
En resume, uns cantos bultos na-
da máis “porque nos dous mil
anos da nosa historia, os bultos
cóntanse por milleiros”.

Dos vintenove da nómina de
Risco hai nove nomes que Caste-
lao non recolle na sua lista: os mí-
ticos Breogán e o seu fillo Itie (ou
Ith); os suevos Hermanrico, Re-
chiar e Canarico; Martiño Du-
miense, o bispo Sisnando, o xograr
Xan de Lobeira, o cabeciña irman-
diño Alonso de Lanzós (incluído
por Castelao na anónima “impo-
ñente tropa dos irmandiños, que
arrastran cadeas, con bisarmas e
fouces mangadas en paus, levando
por abandeirado a Rui Xordo...”.
Por último, o sabio Cornide, que
Castelao non inclúe a carón do Pa-
dre Sarmiento e o Padre Feixóo, os
nosos fachos no séculos das Luces.

Un fúnebre cortexo que de-
cae en categoría segundo foi de-
caendo Galiza ao trocarse “en
povo vencido e subordinado”.
Aínda así, segue a dar individua-
lidades de mérito.

Castelao relativiza a catego-
ría histórica de todos os persoei-
ros xa qu ningún deles foi quen
de erguer “a intransferibel auto-
nomía moral de Galiza á catego-
ría de feito indiscutíbel e garanti-
zado” e opón fronte a isa historia
fanada a Tradición.

Así, cando a imaxinaria Santa
Compaña se perde na espesura,
xorden do humus da terra, como
vagalumes, os seres innomina-
dos, as ánimas sen nome que cre-
aron o idioma e a cultura, as artes,
os usos e costumes, e humaniza-
ron o territorio, a enerxía colecti-
va que pode transformar a histo-
ria do país, en definitiva o povo.

Castelao ten unha lembranza
final para “os derradeiros márti-
res” que repousan nos cemite-
rios de Galiza, é dicir para os
asasinados polo feixismo fran-
co-falanxista e, sobre todos eles,
para Alexandre Bóveda que o
propio Castelao aclara non está
na Santa Compaña dos inmor-
tais “porque non perteñece á
hestoria, senón á tradición”. É
dicir, Bóveda era para Castelao
parte do povo mesmo.

Dende 1923, a relación de
Risco, e 1948, a de Castelao, pa-
saron moitos anos e a lista da San-
ta Compaña de galegos inmortais
tivo de engrosarse. Haberá, posi-
belmente, discrepancias nos no-
mes dos seus integrantes ou dos
merecentes de tal distinción. O
propio Castelao é, sen dúbida, un
dos candidatos indiscutibles. ¿E
Risco? ¿Incluiríao Castelao, caso
de sobrevivirlle, entre eles? Se te-
mos en conta que incluíu á Pardo
Bazán, non nos fica dúvida.

En tanto, a Santa Compaña
dos galegos e galegas inmortais
prosegue o seu camiño. Proce-
sión de almas escolleitas que
laian e arrastran as cadeas dun
povo que se resiste a ouvilas, al-
mas desacougadas que agardan a
glorificación definitiva que só
chegará coa emancipación da Te-
rra que as acolleu en vida.♦♦
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O peixiño
de Malpica
MARGA ROMERO

Hai tempo que a xente
se botou á rúa contra
a reforma laboral na

Folga Xeral en Vigo,  contra
a LOU, contra a guerra. Ga-
liza xa non é o boi de palla
pola que se laia o gaiteiro. É
o calcañar de Aquiles do go-
berno reaccionario. O pobo
toma o Obradoiro e as armas
de futuro son e serán, aínda,
as bandeiras. Tiñan
bandeiras ata os vellos que
adoitan levar o paraugas
pendurado do pescozo e nos
mandan ir pola sombra. Ban-
deiras denuncias nas fiestras.
A cegueira non as ve. Area
Negra escribe vida nunha
praia e loitar e reivindicar
entran na escola. As valixas
chegan á Coruña para non
coller o barco. Galiza, tea
engurrada, mirradiña que se
se estira é moi grande, fica
pequena. A Madrid sen com-
plexos, sen pedir paso e o
manifesto de Manuel
Antonio segue a ser o máis
radical. Benzón para quen ti-
vo que soportar unha reunión
co delegado de goberno en
Madrid e lle demostrou que
o percorrido ía ser o que esi-
xiamos, sen traxectos de
segunda. Paseo do Prado, a
xente evita trepar as flores
amarelas e entra na manifes-
tación cando quere e como
quere, avanza e pasa por
diante da cabeza, con
orgullo, libremente.
Debemos todo á cultura
popular, fonte inesgotábel da
nosa existencia. Todo se dixo
e ficou claro no traxecto. A
cerimonia final moi longa,
acolleunos con unhas
pancartas de CCOO que se
confundiran de lema. Miguel
de Lira no mundo e dixo que
o galego se entende ben e
abofé que si. Ester Rivas,
mariscadora de Cabo de
Cruz coa súa lingua e
emoción e Francisco
Iglesias, voz dos mariñeiros,
sen complexos, fixeron
universal Galiza. Volvía o
galego á corte de Afonso X,
desprazada de Toledo. Multi-
tude en rúas do contorno, ha-
bía tempo mataba sede e
fame, para a volta. Xa
quedara todo dito antes.
Dimisión. Ilegalizar o P.P.
Sen contestar á pregunta de
onde está Garzón. No remate
moito discurso e ausencia
triste do Negra Sombra na
Porta do Sol. Nun cartace un
peixiño branco saúda
bulideiro a un peixiño preto.
Ola ¿e ti vés de Sudáfrica?...
Non, son de Malpica... Con-
testa o outro. Os dous
levaban unha bandeira de
Nunca Máis e o pretiño unha
estrela vermella enriba dun
ollo. Na fonte da Cibeles o
negriño Panchito, tan lanzal,
deixou un cravo tamén
vermello.♦

A ‘Santa Compaña’
dos galegos inmortais

segundo Risco e Castelao
XESÚSTORRES

Terceira parte do tríptico de Conde Corbal, Alba de Glória, 1974.



M.V.
Luís González Palma é probabelmen-
te un dos fotógrafos máis recoñecidos
de latinoamérica. Na obra que vén
de presentar en formato de libro o
Centro de Estudios Fotográficos, den-
tro da súa colección Do Trinque, apa-
récesenos unha visión da identidade
guatemalteca, con influencias da arte
colonial, barroquismo incluido. 

González Palma intervén, mani-
pula as imaxes, con betún de xudea,
ata conseguir unhas identificábeis co-
res terra. Pinta uns chamativos ollos
brancos ou coloca fitas vermellas, ata
conseguir unha obra moi plástica, na
que o fotógrafo xoga a pintor. Obser-
vamos tamén o uso máis común de do-
cumentos históricos á par das fotogra-
fías, aínda que ás veces se trate de
textos coloniais ou referentes á identi-
dade cultural que retrata. Dípticos, es-
tuches e non poucos detalles surrealis-
tas, completan o perfil desta obra que
nos fala de terras quentes e vizosas,
da carne, pero quizá tamén da morte
e sobre todo de Centroamérica.♦
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Anxo
Angueira
‘Recupero
a tradición
do folletín’

A.N.T.
Edicións Xerais acaba de
publicar a súa obra A mor-
te de A., onde escolle a téc-
nica de carta para trans-
mitir ao lector a trama.
¿Por que se decanta polo
estilo epistolar?

A novela está concibida
como unha longa carta ao di-
rector dun xornal, secciona-
da en trinta e unha entregas
nas que un rapaz anónimo
confesa ser o autor da morte
de A. Cada unha desta partes
vanse ir publicando capítulo
a capítulo, retomando a tra-
dición do folletín. Ao ser un-
ha trama con moito suspense
este tipo de escritura facilita
que ao remate de cada unha
destas entregas a tensión do
lector creza. 

A novela é entón unha
homenaxe á literatura de
folletín.

Tentaba retomar toda tra-
dición do século XIX, que
contou con grandes repre-
sentacións en Francia e Ale-
maña. Esa literatura publica-
da por entregas a través dos
xornais, que precisamente
ían dirixidas ao director. Pe-
ro sobre todo, tenta ser unha
homenaxe persoal a figura
de Eça de Queiros, ao que
fago referencia nalgunha
ocasión na novela.

Case sempre os seus es-
critos están ambientados
na súa comarca de Iria ou
nas súas inmediacións.
Nesta ocasión escolleu as
terras de Arousa do Bar-
banza. ¿A que se debe esta
predilección?

Dunha banda a novela ten
elementos autobiográficos,
como case todos os meus li-
bros, por iso parecía máis
axeitado que fora esta zona e
non outra. Pero ademais co-
mo todas as miñas historias
fantásticas discorren por es-
tes lugares, este sería un xei-
to de enganchar este libro co
anterior. Todas estas comar-
cas conforman un marco que
me gusta, que coñezo. Sen
embargo, non penso que sexa
máis doado escribir sobre un
lugar do que o autor ten co-
ñecemento que sobre outro
do que ten oído falar ou dun
inventado.♦

LUÍS GONZÁLEZ PALMA 
EE  GGUUAATTEEMMAALLAA

A rosa. O sol neno.

A palma. O anxo.

Raices e paraiso.                                                                                                  O casco.

Inmóbil contempla a súa soidade.

Ícaro.
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Xa temos falado nesta sección
dos veteranos personaxes que
gañaron un posto na historia dos
videoxogos e que seguen cabal-
gando en novas entregas actua-
lizadas aos gustos dos novos xo-
gadores. Un destes é Rayman,
un simpático monicreque, mas-
cota da empresa UbiSoft e enga-
do dunha liña de software educa-
tivo con moito éxito nos EE UU.

Despois de pasar por todas
as plataformas existentes, agora
chega á Game Boy Advance
Rayman 3. Hoodlum Havoc. Es-
te título ten dúas vantaxes res-
pecto ao existente xa para a Ga-
me Cube. Por unha banda, o for-
mato portátil favorece a simplici-
dade, o que se chamou hai anos
instinto de xogador, sen adubíos
propios das prestacións moito
mellores do formato PC ou das
novas consolas de 128 mb. 

Pola outra, Rayman 3. Ho-
odlum Havoc consegue neste
formato dignificar a propia Ga-
me Boy Advance ao espremer
todas as súas posibilidades. Os
gráficos de dúas dimensións te-
ñen unha altísima calidade. Os
movementos de Rayman son
ben realistas e as súas posibili-
dades, moitas. No seu longo ca-
miño por un cento de platafor-
mas, o protagonista móvese,
combate, pula de póla en póla e
incluso utiliza as guedellas co-
mo improvisado helicóptero.

A música responde á perfec-
ción ao seu cometido de ambien-
tación. Gaña cada acción moitos
enteiros gracias ao son que
acompaña e para os xogadores
é unha marabilla poder andar

premendo botóns aloumiñados
por unha excelente banda sono-
ra que soa moi ben se nos deca-
tamos de que a pequena conso-
la non admite calidades dixitais.

Horas de escuma

Outra das calidades deste xogo
é a súa facilidade para xogar.
Non é que pasemos as fases co-
mo quen asubía, nin poderemos
chulear diante dos amigos ga-
ñando cunha man atada ás cos-
tas. Todo o contrario, Rayman é

un personaxe moi capaz para fa-
cerlles fronte aos perigos que o
axexan e saír rampante. Eses
atrancos son gorentosos de so-
brepasar, probas que agudizan
os sentidos e mobilizan os de-
dos sobre os botóns, sabedores
de que a nosa astucia nos vai
conceder moitas horas de escu-
ma, desas que parecen longuísi-
mas cando empezamos a xogar
e que se esgotan demasiado
pronto para a nosa desgracia. O
xogo de UbiSoft xa está á venda
e custa 44,95 euros.♦

Rayman pula de novo
Soños Eléctricos César Lorenzo

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Cando os Bárbaros do norte pene-
traban as fronteiras do Imperio,
os habitantes das cidades e das al-
deas víanse tan desprotexidos que
acababan por descoidar as máis
elementais normas de conduta a
que obriga a convivencia, e antes
de sufrir as consecuencias dun
enfrontamento directo coas man-
das de vándalos, godos e alanos,
adulaban e acataban as novas leis
que estes traían e impoñían, por
razóns de supervivencia.

Daquela, unha das rexións
máis asediadas era a das
Galias, onde o invasor for-

maba pequenos reinos contra os
que a todopoderosa Roma non
podía facer nada; e a Igrexa, her-
deira subsidiaria do Imperio,
tampouco sabía a que aterse.

Foi entón cando Román tivo
unha visión sobrenatural, na que
Xesucristo lle ordenaba que fose
ata Auxerre, a levar unha mensa-
xe de paz e caridade aos moitos
paisanos que alí sufrían as conse-
cuencias dun goberno decadente
e dun invasor asoballante.

Román era un pacifista.
Tiña fama de ser un home

moi preocupado pola espirituali-
dade da xente desde que era un

neno e non facía outra cousa que
dedicar o seu tempo a ensaiar un
estilo de vida monástica. Tan vir-
tuoso se amosaba, que cando era
un mociño non portaba polos
praceres propios da idade, e pre-
fería retirarse a lugares apartados
onde meditar sobre a vida.

Contan que en certa ocasión,
xa maior, encontrou a un monxe
que se quería retirar a facer peni-
tencia, e el deulle consello sobre
o lugar onde mellor podía estar e
como debía facer os seus exer-
cicios espirituais, ofrecéndose a
levarlle, cada día, un pouco de
pan que el mesmo furtaba –por
nobre causa– na cociña do seu
convento, baixándollo cunha
corda ata a cova onde se refuxia-
ra. Aquel penitente, e futuro san-
to, era Bieito de Nursia.

Ao igual que este, todos os
monxes que o coñecían se-
guían as súas ensinanzas e

o seu consello, convencidos de
que todo canto facía e dicía era
con coñecemento de causa, pois
tamén el fora ermitán, vivindo ao
acubillo dunha frondosa árbore
que o protexía do sol e da chuvia
e lle procuraba o alimento en
forma de baias que nacían das

súas pólas; pero como estaba
moi só, procurou a compañía
doutro monxe, Lupicino, a quen
se lle apareceu durante a noite
para invitalo a vivir con el.

Na soidade do bosque, Lupi-
cino e Román meditaron
sobre as virtudes e necesi-

dades da Igrexa, e se aquel sería
un bo lugar para fundar un con-
vento, pero estando nestas medi-
tacións houbo un desprendemento
de pedras que ameazou o seu acu-
billo, e entón decidiron abandonar
o lugar por outro máis seguro.

¿Aviso divino? ¡Non!, pois
cando xa marchaban unha piadosa
muller, que soía acudir aos seus
sermóns, foi reprendelos por tal
cobardía, a ver que clase de diri-
xentes eran, se diante da primeira
traba do inimigo xa se renden e do-
bregan como vulgar pecador dian-
te das trasnadas do diaño. Avergo-
ñounos de tal maneira, que se viron
obrigados a volver e fundar un
convento naquel mesmo lugar.

Foron moitos os monxes que
axiña se acolleron ao novo mos-
teiro e á dirección espiritual de
Román e Lupicino, quen, moito
máis rigoroso na maneira de en-
tender a vida monástica, obriga-

ba a todos a levar unha discipli-
na tan dura e austera, que algún
dos freires viuse obrigado a re-
nunciar aos hábitos.

Román comprendía a Lupici-
no, pero tamén desexaba que a
comunidade que el fundara cre-
cese e prosperase en número de
monxes e na felicidade de todos
eles, polo que interviu para que
os fuxidos volvesen e que o seu
segundo non fose tan rigoroso.

Román, tamén comprendía que
non se pode vivir encerrado entre
os muros do cenobio e sen tomar
contacto co mundo, polo que en-
viaba aos seus freires a espallarse e
fundar novos mosteiros, ou saía el
mesmo levando a súa mensaxe de
paz e caridade; e así, durante unha
viaxe que fixo a Xénova curou a
varios leprosos e devolveulle a sa-
úde mental a algúns loucos duran-
te o camiño, polo que hoxe é invo-
cado para socorrer ós dementes.

Foi por esta predisposición a
facer as paces e buscar reme-
dio nos casos máis difíciles

polo que, cando quixo levar con-
solo aos que sufrían a ameaza
dos exércitos invasores, moitos
dos seus compañeiros de con-
vento decidiron acompañalo, pa-
ra, na medida do posíbel, evitar
que as penas da guerra provoca-
sen nas xentes a desidia espiri-
tual a que leva o sufrimento.♦♦

Santo Román, o pacifista

Maioría
asediada
LUÍSA VILLALTA

Irritante pero tedioso parecía
o advenimento da maioría de
direita que ameazaba alternar

os dous métodos, diálogo ou
rebolo, para sempre saír coa
súa. Mais resulta que a tranqui-
lidade desta maioría conforme,
pouco a pouco intranquila por
causas externas (11-S, Prestige,
Irak...) e tamén internas (o
rebolo parlamentar por fortuna
obstaculizado pola insubmisión
cidadá) dá como resultado un
entretido thriller no que o trepi-
dante da acción compensa a
anodina mediocridade das per-
sonaxes, postas aí para susten-
tar a farsa polarizada, ao estilo
películas da guerra fría, entre
os bons e os maus.

A maioría conforme
parecía ter optado en principio
polos bons: xente de orde, de
direitas de toda a vida, criada
ao calor dos “Principios
Fundamentales del Movimien-
to”, quen, a modo de salvífica
lexión neocristiá, viñan poñer
orde na desfeita neoliberal en
que viñera dar o socialismo ex-
marxista ou capitalista conver-
so. Aí tiñamos esa maioría
tranquila, cuase narcotizada, á
que, para non sobresaltar, a
oposición propuña “un cambio
tranquilo”. O goberno adminis-
traba a súa maioría, pero non
segundo o modelo ilustrado do
pai protector e atento ás necesi-
dades da numerosa prole, tras-
noitado neste tempo en que o
interese común vai contra os
intereses financeiros. O modelo
máis ben era o mesmo que
aquel ao que serve: o do
empresario mafioso ou executi-
vo agresivo, cuxo interese é só
o do xefe e non ten outro hori-
zonte que o da mera ganancia
nen outra dialéctica que o da
chulesca provocación e
camorreira defensa.

Pero non caíu nen cae aín-
da na conta de que as accións
desta empresa non son votos,
senón votantes, e o balance
non son estatísticas de favores
debidos, nen publicidade de
ameazas e temores, senón o
nivel de aguante marcado po-
los sentimentos das persoas, o
seu instinto de supervivencia
e a súa capacidade de
aprender a buscar a verdade.

Así o goberno de maioría
non cesa de sentirse asediado
e defenderse á súa vez
asediando. Exerce tanto de ti-
rano como de vítima da
incomprensión de proprios e
foráneos. Curioso destino dig-
no de ser elevado á categoría
de traxedia nun orixinal espec-
táculo teatral, en que o heroi
se vería condenado a recitar
até o aborrecimento o seu dis-
curso polivalente, se non fose
que o verdadeiro destino, a hi-
bris e máis a catarse están da
parte do público, personaxes
reais capaces de facer avanzar
a acción votando en favor de
si mesmos, unha maioría que
volve a cobrar vida e sabe or-
ganizar a única batalla xusta e
heroica que é a de gañar a es-
peranza. ♦



Érase un matrimonio de mes-
tres nacionais por oposición
que vivían con relativa folgura,
pola duplicidade de nómina, e
moita libertade naquela Repú-
blica de Marcelino Domingo e
Fernando de los Ríos, os irrepe-
tíbeis ministros de Instrucción
Pública e Bellas Artes. Duns
matrimonios pedagóxicos se-
mellantes naceron algunhas das
figuras máis brilantes da Xene-
ración da Noite.

Máis a dona Neves e a seu
home coido que non lles dou
tempo para criar aos seus vásta-
gos o estoupido do Movimento
Nacional que sacrificou dese-
guida a boa parte dos titulados
mestres nacionais, vítimas do
maior odio que sentían os fa-
chas por unha profesión enteira:
a de mestres, a dos escolantes
na súa imensa maioría republi-
canos, socialistas e, en Galiza,
galeguistas.

Proba daquel odio que mesmo
saltaba por riba dos parape-
tos do Frente, escoiteino me-

ses despois de iniciarse a matan-
za dos escolantes, cando militei
no batallón Félix Barzana, da
FETE, composto maiormente de
mestres. E parapetados nas trin-
cheiras do barrio de Usera, cabí-
anos escoitar, a cen metros, xun-
to cas ráfagas das súas ametralla-
doras, os feroces insultos que vo-
ciferaban doutro bando: ¡Rojos,
hijos de puta, comunistas, mari-
cones, asesinos! Pero a todos se
sobrepoñia a maior e máis repre-
sentativa inxuria: ¡¡¡Maestros!!!

■ A MESTRA DEPURADA .
Mestra depurada foi Dona Ne-
ves, aínda xoven viúva do mestre
sacrificado polo Movimento Na-
cional. Parece que a depuración
do Maxisterio alcanzou a sesenta
mil escolantes. Máis “eran os
mellores”, como recoñecería o P.
Serrano, superior dos xesuítas en
Santiago (ver os exemplos de
Manuel Luis Acuña e D. Jesús
Pereira, postos nesta mesma pá-
xina). Moitos deles adicáronse a
ensinar por ceibe aos estudantes
de bacherelato; outros, pouco a
pouco, a cubrir o baldeiro que to-
dos eles deixaron na educación
dos rapaces españois. E algúns
aínda chegaron a ser alcaldes no
réxime de Franco, coma o da Go-
lada e un dos de Rianxo, pois
eran tamén os mellores entre os
veciños dos concellos que podían
escoller a dedo os gobernadores.

A depurada Dona Neves non
retornou nunca, que eu saiba, á
sua educativa profesión. Prefe-
riu gañarse a vida establecendo
unha cantina no poblado das mi-
nas de Fontao, cando empezou
axiña a II Guerra Mundial e de
resultas a etapa dourada do wol-
framio. Xa terminara o Arma-
dong (como lle chamaba Chur-
chill) nos días en que visitei e
penetrei na singular república
socialista do Carboeiro, e pode
que algún dos meus compañei-
ros de partido me falara do labor
social que no campamento mi-
neiro fixera Dona Neves.

Abundaban os mineiros do-
entes de silicose, moitos analfa-

betos, e pregábanlle á mestra
cantineira que lles arranxase os
papeis para poder cobrar a pe-
quena pensión que lles corres-
pondía. Atendíaos Dona Neves
con agarimo e pronto se exten-
deu a súa fama de experta en
asuntos laborais capaz de resol-
ver, dende a cantina, complica-
dos expedientes.

Ao acabarse o mercado do
wolfram e esboroarse o po-
blado dos wolframistas ti-

vo que pechar Dona Neves o seu
chiringuito, e para subsistir recu-
rreu á popularidade que conse-
guira asesorando agarimosamen-
te aos seus siareiros silicosos.

Para iso ía Dona Neves de
feira en feria pola terra de Deza
e polo cercano partido ourensán
de Carballiño. Instalábase baixo
un carballo que a protexía da
choiva ou do sol e empezaba a
recebir as consultas de tantos
mineiros que aínda había doen-
tes das minas de Asturias e de
León sen ter arranxada a docu-
mentación, ou os maáis recentes
que contraeran a doenza nas mi-
nas galegas do tungsteno (outro
nome do wolframio).

A tanto chegou a clientela de
Dona Neves que algún envexoso
a denunciou por intrusismo na
xestión social, denuncia acre-
centada polos seus antecedentes
políticos propios da mestra de-
purada. Penso que chegou a es-
tar uns días presa no cárcere de
Ourense, mentras non se ocupou

do seu proceso o abogado Cole-
mán, xefe dos servicios xurídi-
cos de FET e das JONS na cida-
de das Burgas.

■ A XESTORÍA DE DONA NE-
VES. Colemán era sobriño dun
gran amigo e colega de Don Ra-
món Otero Pedrayo e curmán,
polo tanto de Anxo Pérez Cole-
mán, o estudante galeguista di-
rectivo do Seminario de Estudos
Galegos, morto sendo Alférez
provisional do Exército de
Franco, que o Reiseñor de Tra-
salba tanto loou no Libro dos
amigos e nun poema exhumado
hai pouco por Alonso Montero.
Paréceme que o abogado Cole-
mán, cuñado tamén doutro bo e
xeneroso amigo meu, viña  ser
dos da “revolución pendente” é
en vez de intentar procesar a do-
na Neves apreciou a estupenda
tarefa social que estaba facendo
nas feiras do país.

Tanto que constituiron Cole-
mán con Dona Neves unha
xestoría administrativa es-

pecializada en asuntos sociais,
que navegou vento en popa. A
ventureira xestora convertíuse
en propietaria, e o abogado ou-
rensán pasou a ser asesor xurí-
dico da empresa; que pronto
montou a súa oficina principal
en Vigo. Tendo na cidade da Oli-
veira coma letrado dela a Anto-
nio Losada Ferreiros, o morgado
do “Sócrates do galeguismo”
Losada Diéguez, o gran inspira-

dor de Risco, Otero e Castelao.
A xestoría de Dona Neves

progresou de tal maneira que
extendeu as súas axencias por
outras cidades galegas, e na de
Vigo tivo que medrar os seus
servicios xurídicos cos do meu
grande amigo Lito Santamaría;
o fabuloso crítico musical e
enorme poeta das Elexías, que
ocultaba a súa sabiduría xuris-
perita baixo a súa raída gabardi-
na de bohemio integral.

Dona Neves sacou a Luis
Vázquez Santamaría da súa em-
pedernida e lírica bohemia, á que
xa aludín no seu exemplo expos-
to eiquí. E mandouno coma abo-
gado da nova axencia que creara
en León a antiga mestra depura-
da; na expansión da súa xestoría
polo principado de Asturias e do
Reino que deixou de ser no Esta-
do das Autonomías. Alí, co pa-
trocinio de Dona Neves, chegou
a poseer o fantástico Lito un dos
bufetes máis acreditados.

Pero denantes de marcharse da
capital do antigo Reino (que
o noso común amigo, Álvaro

Ruibal, describeu no seu libro ti-
tulado escuetamente León, a guía
máis fermosamente escrita en
castelán), veu a Santiago con
Dona Neves, para que eu coñe-
cera, na Redacción do Pregunto-
rio, a aquela muller tan intrépida
e laboriosa, de quen nin siquer
lembro os apelidos, e non sei se
a súa xestoría, tan boiante entón,
sigue existindo.♦♦
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Anacos de Borobó

Parente e
o conflito
relixioso
FRANCISCO CARBALLO

Santiago Prol  está a prestar
atención a un dos
galeguistas máis

interesantes dos anos 30. Tráta-
se de X.L. Parente (Maceda,
1903), que participou como mi-
litante do PG na vida política da
II República. Faleceu en Ouren-
se no 1948. 

X.L Parente era un
“nacionalista” galego de igual
ideoloxía que Risco: uns
nacionalistas autodeterministas.
Recollían nas súas
formulacións doutrinais  os
idearios progresistas da
“nación” como suxeto político
e do cristianismo como cosmo-
visión. Mais bailaban na corda
frouxa dunha certa esquizofre-
nia: ¿podía existir con dignida-
de Galiza sen a confesionalida-
de católica? 

O PG elaborou un  progra-
ma integrador en continuidade
básica co nazonalismo das
Irmandades e dotouno de
aspectos progresistas, mesmo
de sabor socialdemócrata:  un-
ha nación, Galiza, na que
collen todos,  un partido sen
confesionalidade senón na fór-
mula europea dunha “Igrexa
libre nun Estado libre” que tra-
ducían como neutralidade reli-
xiosa. A constitución
republicana do 31 era laica; o
artigo 26 era sectario:
recoñecía a liberdade relixiosa,
pero “disolvía aquelas ordes
relixiosas que estatuariamente
impoñían voto de especial  de
obediencia á Santa Sede”. Así
o Goberno de 1932 disolveu a
Compañía de Xesús. 

A lei de confesións e
congregacións relixiosas de
1933, afondou o sectarismo gu-
bernamental. O art  24
prohibíalles ensinar. Un sector
dos nacionalistas galegos
declararon en “Logos”, 25-X-
1931: “Na loita que se está
rifando no corazón mesmo da
vella Cristiandade, entre a con-
cepción católica do mundo e
da sociedade, e a concepción
laica e materialista...
afirmamos o propósito de loitar
sen descanso con todos os me-
dios lícitos, pola concepción
católica do mundo...” Parente
entendíao así. Desde ese
perspectiva, Risco, Parente etc.
escindírose do PG que pactara
coa Fronte Popular e buscaba
unha revisión constitucional
pero non confesional. Na polé-
mica Parente-Bóveda, este  pe-
día o mesmo respeito aos cris-
tiáns que permaneceron no PG
como  o que se autoconcedían
os escindidos e a mesma
respeitabilidade nas opcións es-
tratéxicas. Parente con Risco
en Ourense, Filgueira e outros
en Pontevedra non aceptaban
tal convivencia relixiosa sen
subordinacións. Fundaron a
Dereita Galeguista. Castelao e
Bóveda reprocháronlles vanos
pretextos e unha táctica inopor-
tuna. Estaba en cuestión a  au-
tonomía integral de Galiza.♦

O exemplo da mestra Dona Neves

A derradeira lección do mestre, de Castelao.



BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

FORO
IBEROAMERICANO
O Instituto Galego de Análi-
se e Documentación Inter-
nacional (IGADI) organiza
unha mesa redonda baixo o
título Hugo Chávez e o labi-
rinto venezolano,no que
participarán Xóse Ferreiro,
xornalista da TVG; Rober-
to Mansilla, xornalista ve-
nezolano; Laudellino Pelli-
tero, analista do IGADI; e
Xulio Ríos, director do
IGADI. Este venres 28 ás 20
horas no hotel Bahia.

■ TEATRO

ARRIBADA
O sábado 8 e o domingo 9,
durante os actos conmemo-
rativos da arribada da cara-
bela Pintaa Baiona, terá lu-
gar a actuación do grupo te-
atral do C.C. Valadaresque
realizará varias interpreta-
cións alusivas a este aconte-

cemento polas rúas da vila.

CabanaCabana
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Ata finais de marzo teremos
a oportunidade de mergu-
llarnos, a través desta mos-
tra fotográfica, no mundo
submariño do noso país, re-
sultado de 25 anos de traba-
llo de Xosé Luís González.

De luns a venres, de 16 a 20
horas non sendo os xoves.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
O Museo de Bergantiños
alberga unha mostra deste
vello fotógrafo da Costa da
Morte ata finais de febreiro.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

PLÁCIDO CASTRO
O compromiso cunha Gali-
za universalistaé a mostra
que o Museo Histórico de
Sargadelos ofrecerá durante
febreiro e marzo. Plácido
Castro é unha das figuras
menos coñecidas do univer-
so galeguista, esta mostra
faranos reflexionar sobre a
súa vida e obra (xornalista,
tradutor, analista político...).

ChantadaChantada
■ ACTOS

ENTROIDO
O Círculo Recreativo Cul-
tural organiza, o sábado 1,
o xogo do “Cartón” a partir
das 19:30 no salón dos “Es-
pellos”, e sorteará a “Cesta
do Antroido”. O luns 3 a
partir das 16:30, baile de
disfraces, con agasallos pa-
ra todos os nenos e actua-
ción da orquestra Cinera-
ma, con chocolatada a par-
tir das 4 da madrugada;
concederanse  un 1º premio
de 300 euros, un 2º de 180,
un 3º de 120, un 4º de 90, e
un 5º de 60 O martes 4 a
partir das 19 h. asalto-baile,
amenizado pola orquestra
Acordeóns da Alameda.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI 
O Centro Galego de Artes da
Imaxe, sito en Durán Loriga
10, veu ofrecendo durante fe-
breiro un ciclo adicado á
Nouvelle Vague, desde os
precedentes, o documental,
curtametraxe así como o mo-
mento central desta corrente.
Este venres 28 pon o ramo, ás
20:45 h. Cleo de 5 a 7
(Agnès Varda, 1961). Den-
tro do ciclo adicado a Adolfo
Aristarain-Federico Luppi
poderemos 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
Este venres 28 proxectarase
esta fita co gallo da exposi-
ción Picasso Novo. Trátase
dunha cámara situada diante
dun cabalete sobre o que está
tendido un papel e que capta
o camiño seguido polo pen-
samento creativo do autor;
película de Henri G. Clou-
zot galardonada co premio
especial do xurado en Cannes
en 1959. Ás 20 h. na Funda-
ción Barrié con entrada de
balde ata completar aforo.

■ CONFERENCIAS

PICASSONOVO
Con motivo desta exposi-
ción, a Fundación Barrié
acolle un ciclo de conferen-
cias nas que se analizarán as
distintas etapas do xove ar-
tista. Este xoves 27 estará o
profesor Robert S. Lubar
do Institute of Fine Arts de
New York para falar sobre
Os azuis de Barcelona: po-

lítica e polémica na obra
do Picasso Novo. Será ás 20
h. e a entrada é de balde.

A CALIDADE DO AIRE...
...nas zonas urbanas e de
fondo.Este 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 porAdol-
fo Naya, coa colaboración
de Óscar V. Martínez e Mar-
tín Naya, coa que pretenden
denunciar a venda dos recur-
sos arxentinos ás multina-
cionais. Naya, a través de fo-
tos e documentos recollidos
nas manifestacións, actos,
metro..., presenta unha pe-
quena visión da realidade ar-
xentina, amosando os pique-
teiros, fábricas recuperadas,
activistas dos dereitos huma-
nos... No Forum Metropoli-
tanoata o 3 de marzo. 

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-catálogo
figuran as acuarelas acompa-
ñadas por textos de Xoaquín
Chaves, pintor e poeta; Paula
Fdez-Bañuelos, historiadora e
teórica de arte; e Rainer
Schiestl, acuarelista, pintor e
ensaista, ademais dun saúdo
da propia Maruxa. Ata o 28
de marzo na Casa da Cultura
Salvador de Madariaga.

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 Barriépresen-
ta esta mostra, monográfica,

por vez primeira no Estado,
sobre os primeiros anos do
artista e que abranxe desde
as súas criacións en Málaga
ata o ano 1906, cando inicia
a súa etapa cubista. Incluirá
máis de un cento de obras da
adolescencia e xuventude e
poderase aprezar a evolu-
ción da súa formacion como
pintor, recollendo momentos
estilísticos da súa carreira
como a etapa azul.A mostra
vai facer un especial fincapé
na etapa coruñesa do artista
e presentarase, por vez pri-
meira, unha selección signi-
ficativa de obras deste perio-
do, que non foi exhibida ata
o momento. Ata o 17 de
marzo. Para máis informa-
ción visitar www.fbarrie.org.

■ MÚSICA

CICLO NOVOS
INTÉRPRETES
O luns 3 terá lugar o concer-
to final deste ciclo, que orga-
niza a Fundación Barrié. Un
dos tres finalistas opta a un
premio de 6.011 euros e a
participar como solista nun
concerto coa Orquestra Sin-
fónica de Galicia.Será ás 19
h. na Fundación Barrié.

■ TEATRO

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 Caixa-
nova, un percorrido polo su-
frimento dos máis cativos,
tamén dos adultos, que vivi-
ron conflitos armados en di-
versas partes do mundo.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

MARTA CASTRO
RODRÍGUEZ
A tenda de cultura biolóxica
O Neno Labrego(Arce 4)
serve de escenario para a súa
mostra de pintura, en técnica
mixta, titulada Smoking Ro-
om, organizada pola A.C.
Eladia. Poderemos contem-
plala ata o 15 de marzo.

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

SARGADELOS
A coñecida galería de arte,

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

O Seminario Galego de Edu-
cación para a Pazestá a orga-
nizar o envío dunha Brigada
Galega de Paz ao Irak. O ca-
lendario previsto da viaxe é do
29 de marzo ao 5 de abril. Os

interesados deben poñerse en
contacto co seminario na Rúa
Basquiños 33, 1º B, de Com-
postela ou chamando ao 981
561 956 ou 981 554 053. O
prezo é de 600 euros.♦

Brigada galega de paz en BagdadBrigada galega de paz en Bagdad
O O TTrinquerinque
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☞ BLOODY SUNDAY .
Relato dos acontecemen-

tos do luns sanguento en Irlan-
da do Norte, cando cargou o
Exército tras unha marcha po-
los dereitos civís na localidade
de Derry e matou a trece perso-
as e feriu a outras catorce.

☞ SOLARIS. Un psi-
quiatra é destinado a un-

ha estación espacial para con-
vencer aos seus tripulantes de
que deben regresar á Terra, pe-
ro na nave atopa a uns visitan-
tes 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 metra-
lladora. Ben narrada e rodada.

Probabelmente a mellor fita da
carteleira galega destes días.

☞ ATRÁPAME SE PO-
DES. Un rapaz fuxe de

casa e convértese nun falsifica-
dor que se fai pasar por piloto
de avións, rico herdeiro e axu-
dante de fiscal. Ao tempo, un
policía séguelle os pasos para
prendelo. Comedia.

☞ O XARDÍN 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 DEZASEIS.
En dous meses Liam cum-

prirá dezaseis anos e búscase a
vida na rúa para que cando a súa
nai saia da cadea non teña que
volver á vida de antes, aínda que
para iso ten que vender drogas.

☞ O SINAL. Uns mozos
ven un vídeo e en sete dí-

as morren, de modo que unha

xornalista familiar dun deles de-
cide investigar qué acontece, pe-
ro do decurso das pescudas ela
tamén ve o vídeo e está en peri-
go de morte. Medo previsíbel.

☞ APOCALYPSE NOW
(REDUX). Vietnam, 1969.

Un tenente das Forzas Especiais,
Wilard (Martin 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 recupe-

radores de barcos localiza un
vello transatlántico perdido e
decide remolcalo, pero no inte-
rior da nave as pantasmas do pa-
sado cobran vida. Prescindíbel.

☞ AS DÚAS TORRES.
Continúa a saga do señor

dos aneis no seu segundo epi-
sodio. Comeza a guerra na Te-
rra Media entre o Poder Escuro
e unha alianza de homes, elfos,
hobbits e ananos.

☞ OITO MULLERES .
O asasinato dun 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.♦

CarCar teleirateleira

Esta banda brasileira (brutal death)
estará, xunto co grupo pontevedrés
Vórtice (gothic-black), en CANGAS
tocarán na sala Roro’so venres 28

ás 22 h. Estarán no café-teatro Re-
al en MOAÑA o sábado 1 ás 22h.
Na Raíña Lupade VILABOA toca-
rán o domingo 2 ás 21:30 h.♦

Imperious MalevolenceImperious Malevolence

Esta banda vai tocar en OURENSE o ven-
res 7 na sala La Burbuja. Estarán en VI-
GO, na Iguana, o sábado 8.♦

BurningBurning

Este fin de semana, o sába-
do 1 e domingo 2, coas ac-
tuacións, entre outros, dos
Cempés, Gaiteiros de

Lisboae La Cabra Mecá-
nica.Naturalmente queixo,
polbo, churrasco, pasarrú-
as, feiras diversas...♦

Festa do Queixo en Festa do Queixo en ArAr zúazúa
Gaiteiros de Lisboa.

Estrea da película de Xavier Villaverde, Trece badaladas.

O Museo
Histórico de
Sargadelos,

en CERVO,
alberga

unha mostra
sobre

Plácido R.
Castro.
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especializada en cerámica e
libros galegos e portugue-
ses, muda de emprazamen-
to, agora está en Rubalcaba
30-32 (esquina á rúa María).

GondomarGondomar
■ TEATRO

AURORA RODRÍGUEZ
(E A BONECA DE CARNE)
Roberto Cordovani, gran
figura do teatro brasileiro,
estará no Centro Cultural
con esta montaxe que re-
crea a vida desta ferrolá, fi-
gura controvertida que, co
asasinato da súa propia fi-
lla, conmoveu á sociedade
da Segunda República. Po-
deremos velo o sábado 8.

AA GuardaGuarda
■ EXPOSICIÓNS

ESQUECIDOS PORNOÉ
Este é o título da mostra que

organiza o Museo Nacional
de Ciencias Naturalese 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.

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 podere-
mos apreciar esta mostra de
cerámica que está aberta na
capela de Sta. Maria, no
Centro de Artesanía e Dese-
ño e no museo Provincial.

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

MAREA NEGRA,
NUNCA MÁIS
Mostra fotográfica sobre este
tema dePedro Agrelo, Xosé
M. Albán, Simón Balvís,
Santy López, Xóse Marra,
Xesús Pontee J. Vázquezno
Mesón do Forno(Río Ser 12)

■ MÚSICA

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

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

MeañoMeaño
■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
A banda pontevedresa vai
pasar pola sala Pepe’so sá-
bado 1 de marzo. Para máis
información visitar www.su-
gar-mountain.net.

NigránNigrán
■ PUBLICACIÓNS

CARLOS CASARES
Presentación do número mo-
nográfico da Revista de Es-
tudios Miñoranos adicado a
Carlos Casares este xoves 27
ás 20:30 na cafetaría Eladio
de Panxón. Na revista publí-
canse entrevistas co propio
Casares e Cristina Berg... asi
como artigos de A. Valverde,
Mª X. González, Camiño
Noia, Fran Alonso, Iago
Martínez, Gonzalo Navaza,
Antón Mascato, Manuel Ro-
dríguez, Miguel Viqueira,
Anton Araúxo, X.Mª Fonse-
ca, Bieito Ledo...

OrdesOrdes
■ MÚSICA

RUXE-RUXE
Esta banda de folc-rock com-
postelá vai estar no pub Ba-
dulakeo venres 28 ás 22 h. O
prezo da entrada é de 3 euros.

OurOur enseense
■ 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 com-
parten espacio no Centro
Cultural da Deputación
xunto coas pinturas deXo-
sé 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 galería Vi-
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.

XABIER RIOMAO
As súas pinturas poden ser vi-
sitadas no Museo Municipal.

DE ELLAS
Anna Bordonada coas súas
fotografías pon en evidencia
as incomodidades ás que están
sometidas as mulleres e que,
moitas veces, se presentan bai-
xo apariencia agradabel; Mar-
ta Espinach presenta na súa
pintura mensaxes e informa-
ción a xeito de xeroglífico que
obriga a reinterpretar a infor-
mación; e Anna Olivella utili-
za acríclicos con cera e ausen-
cia de cor sobre madeira con-
seguindo unha apariencia fo-
tográfica, criando un ar irreal
que sitúa a obra entre a figura-
ción e a abstracción. Tres mo-
zas catalás que presentan por
vez primeira a obra no noso
país, ata o 1 de marzo, na gale-
ría Marisa Marimón.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O venres 7 de marzo ache-
garánse ata o Conservatorio
Profesional de Música ás
20:30 h. para ofrecer un
concerto baixo a batuta de
Hansjörg Schellenberger.

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 pinturas deste artista
van poder ser olladas, ata o
28 de febreiro, no Casal de
Ferreirós.

As PontesAs Pontes
■ ACTOS

FEIRA DO GRELO
O Concello organiza esta acti-
vidade para o domingo 2, que
contrará cunha gran degusta-
ción popular, mostras e obra-
doiros de artesanía, concur-
sos, pasarrúas e a actuación,
ás 18:30 no Auditorio Munici-
pal Cine Alovi,de Mercedes
Peón. O programa da festa
comeza ás 8 h. da mañá co

concurso para cestas de grelos
(na rúa Ramón Cabanillas, de
chover, no colexio de Santa
María), ver o regulamento en
Convocatorias.XV Mostra ar-
tesanal (r/Alexandre Bóveda);
Obradoiros de artesáns(Casa
Dopeso). Ás 11:30, pasarrúas
no que actuarán Os Ponteses
e Os Trevillas. Ás 12 h. de-
gustación de cocido, freixós e
viño, ademais dunha sobre-
mesa de requeixo con mel. Ás
12:30 entrega dos premios e
actuación da A.C. Alende,no
patio do Colexio de Sta. Ma-
ría. Ademáis, entre as 11:30 e
as 13:30 realizaranse visitas
guiadas ao Museo Etnográfi-
co Monte Caxado.

CABALGATA
DO ENTROIDO
O martes 2 sairá ás 17 h. da
rúa Monte Caxado e remata-
rá no patio do Colexio de
Santa María. As inscripcións
para participar faranse no De-
partamento de Cultura (Casa
Dopeso). Premios segundo as
categorías. Ao remate haberá
un baile a cargo da orquestra
Lamas La Piña.

■ EXPOSICIÓNS

HUMOR CRU
A Casa Dopesoacollerá esta
mostra do Museo do Humor
de Fenedo 3 ao 14 de marzo.

RAMÓN CAAMAÑO
Retratos da Costa da Morte,
imaxes deste vello e recoñe-
cido fotógrafo que podemos
ollar noMercado Vello. 

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

ONCE DE SETEMBRO
Este xoves 27 ás 20 h. pro-
xectarase a película solidaria
Once de setembro, dirixida
por prestixiosos directores
de todo o mundo. A sesión
terá lugar no teatro Principal
e os cartos da entrada, 3 eu-
ros, serán entregados aos
mariñeiros afectados polo
desastre do Prestige.

■ EXPOSICIÓNS

I PROMISE NEVER
MAKE ART AGAIN
Este é o título da mostra de Bi-
chita, nome artístico de Patri-
cia Iglesias, xove creadora de
gran proxección, formada na
facultade de Belas Artes pon-
tevedresa, que poderemos
ollar no Espacio para Arte de
Caja Madrid (Pr/ Sta. María
s/n) ata o 9 de marzo.

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

DEBUXOS DA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA
Ata o 2 de marzo, o edificio
Sarmiento acollerá esta mos-
tra composta pola Colección
Rodríguez Moñino-Brey. 

VALLE INCLÁN E
PONTEVEDRA
Esta mostra, que pode ser
visitada no pazo Mugarte-
gui, trata de resaltar a vida e
o traballo do literato en re-
lación coa cidade do Lérez.

FRANCISCOLLORÉNS
O pintor (A Coruña 1874 -
Madrid 1948) é obxeto dun-
ha mostra na Fundación 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
Programa infantil do Conce-
llo no teatro Principal, onde
as crianzas, ademáis de es-
pectadores, tamén actuarán
como críticos. O domingo 9
a compañía asturiana Higié-
nico Papelvai representar a
obra Frio frio... para maio-
res de 6 anos.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ ACTOSS

ACTIVIDADES PARA
FAMILIAS NO CGAC
De xaneiro a xuño, están
especialmente pensadas pa-
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Están de xira polo noso país para
presentar o seu último traballo
Custom Shop. O venres 27 van
tocar nÒ BURGO-CULLEREDO ,

na sala Forum Celticum; o sába-
do 8 viaxarán ata A CORUÑA pa-
ra tocar no Playa Clubxunto con
Steve Turner.♦

The Sunday The Sunday TTruckersruckers

O Festival Internacional de Clown
de Galizasúmase aos centos de ac-
tos de denuncia contra o desastre do
Prestige, entre o venres 28 e o mar-
tes 4, nos que organizará unha xira
por varias vilas do país, cun dos
clowns máis recoñecidos no panora-
ma mundial como é Leo Bassi.Gra-
cias a adaptación do seu espectáculo
Instintos Ocultos,e baixo o lema
Nunca Máis sangue por petróleo,
Nunca máis petroleo no sangue,
quere denunciar a hipocresía e a de-
sidia das autoridades ante o desastre
do Prestige e sumar a súa voz contra
a guerra do Irak. Están previstas as
seguintes actuacións: o venres 28 ás
21 h. no Auditorio Municipal Gusta-

vo Freire de LUGO; o sábado 1 ás
10:30 na Praza do Correxidorde
OURENSE; o domingo 2 ás 20 h. no
teatro Principal de PONTEVEDRA; o
luns 1 ás 21h. no Salón de Actos do
Concellode CARNOTA; o martes 4 ás
20:30 no Auditorio Municipal de
NARÓN. Nalgunhas das representa-
cións recaudaranse fondos (5 euros)
que permitan unha montaxe teatral
contra o desastre do Prestige, con ac-
tores e actrices galegos, contando
coa dirección altruista e solidaria de
Eric De Bont e o propio Leo Bassi,
que ofreceron ao Festiclowna súa
compañía Os sete magníficos + 1.
Máis información: Verónica Reñóns,
telf. 986 102 030 / 649 281 064.♦

Clown en xira polo Clown en xira polo PrestigePrestige

III edición desta arriscada e singular cita cultural. Da
man da sala Nasa e do teatro Galán, COMPOSTELA
acolle este festival alternativo de teatro música e dan-
za. Entre o venres 28 e o sábado 1, o teatro Galán
acolle, das 22 h. en diante o espectáculo Fóra de se-
rie, programa especial de tres solos de danza coa par-
ticipación de Carmen Werner, Guillermo Welc-
kert e Idoia Zabaleta. O xoves 6, na sala Nasaás
22, estará o grupo galego Parto, que se adica á im-
provisación libre cunha atípica formación electroa-
cústica; presentarán un traballo feito a partir dunha
escultura sonora que emprega a técnica pictórica do
drippingaplicada ao medio musical. Xunto con eles
vai estar a banda portuguesa de música experimental
[Des]integraçao,que basea o seu traballo en compu-
tadores e electrónica. No teatro Galánr, do xoves 6
ao sábado 8 ás 22 h., estrearase a obra Werther (som-
bra), escrita e dirixida por Rernando Renjifo,esce-
nificada pola compañía madrileña La República.O
venres 7 ás 22 h. e o sábado 8 ás 23 h.na Nasa, esta-
rá Nico Baixas coa obra La guinda, espectáculo te-
atral de mans e corazón que cabe, literalmente, nos
petos xa que amosa o enxeño escénico que se pode
despregar só co uso das mans, sen palabras. Do xo-
ves 13 ao sábado 15 ás 22 h. no teatro Galán,actua-
rá a barcelonesa Titzina Teatro co espectáculo Fo-
lie a Deux (La locura compartida), espectáculo de
investigación con enfermos mentais dun centro psi-
quiátrico. O sábado 22 ás 23 h. e o domingo 23 ás 21
h. na sala Nasa,a madrileña La Carnicería Teatro
rerpresentará Compré una pala en ikea para cavar

mi tumba, teatro radical e contemporáneo, crítico e
activo ata a médula. Remata o venres 28 e sábado 29
de marzo ás 22 h. coa representación, no teatro Ga-
lán,da compañía Willi Dorner de Viena, dos espec-
táculos de danza Threesecondse No credits.♦

Festival Festival Alternativa 03Alternativa 03

[Des]integraçao.

Juniper Moon, banda leonesa de punk-pop, estará este ven-
res 28 no Clavicémbalo de LUGO.

O grupo folc
Irtio toca

este xoves
27 en
LUGO.

Humor Cru,
imaxes
sobre a
catástrofe
do Prestige,
pódese ollar
na Casa
Dopeso de
AS PONTES.
Á esquerda,
un chiste de
Leandro.
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ra acoller ás familias duran-
te os sábados, polo serán,
ou os domingos, pola mañá.
As salas e exposicións con-
vértense nun lugar de diálo-
go e colaboración entre pais
e fillos, acompañados de
monitores. Máis informa-
ción no telf. 981 546 630.

■ CINEMA

O CARNICEIRO
O cineclube Compostela
programa para o mércores 5
esta emblemática película de
Claude Chabrol protagoni-
zada pola súa musa Stepha-
ne Audran. Tamén se pro-
xectará a curtametraxe A to-
lemia do doutor Tubo.

DELICIOSA MARTA
Comedia romántica que se
vai proxectar no cine Yago
entre o xoves 27 e o mércores
5 (consultar variacións nos
horarios). Entre o xoves 6 e o
luns 10 vai ter lugar un ciclo
adicado á muller.O prezo
das entradas varía entre 3 e
4,25 euros. Máis información
en www.salayago.com.

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

■ EXPOSICIÓNS 

FIGURACIONES
Arte civil, maxicismos, es-
pacios de fronteira, isto é o
que nos ofrece esta mostra
que, ata o 27 de abril, pode-
remos visitar na sala Isaac
Díaz Pardodo Auditorio de
Galicia. Exposición colec-
tiva onde poderemos ver
traballos de, entre outros,
María Cañas, Salvador
Cidrás, Juan Cuéllar, Ma-
nu Muniategiandikoetxea
ou Rubén Guerrero.

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.

REMANSOS
As pinturas de Sula Repani
están expostas baixo este título
na sala de exposicións O co-
rreo galegoata o 28 deste mes.

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, Pe-
gadas de luze Xogos de es-
cala, que incluen pezas da
colección da Fundación AR-
CO e doutras privadas como
a de Helga de Alvear. Olla-
das cómplices,integrada por
19 artistas de diferentes paí-
ses, analiza a importancia da
vista, da forma de ollar e, na
mostra, as pezas establecen
xogos de olladas entre elas e
co exterior. Ata o 6 de abril.

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

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

GABRIELI CONSORT
Este xoves 27 estará no Au-
ditorio de Galicia,baixo a
dirección de Paul MacCre-
esh, para interpretar o Re-
quiemde T. L. de Victoria,
ás 21 h. por 9 euros.

FANZINASA CONTRA
A BURLA NEGRA
Este xoves 27 de febreiro a
plataforma Nunca Máis
será a protagonista  na sala
Nasa das 22 h. en diante.
Do venres 28 ao domingo
2, celebrarase unha Ultra-
noite contra a burla ne-
gra. A noite máis ecléctica
das varietés galegas está
atenta á actualidade. Un
cabaret colectivo que be-
rra ¡Nunca Máis! Máis in-
formación en www.salana-
sa.com.

■ TEATRO

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 ás17 h. e
o domingo 2 ás 12:30 h.

LAS AVENTURAS
DE PELEGRÍN
Os maiores de 5 anos pode-
rán participar neste espec-
táculo de títeres ofrecido
pola compañía Arbolé de
Zaragoza na sala Yagoo sá-
bado 8 ás 17 h., o domingo
9 ás 12:30 h. (luns 10 e
martes 11 ás 11:30 h. en se-
sión para escolares).

VVigoigo
■ ACTOS

ENTROIDO
Con motivo destas festas, o
C.C. de Valadaresorganiza,
o martes 4, unha festa in-
fantil no pavillón deportivo
Pedregal das 17 h. en dian-
te cunha grande diversida-
de de xogos e reparto de
agasallos. O sábado 8, festa
de disfraces no local da
asociación das 23 h. en
diante amenizada polo trío
femenino Sensación, con
agasallos para case todos os
disfrazados. E entre o 1 e o
5 de marzo a comparsa do
centro, Batalla de Rande,
vai participar en diversos
desfiles, así como no Ente-
rro da Sardiña que terá lu-
gar no centro da cidade o
mércores 5.

ENTROIDO
DE RADIO PIRATONA
Esta emisora (106.0) quere
facer burla deses gobernan-
tes que non escoitan nen ven
o que a xente desexa. O te-
ma, claro está, é o do chapa-
pote. O sábado 1 a partir das
22 h. na Cova dos Ratos(Ro-
mil 3), disfrázate e disfruta
da música, actuación de mi-
mo... premios ao disfraz
máis orixinal e sorteo dun lo-
te de CDs. Entrada de balde.

■ CINEMA

A VENTÁ INDISCRETA
Este xoves 27 vamos poder
ver esta película dirixida por
Alfred Hitchcok ás 20:30
h. no C.C. Caixanova.

KULL THE CONQUEROR
Esta fita dirixida por John
Ricolella en 1997 vai poder
ser vista no café Uf (Pracer
19) o xoves 6 ás 21:30 h. den-
tro da programación adicada
á fantasía e ficción que nos
ofrece o Colectivo Nemo.

■ EXPOSICIÓNS

ANDREA COSTA
Formas de serleva por títu-
lo esta mostra fotográfica
que podemos ollar na Fun-
dación Laxeiro.

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchezque pode-
mos visitar, dende o 6 de mar-
zo ata o 13 de abri,l no C.C.
Caixanova. Un percorrido
polo sufrimento dos máis pe-
quenos, e dos adultos, que vi-

viron conflitos armados en di-
versas partes do mundo.

PINTURA DE CRIANZAS
O clube Beiramarvai aco-
ller esta mostra de pintura
do 4 ao 14 de marzo.

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

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

MONOCANAL E CORPOS DE
PRODUCIÓN NOCGAC
As solicitudes para participar en Mono-
canal(do 7 de marzo ao 25 de abril), co-
producido co Museo Reina Sofía,e o se-
minario Corpos de Produción(do 6 ao 8
de marzo) pódense presentar ata o mar-
tes 4 de marzo. Estase tramitando coas
universidades de Santiago e Vigo a con-
cesión dun crédito de libre configura-
ción. Monocanalé unha revisión da pro-
dución en vídeo de artistas españois en-
tre 1996 e 2002, e presenta coarenta e
seis vídeos escolmados polos comisarios
J.A. Álvarez Reyes, Neus Miró e Berta
Sichel. O seminario Corpos de Produ-
cióné un feixe de miradas críticas e rela-
tos feminsitas en torno aos suxeitos se-
xuados nos espaciós públicos, está coor-
dinado por María Ruído e Uqui Permui e
organizado por Silvia García, e desta
volta haberá instervencións na rúa asi co-
mo un seminario no que intervirán, entre
outras persoas, Mª Xosé Agra, Montse
Romaní, Margarita Ledo, Alejandra
Riera e Chus Pato.Máis información
nos telf. 981 546 602 e 981 546 619.

FRANCISCOAÑÓN DE POESÍA
Organizado polo Concello de Outes, re-
xirase polas seguintes bases: poderán
participar persoas de todas as nacionali-
dades que presenten orixinais inéditos es-
critos en lingua galega. Establecense dis-
tintas categorías e premios: categoría A,
crianzas de 6 a 10 anos, primeiro clasifi-
cado, vale de 90’15 euros en libros e pu-
blicación do poemario. Categoría B, de
11 a 14 anos, vale de 120’20 euros en li-
bros e publicación da obra. Categoría C,
de 15 a 17 anos, cheque por valor de
150’25 para libros e publicación da obra.
Categoría D, para maiores de 18 anos,
cheque por valor de 901’52 euros e pu-
blicación da obra. Todas as categorías te-
ñen un accésit que consiste na publica-
ción da obra. As categorías C e D terán
unha extensión mínima de 150 versos. Os
traballos presentaranse en sobre pecho
(orixinal e cinco copias), figurando no
exterior a mención “VII Certame Fran-
cisco Añón de Poesía”, no interior ache-
garase un sobre pequeno, tamén pecho fi-
gurando no seu exterior o título da obra,
a categoría e o lema ou pseudónimo do
autor, e no interior os dados persoais, fo-
tocopia do documento de identidade. Os
traballos recolleranse na Casa da Cultura,
OMIX, avda. de San  Campio s/n, 15230

Outes (A Coruña). O prazo de presenta-
ción rematará o xoves 3 de abril de 2003.

CONCURSO DE CESTAS DE GRELOS
O Concello d`As Pontes organiza este
concurso, enmarcado dentro da Feira do
Grelo, que se celebrará este domingo 2.
Os grelos deberán estar presentados nun-
ha cesta (imprescindíbel), só se admitirá
un concursante por unidade familiar; que
deberá ter, como mínimo, 16 anos, acre-
ditado mediante o documento de identi-
dade. Ás 10 h. o xurado comezará a fa-
cer o reconto das cestas, despois non se
admitirán máis. As que cheguen a partir
desa hora poderán porse á venda, pero
non participar no concurso, que remata
ás 11 h., cando poderán porse á venda os
grelos non premiados. Os vendedores de
grelos non pagarán ningún imposto e os
donos das cestas admitidas a concurso
recibirán 10 euros para gastos de despra-
zamento. Establecense os seguintes pre-
mios en dúas categorías: unha pola cali-
dade do grelo, con tres premios: o pri-
meiro dotado con 300 euros; segundo de
240; e terceiro 180; ademáis de 3 accé-
sits de 60 euros. A outra categoría é a de
premios especiais: á cesta mellor adorna-
da e ao traballo máis enxebre, as dúas
cun primeiro premio de 300 euros; se-
gundo de 200; e terceiro de 100

POESÍA E NARRACIÓN
POR INTERNET
Nesta edición o certame, baixo o lema
Temos un Parlamento, temos unha lin-
gua, convocado polo Parlamento de Ga-
liza e a Consellería de Educación, pre-
tende que o alumnado de primaria e se-
cundaria acaden un mellor coñecemento
do labor desenvolto pola primeira insti-
tución do noso país. Poderán participar
as crianzas de ensino primario e secun-
dario, a través dos seus centros, con tra-
ballos de narración e poesía en lingua ga-
lega. A extensión máxima da narración
será de 5 folios; 120 versos, para o caso
da poesía. Para primaria haberá un Pre-
mio InterGalicia, dotado con 150 euros;
un segundo con 90; e o terceiro con 60;
ademáis dun lote de publicacións e tro-
feo para todos eles. Para secundaria, o
Premio InterGalicia estará dotado con
300 euros, o segundo con 150; e o ter-
ceiro con 60, todos eles acompañados,
tamén, dun lote de publicacións e trofeo.
O ensinate que avale cada un dos traba-
llos premiados, o mesmo que o centro ao

que pertenza, recibirá cadanseu lote de
publicacións e diploma acreditativo da
obtención do premio por parte do alum-
no. Os traballos serán remitidos polo
centro de ensino, exclusivamente por in-
ternet, a certame@galiciadixital.net, de-
bendo ir acompañados por unha folla cos
datos dos participantes e o aval dun pro-
fesor. Os arquivos enviados deben estar
en formato texto, sen compresión de da-
tos. O prazo remata o 1 de maio de 2003.

BRIGADISTAS PARABRASIL E
NICARAGUA
Amarante prepara brigadistas para visi-
tar estes dous países. Xanela Aberta ao
Suré un programa de formación e sen-
sibilización co que se pretende achegar a
realidade do Sur á nosa sociedade, e for-
mar persoas que participen, activamen-
te, no campo da solidariedade e pola
transformación do, inxusto, modelo de
relacións Norte-Sur. Xanela quere infor-
mar sobre o actual sistema de reparto da
riqueza no mundo e posíbeis alternati-
vas, sensibilizar a cerca das diversas for-
mas de cooperación entre os pobos, e
participar en visitas a proxectos de de-
senvolvemento. Os contidos estrutúran-
se nunha xornada para informar e deba-
ter sobre a situación destas sociedades e
os motivos para viaxar; un seminario de
formación no que se coñecen as organi-
zacións do Sur e se traballa en equipo;
estadía dun mes nun proxecto de desen-
volvemento; e á volta da viaxe avalia-
ción da experiencia e organización dun-
ha conferencia divulgativa por persoa. A
data de inscripción remata o 10 de mar-
zo. A xornada de información será o 15
de marzo; o seminario o 26 e 27 de abril;
a viaxe en xullo ou agosto; e a xornada
de avaliación o 13 de setembro. O custo
é de 6 euros para desempregados e 12
para traballadores activos. Máis infor-
mación nos telf. 986 848 159 / 986 861
445, ou en ongamarante@mixmail.com.

PORTA ABERTA
A Asociación de Antigos Alumnos da
EOI de Vigo convocan dous concursos: o
de Fotografía, que terá como tema o
mar, sendo preciso que os traballos sexan
inéditos e orixinais, e que os seus autores
non sexan profesionais. Presentanranse 4
fotografías cun tamaño mínimo de 15x20
cm, sendo avaliada, especialmente, a ori-
xinalidade. Adata límite de presentación é
o 30 de abril de 2003. Os traballos presen-

taranse no local da asociación facendo
constar os seguintes datos: IV Concurso
de Fotografía O Mar Asociación antigos
alumnos da EOI “Porta Aberta”, Martinez
Garrido 17 36205, Vigo e o pseudónimo.
Dentro do sobre, introducirase outro máis
pequeno co pseudónimo no exterior e cos
datos persoais no interior. Os traballos ex-
poranse, entre o 5 e o 22 de maio, e con-
cederase un primeiro premio de 120 euros
e un segundo de 60. O outro concurso é o
Literario de Narrativa, que terá como
tema O erro humano como causa dun
desastre.Os traballos, inéditos e orixi-
nais, presentaranse en galego, mecano-
grafados a duplo espacio e por unha soa
cara, e cunha extensión máxima de 15 fo-
lios. Adata límite de presentación dos tra-
ballos é o 30 de abril. O sistema de entre-
ga é o mesmo que no concurso anterior,
cambiando a primeira parte por: III con-
curso literario de narrativa O erro huma-
no como causa dun desastre, contando
cos mesmos premios.

CURSOS DAC.V.C.
DE VALADARES
Esta asociación viguesa organiza, para
os vindeiros meses, os seguintes: Ini-
ciación á fotografía, para todas as ida-
des, de marzo a xullo deste ano, impar-
tido por Alberto Costas Barreiro (fotó-
grafo profesional); os prezos para os so-
cios será de 11 euros e para os non so-
cios de 17; o luns de 21 h. a 22:30 ou
mércores de 11:30 a 13 h. ou de 21 h. a
22:30. Aprende guitarra (eléctrica e
acústica), baixo eléctrico; a elexir
blues, funk, rock, heavy e new metal;
impartido por Daniel Figueroa Tronco-
so,de luns a venres (entre as 11 h. e as
14 h.), unha hora e media semanal, dé-
bese posuir instrumento e os prezos pa-
ra socios son de 36 euros e para non se-
xan 42 O ultimo curso ofertado é o de
Clases de piano, orientadas para crian-
zas e adultos (iniciación, grao elemental
e grao medio), que comezarán o sábado
8; clases individuais, facendose algunha
colectiva cada certo tempo; impartiráo
África Álvarez Outerelo (profesora su-
perior de piano); os horarios a escoller
serían os venres de 19 h. a 21 h. e os sá-
bados de 10 h. a 13 h.; según a idade e
nivel do alumnado a duración das clases
abalará de 30 minutos a unha hora. Máis
información na secretaría do C.V.C. de
Valadares (en horario de oficina) ou no
teléfono 986 467 053.♦
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Arte civil,
maxicismos,
espacios de

fronteira é o
que oferece

a mostra
que se

encontra no
Auditorio de

Galicia en
SANTIAGO.

Nunca Máis
e Burla
Negra
estarán na
sala Nasa
de
SANTIAGO
do xoves
27 ao
domingo 2.
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expoñen as súas fotografías
na Casa das Artesbaixo es-
te denominador común.

ARTURO CIFUENTES
O Club Financieiro vai
acoller, ata o 28 de febrei-
ro unha 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.
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.

J.A. HERNÁNDEZ-DÍEZ
Artista venezolano que toma
elementos de a cotío para xe-
nerar novas estruturas de
pensamento que nos permi-
tan reflexionar, con ironía e
humor, sobre a sociedade de
consumo, por exemplo as fo-
tografías con nomes de filó-
sofos. Seguindo nesa liña de
transpoñer os conceptos pre-
senta, na galeria Ad Hoc,a
mostra Favoritos, integrada
polos traballos basados en
arquivos musicais en forma-
to mp3. Ata o 15 de marzo.

COLECTIVA
L. Portela, Xavier Ríos,
Manolo Pizcueta, Álex
Calvo e Agustín Bastón

colgan as súas pinturas na
galería DUA2 ata o 28 de
febreiro.

JOSÉ DEGUIMARÃES
O máis internacional e con-
sagrado artista portugués
presenta a súa primeira mos-
tra retrospectiva no noso pa-
ís. A frescura, inxenuidade
dos seus cadros está presente
en centos de museos de todo
o mundo e as súas esculturas
urbanas engalanan cidades
de todos os continentes. A
mostra recolle 54 obras entre
pinturas, esculturas, collages
e debuxos que abranxen un
percorrido completo pola tra-
xectoria deste trascendental
artista. Na sala de exposi-
cións do C.C. Caixanovaata
o 2 de marzo.

O FEMININO NA
PINTURA GALEGA
A visión da muller a través
da pintura galega na gale-
ría 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.

■ LEITURAS

LONGA NOITE DE PEDRA
Edición facsímile conme-
morativa do 40 aniversario
da primeira edición deste li-
bro de Celso Emilio Fe-
rreiro, que se presentará, o
vernes 28 no Salón de Actos
do MARCO ás 20 horas, coa
intervención de Antonio
Rodríguez, Manuel Bra-
gadoe Carlos G. Príncipe.

■ MÚSICA

BELADONA
Este grupo folc vai estar o
xoves 27 na sala Ensanche
(Igrexa Santiago 1) das
22:30 h. en diante.

ORQUESTRASINFÓNICA
DE GALICIA
Estará no C.C. Caixanova
este xoves 27  baixo a batu-
ta de James Judd, acompa-
ñados pola mezzosoprano
Renée Morlok; interpreta-
rán obras de Valero, Berns-
tein e Beethoven.

■ TEATRO

FESTIVAL
ALTERNATIVO
Durante o mes de febreiro te-
rá lugar este festival no Audi-
torio do Concello. Montaxes
realizadas fóra dos cánones
convencionais para lle dar
paso á experimentación.
Mundopolski é a obra que a
compañía  bilbaina Fábrica
de Teatro Imaginario vai
representar o venres 28. A
compañía catalana Teatre de
l’Essenciaestará o venres 7
coa obra In Vitro . As entra-
das custan 5 euros.

VVilalbailalba
■ ACTOS

ENTROIDO
Este venres 28 haberá un
espectáculo de animación
infantil que incluirá un des-
file típico con comparsas e
disfraces e ao son da músi-
ca de charangas.

■ EXPOSICIÓNS

CARME CABANEIRO
Do venres 7 e ata o 21 de
marzo, na Casa da Cultura,
poderemos ver unha mostra
de debuxos artísticos desta
mestra amadora da arte.

■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELASII
O sábado 1 ás 21 h. podere-
mos ver esta obra no audito-
rio Carmen Estévezda man
de Fulano, Mengano e Ci-
tano. Parodia dun programa
da Televisión de Jalissiae do
programa de maior audiencia
Tvjá. Entrada a 1,20 euros.

VVilagarilagarcíacía
■ ACTOS

CONCURSO
INTERNACIONAL
DA CAMELIA
Entre o sábado 1 e o do-
mingo 2, terá lugar este
concurso-exposición da ca-
melia na sala de exposi-
cións Antón Rivas Briones.

BragaBraga
■ CINEMA

OS FILMES
QUE EU NÃO VI
Ciclo que está a se desenvol-
ver no Espaço Alternativo PT
e ofrécenos a oportunidade
de ver fitas como Deux-
Duas, dirixida por Werner
Schroeter,que narra as exis-
tencias entrecruzadas e para-
lelas dunha nai e das súas fi-

llas xémeas separadas ao na-
cer, este xoves 27 de febreiro.
A inglesa e o duque(Eric
Rohmer) vai ser proxectada
entre o 28 de febreiro e o 6 de
marzo e narra a historia dun-
ha bela aristrócrata inglesa,
que vive na Francia da Revo-
lución, e a súa tempestuosa
relación co Duque de Orle-
áns. O venres 7 e sábado 8
poderemos ver Para a miña
irmá (Catherine Breillat) na
que o  mundo é visto desde a
perspectiva de Anaïs, unha
nena de 12 anos. As proxec-
cións son ás 21:45 h.

■ EXPOSICIÓNS

REALIDADES
Paulo Bonito titula deste
xeito á mostra de pintura

que, ata o 30 de marzo, pode
ser visitada no Espaço Alter-
nativo PT. Son traballos rea-
lizados en 2001-02 nos que a
expresión levou un estudio
de interactividade con varias
luces, en torno a situacións
máis ou menos 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 robotiza-
dos, sobre hábitos de vida e
adaptacións ao meio destes
animais. Un conxunto de 18
modelos, case todos agrupa-
dos en escenas e elaborados
de acordo con as maís recen-
tes informacións, acompaña-
dos por unha exposición de
fóseis de dinosaurios carní-
voros. No Museu Nacional
de História Natural(Rúa da
Escola Politécnica 58) ata o
18 de maio. Máis informa-
ción en www.mnhn.ul.pt.♦

GULÁNS
www.gulans.com

Páxina electrónica da parroquia pontea-
reá de Guláns. Conta con ampla informa-
ción sobre os grupos musicais locais, así
como sobre a banda Unión de Guláns.
Tamén inclúe datos dobre o val no que
está e outros aspectos interesantes.♦
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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

III edición da Festa da Vincha, pos-
tre que noutros lugares fan co ban-
dullo, neste concello da Terra de
Montes, que se celebrará este sába-
do 1 a partir das 12 no adro da Igre-
xa. Ademais do concurso de Vin-
chas, haberá unha exposición foto-
gráfica sobre o Entroido; exposi-
ción e obradoiro de cestaría tra-
dicional asi como dos traballos do

liño; comida enxebre, acompañada
de viños e licores do país, degusta-
ción dos doces propios destas da-
tas, e as actuacións musicais de Os
Abrentes,de Cerdedo, e Xirando-
la, de Silleda. A organización, a
Asociación de Mulleres Espadelae
o Concello, en previsión dunha ma-
la climatoloxía habilitará unha gran
carpa. Anímate e vai con disfraz!♦

Festa da Festa da VVincha en Cerdedoincha en Cerdedo

O grupo folc
Beladona
tocará na

sala
Ensanche de

VIGO este
xoves 27.

Andrea
Costas
mostra as
súas fotos,
que titula
Formas de
ser, na
Fundación
Laxeiro
de VIGO.



M.V.
Os EE UU perseguen o terro-
rismo, pero protexen os que po-
ñen bombas en Cuba. É o que
se deduce dos testemuños de
Roberto González, avogado cu-
bano que estes días está a dar a
coñecer en Europa a situación
de varios axentes antiterroris-
tas cubanos, presos nos EE UU,
un caso silenciado polos medios
de comunicación daquel país.

¿Desde cando e porque están
detidos nos EE UU os seus cin-
co compatriotas?

Desde setembro do 98. Gerar-
do Hernández foi castigado con
dúas cadeas perpetuas, Antonio
Guerrero e Ramón Labañino con
unha, Fernando González ten unha
pena de 19 anos e René González,
que é meu irmán, unha de quince.
Eles estaban infiltrados en grupos
terroristas de Miami como Alfa
66, pero non son espías, porque,
como declararon tres militares
norteamericanos no xuízo, non po-
suían ningunha información que
afectase á seguridade nacional dos
EE UU. O que facían era seguir-
lles os pasos aos terroristas que en
1996 e 1997 colocaron dez bom-
bas en centros turísticos de Cuba,
a última das cales causou a morte
dun turista italiano. O máis signifi-
cativo do caso é que én xuño de
1998 as autoridades cubanas pro-
porcionáronlle ao FBI informa-
ción sobre os autores dos atenta-
dos. Tres meses despois detiveron,
non os terroristas, senón os axen-
tes cubanos. A Gerardo tamén o
acusaron de implicación no derri-
bo das avionetas de Hermanos al
rescate[grupo formado por exilia-
dos cubanos] en 1996, aínda que el
non tivo ningunha participación
nese suceso. Foi o Goberno cuba-

no o que dixo que se esas avione-
tas volvían entrar no seu espacio
aéreo serían derribadas.

¿Houbo algunha irregula-
ridade no xuízo?

A primeira, que o xuízo se ce-
lebrou en Miami, unha comuni-
dade na que se queimaron pneu-
máticos e bandeiras norteameri-
canas para evitar que un fillo vol-
vese co seu pai [refírese ao caso
Elián]. A lei norteamericana di
que o xurado debe ser imparcial e
este non o era. O que sucede en
Miami é algo especial. A defensa,
por exemplo, chamou a declarar
un membro de Alfa 66, Orlando
Suárez, que entrou na sala, decla-
rou que adestrara a persoas que
ían practicar accións armadas en

Cuba, e volveu marchar tan cam-
pante. Outro, Rodolfo Frometa,
xefe dos comandos F-4, unha es-
cisión de Alfa 66, declarou no
xuízo que lle parecía ben que un
ómnibus de turistas estoupase na
Habana porque o turismo estaba a
beneficiar ao goberno de Cuba.
Tamén recoñeceu ter mercado el
mesmo un lanzafoguetes stingere
varios explosivos, material que ía
utilizar para disparar contra unha
instalación turística desde unha
embarcación e despois, cando
chegara o helicóptero de salva-
mento, derribalo. Cando estaba a
comprar o armamento foi detido
polo FBI. A fiscalía de Florida fí-
xolle a oferta de condena dun ano
de reclusión domiciliaria, men-

tres que Fernando González, o
axente cubano que o vixiaba, foi
condenado a 19 anos. 

Os cinco condenados eran
axentes do Goberno. ¿Non é
excesivo que en Cuba os consi-
deren heroes?

Foron declarados heroes en
Cuba, non por seren axentes, senón
por teren pasado 17 meses incomu-
nicados en celas de illamento, co-
mo denunciou Amnistía Interna-
cional. Apresión ía destinada a que
recoñecesen o delito de espionaxe
e conspiración contra os EE UU, a
cambio de penas moi leves. A Re-
né, que naceu nos EE UU, dixé-
ronlle, un mes antes de empezar o
xuízo, que se non recoñecía o deli-
to de conspiración a súa muller se-
ría deportada a Cuba cunha filla
dun ano. René non cedeu, ningún
deles cedeu. Se o tivesen feito, o
Goberno norteamericano tería ar-
gumentos para acusar directamen-
te a Cuba de conspirar contra a se-
guridade nacional e polo tanto ar-
gumentos para levar a cabo hipoté-
ticas accións contra a illa. Por iso
son considerados heroes. 

O goberno dos EEUU está a
punto de comezar unha guerra
coa desculpa de frear o terroris-
mo, fala de accións preventivas e
mesmo de licencia para que os
seus axentes no exterior cometan
atentados. ¿Que opina vostede?

Que a súa doutrina é contra-
ditoria. Mire o que di unha das
sentencias contra os axentes cu-
banos: “Os actos terroristas que
se cometen contra persoas ino-
centes, xa seña nos EE UU ou
Cuba, Israel ou Xordania, Irlan-
da do Norte ou a India, son actos
nefastos e ilícitos; pero os actos
terroristas doutros non xustifican
a conduta impropia e ilegal deste
ou calquer outro acusado”.♦

Nº 1.071
Do 27 de febreiro
ao 5 de marzo
de 2003 Moitos dos galegos

presentes na mobili-
zación madrileña

non fixeron máis que perco-
rrer, aínda que probabelmen-
te sen sabelo, as pegadas dos
seus avós. Da Estación do

Norte, pasando pola Porta do
Sol, ían as columnas de mo-
zos, ulindo a sude, co fouci-
ño ao lombo, cara á estación
de Atocha, onde moitos deles
collían outro tren para o sur.
Os segadores eran saudados

con burlas (“zumbas” e “do-
naires”) polos madrileños. Se
días pasados, o da Coruña foi
un acto de desagravio ao
éxodo americano, este foi ta-
mén, se cadra, unha homena-
xe aos seituradores.♦
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O caravel
de Nunca
Máis
FRAN ALONSO

Unha tarde, Rosa
Aneiros recibiu a
chamada dun xorna-

lista portugués. O home vi-
ña de entrevistarse na Co-
ruña cos voceiros de Nun-
ca Máis e, por casualidade,
lera na prensa unha infor-
mación que lle interesara
moito. A información fala-
ba de Resistencia, a arreba-
tadora novela de Rosa. O
xornalista, que regresaba a
Lisboa logo apreixar na
súa gravadora a alma liber-
taria de Nunca Máis, deci-
diu facer unha rápida para-
da en Compostela, condi-
cionado polo horario do
seu tren, para conversar
con Rosa Aneiros como
autora desa prodixiosa no-
vela capaz de transformar
unha historia de amor en
Portugal no paradigma do
espírito do 25 de Abril,
aquel fermoso soño de li-
berdade colectiva que en-
gaiolou ao pobo portugués. 

Cando o xornalista,
para non perder o tren, re-
matou apresurado a entre-
vista, botou a man á bolsa
de viaxe e sacou dela un
fermoso caravel vermello
que lle entregou a Rosa.
Rosa Aneiros, que esa
mesma tarde presentaba o
seu libro en Compostela,
acudiu co caravel verme-
llo na man, acompañado
da bandeira de Nunca
Máis, que lucía no peito. 

Aquel día, a casuali-
dade fixo que os símbolos
de dous soños colectivos,
de liberdade, de xustiza,
de dignidade, se xuntasen
nun acto literario. Porque
a estas alturas ningúen
pode negar que Nunca
Máis é o símbolo de to-
dos os galegos e galegas
que cremos imprescindi-
ble un cambio político;
que Nunca Máis é o noso
irreprimible desexo de li-
berdade, de aire fresco;
que Nunca Máis é a revo-
lución corporal da socie-
dade galega, a súa recon-
quista da dignidade, o ini-
cio dunha transición xa
imparable, o desexo com-
partido de que esta derei-
ta perversa e antidemo-
crática que nos goberna
se dilúa eternamente en-
tre a néboa petroleada do
mar. Por iso o 23 F (que
non é unha data calquera)
os galegos e galegas via-
xamos masivamente a
Madrid a conquistar o no-
so propio 25 de Abril.
Nunca Máis é un nervio
imparable, sensible, cívi-
co, paixonal, con ansias
de verdade. E o caravel
de Rosa Aneiros era, se-
guramente, un bico portu-
gués para Nunca Máis.
Esa é tamén unha verda-
deira historia de amor.♦

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
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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

Roberto González
‘Nos EE UU declaras ante un xuíz
que te dedicas a poñer bombas en Cuba e non pasa nada’

XAN CARBALLA




