
AÍNDA SE PODE EVITAR A GUERRA.
Este lema un pouco desesperado ou inxenuo, segundo se mire, cir-
cula polos corredores das Nacións Unidas. Algúns pronúnciano con
retranca, como Tony Blair e José María Aznar, que defenderon nos
seus respectivos parlamentos a doutrina da paz e a seguridade pe-
díndolle a Sadam Husein que pare a guerra. Pero Washington puxo
aínda máis complicado o seu requerimento. Agora non basta con de-
sarmarse e permitir que os inspectores peiteen o país; George Bush
esixe a renuncia do presidente do Irak ou invadirá o país. Os seus xe-
nerais quentan a boca anunciando 3.000 bombas intelixentes en só
48 horas. Xa non se atreven a falar de guerra limpa nin de danos co-
laterais. Só precisan dicirlles ás familias dos soldados que os seus
voltarán de contado, unha vez “mandado ao inferno” o inimigo.
Xustamente, o Papa e demais líderes eclesiásticos cristiáns estanlle
a lembrar ao presidente dos EE UU que Deus e o Diaño nada teñen
a ver nesta historia de homes e diñeiro. A outra xente que pretende
evitar a guerra busca apoios nese tute final que se vai celebrar no
Consello de Seguridade. Francia, Rusia, Alemaña, Siria e a China
non só puxan por impedir que millóns de persoas morran, perdan a
súa casa e a súa identidade. Eles saben que por riba de intereses par-
ticulares e quizais mesquiños, o que se decidirá en Nova York é o fu-
turo xeito de gobernar o mundo. De fondo fica o espírito que im-
pulsou a creación da ONU en 1945: evitar que as nacións teñan que
resolver os seus conflitos a bombazos, que ningún estado ou relixión
se crea no dereito de asoballar as outras. Ese ideal democrático, en
fin, que seica ten o copyright naquela Constitución dos EE UU que
tamén serve, seica, para lexitimar unha agresión unilateral. Tal e co-
mo dixo unha estudante norteamericano durante unha das manifes-
tacións pacifistas do pasado 5 de marzo, “non quero que o meu pa-
ís sexa responsábel de 3.000 11-S, un por cada bomba que caia”.♦
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Antón Losada
‘Vázquez e Touriño

repártense os papeis’
(Páx. 11)

Especial:
Cultura e muller

(Páx. 29 a 38)
1,75 euros

Recóllese neste libro unha mostra representativa da obra literaria
de Antón Avilés de Taramancos,
por unha das persoas que mellor
a coñece: a poeta e xornalista
Ana Romaní. Escolma da súa poesía,
pero tamén da súa narrativa,
complementada cun limiar
introductorio e biográfico.

Antón Aviles de Taramancos
Antoloxía

Limiar e escolma de Ana Romaní

Baredo: o crego condenado,
a parroquia dividida
(Páx. 18)

O centro de Pontevedra líbrase de Tafisa 
(Páx. 15)

Tres indixentes morren
nas rúas de Vigo nunha semana

(Páx. 16)

O antroido do
Prestige Así nos

mudou
a vida co

chapapote
Carautas de Bush

e Aznar e unha
bandeira de
Nunca Máis

nunha
das moitas

comparsas que
se fixeron eco

da polémica
do Prestige e

a guerra.
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Os padecementos das vacas sen rabo (Páx. 17)



Manuel García
Alcalde de Carnota

Para o alcalde de Carnota, Ma-
nuel García (BNG), desde hai
máis de tres meses, cando come-
zou a marea negra, “non hai sá-
bados nin domingos, todos os dí-
as son iguais, non houbo nin fes-
tas de Nadal”. A Manuel García e
en xeral a todos os funcionarios
do concello de Carnota o Presti-
ge si que lles cambiou a vida,
desde o 13 de novembro case non
hai tempo “para facer outra cou-
sa que dedicarse aos traballos re-
lativos á limpeza e á organiza-
ción do voluntariado para conse-
guir saír adiante e manter a salvo
os sectores productivos da vila”.
Só queda tempo “para reivindicar
diante da Xunta mellores disposi-
tivos contra a contaminación”.

Nos primeiros momentos,
Manuel García viviu “cunha an-
gustia horríbel o accidente do
Prestige porque reclamábamos
axuda da Administración e atopá-
bamos cun muro de burocracia
para conseguir limpar as man-
chas que ameazaban os princi-
pais bancos marisqueiros da zona
e a piscifactoría, onde había que
manter os 150 postos de traballo
que ten; había a posibilidade de
que a marea fose irreversíbel”.

As primeiras semanas foron
de “moita ansiedade porque ta-
mén había que mecanizar a lim-
peza. Había cinco mil toneladas
de un metro de grosor que había
que retirar nalgunhas praias e
non abondaba cos voluntarios”.

Tras eses primeiros momen-
tos, a intensidade da actividade
non se rebaixou. “Cando se rela-
xou a anguria –conta–, tivemos
outros problemas, relacionados
coas infraestructuras para acoller
á marea voluntaria, que precisaba
de todo tipo de intendencia, hou-
bo que mover toda a nosa capaci-
dade reivindicativa porque xa pa-
sara un mes e non había medios.

Por exemplo, no polideportivo,
que acollía a cincocentos volun-
tarios, non había máis que vinte
duchas. Tamén había que acondi-
cionalo con liteiras”.

A manutención foi outro dos
problemas cos que se tivo que
enfrontar o alcalde de Carnota.
“Ao primeiro fixérono os veci-
ños, as confrarías e o concello,
pero era unha situación explosi-
va, o voluntarismo non podía ser
eterno e reivindicamos da Xunta
esa manutención. Foi outro mo-
mento de moita tensión, pódese
dicir que a tensión foi unha das
características que cambiou a
miña vida nestes meses”.

A tensión e a dureza do tra-
ballo. “Foron e están a ser máis
de tres meses moi duros porque
vías, e ves, que as cousas podían
afundirse máis. Esta situación
que vivimos vai para longo e a
miña vida vai ter que continuar
na mesma liña. Dos oitenta e oi-
to puntos de actuación hai moi-
tos para os que non hai xente e
necesitamos dela para a limpeza,
sobre todo para as calas e as ro-
chas, xa que é un traballo polo
miúdo”, explica Manuel García.

Outro aspecto
que cambiou a vi-
da de Manuel
García foi a súa
relación coa xen-
te, con milleiros
de persoas. “Os
case setenta e cin-
co mil volunta-
rios, maioritaria-
mente galegos,
que pasaron por
Carnota nestes
tres meses longos,
déronos a sensa-
ción de que nunca
seremos capaces
de pagar esta dé-
beda con eles. Te-
mos memoria
abondo como pa-
ra saber que de
non ser polos vo-
luntarios non terí-
amos sido capa-

ces de afrontar esta situación”,
afirma o rexedor desta vila da
Costa da Morte.♦

Suso de Toro
Escritor
Para o escritor Suso de Toro, os
últimos meses da súa vida, e da
historia do país, constitúen “unha
verdadeira experiencia persoal,
aínda que non é unha experiencia
relacionada coas ideas, que non
cambiaron neste tempo aínda que
si revisei algúns puntos de vista,
sen que mudase o meu ideario”.

De Toro viviu desde a primei-
ra fila o accidente do Prestige e
no primeiro mes desde o acciden-
te centrou toda a súa vida en con-
tar o qué acontecía. “Nos primei-
ros días –afirma este escritor–,
había unha sensación de vacío,
era unha sensación de silencio en
todo. Cada día que pasaba víase
máis claro que a actividade da
Administración era consciente,
que negaba a catástrofe e que

pretendía ocultala aínda que sa-
bía que se producira e iso cum-
pría denuncialo en voz alta”.

Suso de Toro percibiu a si-
tuación como “extrema, por iso
cando comecei o meu traballo
escribindo artigos que me pediu
o periódico de Barcelona La
Vanguardia, sentín que o meu la-
bor era romper o silencio que ha-
bía sobre o que ocorría. Iso obri-
goume a unha implicación emo-
cional moi forte, a forzar os lími-
tes do xornalismo e da escrita na
prensa. Había que contalo e be-
rrarllo a todos. Tiña que estar
cargado desa emoción, todo ese
primeiro mes estaba cheo dunha
emoción colectiva, sentía que fa-
laba no nome do meu país”.

Como experiencia persoal,
para o escritor eses momentos
foron “excepcionais”. Suso de
Toro xa publicara máis de vinte
libros, pero cando reuniu o seu
traballo xornalístico sobre o
Prestige nun novo volume, reco-
ñece que “seguía emocionado e
cando fun presentar o libro, nos
actos de presentación custoume
verbalizar o que ocorrera sen
emocionarme”.

Tras un primeiro mes dunha
implicación emocional moi for-
te e dunha actividade frenética
ao escribir as crónicas para o ro-
tativo catalán, pasou a unha se-
gunda fase. “Anteriormente ti-
vera algunha relación coa Plata-
forma Nunca Máis e coa Burla
Negra, pero despois do primeiro
mes comecei a colaborar con es-
tas organizacións moito máis
estreitamente e iso afectou á mi-
ña imaxe, á consideración que
tiña do que debía ser un escri-
tor”, afirma.

Antes da crise do Prestige,
Suso de Toro consideraba que
un escritor “debía separar a per-
soa do personaxe, por iso estaba
o escritor dos óculos escuros, un
escritor que só debía ser coñeci-
do para os seguidores da litera-
tura pero non ser popular. Co
Prestige percibín que mudou to-
do e decidín disolverme no per-
sonaxe. O meu papel público ao
servicio de Nunca Máis foi unha
marea e tiven que aceptar que
era un personaxe público; é im-
posíbel comparecer en nome de
moitas persoas e non entregarse,
por iso o fixen”.

Na actualidade,
Suso de Toro aínda
non puido retornar
á escrita de fic-
ción, “a retirarme á
cámara silenciosa
na que se escribe,
porque para iso hai
que ter unha tran-
quilidade no espí-
rito e aínda estou a
dar ideas, a escri-
bir artigos, a con-
ceder entrevistas...
Confío que nos
próximos días po-
derei volver á vida
tranquila para ter
esa distancia da re-
alidade que te per-
mite escribir fic-
ción, para iso e para
poder ir asimilando
todo o vivido”.♦
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¡NUNCA M IS!

Os protagonistas falan do antes e o despois do naufraxio

Cómo cambiou a miña vida co Prestige
H. VIXANDE - A. EIRÉ - X. CARBALLA

Dunha forma ou doutra, son protagonistas dos últimos catro meses da historia do país. Viviron des-
de a primeira fila un acontecemento que cambiou Galiza pero que tamén mudou as súas vidas.
Algo que ocorreu entre milleiros de persoas, aínda que aquí escollemos uns poucos exemplos.
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X.M. González
A volta á militancia
Xosé Manuel González Pérez foi
relativamente coñecido nos anos
setenta pola súa participación no
Movemento Popular da Canción
Galega e, como tal, pola interven-
ción da súa voz en distintos mitins
do nacionalismo. Pero desde entón,
case nada se soubo del ata que vol-
veu á vida política ao incorporarse
á Plataforma Nunca Máis de Lugo.
“Nas manifestacións contra a LOU
vira que a apatía social empezaba a
desaparecer, pero con Nunca Máis
rebenta todo”, explica.

Xosé Manuel comezara a súa
actividade política nas folgas uni-
versitarias de 1972 e continuara
ata 1981. De 1974 a 1981 milita-
ra na UPG, pero foi expulsado da
ANPG cando unha escisión da
ANG e arredouse da política.
Agás un pequeno paréntese de ac-
tividade sindical truncado pola
excisión da CXTG a mediados
dos oitenta, Xosé Manuel perdera
calquera contacto coa política.
“Unicamente votaba”, aclara.

Pero o 13 de novembro nau-
fragou o Prestige e a vida mudou
para el. “Empecei a implicarme
xusto antes da cadea humana que
rodeou a muralla de Lugo o 20 de
decembro de 2002 e na organiza-
ción da cadea humana da Costa da
Morte do 17 de xaneiro, xa que ao
meu instituto tocoulle a coordina-
ción dos centros da cidade e a min
ser quen organizase todo”, conta.

“A incorporación á Plataforma
cambioume a vida, de repente, qui-
teille moi tempo aos meus fillos
para dedicarllo a Nunca Máis, le-
vamos cen días tolos e nin me de-
catei de que era inverno”, explica
este antigo militante, que considera
que “houbo un cambio de mentali-
dade, gustoume ver como afronta-
mos este desastre nacional con se-
mellante grao de optimismo”.♦

David Costas
Percebeiro
David Costas é percebeiro e desde
o catro de decembro voluntario nas
labores de recollida de fuel a flote.
A súa vida mudou dobremente,
primeiro porque quedou “sen facer
nada, sen traballo, cobrando un
subsidio” e segundo, porque “todo
é dedicarme ao voluntariado, de
aquí a casa e de casa cara aquí”.

Para David, o peor é “estar
sen facer nada. Mesmo cando es-
tudiaba, traballaba no mar no ve-
rán, de modo que nunca tiven va-
cacións ata agora, que me viñe-
ron tres meses de repente, sen
contar con eles”. Este percebeiro
preferiría saber cándo vai chegar
o tempo libre, “polo menos para
poder organizarme”.

De todos xeitos, David asegu-
ra que “tes a cabeza nisto, estás
preocupado e non estás para fes-
tas. De feito, nestes meses non
saín máis que tres veces pola noi-
te, unha en Reis, outra agora no
Entroido e outra que me levaron
uns amigos a unha festa en Pa-
drón. Cando fas vida normal, sa-
es de traballar e si que hai tempo
para festa, pero agora é distinto”.

Aínda que David deixou de
ter vida privada, na actividade
diaria asegura que está “alpori-
zado”, por iso, asegura “é mellor
ter algo que facer, por exemplo,
hoxe imos mover unha barreira
anticontaminación, polo menos
facemos algo, porque o peor de
todo é estar sen facer nada, estar
aburrido, estar sen facer nada é
malísimo, perdes moita alegría”.

Respecto a futuros cambios
na súa vida, é escéptico. “A ver
cándo traballamos os do percebe,
aínda que creo que isto vai para
longo, seguro que nin sequera
vai ser no verán. Outros sectores,
sen embargo, comezan a traba-
llar agora”, asegura.♦

Anxo Pérez
Efectos navais
Desde o primeiro momento, Anxo
Pérez foi consciente da que se lle vi-
ña enriba. Anxo dirixe o departa-
mento comercial de Ibericamar, S.L.,
unha compañía dedicada á venda de
efectos navais para os barcos de pes-
ca. Como tal, viu como “as vendas
caían en picado, perdemos un 80%
do negocio nestes tres meses”.

A súa empresa montouse hai
tres anos. Os primeiros, como é
lóxico, foron de consolidación,
pero Anxo considera que “xa es-
tabamos bastante ben situados.
Abríramos con perspectivas e xa
contabamos cunha moi boa car-
teira de clientes, pero o Prestige
rompeunos todas as previsións”.

Aínda que descenderon as ven-
das, a súa empresa aínda non redu-
ciu persoal. “Non sabemos se imos
ter que facelo –indica–, a verdade é
que temos pedidos financiados que
hai que vendelos rápido para poder
pagar os provedores, aínda que de
momento non hai que suspender os
pagamentos”.

As empresas de efectos navais
padecen a crise do Prestige con
máis intensidade que outras. “Nós
vendemos á industria de pesca e
se non hai pesca porque está
prohibida ou porque se suspendeu
a actividade, non nos compran na-
da –explica Anxo–. Sucesos como
este afectan a todos os sectores
nunha vila mariñeira, a xente dei-
xa de tomar cafés e só adquire
productos de primeira necesidade,
pero no noso caso ademais deixa
de comprarnos porque nin seque-
ra precisa dos nosos productos pa-
ra comezar a actividade”.

Anxo ve o futuro incerto, “to-
do dependerá de cándo e cómo
comece a pesca, parece que só
van a abrir determinadas zonas,
entón é difícil que invistan moi-
tos cartos en efectos navais”.♦

Isaac Xestido
Fillo de bateeiro
Aínda que só ten nove anos, Isa-
ac Xestido decatouse moi cedo
de que a crise do Prestige ía cam-
biar as cousas na súa casa. “O
barco partiuse e verteu fuel por
toda a costa e a miña familia foi
unha das afectadas porque o meu
pai é mariñeiro, traballa nunha
batea. O problema é que prohi-
biron a recollida do mexillón e
non podía ir traballar”, explica.

Ademais, a nai de Isaac tamén
perdeu o posto de traballo cando
sucedeu o naufraxio do petrolei-
ro, de xeito que os primeiros días
da catástrofe foron especialmente
duros para el: nunca antes a súa
familia vivira unha situación
igual. “Acábase o mundo”, díxo-
lle á súa nai nos primeiros días do
accidente, ao comprobar que os
seus pais estaban no paro.

Aínda que a situación da súa
familia é dramática, sabe que non
é un caso illado, que hai máis per-
soas afectadas coma el. “Teño
cinco amigos aos que lles pasa o
mesmo ca min, os seus pais ta-
mén quedaron no paro por culpa
do Prestige e eles están tan preo-
cupados coma min”, explica.

Este rapaz de Cangas do Mo-
rrazo que cursa o cuarto curso da
Educación Primaria tamén ve con
incerteza o futuro. “Gustaríame sa-
ber cándo se acabará isto para que o
meu pai poda volver a traballar”, di.

A nai de Isaac esfórzase en
facerlle entender qué acontece,
ela explícalle que “isto afecta a
todo o mundo nun sitio como es-
te, aínda que ás veces a xente
non quere ver que todos perde-
mos porque a economía duns e
doutros está relacionada, se non
hai diñeiro non o hai para nin-
guén. O que acontece é que hai
xente maior que ten a pensión
asegurada e non ve máis aló”.♦

Teresa Xalda
Peixeira
Para Teresa Xalda as cousas non
só mudaron co Prestige, senón
que agarda que cambien máis e
que a situación empeore nos pró-
ximos tempos “porque a xente
notará a falta de cartos cando co-
mece a actividade pesqueira e ce-
sen as subvencións, que están a
dar unha imaxe de que as cousas
non van tan mal, cando si o van”.

Teresa Xalda ten un posto de
venda de peixe na praza de abastos
de Cangas e notou en propia carne
a crise provocada polo Prestige.
“Eu tiña peixe azul sobre todo e ti-
ven que pasarme ao peixe branco
porque non hai doutro”, explica.

A situación de Teresa é espe-
cial. Ten setenta e catro anos e le-
va cincuenta vendendo peixe.
“Tiña unha pensión do meu home
pero quitáronma por traballar, por
iso teño que seguir a vender pei-
xe, iso que levo moitos anos pa-
gando como autónoma”, conta.

Para Teresa “o peor está por
vir” porque a crise “vai agudi-
zarse”. Ela sempre notou algo de
crise nos invernos, pero matiza
que “esta vez as cousas son moi-
to peores, non é que non teña
peixe azul para vender, é que a
xente non vén mercar porque
non ten cartos para gastar”.

Teresa está entre as persoas
que non se beneficiaron das axu-
das dadas pola Xunta e o Estado,
algo polo que está contrariada.
“Para algúns foi unha ganga, hai
sectores que cobraron demasia-
dos cartos, non vou dicir quen
para non andar con polémicas,
pero houbo outros sectores, co-
ma nós, as peixeiras, para os que
non houbo nada, cando queda-
mos moi afectados”, protesta
diante doutras vendedoras da
praza de abastos que manifestan
a mesma opinión que ela.♦

Manuel Gorrita
Transportista
O transportista Manuel Gorrita
viu cómo se paralizada a súa ac-
tividade a conta do accidente do
Prestige. “Fallou o peixe para as
prazas e agora está máis caro,
por iso se antes ía co camión
cheo, agora vai pola metade”,
explica.

A consecuencia do descenso
na actividade é económica. “Ao
traer menos, gañas menos”, di. El
é outro dos que se senten discri-
minados polas decisións do Go-

berno de subvencionar a só unha
parte dos afectados. “Non recibín
ningunha subvención. Só se bene-
ficiaron os do mar e eu tamén tra-
ballo no mar, para o caso, aínda
que o Goberno non queira velo
para así non pagar a moita xente e
aforrar moitos cartos”, protesta.

Manuel non ve unha recupe-
ración da actividade a curto pra-
zo. “Isto segue igual que ao prin-
cipio de afundirse o barco, eu non
vin que mellorase nada e non creo
que vaia facelo nos próximos
tempos. Haberá que ver qué pasa
cando abran a veda, a ver si é ver-
dade que hai peixe en condicións
para vender. O que tiñan que fa-

cer é botarlle cemento ao Prestige
para que deixe de verter fuel, se-
nón, non vai cambiar nada e se-
guiremos nas mesmas”, afirma.

Este transportista vigués ten
muller e cinco fillos que manter,
unha situación que lle obriga a
conter moito os gastos, sobre to-
do desde que hai tres meses co-
mezou a crise provocada polo
afundimento do Prestige. “Ímolo
levando, sorte que o camión é
meu e xa está pago, porque no
caso contrario non sei se conse-
guiría saír adiante sen endebe-
darme”, afirma mentres tira dun-
ha caixa de peixe fresco que vén
de descargar do seu camión.♦



As desgracias modelan o carácter das per-
soas e dos pobos, non hai dúbida de que o
naufraxio e o afundimento do “Prestige”
foi catástrofe con consecuencias que aín-
da descoñecemos. Mais a resposta da so-
ciedade galega a unha administración in-
competente e irresponsábel, o movemento
creado ao redor de “Nunca máis”, é o
máis fermoso e valioso que nos ten oco-
rrido quizais en séculos. 

“Nunca máis” é de toda a sociedade
galega, é un espacio central compartido
por persoas de distintas ideas políticas,
polos que falan galego e polos que falan
castelán, pola xente da aldea e pola da ci-
dade. “Nunca máis” é o novo espacio cen-
tral no que nos recoñecemos todos. Cando
as autoridades están absolutamente des-
prestixiadas, é a referencia común que nos
queda aos cidadáns galegos, e ten a maior
autoridade moral para nosoutros. A cadu-
ca Galicia sometida, provinciana, está es-
gazada en farrapos e prefigúrase na xente
un novo país, Galiza, a nacionalidade que
a propia constitución española recoñece,
un espacio que ata hoxe non fomos quen a
encher. A manifestación en Madrid foi un-
ha presentación en sociedade, unha mos-
tra de vigor dun país renacido que sor-
prendeu a todos os observadores políticos.  

“Nunca máis”, como plataforma cidadá
non ten unha definición ideolóxica nin debe
tela, debe conservar o seu carácter de ferra-
menta útil para defender os intereses da cos-
ta e de todo o país ante esta administración
tan raposa. E debe seguir a ser práctica, con-
creta e se a administración o permitise, dia-
logante.  Con todo, ten un contido implícito
fortísimo e claro, é a resposta que salvou a
nosa dignidade, tanto a dignidade persoal de
cada un de nós como a dignidade colectiva.
Este dobre carácter penso que é a chave pa-
ra comprendermos o presente e o futuro in-
mediato.  Este desastre provocou unha ca-
tarse emocional e o cataclismo das ideas nas
que se asentaba a conciencia dos galegos e
galegas, logo da resposta cívica desde a ma-
nifestación do histórico día 1 de Decembro
do 2002 en Compostela..., todo este proceso
vivido por nós desde hai tres meses fundou
dúas cousas: cidadáns e unha nación. 

■ E ISTO VAI SER O FUTURO , desde ago-
ra todas as forzas políticas que aspiren a
expresar a esta sociedade deberán ter en
conta que se dirixen a cidadáns esixentes, e
maliciados desta política de mentiras, e ta-
mén terán que dicirlle a este país de que
modo van defender os seus intereses colec-
tivos. Tanto as forzas da oposición como o
partido que actualmente ocupa a adminis-
tración. A crise aberta precisamente no PP
ten a ver con isto último, hai un sector,
chamémoslle o “cuiñista”, que pretende
expresar o punto de vista dos veciños da
súa circunscripción. Aínda que, basándose
na cultura caciquil, non os trata como cida-
dáns libres e ten unha idea da Galiza como
unha rexión española encollida e rústica. 

E as forzas da oposición, que á fin,
desde as mocións de censura,  explicita-
ron o seu propósito de ofrecerlle unha al-
ternativa clara de recambio político á so-
ciedade, tamén teñen de tirar leccións do
cambio habido: este país é outro. Antes de
nada unha evidencia, socialistas e na-
cionalistas, sobre todo o BNG, son numé-
ricamente ridículos, non son aínda forzas

con implantación social, con base numéri-
ca suficiente. E esta falta de raíces, sobre
todo para o BNG, conduce a que se reciba
pouco “feed back” da sociedade, conduce
a vivir nun mundo ideolóxico aparte for-
mado por militantes moi unificados ideo-
lóxicamente, e moi distantes da cidadanía.
Os partidos que gobernan e que conducen
procesos sociais precisan ter unha implan-
tación ampla; unha organización reducida
está condenada a ficar cada vez máis apar-
tada da sociedade e a sectarizarse. 

Os socialistas, logo de ter abdicado du-
rante anos de facer
oposición ao Partido
Popular, de terlle per-
mitido reinar, teñen á
fin un secretario e can-
didato que pretende
cumprir o seu papel so-
cial. A executiva de
Touriño ten demostra-
do que sabe ser oposi-
ción e que pretende un
relevo na administra-
ción, e iso é o que a so-
ciedade precisa saber,
que hai alternativas e
non está condenada eternamente a soportar
estes ineptos e mentireiros. Non hai dúbida
de que os socialistas teñen dentro un grave
problema, Vázquez, que a sociedade perce-
be con desconcerto e que a todos nos fai pre-
guntar, ¿que lealdade vai ter no futuro o que
agora traballa contra o seu partido?, ¿que fa-
rán os deputados “de Vázquez” na hora de
votar no novo Parlamento un goberno de
coalición? Mentres non o dean aclarado non
aparecerán como unha alternativa fiábel, ca-
paz de gobernar e compartir goberno. 

Tamén, e sobre todo, é o nacionalismo o
que debe tirar leccións e analisar con humil-
dade os cambios habidos na nosa sociedade.
Os cidadáns queren un cambio claramente,
precisan unha nova administración que os
respecte e que sexa dinámica e nos dea aire
a todos, na vida social, na economía, na cul-
tura..., mais agora han ser máis atentos e crí-
ticos que nunca. Por outra banda agora non
se trata de votar a un partido para que faga
oposición, os cidadáns agora queren votar
un novo goberno. Para o nacionalismo pa-
sou o tempo das ambigüidades e de envol-
verse en saios ideolóxicos que lexitiman an-
te unha militancia fervorosa. Para que a so-

ciedade lle confíe a administración quere ter
claras as súas intencións.

Penso que é importante que o BNG ex-
poña a súa concepción da nación galega, a
súa idea de España e as súas propostas po-
líticas con toda a sinceridade. E toda a sin-
ceridade aínda será pouca dada a ambigüi-
dade, a indefinición anterior e tamén as
campañas insidiosas para facer sospeitosos
os nacionalismos alternativos ao naciona-
lismo español. Esta é unha fase histórica de
transformación profunda, mais penso que o
que todos temos por diante, e o que a socie-

dade precisa,  non é re-
alizar un programa na-
cionalista senón ter un
goberno dos cidadáns e
autocentrado, ou sexa
nacional. 

E penso que, sen
renunciar ao contido
político do programa
nacionalista que aspira
a concretar a Galiza
como unha nación na
Historia, o nacionalis-
mo pode debuxarlle á
cidadanía o que pro-

pón. E se o Estatuto de autonomía e a mes-
ma Constitución, con todas as limitacións
históricas que efectivamente teñen, son
instrumentos útiles, e aínda sen aproveitar,
para autogobernarnos... pois dicilo. Dicir
claramente que, con independencia do que
se teña opinado noutros momentos, consi-
dera que ese é o marco no que se aspira a
facer política nestes próximos anos. E non
ocultar tampouco que as leis son para ser-
vir os cidadáns, e non ao revés, e que lexí-
timamente, xa desde hoxe, espera poder
modificar esas mesmas leis. Unha posición
clara e sen reservas. 

■ A PEDRA DE TOQUE DA LINGUA . E se-
ría moi conveniente baixar da ideoloxía á
política no tema da lingua, pois no plano da
ideoloxía as custións son todas irresolubeis.
A lingua galega debe saír do plano da ideo-
loxía para poder ser tratada no debate polí-
tico e para que sexa de modo efectivo un
ben común, e non unha pedra de conflictos,
debe ser situada nun campo común central
compartido por todas as forzas políticas;
como en Cataluña. Débese comprender que
ata hoxe toda a política da lingua ten sido a

través do conflicto e que iso non pode ser,
evita a súa normalización histórica. 

Dos populares pouco podemos agardar
vista a súa irresponsabilidade neste eido du-
rante tantos anos de autonomía, toda a si-
tuación da lingua e a ideoloxía que a envol-
ve, incluso os protagonistas, están marca-
dos por estes anos de reinado da dereita de
AP-PP. Dos socialistas agardamos que si-
gan madurecendo, arraizando na sociedade
e transformándose nunha organización
efectivamente nacional, como a catalana, e
que olla o mundo desde a Galiza, nese pro-
ceso terán de revisar o seu compromiso coa
lingua, que agora é meramente formal e que
non se basea nun convencemento. E dos na-
cionalistas é imprescindíbel que aclaren a
súa actitude, o tema da lingua é unha pedra
de toque para o BNG na hora de gobernar,
ou sexa gobernar para todos.  O tema da lin-
gua non é so  un tema social, é antes de na-
da un tema individual e íntimo, cada un de
nós temos unha historia familiar, persoal en
relación coa lingua, linguas. 

Ata agora a situación obligou ao na-
cionalismo galego a ser resistencialista me-
ramente, a expectativa agora é cogobernar.
Dun modo ou doutro deben recoñecer a re-
alidade existente e facelo ver á sociedade.
Os cidadáns castelánfalantes deben saber
que poden agardar do BNG, deben oír o re-
coñecemento de que cidadáns galegos so-
mos todos, todas, con independencia do
que falemos. Como non se lle debe tam-
pouco ocultar que, paralelamente a esa rea-
lidade persoal de tantos cidadáns e a esa re-
alidade social da existencia de dúas linguas,
preténdese unha “normalización do gale-
go”, e débese concretar que se entende por
isto. Unha normalización que non se base
en considerar sospeitosos ou maos cidadáns
aos castelánfalantes, senón en considerar o
castelán como unha extraordinaria ferra-
menta lingüística á que non renunciamos,
mais  tamén en que son precisas medidas
promotoras e correctoras para que o galego
viva e se poda vivir en galego no noso país. 

Claro que para iso habería tamén que re-
flexionar sobre a institución do idioma que
se ten feito estes vinte anos de autonomía tu-
telada e encollida por AP-PP. Unha institu-
ción lingüística levantada sobre unha con-
cepción da lingua como “fala”, un rasgo an-
tropolóxico arcaico, na práctica un dialecto
rústico do castelán, esta ortografía funda-
mentalmente castelá na que estou a escribir
é un signo claro. Unha concepción como
“habla” interior ao dominio lingüístico cas-
telá, encerrada, rexional. Esa concepción
lingüística, que a separa do seu mundo lin-
güístico en función da fronteira do Estado
español con Portugal, é unha pura expresión
do españolismo castelanista. Os cidadáns de
hoxe, cada día máis abertos e transna-
cionais, deberan ver na lingua galega un ins-
trumento non só de darmonos identidade, un
espacio particular, senón tamén unha opor-
tunidade para comunicarmonos con portu-
gueses, brasileiros... Non temos unha fala,
estamos dentro dunha das grandes linguas
do mundo. E non falamos a lingua dos no-
sos avós só, que tamén, falamos unha lingua
moderna e internacional. Salvo que renun-
ciemos a iso, claro. A relación co castelán e
tamén a relación co galego entendido como
lingua internacional deben ser francas e ex-
postas con toda lealdade aos concidadáns
galegos e tamén aos españois.♦
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O futuro empeza aquí
SUSO DE TORO

Para o autor ábrese un momento histórico e as
forzas políticas de oposición deben aclarar cal é

a súa alternativa a unha cidadanía que non admi-
te mentiras, nin ser tratada como menor de edade.

Voluntarios amarrando unha pancarta nunha estada ao paso da manifestación do 23 de febreiro en Madrid.

‘T odo este proceso
vivido por nós

desde hai tres meses
fundou dúas cousas:

cidadáns e unha nación”
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A veda da pesca abriuse en de-
terminadas zonas. ¿Hai unidade
de criterio sobre esta apertura?

A apertura afecta ao fondo das
rías e atinxe só a un dez por cen-
to da flota de baixura, e nin toda
saiu. Está composta por chalanas
e planeadoras que levan unha ou
como moito dúas persoas a bor-
do, para pescar anguía ou choco
especialmente. Fálase de apertu-
ras escalonadas cara as bocas das
rías, pero nós e a gran maioría do
sector consideramos que é preci-
pitado porque non se coñece a re-
alidade do que pasa no mar e so-
bretodo nos fondos. A Consellería
desmíntese a si mesma todos os
días sobre como están as cousas. 

¿Por fóra hai barcos?
Están pescando barcos de

arrastre a profundidades duns cen
metros. Pero hai unha flota moi
importante, a do cerco, que nin es-
tá saindo nin sairá, e que polo seu
carácter social é fundamental. A
costeira do verdel en Euskadi per-
deuse, a da anchoa ten o risco de
que non se poda ir e se perda o ano
e para a costeira do bonito non hai
datos, porque o peixe ven das Azo-
res pero acaba no Cantábrico.

¿Por que a presa de abrir
sen todas as garantías?

Polo bloqueo económico que
ten a Xunta. Só a Ría de Arousa,
cos miles de afectados, cústalle
máis tela amarrada que toda a pro-
vincia da Coruña. Por moito que
non o digan, a primeiros de xaneiro
o Conselleiro, nunha reunión coas
confrarías, á que non convidaba aos
sindicatos, xa recoñecía os límites

temporais desa situación. Amaioría
dos cartos ponos a comunidade au-
tónoma non o Estado e non hai di-
ñeiro que chegue para as axudas:
dez euros ponos Madrid e trinta
Santiago. Esa é razón de fondo.

¿As confrarías teñen posi-
ción común?

Apartando a catro caraduras,
ninguén no sector quere vivir das
axudas, quere seguir traballando
con garantías. Houbo barcos que
tiveron que volver a terra co apa-
rello inutilizado e por unha preci-
pitación non se quere escarallar o
mercado por moitos anos. Ata hai
pouco o que estaba reclamando a
xente eran medios para limpar,
porque seguimos tendo o morto
ahí. Salvo os moi amigos do po-
der ninguén se fía das afirmacións
da Xunta porque nos enganaron
durante meses. Hai confrarías que
aceptan o que lle dí a Xunta por-
que viven das subvencións, pero
hai outras que deron, dan e darán
a cara porque están dirixidas por
xente moi decente que o que pide
é garantías totais de limpeza.

Na Ría de Vigo, cando pasas
Cangas xa topas fuel nos fondos e
ata a Xunta o recoñece. Noutras zo-
nas non entrou pero non hai garan-
tías. Mesmo aos homes rás da Con-
fraría do Morrazo impídenlles bai-
xar a mirar o fondo e a sacar fuel. É
xente que coñece perfectamente
aquelo e non a deixan traballar.

¿A que especies afecta ese
chapapote no fondo?

As zonas de pesca e recría
fundamentais son Illas Cies, Ons
e Sálvora e é onde sabemos que

están moi afectados os fondos.
¿Hai estudos biolóxicos de

como afectou o fuel?
Durante meses non se deixou

participar aos científicos gale-
gos, como eles puxeron de mani-
festo en diferentes ocasións. Era
esa a xente que reclamaba un es-
tudo en profundidade. Tomando
como referencia o caso do Mar
Exeo, hai un informe do departa-
mento de economía da Universi-
dade de Santiago, que dí que aos
oito anos aínda estaban ao 30%
das capturas anteriores á catás-
trofe. E isto do Prestige é moito
peor, porque o fuel era a última
bosta dos derivados do petróleo
e a zona atinxida moito maior. A
repercusión é para moitos anos.

Daquela, ¿que medidas
contemplan vostedes para que
o horizonte sexa máis claro?

Non pode haber solución nin-
gunha mentres non se se saiba o
que vai pasar co barco, se limpen
os fondos, se coñeza a realidade
de toda a costa, de Ortigueira ao
Miño, aínda sabendo que hai zo-
nas que pola profundidade vai
ser moi difícil xa limpar. E nos
fondos todo hai que recollelo a
man, non hai aspiración posíbel
a máquina. Que non nos veñan
coas fantasías esas de que o pol-
bo fuxe e que o mexillón destila
o fuel... iso só o pode dicir Fra-
ga, non se lle ocorre a ningunha
persoa co xuizo en condicións.

O Instituto Hidrográfico
portugués anunciou que en
maio chegarían novas ondas de
chapapote.

Todos estamos coa mosca de-
trás da orella. Os portugueses
sempre acertaron porque puxeron
os medios técnicos precisos. Se
iso sucede o sector vai sair a pele-
ar, non o dubido, pero daquela iso
si que afectaría o mercado. Iso é o
que crea mala prensa non pedir
garantías antes de abrir a pesca.

Reconversión pesqueira

Os efectos do Prestigecoinciden
coa negociación da reforma da
Política Pesqueira Común. ¿Po-
de aproveitarse a crise actual
para darlle un golpe ao sector?

Golpe forte vaino haber e vaise
aproveitar a situación para unha re-
conversión. A Xunta, nas reunións
coas confrarías e os sindicatos, sol-
ta o do famoso Plano de Baixura,
con desguaces, prexubilacións...
pero dá cun sector que sempre foi
moi peleón, do que sempre se dixo
que cada un arranxaba o seu, pero
que na pelexa contra o chapapote
uniuse como unha piña. A Xunta
busca a división, porque ao princí-
pio reuníase con todo o mundo en
conxunto e agora faino parcial-
mente, buscando reunións onde a
maioría de confrarías sexa amiga e
mesturar algunha tíbia e outra re-
belde. As aperturas parciais poden
provocar conflitos en pouco tem-
po, porque cando mariñeiros dun
concello ou confraría van pescar a
outro que non acordou a apertura
pode dar problemas. Á Xunta pare-
ce que non lle importa. Vai haber
zonas, de Baiona á boca do Miño,
que queren abrir porque non lles

chegou o fuel, e como lle vas
prohibir aos de Cangas ou Aldán
que se acheguen alí. 

Unha guerra no sector
complicaría moito todo.

Daría unha imaxe de división
e favorecería unha reconversión,
que é o que pretende a Xunta. Se-
guen obedientes ao que diga papá
Madrid e papá Bruxelas,... eles
queren eliminar problemas e iso
supón levarse por diante confrarí-
as ou sindicatos que son críticos.

O desastre coincidiu tamén
coa reforma das confrarías im-
pulsada desde a Xunta, que
nalgúns casos incluiría elec-
cións internas.

López Veiga pasou de ser un
inimigo feroz das confrarías desde
a Cooperativa de Armadores de Vi-
go a cair do cabalo e ollar nelas un
poder político imenso, útil para
controlar as zonas pesqueiras. Can-
do ve que algunhas no norte da Co-
ruña responden a Romay Beccaría
saca unha lei sen ir ao fondo da
cuestión para democratizalas máis.
Así danse casos como o de Noia
onde estaban á frente verdadeiros
delincuentes, que producen pufos
de centos de millóns, e ás veces
eran apoiados polo PP e outras po-
lo PSOE. Nas confrarías non po-
den estar ao mesmo nivel o arma-
dor con oito barcos e o mariñeiro
ou que as mariscadores non teñan
representación. López Veiga usou
esa lei para limpar as confrarías
que non lle eran fieis pero non en-
trou a fondo na democratización.

Nunca Máis

A plataforma Nunca Máis foi
un termómetro da indigna-
ción cidadá. Parece que culmi-
nou en Madrid o día 23 unha
fase do seu traballo, pero aín-
da non se acadaron dimisións
pasados tres meses. ¿Como
pode ser o seu futuro?

A plataforma amosou o noxo
de moitos anos. A xente estaba
queimada: a reconversión, o leite,
as vacas tolas, cada pau que daba
Bruxelas caía sobre nós, a perda
dos caladoiros de Marrocos, a
LOU,.... As folgas máis represen-
tativas déronse aquí, unha delas en
solitario. E Nunca Máis foi unha
vangarda política que actuou con
moito sentidiño e lle deu orgullo á
xente. Demostrou tamén que o
cambio é posíbel e que a socieda-
de pode organizarse á marxe dos
incompetentes que nos gobernan.
Eu penso que a Plataforma ten que
seguir adiante porque o problema
non está solucionado. Aínda hai
moitos métodos democráticos de
presión. A lección principal que lle
imos dar á dereita é cando o 25 de
maio derribemos o goberno nas
urnas. Iso vai ser o referente. E
mentres teremos que seguir orga-
nizando voluntarios, informando e
mobilizando... queda a posibilida-
de dunha folga xeral asumida por
toda a sociedade, pedindo prazos
do presunto Plan Galicia, orza-
mentos concretos...

O PP xógase moito nas elec-
cións e hai cartos que poden ca-
lar esas vontades que vostede di.

Maio é un pulso importante.
Hoxe temos a posibilidade de fa-
cer un cambio real e profundo en
Galiza e a mocedade é decisiva
neste camiño. Nos vindeiros
dous meses xógase o futuro.♦
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Xabier Aboi, secretario da CIG-Mar

‘Só se fían da Xunta as confrarías que viven das subvencións’
XAN CARBALLA

“Quere dar sensación de normalidade cando só está pescando un dez por cento da flota de
baixura”, asegura Xabier Aboi, secretario de CIG-Mar, que considera que non haberá ga-
rantías ata que non se limpen os fondos e se acabe defintivamente coa carga do Prestige.

PACO VILABARROS



Prospeccións realizadas no mes
de febreiro puxeron de manifesto
a chegada dunha nova marea ne-
gra con fuel procedente directa-
mente das fugas do Prestige.
Ademais, os ventos devolveron
ás costas chapapote que se des-
prendera das rochas.

O fuel “novo” localizado nas
mostras tomadas pola Consellería
de Pesca en Vigo e Corrubedo o
20 de febreiro é o mesmo ao que
se referiu Manuel Fraga cando
descartou a existencia dunha
“quinta marea negra”. O desmen-
tido de Fraga –agora corrixido de
feito por Pesca– puña de manifes-
to o que se negara ata o momen-
to: a existencia de cando menos
catro mareas negras anteriores.

A prospección de Pesca des-
carta que o fuel recollido proce-
da das rochas ou do fondo mari-
ño. O mesmo traballo afirma que
se trata dun hidrocarburo fluído

que se pega con facilidade aos
aparellos pesqueiros, o que sig-
nificaría que a orixe inmediata
serían as emisións do Prestige,
deste xeito, non se terían elimi-
nado completamente cando se
taparon as fisuras no casco do
buque afundido.

Á marxe deste achado, na
Costa da Morte veñen de locali-
zarse novas manchas de fuel, pe-
ro nesta ocasión a súa proceden-
cia non é directamente do Presti-
ge, senón que se tería desprendi-
do das rochas pola acción do
temporal. Ese chapapote foi de-
volto á costa polas ondas causa-
das polo mesmo temporal.

Os mariñeiros distinguen con
facilidade os dous tipos de fuel,
porque o “vello” aparece máis
diluído, algo que dificulta a loita
contra el, xa que retorna á costa
máis fragmentado e sitúase sobre
as fendas das rochas, de modo

que é máis complicada a súa re-
tirada.

A pesar do recoñecemento da
chegada dunha nova marea ne-
gra, que coincidiu case no tempo
co retorno de fuel que se soltara
das rochas, o comisionado do
Goberno para o Prestige asegu-
rou que xa non son precisos os
barcos anticontaminación. As
declaracións de Rodolfo Martín
Villa producíronse despois dun-
ha entrevista con Manuel Fraga.

Se ata o momento Martín Vi-
lla tratara de evitar a mesma liña
informativa do Goberno para
non ver comprometida a súa cre-
dibilidade, nos últimos días o co-
misionado está a inclinarse pola
política do Executivo ao realizar
as afirmacións relativas aos bar-
cos anticontaminación ou ao ase-
gurar que as zonas turísticas en
verán estarán “en suficiente esta-
do de revista e presentación”.♦
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Martín Villa di que non se necesitan os barcos anticontaminación

Unha nova marea negra coincide coa
chegada de fuel desprendido das rochas

O eco da manifestación de Ma-
drid continúa entre os participan-
tes. Un dos elementos máis des-
tacados, pero tamén menos coñe-
cidos, foi o da organización. Fer-
nando Vilaboa lembra que lle de-
ron “un papeliño co autobús no
que tiña que ir, pensei que non
valería de moito e que despois
habería que irse apañando. Pero
non resultou así, todo foi exacto.
Cada quen no seu lugar. Non
houbo sorpresas. Despois había
dous coordenadores no autobús.
O que tivo que traballar esa xen-
te para organizar todo”. As súas
palabras adquiren relevancia se
se lembra o número de autocares
fletados, perto de mil, o que só
en responsábeis de cada viaxe dá
un número que para si quixeran
moitas organizacións políticas.
“Na ida a xente parecía moi seria
-lembra Vilaboa-. Atribuinllo a
que a media de idade era bastan-
te elevada. Pero á volta viñemos
cantando e montando bulla todo
o tempo. Foi extraordinario”. O
éxito da marcha sen dúbida pe-
sou nesa relaxación do regreso.

O galego Franco

Un dos representantes de Nunca
Máis en Madrid lembra as nego-
ciacións para conseguir que o
percorrido non fose cambiado.
“O Delegado do Goberno rema-
tou por dicirnos: total vaivos
chover. Eu respondinlle que os
galegos xa estabamos acostuma-
dos”. Unha sindicalista madrile-
ña espetoulle: “eu galego só co-
ñecín a un, Franco”. 

En xeral, valora este repre-
sentante de Nunca Máis, que re-
side desde hai vinte anos na ca-
pital, “a actitude do PSOE, UGT

e CCOO era non opoñerse á ma-
nifestación, pero tampouco dar-
lle apoio. Ás direccións galegas
de UGT e CCOO non lle facían
moito caso. Eles botaron contas
de que os galegos íamos mani-
festarnos, pero que os aspectos
técnicos ían correr por conta de-
les, iso permitirialles copar ao fi-
nal o estrado e definir o carácter
do acto. Ese é o motivo de que
en varias ocasións acometesen
contra o servizo de orde. Queda-
ron moi sorprendidos cando vi-
ron que desde Galiza ia chegar
todo preparado e feito, desde o
palco ata xeradores de electrici-
dade e por suposto as interven-
cións. Non nos crían capaces”. 

“Trataron –engade– de que o
trailer co barco non entrase en
tempo na Porta do Sol, procuraron
impedilo por todos os medios,
controlando eles a praza. Nós di-
xemos que se o camión collera na
Porta do Sol de Vigo tamén colle-
ría na de Madrid que ven sendo
dez veces máis grande. Cando o
barco entrou na praza emocionei-
me e iso que non son un rapaz.
Quedaron moi sorprendidos da
nosa capacidade de organización,
da nosa disciplina e por suposto
do número de galegos que partici-
paron. Foi unha mobilización ne-
tamente galega. Eu vou a reunións
e desde esas non nos miran igual.
Respétannos máis”. 

A maiores hai que falar da re-
cepción dos madrileños en bares
e rúas “que foi moi boa, a con-
fraternización era total. Iso viña
producido por dúas cousas: a pri-
meira a cordialidade e simpatía
de moitos madrileños con Nunca
Máis e por outra parte o noso
gran número, un argumento moi
convincente”. ♦

Só 25 barcos
traballan
no caladoiro
marroquí
Unicamente 25 barcos se
acolleron á oferta marroquí
para faenar nos seus cala-
doiros tres meses. Dous son
asturianos e os restantes ga-
legos. Destes barcos, 20
son palangreiros (8 de Ri-
beira, 9 da Guarda e 3 de
Vigo) e tres arrastreiros de
merluza negra (2 de Xixón
e un de Marín).

O rei de Marrocos oferta-
ra licencias para 64 barcos
para paliar os efectos do
Prestige. Nunha resposta do
Goberno central ao deputado
nacionalista Guillerme Váz-
quez, o Ministerio de Pesca
sinala que se apresentaron
130 solicitudes. Destas 115
tiñan porto base na Galiza. A
totalidade das solicitudes de-
sestimadas foron de 105.

Pesca afirma que “non se
desbota unha posíbel prórro-
ga dependendo das evolu-
ción dos efectos do
Prestige”. Pero, ao mesmo
tempo considera que “a pre-
sencia de buques españois
en augas marroquies máis
alá dos tres meses estableci-
dos non podería supor o res-
tablecemento dunha activi-
dade regular da nosa frota
nas augas marroquis”. 

Estes 25 buques poden
pescar, nun comezo, do 15
de xaneiro ao 15 de abril,
capturando entre outras es-
pecies, merluza, espáridos e
peláxicas como peixe espa-
da, túnidos e sardiñas.♦

As interioridades
da manifestación de Madrid

O custo da catástrofe do Presti-
ge ascendería a 1.000 millóns
de euros, segundo as avalia-
cións do Goberno central.  O
diñeiro debúllase do xeito se-
guinte: 500 millóns para opera-
cións de recollida de fuel; 350
para a limpeza do litoral; 75
para a limpeza e reabilitación
do Parque Natural das Illas
Atlánticas; 75 para “outras
operacións complementares”.

O goberno central admitiu,
na contestación ao deputado
do BNG Francisco Rodríguez
que se trata unicamente “dun-
ha primeira avaliación das ac-
tuacións realizadas” no enten-
dimento de que serán “estima-
cións mínimas”.

Pero na avaliación que pre-
sentaron ante a UE non fixeron
sequer o menor cálculo sobre
os custos que se poden derivar
da resolución do problema do

fuel que aínda fica no barco. O
parlamentario nacionalista
considera que “a avaliación es-
tá realizada moi á baixa, coma
para non molestar”.

A UE, pola súa banda, estu-
da corrrer cos gastos do vacia-
do do Prestige por consideralo
un problema transnacional.♦

O Goberno central avalía
o custo da catástrofe
en 1.000 millóns de euros

Elvira Rodríguez, nova ministra de Me-
dio Ambiente.

O servizo de orde foi organizado desde Galicia.                               PACO VILABARROS



As bandeiras de Nunca Máis
compiten na Porta do Sol co tradi-
cional rótulo luminoso de Tio Pe-
pe. Pero tamén están na Praza de
España, en Argüelles, Catro Ca-
miños, A Castellana, Gran Vía,
Alcalá e xa non digamos en Lava-
pies, A Latina ou Embaixadores.

Poderíamos pensar que aos
galegos lles deu, tamén aquí,
por sair á fiestra e deixarse ver.
De berrar claramente contra un-
ha catástrofe e contra unha polí-
tica que nada fixo por remedia-
la. Pero a grande maioría das
bandeiras son de madrileños.
Chamamos a algunhas portas
para comprobalo. Noutras non
fixo falta. Un “No a la guerra”
de compaña no balcón deixaba
claro a súa procedencia.

Non é fácil conquistar Ma-
drid e menos cunha manifesta-
ción. Os galegos conseguírono.
Os madrileños non se sentiron
agredidos como tantas veces
cando se escollen as rúas da ca-
pital para  deixar ouvir as pro-
testas. Miañan que a súa cidade
se convertiu no manifestódromo
oficial do Estado. A escritora
Elvira Lindo laiábase esta mes-
ma semana que se agreda a Ma-
drid poñéndoo como paradigma
dunha mentalidade española in-
transixente ou cazurra cando se
quere salientar o propio.

Os galegos de Nunca Máis
non fixeron eso. Conquistaron a
Madrid coa xusta causa que só po-
día ferir aos “escuros” que denun-
cia o Himno. As mostras de sim-
patía cara os galegos sucédense.
Só cumpre que identifiquen a un.

A Praza Maior ferve de an-
troido. Amaral ateiga o centro de
Madrid. Hai ducias de camisetas
de Nunca Máisentre os xóvenes.
Constantes referencias ao Presti-
ge. Os bares rebordan todos. Da-
mos entrado no Mesón del
Champiñón en plena zona das
covas. Un organista toca  Dejaré
mi tierra por ti, cantada por un
espontáneoa xeito de karaoque. 

Un valor en alza

Unha moza achegase a nós:
—¿Sodes galegos , non?, –co-

lle o micrófono e comeza a cantar:
“Nunca Máis, Nunca Máis Nunca
Máis”. Despois pídelle unha can-
tiga ao músico. Arremete coa
Rianxeira que entona todo o bar,
“en homenaxe aos galegos”.

O acordeonista do Mesón da
Tortilla, cando nos olla entrar,
vello coñecido, aparca a cantiga
e comeza coa Muiñeira de
Chantada. Ao final un aturuxo e
un Nunca Máiscoreados por to-
dos os presentes.

Son unicamente dous exem-
plos. Pero poderíamos citar moi-
tos máis da acollida que nos deron

en todos os bares de Madrid por
onde discurriu a manifestación e
se esparexeron os manifestantes
naquel día histórico do 23-F. O fa-
lar galego entre nós, o mesmo
acento, era abondo para escoitar
un Nunca Máisagarimoso. Desde
o primeiro día sacamos a escara-
pela de Nunca Máis, pero o efec-
to e o afecto eran os mesmos.

Nos bares da zona de Atocha,
aínda recordaban aos galegos
que ateigaran todos había oito
días. Todos saudaban tamén fa-
chendosos coma se eles tivesen
algo que ver co éxito da mobili-
zación. Pero, sobre todo, os ca-
mareiros galegos. Mesmo aque-
les que levaban anos e anos co-
mo o Manolo, máis de 47 anos
detrás dunha barra na que, na no-
sa época de estudantes tomamos
moitas cañas. Despois de tanto
tempo, esta vez, sí, falounos ga-
lego. Era a primeira vez.

—“Menuda a armamos o ou-
tro día. É que cando os galegos
nos poñemos, non hai outros co-
ma nós”, –díxonos fachendoso–.
O Manolo contounos como foron
moitos o que o felicitaron pola
manifestación e polo comporta-
mento de todos os manifestantes.
El non foi á manifestación, estivo
servindo, pero afirma que, “se ve-
ñen outra vez, pido o día e tamén
vou eu. Aínda que, esta vez, algo
xa fixen, deilles de beber”.

Inés Canosa, que desde o
seu posto de Sargadelos leva ac-
tuando como unha especie de
embaixadora galega, afirma que
“esta demostración de forza e
de civismo fixo que moitos ga-
legos que viven en Madrid se
sentisen fachendosos de selo”. 

Malia a contracampaña que o
PP desenrolou na xente máis
próxima e entre as entidades de
nome galego con máis rancia tra-
dición na capital. “Moitos deba-
tíanse entre a súa querencia polo
PP e a súa condición de galegos.

Aquí si que a propaganda do
ABC e La Razón lle fixo algún
dano a Nunca Máis. Pero aínda
os que renegaban, agora sacan
peito”, comentanos Ramón Ra-
tón, de certas persoas do Conser-
vatorio Superior de Música.

Esas fidelidades levaron a
algunhas discusión como no
Centro Galego de Alcobendas á
hora de redactar as coplas do
Carnaval. Pero, ao final, a per-
soaxe máis aplausada, a parodia
máis vitoreada con Nunca Máis,

Nunca Máis... foi un Manuel
Fraga Cazador. —“Insultában-
me con ganas. Chamáronme de
todas”, comentanos Moncho,
que lle daba vida á persoaxe do
presidente da Xunta. “Para min
eran piropos”, conclúe.♦
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Oito días despois da manifestación realizamos idéntico percorrido 

Madrid segue baixo os efectos do Nunca Máis
Nunca Máis tomou Madrid hai oito días e instalouse na
capital española. Non só permanece o recordo da multitu-
dinaria manifestación, senón os símbolos e, sobre todo,
unha profunda corrente de simpatía que desborda estereoti-
pos e perxuícios e fai aflorar fachendosos a moitos galegos.

“Esta é a caída do PP”. Así
analisan a grande manifesta-
ción galega profesores da uni-
versidade Carlos III. Persoas
de esquerdas vinculadas ao
movimento social. Dan as súas
razóns: “cando o PSOE lle ga-
ña ao PP por máis do 10% de
votos en Andalucía, perde o
Goberno do Estado. Pero o le-
vantamento de Galiza é aínda o
máis significativo”.

Esa sensación de que “o le-
vantamento de Galiza”, case
parodiando ao levantamento
asturiano dos anos 30, pensan
moitos que significa o final
dun ciclo da dereita española.

Porque, para a maioría da xen-
te de esquerda madrileña, Gali-
za aínda segue a ser o paradig-
ma da dereita do Estado, o seu
feudo e Fraga o seu emblema.

Non chega que lles expli-
que un nas conversas que seis
das sete cidades galegas están
gobernadas polos nacionalis-
tas de esquerdas e os socialis-
tas. Nin facerlles ver, fina-
mente, que Madrid ten un al-
calde do PP e tamén da derei-
ta é o presidente da comuni-
dade autónoma.

Todos agardan a grande de-
bacle do PP na Galiza nas pró-
ximas eleiccións, aínda que

analisen, logo, que movimen-
tos sociais e electorais non te-
ñen porque camiñar ao mesmo
compás. Galiza óllase desde
Madrid como a grande espe-
ranza de rexeneración política e
o exemplo “das moitas querras
que estamos librando”, afirma
o profesor Gonzalo Romero,
activista das redes sociais.

Por vez primeira os galegos
parecen contar na política esta-
tal. Non só teñen un lugar se-
nón un peso propio con capaci-
dade para influír no futuro.
“Moitos déronse conta que os
galegos non somos unicamente
Franco e Fraga”, afirma Car-

los, un vello militante do na-
cionalismo, toda a vida na
diáspora, como el afirma.

Os militantes nacionalistas
en Madrid consideran que esta
manifestación e a resposta do
pobo galego no caso do Presti-
ge“fixo que moitos dos que vi-
vían en Madrid perdesen o me-
do a ser galegos, sairon do ar-
mario. Con eles fixéronno ta-
mén os famosos que decidiron
dar a cara e non ocultar nin o
acento nin a procedencia”.

“Eu tamén son galego”, dí-
xome un mociño nun quiosque
de Atocha cando lle pedín un
xornal de aquí.♦

A revolución galega

Neptuno levou durante algúns días a bandeira de Nunca Máis. PACO VILABARROS



Otermo “nacionalidades históricas” é
duplamente inadequado para designar
aquelas comunidades culturais dife-

renciadas, com consciência de o ser e com a
vontade política de conseguir um autogover-
no pleno. Para designar tais realidades o ter-
mo adequado é o de nações sem Estado.
Chamar-lhes nacionalidades não é apropria-
do, porque a nacionalidade é a qualidade ou
condição dos que são membros de uma
nação ou o conjunto de traços diferenciados
que caracterizam uma nação. E chamar-lhes
históricas não tem sentido porque todas as
comunidades humanas (estejam constituídas
em Estados, sejam nações sem Estado ou re-
giões de uma nação ou de um Estado) são
históricas, ainda que não tenham todas a
mesma história. Há algumas comunidades
que –segundo o presidente do Tribunal Cons-
titucional do Reino da Espanha– têm na sua
história chafarizes de aguas de distintos co-
lores e olores, apesar de que a agua sempre
tem sido incolor e inodora, e outras comuni-
dades (como a Catalunha, o País Basco e a
Galiza), que, na sua historia, têm plebiscita-
do afirmativamente Estatutos de Autonomia
na época da II República, apesar de que faz
mil anos as suas gentes não se levavam nem
sequer os fins de semana.

Em qualquer caso, a Constituição espan-
hola distingue, pelo menos no nível termi-
nológico, entre nacionalidadese regiões,
embora no diga que são e quais são essas
nacionalidades e regiões. A Constituição es-
panhola –para além de fixar distintas vias
(rápida e lenta) de elaboração dos Estatutos
de Autonomia e distintas sequências tempo-
rais na assunção das competências por par-
te das distintas Comunidades Autónomas,
com base a que alguns territórios (Catalun-
ha, Euskadi e Galiza) tinham no passado
plebiscitado afirmativamente Estatutos de
Autonomia– reconhece vários factos dife-
renciais (a posse de uma língua própria di-
ferente da castelhana, os direitos históricos
dos territórios forais, peculiaridades fiscais
como o regime de concertos económicos, o
direito civil especial, o carácter insular, o
regime económico-administrativo específi-

co dos portos francos canários) como fun-
damento para um tratamento diferenciado
das Comunidades Autónomas. A Consti-
tuição não liga  nenhuma desses factos dife-
renciais com o termo nacionalidades. Ora
bem, o termo de nacionalidadesnão pode
ser entendido mais do que como um recon-

hecimento da existência nesses territórios
de uma maior vocação de autogoverno, con-
sequência da significativa presença neles de
reivindicações de carácter nacionalista. Ei-
lo facto diferencial de natureza política. Na-
tureza política do fenómeno, da qual se tem
dado perfeitamente conta até um político
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Cando un banqueiro
é detido por presunta
estafa, ninguén
clausura o banco.
Cando un policía se
emborracha e mata
alguén dise que é a
ovella negra que hai
en todas as partes. Sen
embargo, no País
Vasco, o Goberno non
cre nos delitos
individuais. Xa vai
polo segundo
periódico pechado.
Claro que Egunero,
xornal que substitúe o
clausurado, vende 55
mil exemplares. Antes
vendían 15 mil.

Operación Triunfo 2
pita menos que OT-1.
Ao concerto de Vigo
asistiron dúas mil
persoas. A metade con
entrada de balde. 

O sentimento
predominante hoxe na
Alemaña do Leste é a
nostalxia, non polo
partido, pero si por un
modo de vida. A
película de moda no
antigo Berlín leste
titúlase Good bye
Lenin. 

A metade dos
cidadáns culpa o
Goberno do PP dos
efectos da marea
negra, segundo unha
sondaxe do CIS. Os
dirixentes populares
tiveron a ocorrencia de
culpar a prensa desa
mala imaxe. Natural:
A TVG en mans do
Bloque, a Radio
Galega comandada
pola CIG, TVE en mans
do PSOE, Antena 3
dirixida por Paco
Frutos e ABC, El

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Nações, nacionalidades e regiões
XAVIER VILHAR TRILHO

A distinción constitucional entre nacionalidades e rexións non po-
de ocultar a diversidade de realidades políticas no Estado español.

Cartas

Con Sadam esa
persoa sería fusilada

“Temos a sorte de vivir nun país on-
de un señor pode levantarse e decir
isto. Con Sadam, esa persoa fusila-
ríana”. A eficacia dos  mecanismos
mediáticos do Estado, funcionou a
perfección. A Axencia EFE infor-
mou do arrogante xove que desafia-
va, en democracia, a autoridade do
máximo dirixente do Estado espa-
ñol berrándolle moi educadamente,
eso sí, “¡Non á guerra, señor Aznar!,
algo que viña a demostrar, sin nin-
gunha sombra de dúbidas, a realida-
de de liberdade na que vive o pobo
de Estado español. Pero a Axencia
EFE se esqueceu de que na sala ta-
mén había outros Medios de Comu-
nicación que emitiron unhas imaxes
que seguiron a este acto de protesta,
e que a Axencia EFE non lle deu
importancia, de como o mozo era
agredido por una anciano, polo
Concellal do PPde Arganda e polos
encargados de seguridade do PP.
Demostración patente de que a rea-

lidade de liberdade non é tal e que
aquí non se fusila, pero non será por
falta de ganas.

A democracia do PP e a súa
versión do respecto ao dereitos
humáns quedou en evidencia na
actuación dos seus incodicionais
no mitin en Arganda. Imaxinense
que acontecería a un israelí que,
por despiste, se atopara alí ¡Non
quero nin imaxinalo! Habería
que chamar aos do CSI para o
identificara a través do ADN. 

Así non é de estrañar o beli-

cismo de Aznar, non sabe que fa-
cer cunhas bases tan agresivas,
ten que buscar formulas para bai-
xarlles a adrenalina subida a base
de Viagra. O problema é que es-
tes entrañábeis anciáns que agre-
diron ao mozo non irán a guerra,
estarán aqui contando batalliñas
e intentando explicar de como
con Franco isto non pasaba.♦

XOSÉ R. NÚÑEZ DA SILVA
(TEO)

Convivir coas drogas
A estas alturas moi pouca xente
descoñece a triste realidade das
consecuencias do consumo de
drogas ainda que temos moito que
facer para a prevención dos riscos
que supón, para algúns xóvenes,
asta grave patoloxía social. Un dia
calquera podemos achegarnos ao
paseo do malecón de Ribeira para
observar á infinidade de xóvenes
vítimas desta lacra social. Engan-
chados na heroína ou na coca pa-
sean sin rumbo fixo ou descansan
nos bancos de pedra do paseo, da

angustia polo inxusto da vida, do
abandono das súas famílias así co-
mo da desidia das autoridades.

¿Cómo poden estar estes xóve-
nes padecendo o desprezo de toda
unha sociedade? ¿Acaso nos acos-
tumamos xa a convivir coas súas
desgracias persoais? ¿Qué fan as
autoridades responsabeis para ga-
rantir a súa reinserción? Como
calquera persoa teñen dereito a es-
tar ou pasear por onde queiran,
non son apestados, pero tamén
non poden ser dignos de lástima
senón de respeto e encontrarlles
uns centros de desintoxicación ou
reinserción axeitados, pois a maio-
ría deles carecen de recursos eco-
nómicos e apoio familiar.

Xa esta ben de consentir situa-
cións inxustas polo mero feito de
ser habituais. O Concello de Ribei-
ra, neste caso, ten atribucións e me-
dios suficientes para axudar a estes
rapaces, para algo máis debe estar
a administración que para recordar
as nosas libertades individuais.♦

XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)

Fé de erros

No número da semana ante-
rior atribuíaselle a Fraga Iri-
barne a frase “mataría por
Galicia”, segundo difundiu
nun comunicado o Gabinete
de Prensa da Xunta, cando
no Diario de Sesións do Par-
lamento recóllese “mataría-
me por Galicia”.♦

ANA PILLADO



tão espanholista como Mariano Rajoy,
quando, com motivo do debate de 1997 so-
bre o estado das autonomias, reconhecia
que havia um facto diferencial, que vai além
do cultural, do histórico e do direito foral,
qual é o político, que se manifesta na “ma-
yor vocación de autogobierno” numas co-
munidades do que em outras.

Falando com propriedade, no Reino de
Espanha existem três nações sem Estado
(quer dizer, três comunidades étnico-linguís-
ticas diferenciadas nas que está presente uma
significativa vontade de autogoverno, como
demonstra a presença nelas de partidos na-
cionalistas soberanistas com um notável
apoio no eleitorado nas eleições autonômicas
e com Parlamentos autonômicos nos que se
têm aprovado  (Catalunha e País Basco) e
discutido (Galiza) resoluções em favor do di-
reito de autodeterminação e uma nação que
já tem Estado, a formada pelas regiões de fa-
la castelhana. Os nacionalistas da nação cas-
telhana ou “pequeno-espanhola” são partidá-
rios de seguir dispondo um Estado unitário,
simplesmente descentralizado e conformado
culturalmente sobre a base da língua castel-
hana ou espanhola, mas que pode-
riam preferir –por que não?– cons-
tituir também una unidade política
sem querer integrar forçosamente
nela as nações catalã, galega e bas-
ca, se fossem autênticos nacionalis-
tas castelhanos e não imperialistas
espanhóis. Todo o qual não signifi-
ca, que nalguma região geo-econó-
mica da mesma nação cultural cas-
telhana não possa surgir –como de
facto se deixa entrever com a pre-
sença de formações políticas auto-
determinacionistas ainda que hoje
com escasso apoio eleitoral– uma
vontade de autogoverno pleno, não
ligada a uma especificidade cultural
linguística, senão produzida por
uma situação geográfica muito dis-
tante do núcleo central do território
do Estado e por uns interesses eco-
nómicos específicos insulares como
é o caso do arquipélago da ilhas Ca-
nárias. 

Com o uso dos termos “Nação
espanhola” (como nação titular) e
“nacionalidades” (como se fossem
nações em excedência forçosa) os
deputados constituintes procura-
ram conjurar o perigo de que as na-
cionalidades fossem equiparáveis à
única nação (a espanhola), ao mes-
mo tempo que tentavam de conten-
tar aos nacionalistas regionalistas
periféricos (CiU e PNV) ao lhe dar

às suas nações o tratamento ho-
norífico de nacionalidades,
uma espécie de regiões distin-
guidas, algo mais do que umas
simples regiões mas sem che-
gar a serem autênticas nações.
Para os seus fins de manter a
unidade nacional espanhola
sem equívocos e conjuga-la
com um regime de autonomias
relativamente assimétricas, aos
deputados constituintes lhes te-
ria sido muito mais funcional
instaurar –como tem sido ins-
taurado na República Italiana
em 1947– um sistema com
duas categorias de autonomia:
as Regiões de Estatuto especial
(Vale de Aosta, Trentino-Alto
Adige, Friuli-Veneza Julia,
Sardenha e Sicília: aquelas re-
giões com peculiaridade lin-
guística ou insulares)  e as Re-
giões de Estatuto ordinário (as que não apre-
sentam essas peculiaridades). Segundo esse
critério, no Reino da Espanha as regiões de

Estatuto especial seriam Cata-
lunha, País Valenciano, Balea-
res, País Basco, Navarra, Gali-
za, e Canárias e as de Estatuto
ordinário Astúrias, Leão, Cas-
tela, Aragão, Múrcia, Estrema-
dura e Andaluzia. 

O presidente do Tribunal
Constitucional do Reino da Es-
panha queixa-se de que as cha-
madas nacionalidades históri-
cas (Catalunha, Galiza e Euska-
di) aspiram indevidamente a
um tratamento distinto, quando
a que recebe um tratamento re-
almente distinto é a nação cas-
telhana ou “pequeno-espanho-
la” (a constituída pelas regiões
de fala castelhana: Astúrias,
Cantábria, Castela-Leão, La
Rioja, Aragão, Madrid, Castela-
La Mancha, Múrcia, Estrema-
dura, Andaluzia e Canárias),

que sim dispõe, entre outras coisas, de um
Estado no que a língua castelhana é a única
oficial, em cujo Senado está representada

maioritariamente e com um Tri-
bunal Constitucional no que na
designação dos seus membros
não participam as “privilegiadas”
nacionalidades históricas. 

Seja como for, não se podem
meter no mesmo saco de uma au-
tonomia uniforme e homogenei-
zadora realidades tão distintas co-
mo são as nações (os Países Cas-
telhanos, os Países catalãos, Gali-
za e Euskal Herria), as regiões da
nação castelhana (Astúrias, Cas-
tela-Leão, Aragão, Castela-La
Mancha, Estremadura, Andalu-
zia), as províncias das regiões
castelhanas (Cantábria, La Rioja,
Madrid e Múrcia), as ilhas distan-
tes do centro do território do Esta-
do (o arquipélago das Canárias na
plataforma continental africana),
as cidades marroquinas de Ceuta
e Melilha e, no futuro, provavel-
mente também Gibraltar, as gran-
des conurbações urbanas (Madrid
e Barcelona) e, talvez, inclusive
medianas cidades que aspirem a
ser uma espécie de cidade-Estado
como a Corunha de Paco Váz-
quez. Café para todos sim, mas
uns o preferem só, outros com lei-
te e outros frio e sem açúcar.♦

XAVIER VILHAR TRILHO é Professor
Titular da Universidade de Santiago
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Mundo e La Razón
manipulados polo
Pacto de Lizarra.

Unha poboación que
sabe o que é o fora de
xogo posicional, que
aplica perfectamente a
lei da vantaxe e que
coñece as funcións dun
dobre pivote ten que
posuír necesariamente
un nivel de
comprensión alto e
unha gran disciplina
para o estudio. Só
falta que aplique esas
virtudes a algo máis
que ao fútbol.

Eleccións municipais.
En Euskadi, algúns
partidos teñen
dificultades para
elaborar as listas. Hai
medo. En Galiza
tamén. Alí a perder a
vida, aquí a perder o
medio de vida. Non é
igual, claro. Pero tamén
é grave. Nos concellos
rurais PSOE e BNG
non dan a coñecer as
candidaturas ata o final
para evitar as ameazas
aos cabezas de lista.
Se traballas na caixa,
xa sabes, nada de ir
con eses. Se tes un
camión de transporte,
xa sabes quen te
contrata. Se é na
construción o mesmo.
Se tes un aserradoiro,
ollo que non che
volvemos dar a
subvención. Se unha
granxa de porcos,
igual. Aos que
desobedecen, ás veces,
non lles queda outra
que emigrar. Como din
que pasa en Euskadi.

Conversa entre un
partidario do Goberno
e un opositor. “¿Viches
a riada?”. “Manda
truco co do Prestige”.
“E mira o do asesino
ese de Barcelona”.
“¿E o da guerra do
Irak, que?”♦

‘Não se podem
meter

no mesmo saco
de uma

autonomia
uniforme e

homogeneizadora
realidades

tão distintas
como são nações,

regiões e
províncias”

Paulo Alfaia Herbello
... E AGORA ANTE
TODOS VOSTEDES,

RECÉN CHEGADO DA
REPÚBLICA DE

ESPAÑA...

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Vontade nacional
Son nacionalista, pero moderado,
moi moderado, pero non deses na-
cionalistas que ás primeiras de
cambio se pasan para o PSOE,
creo nunha Europa cunha mesma
moeda, sen fronteiras, unha Euro-
pa con peso específico en todo o
mundo, tamén solidaria, e xusta, e
moderna... Galiza en Europa debe
xogar un papel importante, tendo
en conta que somos un país poten-
cialmente moi rico, e que estamos,
–máis que subdesenvolvidos, mal
xestionados–, é hora de que Gali-
cia traballe conxuntamente con
Portugal, con Bretaña, Irlanda, o
País Basco..., quizabes sexa xa a
hora de separarse dos que ata ago-
ra só abusaron de nós e non nos go-
bernaron; particularmente éme
igual que me gobernen españois,
franceses ou belgas... se o único
que van facer é tirar para si, igual
que non quero que me goberne un
paisano galego, sometido e vendi-
do ao alleo. O goberno español e
os gobernadores desta colonia para

eles, que é Galicia, o único que fi-
xeron, falando rápido e mal, foi fo-
dernos. Véxase a entrada na Unión
Europea, os prexuízos para a pesca
e paro no agro, véxans as estradas
e trens, véxase actualmente o do
“Prestige” e dos outros barcos que
embarrancaron fronte as costas ga-
legas... éme igual o PSOE que o
PP, quizabes sexa a hora de pedir a
independencia para Galicia, ou a
confederación con outros lugares,
xa que, visto o visto, España só nos
vale para pagar impostos, e outras
comenencias polo estilo. España
estánolo pedindo.♦
XOÁN C. BOUSO CARBALLEIRA

(MONDOÑEDO)

¿Que é máis
importante
para Galiza?

Fraga confésase sen pudor e reza:
“Pido a Deus non deixar en heren-
cia unha derrota electoral”. A fi-
nais do ano pasado sincerouse con

outra frase quasi epitáfica sobre o
final da súa carreira política, preo-
cupándose pola posíbel pérdoa do
seu prestixio político tras o desas-
tre do Prestige. Atrévome a pre-
guntarlle, públicamente, Sr. Fraga:

¿Qué é máis importante pra
Galiza, a derrota do seu presidente
ou a victoria do seu pobo? ¿O que
vostede lle pide a Deus ou o que os
homes e mulleres de Galiza lle pi-
den a vostede? ¿Qué é máis im-
portante pra Galiza, o seu interés
político persoal ou os intereses po-
líticos, sociais e económicos de
Galiza e os galegos? ¿Qué é máis
importante pra Galiza, o seu histo-
rial político pasado e presente ou o
futuro de Galiza? ¿O que vostede
quere ou o que Galiza necesita?
¿Qué é máis importante pra Gali-
za, o outono dun político octoxe-
nario ou o retoño e rexeneración
da flora e fauna das costas galegas
contaminadas? ¿Qué é máis im-
portante pra Galiza, a ilustre insti-
tución pública que vostede preside
ou a súa persoa con nome e apeli-
dos? ¿Qué é máis importante pra

Galiza, o político representante ou
o pobo galego representado? ¿Qué
é máis importante pra Galiza, o
perxuízo dun (ou dunhos cantos)
ou o beneficio maioritario do resto
(voten ou non voten, recen ou non
recen)? ¿Qué é máis importante
para Galiza, a súa autobiografía ou
a Historia e Autonomía de Galiza?
¿Qué é es máis importante pra Ga-
liza, o ben de todos os cidadáns
anónimos que viven e traballan na
Galiza ou o ben dunhos poucos
que esquecen e traizoan as súas
responsabilidades sociais? ¿Qué é
máis importante pra Galiza, o cor-
po e a alma do seu presidente pre-
ocupado pola súa herencia política
ou os corazóns e as mentes dos ci-
dadáns desherdados pola emigra-
ción, o paro e o subdesenrolo?
¿Vostede representa a Galiza ante
Deus o ante os homes e mulleres
que viven na Galiza? ¿Por qué fi-
ca a Deus por medio nas cuestións
políticas nas cales Deus non pode
contentar a todos os crentes?♦

ANTONIO OTERO FERREIRO
(BARCELONA)



O Conselleiro
de Pesca
asústase
co BNG
O Conselleiro de Pesca,
Henrique López Veiga,
móstrase (El País, tres de
marzo) convencido de que o
beneficiario da crise será o
nacionalismo. “É obvio”,
afirma. “O PSOE límitase a
ir a roda e paréceme triste,
porque é a alternativa natu-
ral. Que gañe o PSOE amó-
lame, pero non me preocu-
pa. Si me asustaría que ga-
ñase o BNG, que se adoctri-
nase aos nenos cunha histo-
ria falsa, que se lles inculca-
se o resentimento e a intole-
rancia”. Quizá por un des-
piste, a López Veiga esque-
ceuselle dicir o de que os na-
cionalistas comen nenos
cruos e violan anciáns.♦

Despois de
invadir o Irak,
Bush
obrigará os
norteamericanos
a follar menos
Nun extenso artigo, o escri-
tor norteamericano Norman
Mailer analiza a situación
prebélica. O ensaio titúlase

“EE UU: o imperio romano
do século XXI” (El País,
tres de marzo) e nel dise que
“desde un punto de vista
cristián militante, os Estados
Unidos están case na podre-
mia. Os medios de comuni-
cación están sumidos en ple-
no libertinaxe. En todas as
pantallas de televisión apa-
recen embigo espidos, tan
significativos como os ollos
dos animais salvaxes. Os ne-
nos están chegando a un
punto no que non saben ler,
pero desde logo saben follar.
Por conseguinte, se os Esta-
dos Unidos se convertesen
nunha máquina militar inter-
nacional grande abondo co-
mo para superar todos os
compromisos, a Casa Blanca
tería a vantaxe de que a li-
berdade sexual norteameri-
cana, todo ese escándalo dos
gays, as feministas, as les-
bianas e os travestidos, con-
siderarase un luxo excesivo

e voltarase pechar no arma-
rio. O compromiso, o patrio-
tismo e a dedicación volve-
rán a ser valores nacionais
(con toda a hipocresía sub-
seguinte). Cando nos teña-
mos convertido na encarna-
ción do imperio romano do
século XXI, a reforma moral
poderá facer a súa entrada
trunfal no panorama. O
Exército, por suposto, é ben
máis puritano que o mundo
do espectáculo. Os soldados
están máis tolos que calquer
home corrente tanto no com-
bate como fora del, pero so-
fren unha tremenda presión
cotiá por parte dos mandos
que poderían converterse
nuns poderosísimo censores
da vida civil”.♦

As básculas
do Goberno
Ánxel Vence comenta con
ironía en Faro de Vigo(cin-
co de marzo) as cifras ofre-
cidas polo Goberno sobre o
chapapote. “Con precisión
próxima ao kilo e mesmo ao
gramo, o secretario de Au-
gas e Costas do Goberno ven
de fixar exactamente en
54.207 toneladas o peso do
chapapote recollido ata o de
agora nas 742 praias de Ga-
liza, Asturias, Cantabria e o
País Vasco ás que chegou o
vertido do Prestige. Carallo.
Pode que faltasen pas, ba-
rreiras e outros medios nos
máis aciagos días da catás-
trofe, pero está claro que
básculas había de sobra”.♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 4-III-03
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Apalominados
BIEITO IGLESIAS

Un pouco de pasta –ou po deterxente- basta pra que te
poñan á sombra. Unha brillante operación da policía espa-
ñola, merecente do parabén de Powell ou Rice, dos vocei-

ros da Casa Branca, consistiu en prender a un bando de
perigosos axentes de Al Qaeda que lle facían a competencia des-
leal a Ariel e a Persil activado. A propósito dos dous pretos que
figuran no presenteiro da administración Bush, paga a pena rese-
ñar unha declaración de Harry Belafonte, ese formidable
intérprete de calypsos que non tivo reparo en cantarlles as coren-
ta: “Xa nas plantaciós escravistas había dúas castes de negros, os
que baixaban o lombo ó algodón e os que traballaban, obedientes
e humildiños, na casa do amo”.

O erro non foi só das forzas de seguranza (di o refrán: tan bo
é o burro como quen o tangue), tamén do goberno que, antes de
verificar o que traían entre maos os subversivos, presumiu da
confiscación de armas químicas. Aínda que os deterxentes
agresivos contaminen os ríos –e desgrácianche, se te descoidas,
un fino xersei de caxemira-, no son armas de destrucción masiva.
Sucede que, dun tempo a esta parte, tense a impresión de que to-
dos falan (ministros e Presidente) e todos están equivocados.
Trabucáronse baduando do Prestige; meteu a zoca Oreja cando
quixo desacreditar as manifestaciós populosas de Nunca Máis
mentando a bicha de Batasuna; entalouse Aznar ó escribir unha
epístola –ridícula- ós europeus que non achantan ante USA. E
non parecen repesos. Nin sequera Raxoi, que é galego (entre nós,
despois do acordo vén o trasacordo). Se volvesen nacer, sabendo
o que saben, tampouco farían obra boa.♦

Un premio xornalístico foi mo-
tivo estes días de intrigas pala-
cianas (falo do Pazo da Deputa-
ción) e intensa polémica en Ou-
rense. O “Xosé Aurelio Carra-
cedo” foi instituído en tempos
de Victorino Núñez en memoria
do profesional de La Voz de Ga-
licia falecido en accidente de
tráfico. Particularmente crítico
co propio Núñez e o caciquis-
mo que aínda impera nestas te-
rras, o galardón quixo ser unha
homenaxe a el e ao periodismo
veraz e comprometido. Non foi
así por moito tempo porque al-
guén da institución provincial
(moitos sinalan ao xefe de pren-
sa de Baltar, Francisco Gonzá-
lez Bouzán)  puxo todo o empe-
ño en facer del un novo instru-
mento para compensar os me-
dios de comunicación máis
afíns ou, alomenos, para repar-
tir proporcionalmente os reco-
ñecementos entre os máis in-
fluíntes. En realidade nunca
serviu para recoñecer o traballo
do xornalista individualmente,
senón máis ben ás empresas.

O anuncio da desaparición do
premio por parte do responsábel
prensa da Deputación provocou
unha irada reacción da edición
local de La Voz de Galicia, pero
tamén de moitos xornalistas que
aínda lembran con respecto e ca-
riño a “Carra”. Como conse-
cuencia disto, BNG e PSdeG ex-
presaron o seu descontento e
presentaron senllas mocións.
Non foi preciso o seu debate por-
que Xosé Luís Baltar propuxo
convocar unha xuntanza de por-

tavoces que estude o futuro do
galardón. O presidente asegurou
que non houbo intención da ins-
titución de suprimilo nin se trata-
ba de ningún ataque á liberdade
de expresión, pero admitiu que
“existiu no seu momento unha
manipulación do premio porque
machacárono, pero esta é unha
cuestión que se deba preguntar á
persoa que organiza o certame”,
dixo Baltar en clara alusión a
Francisco González.

O responsable de prensa da
Deputación chegara poucos días
antes a culpar ao Colexio Profe-
sional de Xornalistas de Galicia
de non se ter pronunciado sobre
a posibilidade de facerse cargo
do premio. Sen embargo, o “Ca-
rracedo” levaba dúas edicións
sen convocarse e na última a pre-
tensión de González Bouzán e
Baltar Pumar foi outorgar os ga-
lardóns a tres xornalistas de La
Voz de Galicia en privado, a me-
dia mañá e nun despacho do Pa-
zo Provincial, case na clandesti-
nidade. As presións do propio
medio frearon tan incuestionábel
desprezo.

A polémica desvelou, segun-
do algúns, que os días do actual
responsábel de prensa están con-
tados, aínda que continuará como
funcionario da institución ocu-
pando unha praza para a que se
esixiu exactamente o seu perfil
académico e profesional. Nin-
guén máis ca el se presentou a
aquela oposición de deseño  ma-
de in Baltar. Quizais pense o pre-
sidente que con isto abonda para
lle pagar os servicios prestados.♦

O ‘Carracedo’ e
as intrigas de Baltar

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A supresión  do premio xornalístico Xosé Au-
relio Carracedo aínda está no aire. Pode levar-
se por diante ao xefe de prensa da Deputación.

Ourense
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LAPIDACIÓN INDIVIDUAL (NIXERIA) LAPIDACIÓN MASIVA (IRAK)

Henrique López Veiga. Naomi Campbell exibindo o lema da
Paz nun desfile en Milán.

Saco de chapapote nas Cies.                                              PACO VILABARROS



RUBÉN VALVERDE
Profesor de Ciencias Políticas,
ex-director de Onda Cero-Radio
Voz e comentarista na cadea
SER e en La Opinión. Unha pe-
gatina de Nunca Máis preside a
porta e varias esquinas do seu
despacho. Para Antón Losada as
vindeiras eleccións locais marca-
rán unha nova etapa na política
galega que obrigará a unha re-
novación en todos os partidos. 

¿Que pensa da situación política?
Coa crise de Iraq, tanto PSOE

como PP escolleron estratexias
electorais de alto risco. O PP optou
por situarse do lado de Bush de
xeito inequívoco. Os socialistas ta-
mén arriscaron porque xa non só se
opuxeron frontalmente á guerra,
senón que esa posición será a mes-
ma en caso de que haxa unha nova
resolución da ONU. Se hai guerra,
cousa da que estou convencido, un
dos dous partidos pode saír benefi-
ciado e o outro prexudicado e vice-
versa. En Galicia de cara ás elec-
cións estatais temos un factor máis,
o Prestige, que vai conducir a que
moitos electores aposten por unha
forza propia, como o BNG. Existe
unha porcentaxe importante que
esixe un partido que vele polos no-
sos intereses, unha vez demostrado
que o PP non foi capaz.

¿Que pode acontecer nas au-
tonómicas?

Estamos nunha situación na que
a máquina política perfecta que era
o PP, está en descomposición. Non
só polo Prestige ou a indefensión na
que deixaron o país, senón polas loi-
tas internas. Avictoria nas eleccións
do 2000 serviu para tapar unha si-
tuación de disputas que tiñan o par-
tido fraccionado. A figura de Ma-
nuel Fraga, mantiña o equilibrio. Co
desastre do buque, o papel de Fraga
quedou en entredito. Boa parte dos
problemas do PP na xestión da  ca-
tástrofe viñéronlle porque os seus
membros estaban pensando na su-
cesión, máis que darlle solución aos
acontecementos. Areacción de todo
o mundo foi liscar cara outro lado.
O electorado galego non é que sexa
conservador, senón que vía no PP
ao partido máis eficiente para resol-
ver os problemas do país. En pri-
meiro lugar porque era o mellor im-
plantado e máis cohesionado. Se-
gundo, porque o pobo consideraba
que Manuel Fraga era un estandarte
importantísimo que podía servir en
Madrid como contrapeso á marxi-
nación histórica de Galicia. Boa
parte dos electores déronse conta de
que ningunha das dúas cousas era
certa. Agora, por dicilo en termos
económicos, están no mercado, e
todo depende do que fagan PSOE e,
sobre todo, o BNG. Amáquina pro-
pagandística do PP está actuando,
pero penso que neste caso non lles
vai dar resultado. 

¿De que xeito actuará esa ma-
quinaria propagandística para
non perder votantes?

Sobre todo intentando controlar
os medios de comunicación. Nestes
momentos só hai un diario que
mantén unha liña independente, que
é La Opinión. Xunto coa cadea Ser,
están a ser os únicos medios críticos
coa xestión do Goberno e non o di-
go porque eu colabore con eles se-

nón porque o teñen demostrado.
Existe un bloque de medios de co-
municación aliñados co poder. A
bandeira lévaa El Correo Gallego e
os medios públicos. Amáquina me-
diática está engraxada pola Xunta
cunhas cifras que abalan cada ano
entre os 3.000 e os 5.000 millóns de
pesetas. A maior empresa xornalís-
tica da comunidade é a Xunta, que é
onde traballan os xornalistas mellor
pagos. Esta maquinaria comportou-
se durante os dous primeiros meses
de igual maneira que o propio PP,
que non sabían por onde tirar. Ago-
ra vese con máis claridade como es-
tán atacando á oposición e especial-
mente ao nacionalismo. Ocorre por-
que o ven como unha ameaza máis
directa e porque dentro do BNG
non existe ningún persoeiro querido
por eses medios, como ocorre con
Paco Vázquez. Penso que hai unha
operación para convertelo en suce-
sor de Fraga. Quero facer mención
especial ó que está acontecendo en
La Voz de Galicia, que está practi-
cando unha submisión sen prece-
dentes co poder.

Comentaba que o BNG está
nunha situación de privilexio,
pero que ten que dar certos pa-
sos. ¿Cales?

Fundamentalmente tres cou-
sas. En primeiro lugar falar a ese
electorado. Un dos grandes acertos
do PP en Galicia foi chegar a esas
persoas que non se senten naciona-
listas, pero tampouco rexionalistas
ou españolistas, senón iso que se
deu en chamar galeguistas. Xente
que ten moi claro que pertence a
unha comunidade ben diferenciada
do resto e que estaría en sintonía
con parte do nacionalismo vasco
ou catalán. En segundo lugar, o
BNG ten que actualizar parte do
seu discurso, ofertando políticas
concretas sobre temas concretos,
como sanidade, educación, estra-
das... En terceiro lugar debe aco-
meter un proceso de renovación.

¿Un cambio de líder?

Non só de líder, senón da súa
estructura. Estamos ante o peche
dunha época que non só afecta ao
PP. Fai falta unha rexeneración
política en Galicia, polo que as
candidaturas hai que renovalas.
Despois das eleccións do 2000 era
complicado polos malos resulta-
dos obtidos, pero agora pode ser
unha despedida ao grande porque
o BNG está recuperando espacio
na vida política galega. Sería un
excelente contraste co patético es-
pectáculo que está a ofrecer Fra-
ga, aferrado a súa cadeira a pesar
de que nas enquisas a metade dos
galegos quere que se vaia.

¿Sorprendeuno a adhesión
da cidadanía masivamente a
Nunca Máis?

Non. Existe un tópico sobre
que Galicia é conservadora, pero se
comparamos datos demoscópicos e
inquéritos sobre como se declaran
politicamente os galegos observa-
mos que hai máis xente de esquer-
das que en Madrid, por exemplo.
As porcentaxes son similares ás do
resto do Estado. Vémolo no caso
das cidades e vilas principais, nas
que se concentra o 60% da poboa-
ción e so Ourense está gobernada
polo PP. Acontece que o PP soubo
gañar un espacio galeguista que ga-
lantemente lle cederon os outros
dous partidos. Sorprendeume máis
a reacción do Goberno e da Xunta.

¿Como valora as críticas
contra Nunca Máis?

O PP non comprendeu que
había dous problemas. Un de ca-
rácter técnico, de onde limpar,
que facer co barco...  O segundo é
de carácter político. A xente em-
pezou a preguntarse se isto acon-
tecese en Euskadi ou Cataluña o
Goberno tería actuado igual, co
mesmo pasotismo. Os cidadáns
percibiron claramente que o que
pasa aquí aos de Madrid non lles
importa. Comprenderon que Fra-
ga non é máis que alguén que se
deixa mangonear por Madrid, e

que para calar á sociedade civil
utilizan unha estratexia de crimi-
nalización que non ten nada que
ver coa realidade. Sei de moitos
votantes do PP que acudiron ás
manifestacións e aos que non lles
gustou nada que se lles chamase
batasunos ou idiotas por deixarse
manipular por non se sabe quen.

Comparte a opinión dos
que defenden que Cuíña inten-
tou tomar as rendas e por iso
foi destituído.

Faime gracia esa lectura. Cuíña
só intentou tomar as rendas despois
de tres semanas, cando viu que a
catástrofe podía ter custes electo-
rais.  Estamos asistindo, coa com-
plicidade de medios como La Voz
de Galicia, ao intento de  converter
a Cuíña nun mártir do galeguismo.
Quedo atónito con isto. Cuíña utili-
zou sempre a coartada do galeguis-
mo para defender os seus intereses
persoais, como é o control da caixa
e da estructura do PP aquí. Eu non
lembro ver a Cuíña cun chubas-
queiro durante a crise pedindo máis
autonomía para Galicia. 

¿Pensa entón que o PP va-
leuse do galeguismo para ga-
ñar electores?

O dos boinas e birretes foi algo
que inventaron eles mesmos para
captar votos. Entre os dirixentes
non hai ninguén que queira máis
poder para Galicia. No electorado
seu si. O que existiu sempre foi un
sector que quixo que o partido se-
guise as directrices de Xénova e
outro sector que quería administrar
a caixa dende aquí, pero por intere-
ses propios. Ata agora Madrid dei-
xoulle facer aos dirixentes galegos
a cambio de votos. En Xénova, coa
caída da Fraga, pensaban que se
podían ter os votos, os cartos e ade-
mais controlar o partido. 

¿A posíbel perda das Depu-
tacións da Coruña e Pontevedra
afondaría a crise dentro do PP?

Sen dúbida. En vista de que
nas cidades non teñen nada que
facer, intentarán valerse dos seus
mecanismos de influencia para
conservar as pequenas localida-
des. Sen embargo, se a oposición
actúa ben non lles vai servir de
moito. As municipais servirán
como primarias dunhas elec-
cións  autonómicas que inevita-
blemente Fraga vai ter que
adiantar porque non poderá se-
guir gobernando nesa situación.

¿Como valora a actitude de
Paco Vázquez?

Existe unha connivencia entre
Vázquez e Touriño, intentando
chegar a dous electorados socialis-
tas distintos. Un máis españolista e
outro máis galeguista. Esta estrate-
xia daralles resultados en termos
electorais ao PSOE, pero para Ga-
licia é un desastre. Touriño non po-
de seguir afirmando iso de “son
cousas de Paco”. Penso que en Ga-
licia magnificamos as declaracións
dun simple alcalde, aínda que sexa
dunha cidade importante. Se non
existise un pacto entre eles a situa-
ción sería insostíbel. Ninguén se
imaxina a Rato contrariando siste-
maticamente a Aznar. Esta estrate-
xia venlle marcada dende Madrid a
Touriño. Non hai que esquecer que
Vázquez é un reclamo importante
para os votantes do PP.♦
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Latexos

Algo
non cadra
X.L. FRANCO GRANDE

Algo non cadra neste
obsesivo apoio de Az-
nar á belixerancia

universal. E son, en primei-
ro termo, os resultados con-
trarios que lle van
xurdindo, dende esnafrarse
cos países árabes, ou cos la-
tinoamericanos, ou cos
socios europeos, ata
expoñerse a chocalladas co-
ma a de arremeda-lo acento
de non sei onde, que tanta
rexouba produciu no país.

Tampouco parece
cadrar ese apoio seu cos su-
postos beneficios que nos
vai traer esta guerra e que
ninguén nos explicou.
Porque os USA, e senón
que llo pregunten ós turcos,
son bos aproveitados pero
malos pagadores. Os que
mellor poden cumprir acos-
tuman non facelo, xusto
porque poden.

Só cadra cos intereses
reais dos USA, pois o que a
estes importa é o que todos
sabemos dende que
Brzezinski o deixou tan cla-
ro e sen complexos –pero si-
nalando procedementos
non bélicos, que refuga– no
seu libro O gran taboleiro
mundial: asegura-la enerxía
que nun día non afastado
poden non ter na medida
precisa para seguir sendo
potencia hexemónica única.
E todo o demais son andró-
menas. Só así cadra todo.
Pero nunca cos intereses
deste país, que coma todos
di non á guerra, porque vai
ser un crime, sen máis.

Realmente, esa política
non cadra con nada dunha
mínima racionalidade. Por
iso é indispensable pensar
que é xerada por uns
complexos ben escuros, e
que, como non os coñecemos
na súa verdadeira entidade,
nos vemos obrigados a supo-
ñer e a establecer poñéndoos
en relación cos feitos que nos
son coñecidos, deducíndoos
destes. Pero tampouco vale,
porque o que conta é a reali-
dade das cousas. E esta mes-
mo pon arrepío.

E aínda cadra menos
con algúns riscos potenciais:
que enriba do terrorismo
que xa padecemos nos veña
un engadido do “eixo do
mal”; ou que, nestes tempos
de excomuñóns, e por ter
axudado a masacrar a tanta
xente inocente, poida haber
serias friccións con Roma,
que aposta sempre pola
vida, violadores incluídos
–agás a das violadas– e pille
tamén ós seus ministros, de
tan elevada relixiosidade,
responsables do exército e
dos negocios estranxeiros.
(Conxectura esta que pode-
ría ser humorística se a rea-
lidade dos feitos non fose
tan tráxica). Hainos que
teñen a arte de complica-las
cousas.♦♦

Antón Losada, profesor de Ciencias Políticas

‘O resultado das municipais obrigará a Fraga a convocar eleccións’

A. PANARO



A.N.T.
O cabeza de lista do BNG nas
eleccións municipais en Cu-
lleredo desde 1983 vai ocupar
o posto número cinco da can-
didatura do PSOE nos vin-
deiros comicios locais do 25
de maio. Narciso Marzoa fi-
gurará como independente.

O concelleiro do BNG Narciso
Marzoa dimitiu do cargo de por-
tavoz municipal nacionalista o
pasado mes de setembro, aínda
que non abandonou o concello.
Xa daquela produciuse unha po-
lémica, xa que o alcalde socia-
lista tratou de integralo no gru-
po mixto, en lugar de que figu-
rase como concelleiro non ins-
crito, segundo obriga a lexisla-
ción actual. O un de marzo o al-
calde e cabeza de lista do
PSOE, Xulio Sacristán anun-
ciou que Marzoa figurará no
quinto lugar da candidatura so-
cialista como independente. Sa-
cristán xustificou a decisión in-
dicando que Marzoa é unha per-
soa de esquerdas, que como edil
e candidato á alcaldía á fronte
do BNG non formaba parte da
organización nacionalista e que
a súa comparecencia sempre fo-
ra en calidade de independente.

Os nacionalistas reaxiron
ante o anuncio asegurando que
“é un acto de transfuguismo” e
negando a condición de inde-
pendente de Marzoa, xa que se
ben inicialmente foi indepen-
dente, levaba dez anos afiliado á
organización.

Segundo os nacionalistas,
Marzoa marchou porque estaba
prevista a súa substitución á
fronte da candidatura, tras deza-
seis anos de cabeza de lista e
sen conseguir nese tempo recu-
perar o pulo do BNG en Culle-
redo, onde tivera cinco conce-
lleiros na época na que o crego
das Encrobas Moncho Valcarce
fora o alcaldábel –de feito Mar-
zoa foi o sucesor de Valcarce á
fronte da lista do Bloque, que
nas últimas elección só alcanza-
ra dous concelleiros.

A candidatura o BNG nos

vindeiros comicios encabézaa
unha muller nova, Raquel Jaba-
res, estudiante de filoloxía na
Coruña. O segundo é o actual
concelleiro do BNG e portavoz
municipal tras a marcha de Mar-
zoa, Isidro Taibo. A renovación,
indicaron os nacionalistas, res-
ponde ao mandado da Asemblea
Nacional do BNG.

Transfuguismo desmentido
en Cedeira

En Cedeira o BNG desmentiu
que o único concelleiro socialis-

ta vaia integrarse na lista na-
cionalista nas próximas elec-
cións municipais. O desmentido
vén dado debido aos comenta-
rios xurdidos na vila nese senti-
do tras saberse que Antonio Pé-
rez Pérez xa non figurará na lis-
ta do PSOE, que será encabeza-
da por Xosé Manuel Suárez,
quen fora concelleiro desa forza
hai doce anos e do BNG hai vin-
te.

Polos nacionalistas, o candi-
dato será o actual alcalde, Xoán
Xosé Rodríguez. O resto da lista
non está confeccionada.♦
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O alcalde Vázquez supérase a si
mesmo; coñecíamos moitas das
súas habilidades, pero non a súa
capacidade de levitar, como vén
de informar nunha conferencia
en Extremadura. Referíndose a
Rodríguez Ibarra, Presidente
desta comunidade, dixo que
“somos os únicos políticos ca-
paces de levitar por riba do par-
tido”, engadindo, “eu levito me-
llor porque son máis de Santa
Teresa”. Deixemos a levitación
e fagamos a tradución política
destas declaracións: eu paso do
PsdeG-PSOE.

Coas súas últimas declara-
cións o alcalde da Coruña confír-
mase como o auténtico Delegado
en Galiza do Goberno de Aznar;
é quen marca a linea política do
PP e quen encabeza os ataques á
plataforma Nunca Máis.

Na víspera da marcha a Ma-
drid arremeteu contra Nunca
Máis, acusando de prevaricación
aos concellos que financiaban
autobuses e colaboraban coas
actividades da plataforma. Xus-
tificaba esa denuncia porque
quería defender aos votantes do
PP, xa que se utilizaba o partido
co que simpatizaban. Poucos dí-
as despois saiu Fraga dicindo:
“Eu penso como o alcalde da
Coruña”. Na nosa comarca terí-
an cometido este “delicto”, entre
outros, os concellos de Sada e

Arteixo, con goberno do PP.
Que puxeron autobuses gratuí-
tos para desprazarse á manifes-
tación de Santiago do 1 de de-
cembro; e os concellos de Culle-
redo, Cambre e Betanzos, go-
bernados polo PSOE, que cola-
boraron na financiación da mar-
cha a Madrid do 23 de febreiro.
Preguntado o presidente sobre a
financiación en Valencia con 1,6
millóns de euros dunha manifes-
tación organizada polo goberno
do PP desa comunidade, dixo:
“O de Valencia é un interés pú-
blico; o de Nunca Máis é interés
político, de politiquería suxa”.

Diversos especialistas na ma-
teria coinciden en que as denun-
cias de Vázquez carecen de base
xurídica. “Non só non hai actua-

ción irregular, senón que os con-
cellos poderían asinar convenios
de colaboración coa platafor-
ma”, sinala Carlos Amoedo, pro-
fesor de Dereito Administrativo
da Universidade da Coruña. Para
Henrique Tello, portavoz muni-
cipal do BNG, “acusar de preva-
ricación aos concellos que pres-
tan o seu apoio para manifestar-
se na defensa dunha causa tan
xusta como pedir que se coñeza
toda a verdade do caso Prestigee
esixir responsabilidades políti-
cas, é un exercicio de cinismo
propio do síndrome da dereita
tremens que padece”. Por outra
parte, Vázquez sabe moito do
que é fletar autobuses porque é
unha prática habitual do seu go-
berno para levar xente ás inaugu-

racións ou para acompañar ao
Deportivo en partidos de fútbol
de certa transcendencia.

Está claro que a Vázquez
non lle gusta nada a mobiliza-
ción popular contra a política
do PP, que resumíu nesta frase
despectiva, “manifestación vai,
manifestación vén”. Nesta mes-
ma liña Fraga acusaba os mani-
festantes de Madrid de perxudi-
car a galiza.

Aumenta a indignación e a
esixencia de responsabilidades
e dimisións, como recolle a en-
quisa do CIS de xaneiro. Esta
foi a valoración da xestión do
goberno para facer fronte á ca-
tástrofe do Prestige: mal e moi
mal o 48.8%, ben e moi ben o
17,5%. Valoración da xestión
da Xunta: ben e moi ben o
16,6% e mal e moi mal o
44,6%. Pero Vázquez coincide
totalmente con Álvarez Cascos
que non fai máis que repetir:
“Xa haberá tempo para investi-
gar e esixir responsabilidades”.

Vázquez piropea ao PP ta-
mén fóra de Galiza; nunha con-
ferencia en Mérida ensalzaba a
Fraga como “referente no Estado
das Autonomías”. Traballa así o
voto do PP para as eleccións mu-
nicipais, presentándose como o
candidato real deste partido, aín-
da que oficialmente apareza Ro-
dríguez Corcoba.♦

Vázquez levita
por riba do seu partido

MANUEL MONGE

Vázquez fai declaracións en apoio do PP e lei-
xitma a actuación do goberno no caso do Pres-
tige. Semella que quer amosar que é el e non
Corcoba o candidato da dereita na Coruña.

A Coruña

Plan
chapapote
XOSÉ M. SARILLE

OAVE entre Barcelona
e a fronteira francesa
non funcionará antes

do 2008. Non teñen fortuna
os cataláns, porque fíxate
que levan anos co AVE
proxectado, ¡e sofrer este re-
traso...! Desde logo que aos
galegos non nos ocorre isto.
Temos o compromiso persoal
de Aznar de que dous anos
despois, vintecatro meses
máis tarde, chegará o primei-
ro dos nosos comboios velo-
ces. 

En Galiza cando un home
dá a súa palabra, sabemos de
que se trata. Non son as
trapalladas dos compromisos
contractuais. Non. É a
palabra do xefe. O favor. Por
fin falamos de algo serio.
¡Alehop! 

Imos ver: Se o AVE a
Francia, destinado a conver-
terse no principal transporte
de persoas da Península vai
tardar até o dous mil oito, se
vai ser así apesar das fortísi-
mas presións empresariais e
societarias, goberne o PP ou
goberne o PSOE, ¿que gale-
go con uso de razón, pode
tragar ese grandísimo conto
de que o Madrid-Galiza, apa-
labrado o outro día, estará
construído no dous mil dez?
¿E que despois irá o da Cor-
nixa Cantábrica? ¿Como lle
seguimos dando voltas a esa
fantasmada do Plan Galicia?
¿Estamos de broma?

Enténdase ben. Non se
trata de negarse á
negociación, a falar de
prazos en cada compromiso,
de condicións. Mais cómpre
saber que falamos dunha
grandísima mentira coa que
o PP pretende librar o
pelexo.

Dicir estas cousas non é
masoquismo, nin
autoflaxelación. Consiste en
evitar o autoengano, para que
despois non se nos poña esa
cara tan galega de babións,
de burlados eternos, de
submisos perennes. Que por
unha vez a humillación non
dea lugar ao fracaso. 

Galiza non ten un empre-
sariado forte. Fáltanos un
lobby capaz de imporlle
grandes esixencias a Madrid.
Non se trata de desprezar a
ese sector, mais a única posi-
bilidade de que os
compromisos do Estado se
cumpran, aséntase na presión
cidadá, e sobre todo, sobre
todo, en que se produzan
verdadeiras mareas de votos,
capaces de articular unha po-
derosa maioría cos intereses
e a xefatura aquí, no propio
país. En que esa consciencia
que xurdiu en novembro non
se apague nunca máis. Con
ela todo é posíbel, sen ela to-
do volverá a ser igual. Se os
galegos non o ven, se Galiza
segue a ser unha sucursal dos
partidos estatais, nada terá
cambiado. Nada variará. En
pouco tempo volveremos ás
rotinas impostas. ♦

Marzoa ía ser substituído por Raquel Jabares á fronte dos nacionalistas

O ex cabeza de lista do BNG en Culleredo
pásase á candidatura do PSOE

Integrantes da lista do PSOE en Culleredo.

●
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O profesor de historia contem-
poránea da Universidade vasca
de Deusto comeza a súa obra,
un éxito de vendas, mencionan-
do que a administración do Im-
perio Romano na Península es-
taba dividida en tres provin-
cias: Tarraconense, Bética e
Lusitana. “Esquece que despois
de Diocleciano, Gallaecia for-

mou unha cuarta provincia au-
tónoma con tres conventos xu-
rídicos que eran Lugo, Braga e
Astorga” sinala o deputado na-
cionalista Francisco Rodrí-
guez.

O Reino Suevo

Con posterioridade á caída de
Roma, García de Cortázar non
menciona a existencia do Rei-
no Suevo, que tivo vixencia
durante máis de 170 anos. Do
restante período medieval, o
historiador non fai referencia á
existencia do Reino de Galicia.
Esta entidade histórica, que ti-
vo vixencia ao longo de máis
de 1.000 anos, foi anexionada
á forza pola raíña Isabel de
Castela. Durante ese tempo,
sucedéronse unha serie de reis,
que por períodos intermitentes
actuaron como monarcas inde-
pendentes.  Ademais, o Bloque
denuncia que Cortázar non
mencione o valioso papel xo-
gado pola nobreza galega du-
rante a reconquista, ou que fo-
se o único territorio que non
formou parte do califato de
Córdoba durante a ocupación
musulmana.

Do período medieval, resalta
o Bloque Nacionalista Galego,
tampouco trata a arte románica,
non menciona o enorme poder
que tiña na época a catedral
compostelana, nin fala da rique-
za cultural que ten na composi-
ción lírica a súa mellor mostra.
As guerras Irmandiñas, que
constitúen o primeiro exemplo
de levantamento popular contra
a opresión da nobreza, tamén
son ignoradas polo ensaísta.

En canto ao nacemento do
nacionalismo, o historiador res-
trinxe este movemento a Cata-
luña e Euskadi. Non menciona,
segundo Francisco Rodríguez,
as contribucións dos autores ga-
legos a formación deste pensa-
mento. O Provincialismo de Fa-
raldo, o Rexurdimento de Mur-
guía, o Agrarismo de Basilio
Álvarez, o Rexionalismo de Al-
fredo Brañas e o Galeguismo de
autores tan diversos como Cas-
telao, Alexandre Bóveda, Otero
Pedrayo ou Vicente Risco, entre
outros.

Solicitude de comparecencia

Xunto co PNV, o Bloque solici-
tou a comparecencia na comi-
sión de control do Congreso do
director do entre RTVE, José
Antonio Sánchez. O obxectivo
dos nacionalistas, é que infor-
me sobre o formato do progra-
ma, que constará de 26 capítu-
los nos que “se poden agudizar
os erros nos que se move a opi-
nión pública sobre a historia de
Galicia e sobre a conformación
do actual Estado español”. Para
o BNG é necesaria a presencia
de asesores axeitados que ga-
rantan a presencia das distintas
nacionalidades do Estado espa-
ñol”.♦
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O historiador ten sona polas súas críticas ao nacionalismo

O BNG oponse a que García de Cortázar
dirixa un documental histórico en TVE

RUBÉN VALVERDE
O BNG presentou unha pregunta no Congreso sobre un novo
programa que ten preparado Televisión Española sobre a his-
toria de España. Para os nacionalistas, o director científico es-
collido polo ente público estatal, o historiador Fernando Gar-
cía de Cortázar, “ignora, despreza e falsifica o papel xogado
por Galicia na historia”. As críticas están extraídas do famoso
libro de García de Cortázar, Breve historia de España, no que
omite de xeito grave, segundo o BNG, aspectos relevantes da his-
toria de Galicia, ofrecendo unha visión centralizadora do Estado.

Marea Negra
O naufraxio dun barco petroleiro
enche o
mar de alcatr n. A vida das gaivo-
tas est
ameazada, pero os animais dunha
granxa da ribeira b tanse ao mar a
socorrelas.

O angazo
Pepi o traballaba no

campo e gozaba
angazando a herba,

pero na casa pasaban
fame e emigrou  Am rica. Cando volveu, vi a

rico e esqueceu o angazo que tanto quixera.

Grandes contra
pequenos

O sapo rifou coa raposa e declaroulle a guerra. Dous ex rcitos
enfront ronse nunha desigual batalla. Nun bando, os animais cati-

vos ao mando do sapo. Noutro, os animais grandes capitaneados
pola raposa.

NOVOS TŒTULOS DE

E ademais un novo volume da Enciclopedia Temática Ilustrada

A NOSA TERRA

Fernando García de Cortázar.
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Pontevedra recupera un espacio
que o afastaba da Ría e do Río.
Con Celulosas por unha banda
e con TAFISA –desde 1956– po-
la outra, o desenvolvemento
sustentábel e harmónico da vila
estaba esganado. Zonas urbani-
zadas como Monteporreiro es-
taban desconectadas da cidade
polos terreos desta empresa
que, ademais dos nocivos efec-
tos ambientais, causaban un im-
pacto paisaxístico pésimo na ri-
beira do Lérez .

Este proxecto, gorentado
polos gobernos anteriores, foi
unha prioridade de Lores desde
a súa toma de posesión. Encar-
gou ao Concelleiro de Urbanis-
mo concretar unha negociación
que o leva ocupado nos últimos
meses en trato co grupo empre-
sarial SONAE –propietarios de
TAFISA– ata chegar ao acordo
definitivo. César Mosquera,
que gardou total discreción so-
bre as xestións ata o momento,
anunciou finalmente este mar-
tes os termos do convenio nos
que tiña fixado non só obxecti-
vos urbanísticos senón –como
el afirmou– manter os 74 postos
de traballo actuais como algo
irrenunciábel.

No ano 2002, a empresa TA-
FISA abandonou a fabricación
de taboleiro, estando nas súas

previsións a implantación dun-
ha nova planta de melanina e

dunha planta de flooring, acti-
vidades que necesitan unha na-
ve de 10.000 m2 edificados e
entre 15 e 20.000 de terreo.
Neste momento ocupan
122.485 m2, co convenio TAFISA

reservase 20.000 para zona re-
sidencial (co cal cubrir os cus-
tes da planta), cedendo os
100.000 restantes ao Concello.
O Concello comprométese á
modificación pontoal do PXOU
para permitir a construción re-
sidencial. A empresa compro-
métese a pór en marcha as súas
novas plantas e manter o em-
prego dentro dun prazo de 6
meses, e o proxecto de urbani-
zación, nos termos que acorden
en canto aos sistemas xerais,
deberán estar aprobados defini-

tivamente nun prazo de 6 meses
da aprobación da modificación
pontoal e executado na súa tota-
lidade nun prazo de 18 meses.

Gardáronse de indicar onde
estaba a negociar a colocación
da nova planta, pero xa sinala-
ron posíbeis usos do terreo res-
catado para á cidade: unha
grande praza que serva de es-
pacio de articulación de toda a
zona, un novo grande parque
urbano dun tamaño similar ao
formado pola Alameda e as
Palmeiras xuntas, a conexión
da cidade co Río/Ría, futuras
ampliacións do Campus, insta-
lacións deportivas (apuntaban
piscinas ao ar libre), etc. En
calquera caso o seu empraza-
mento nun contexto como o do
paseo do Lérez, xunto coa illa
da Xunqueira, permitiría esta-
blecer unha zona de lecer e
habitabilidade de grande cali-
dade.

Despois diste acordo –que
está previsto que entre en funcio-
namento en semanas– pódese di-
cir que Pontevedra pode medrar
de xeito ordenado e sen o salto
que representaban estas instala-
cións co que supón un grande
avance na mellora da cualidade
de vida da súa veciñanza.♦

TAFISA e o Concello acordan
o traslado

XOÁN CARLOS GARRIDO

O estrangulamento urbanístico e ecolóxico da cidade racha gra-
cias a un convenio histórico entre a empresa TAFISA e o Concello.

Pontevedra

Anegativa do Presidente da Xunta a financiar a
gala de entrega dos premios Max de teatro,
que ten establecidos a Sociedade Xeral de Au-

tores, lémbranos de novo a xenreira que ten a dereita
á liberdade de expresión.

Crear, inventar e producir ideas demanda como
condición básica un clima de apertura, tolerancia e
liberdade que non é posíbel con mandatos tan
prolongados como os que padecemos o frente da Xun-
ta de Galicia. O peor enemigo da cultura é o poder,
por que a produción intelectual e artística é

transgresora por definición. Non se avén co trillado,
refuga á norma instálase na audacia. Pola contra o po-
der protexe a tradición, teme calquera mudanza e pro-
clámase firme baluarte do canon que ten os seus
templos nas academias. Os confrades do poder conser-
van alí o sabido e producen a diario a repetición ritual
dos paradigmas consagrados. O poder resulta letal pa-
ra a cultura.

Timbre superior do poder democrático é aceptar a
actividade crítica do mundo da cultura. O común dos
cidadáns evaluamos o labor dos gobernos en función
do principio de economia, buscamos seguranza, pan e
traballo, namentras que as vangardas das sociedades
evalúan inmateriais e preguntan sempre canto paga un-
ha sociedade en liberdade, dignidade e xustiza por dis-
frutar da tranquilidade dun bo pasar. O poder exhibe
impúdicamente o que dá. O intelectual ilustra
críticamente o que nos costa. A produción cultural ela-
bora constantemente a metáfora dun discurso da
autoconciencia da renuncia que fai unha sociedade ante
o poder a cambio do pan. A cultura custodia o espíritu

da rebeldia. A cultura é a memoria da utopía.
A natureza do argumento esgrimido polo Presidente

da Xunta proba o seu carácter ideolóxico, pois non se
enmascara sequera en ningún pretexto, non alude a di-
ficultades presupuestarias ou a prioridade do gasto, po-
la contra, limítase a proclamar que non financia a quen
o critica. Prexuzga e confesa paladinamente que o
poder da dereita non acepta o contrapoder da cultura.
O poder da Xunta exhibe así a súa orixe ideolóxica. O
pan é para os escravos, para os cobardes, para os
aduladores, para aqueles que están intelectualmente
castrados, en definitiva, haberá pan para os sometidos.
Este xesto vale por todo un libro acerca da nova políti-
ca cultural da dereita.

A senso contrario e tamén por motivos ideolóxicos,
o Concello de Vigo carga co peso de financiar a gala
de entrega dos premios Max. Mágoa que a cativeza
presupuestaria do concello non esté á altura da vontade
política que inspira a actitude do poder municipal, aín-
da que non debemos esquecer, que pagar a quen nos
esperta é, de verdade, unha inversión rentábel.♦♦

A dereita e
a cultura
MIGUEL BARROS
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Alicia era unha rapaza de máis de
trinta anos que participaba no pro-
grama municipal Cedro para dro-
godependentes. A súa adicción á
heroína e outras substancias levá-
raa a contraer graves enfermida-
des contra as que é moi difícil loi-
tar nas condicións de exclusión
social nas que se atopaba. Recibía
apoio do Concello
a través do Grupo
“O Imán”, que le-
vaba algún tempo
xestionándolle o
acceso á Renda de
Integración Social
de Galicia (RIS-
GA). Sen embargo,
“a excesiva buro-
cratización e os re-
quisitos que esi-
xen para poder so-
licitala, incompa-
tíbeis cunha vida
digna”, impediron que chegase a
cobrala, denuncia o responsábel
do Imán, Antón Bouzas. 

Alicia vivía nunhas condicións
semellantes ás doutros drogode-
pendentes. As súas familias clau-
dican por non poder soportar a súa
condición e todo o que leva apare-
llado. “Non queremos dicir que
son abandonados polas súas fami-
lias, porque non sería correcto.
Non son capaces de procurarlle a
atención necesaria debido á vida
desordenada que teñen. En Cedro
e no Grupo Imán intentamos darlle
un mínimo de apoio para que poi-

dan ir reducindo riscos e integrán-
dose paseniñamente nunha socie-
dade que deste xeito pode com-
prendelos mellor”, sinala Bouzas. 

Logo de marchar de casa em-
pezou a vivir en choupanas, que é
como lle chaman os sen teito ás ca-
sas en ruínas, sen luz nin auga, pe-
ro cunha mínima cobertura para

pasar a noite. A
meirande parte
das persoas que se
atopan nesta situa-
ción concéntranse
no casco vello da
cidade. “Nestas
rúas existen bas-
tantes casas onde
acobillarse, ade-
mais de residir alí
persoas cun nivel
económico baixo
que normalmente
é máis comprensí-

bel e solidaria con estes casos. Nas
zonas onde o nivel de vida é maior,
o primeiro que se fai cando apare-
ce un drogadicto ou un indixente é
chamar á policía para que o desalo-
xe”, engade o responsábel do
Imán. Cedro xestionoulle a Alicia
que fose vivir cun irmán, pero a en-
fermidade impediu que pasase do
sábado 8 de febreiro.

Celestino atopábase nunha si-
tuación parecida. A única diferen-
cia que o arreda de Alicia é que a
el non lle deu tempo de chegar ao
hospital para morrer. O seu cadá-
ver apareceu na rúa Real o domin-

go 9 de febreiro, nunha choupana.
Participaba nun programa chama-
do Serenos do Casco Vello, coor-
dinado polo Imán. Consiste en que
un grupo de voluntarios e traballa-
dores do grupo percorren o casco
vello para asesorar os adictos a
consumir a droga cos mínimos ris-
cos, intercambian xeringas vellas
por outras novas, comparten todas
as tardes un bocadillo e falan sobre
os problemas das poliadiccións,
indícanlle onde están os baños e
comedores públicos... “O obxecti-
vo de Serenos do Casco Vello é in-
tentar coidar da saúde das persoas
que viven na rúa e sobre todo, pro-
curar que se sintan acompañados,
que teñen a alguén que se preocu-
pa por eles”, sinala Antón Bouzas. 

“A morte de Celestino foi un
duro golpe para o grupo, porque
participaba nun programa ao que
acoden unhas 35 persoas. Por iso
denunciamos que a administración
galega non fai o suficiente en canto
á integración social deste colectivo
marxinado que non dispón doutra
cousa máis ca da súa propia vida. O

RISGA non chega a todo aquel que
vive na rúa e ademais os cartos non
permiten abandonar esa vida. Por
outro lado, cando se están recupe-
rando das súas doenzas e queren
volver á casa familiar, a Xunta reti-
ra o RISGA polo que volven á situa-
ción do principio. Non entendo co-
mo se gastan recursos na asistencia
médica orientada á desintoxicación
e non se destinan cartos a combater
o ambiente que rodea ás adic-
cións”, afirma Bouzas. 

Por este motivo, varios colecti-
vos enviaron un escrito á anterior
Conselleira de Asuntos Sociais, Co-
rina Porro, no que lle solicitaban un-
ha revisión do RISGA. O documen-
to, elaborado polo profesor de Eco-
nomía Aplicada da Universidade de
Vigo, Carlos Grandín, solicitaba un-
ha revisión da contía do RISGA, que
como máximo é de 259 euros. Ta-
mén se pedía, entre outras cousas,
que se reducisen os trámites, que se
axilizasen os cobros ao tratárense de
persoas sen liquidez, e que estas
axudas fosen compatíbeis con ou-
tras rendas familiares, para poten-

ciar os fogares. A estimación é de
que nestes intres o RISGA só chega
ao 0,5% da poboación galega, can-
do a taxa de pobreza da comunida-
de supera o 15%, segundo este estu-
dio. O gasto, dentro dos orzamentos
xerais da Xunta, é de só un 0,4%,
por iso os asinantes entenden que
“hai marxe para actuar”.

Sen documentar

A terceira persoa atopada morta en
Vigo era un vagabundo que non
participaba en ningún programa
municipal. Descoñécese o seu no-
me e a causa da súa morte, “aínda
que todo apunta a que o frío, a fame
e a falta dunhas mínimas condi-
cións de salubridade, foron os de-
sencadeantes da morte”. Por este
motivo, O Imán solicitou do Con-
cello a constitución dun albergue
de carácter municipal onde poidan
ir comer e durmir as persoas sen re-
cursos. Especialmente porque moi-
tas persoas que viven en ambientes
relacionados coa drogadicción e a
pobreza que residen nas aldeas e vi-
las pequenas próximas a Vigo, des-
prázanse á cidade porque “teñen
máis posibilidades de subsistir vi-
vindo na rúa e sen que as súas fa-
milias sexan criticadas polo resto
dos veciños”, sinala Antón Bouzas.

“Cómpre axilizar a construc-
ción dun albergue por parte do
Concello, que teña carácter aconfe-
sional e multicultural. Nestes mo-
mentos existe unha gran cantidade
de emigrantes portugueses en con-
dicións lamentábeis e que son espe-
cialmente maltratados pola socie-
dade. Vigo precisa de máis camas,
especialmente para mulleres. Nes-
tes momentos só se dispón do Con-
vento franciscano de Teis e o das
Misioneiras do Silencio en Urzaiz”,
reclama o responsábel do Imán.♦
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A cara oculta
PERFECTO CONDE

En vintecatro horas, Pierre Péan e Philippe Co-
hen venderon 60.000 exemplares de La face
cachée du Monde, un libro no que tratan de

convencer o lector de que o prestixioso diario Le
Mondepasou de exercer o contrapoder a abusar
do poder. Segundo eles, este periódico é agora
“unha institución totalitaria” dirixida por un
“clan” que integran Jean Marie Colombani, direc-
tor do xornal, Edwy Plenel, responsable da redac-
ción, e Alain Minc, presidente do Consello de Vi-
xilancia e da Sociedade de Lectores.

Péan e Cohen acusan o influente xornal
francés de valerse da súa notoriedade para influír
na vida económica e política segundo os seus
exclusivos intereses, e tamén din que o seu
triunvirato dirixente actúa por motivacións que
pouco ou nada teñen que ver co xornalismo.
Poñen de exemplo o que os autores do libro
chaman “lobbying facturado” por Colombani, Ple-
nel e Minc para defenderen a publicación de orixe
norueguesa 20 minutes, que se reparte
gratuitamente despois de ser impresa dúas veces
por semana no prelo de Le Monde.

En máis de seiscentas páxinas, os polémicos au-
tores de moda nas librerías francesas engaden que o
xornal fundado por Hubert Beuve-Méry en 1944 ten
influído en Lionel Jospin, cando era primeiro minis-
tro, para favoreceren a unha determinada empresa á
que lle facturaron un millón de euros “por
participación en reunións, mesas redondas, asistencia

e consellos de comunicación”. Segundo Péan e
Cohen, Colombani fixo o imposible por prexudicar a
Chirac para favorecer a Balladur e aliouse con Char-
les Pasqua, mentres que Plenel utilizou a Deleplace,
antigo responsable dun dos principias sindicatos poli-
ciais de Francia, para facer que boa parte dos policías
do seu país dedicaran horas extra a investigacións pa-
ralelas ad maiorem gloriamde Le Monde.

Pierre Péan e Philippe Cohen sosteñen que os
actuais responsables de Le Monde gobernan o xor-
nal impoñendo “unha atmosfera de medo” e aterro-
rizando aos políticos, empresarios e intelectuais, así
como ao resto dos medios de comunicación france-
ses, que podían ter pánico ás súas represalias.

Lendo este novo best-sellerda edición france-
sa un decátase de que Jean Marie Colombani, má-
ximo director de Le Monde, a penas gana para
achegar unhas pataquiñas ao caldo de acada día:
35.000 euros, case seis millóns de pesetas, ao mes.
¿Percátase alguén de que, co que este monsieurin-
gresa cada trinta días, págase en moitos medios de
Galicia a más de sesenta xornalistas?.

Mentres que sigo lendo este libro, asáltame a
idea de que pasaría deste lado dos Perineos se al-
guén se puxera a falar –é un falar– de algún, de
varios, de case todos  (El Correo Gallego, La Voz
de Galicia, Interviú, Tiempo...) Só poño a man
no lume por unha cousa: por aquí as magnitudes
serían inferiores, no caso de darse paralelismos, e
sen dúbida as reaccións semellantes as de Le
Monde, que tacha de panfleto ao libro de marras
e anuncia demandas contra os autores.

(Cando remate a súa lectura, direilles se a
min tamén me parece un panfleto o tal libro. No
interim, o que dixo a Storni: entre as cousas
seguras, a máis segura é a dúbida).♦

A historia de Alicia, Celestino e un sen nome falecidos na mesma semana en Vigo

Morrer na rúa
RUBÉN VALVERDE

Entre trinta e  corenta anos, sen teito, sen cartos, sen compa-
ñía, enfermos. Este é o perfil de Alicia, Celestino e un sen no-
me que apareceron mortos nas rúas de Vigo baixo a noite e o
frío. Eran parte deses cidadáns anónimos, marxinados pola
sociedade e que reciben un escaso apoio por parte das institu-
cións. Unha proba de que non hai que viaxar a outro continente
para ver imaxes de fame, abandono, deterioro físico e pobreza.

Antón Bouzas, membro do grupo O Imán de axuda a excluídos.        PACO VILABARROS‘Os residentes
dos barrios cun nivel
económico máis
baixo son máis
comprensivos
cos sen teito”
ANTÓN BOUZAS
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Aconséllolles aos lectores e lectoras unha
curta lección de Sociolingüística. Non se
trata dun complicado escrito teórico senón
dun simple relato dunha muller labrega
que conta un retrinco da súa vida. E mais
pódese e débese escoitar o relato, pois o
texto vai acompañado da gravación e é
ben elocuente e expresiva  a voz da muller.

Trátase dun dos documentos que hai
seis ou sete anos publicou o Consello de
Cultura Galega dentro do volume “A no-
sa fala”, do Arquivo Sonoro de Galicia.
Tres cassettes de documentos orais acom-
pañados dun volume coa transcrición.

O documento en cuestión  chámase
“O falar fino” e nel unha labrega de 66
anos, de Corbelle, en Vilalba, relembra
persoas e momentos da súa vida. E fala
(en 1984) dun mociño da aldea que co-
renta anos antes estudiaba fóra. De volta
na casa, cando o mandaron polas vacas o
rapaz preguntou: “E están xunto do río?”

Lembrándoo, a muller reflexiona:
“Se habia dicir ‘están cabo do río’, tu
mira que palabras dixo: ‘E están xunto
do río?’ [...] e dixéranse os que oiamos:
‘Mira pra el, como se lle conoce o que
le e o que estudia.’”

Naturalmente, é admiración o que en-
tre os seus desperta o veciño que apren-
deu e trouxo de fóra outro xeito de falar
diferente ao que levaba, diferente ao que
na aldea seguían a falar. Naturalmente,
moito máis próximo ao castelán. 

Pero non é esta a única plasmación
da subordinación lingüística en Galiza

que este relato ilustra, pois a muller
–ofrecendo unha evidencia da claridade
da análise e da valoración que na súa
mente establece– encadea cunha anéc-
dota  acontecida unha vez na Coruña
(“aló no Campo da Leña, aló por riba,
íbamos hacia a Torre de Hércules”).
Ela, e mais outros de Corbelle entran
nunha froitería para lles comprar algo
aos pícaros  e unha delas, Hortensia, pi-
de un quilo de uvas “mouras” . Póñen-
lles o quilo de uvas mouras, saen para
fóra, e entón, unha das de Corbelle que le-
vaba algún tempo casada na Coruña“e cor-

taba algo o castellano” dille a Hortensia:
–Ai, Hortensia, Ai, Hortensia! Pra

outra vez non digas así!
–E ló?
–Di ‘negras’! Di ‘negras’! Esa é un-

ha palabra moi mal dita, muller. E non
ves que chama a atención á xente?

Aínda que a palabra fora perfecta-
mente entendida pola froiteira e non le-
vantara reacción adversa ningunha, para
a ex-aldeá instalada agora na capital,
compría borrar toda traza das orixes, to-
do o que chamase a atención, toda dife-
rencia, mesmo se esa diferencia (para
nós, que non para ela) constituía un sig-
no dunha superior calidade lingüística.

E como queremos seguir falando da
calidade lingüística do galego que se
emprega, do que empregan os políticos,
os medios de comunicación e os cida-
dáns en xeral, retomaremos o asunto no
próximo artigo.♦

Sociolingüística
HENRIQUE HARGUINDEY

Conxeito

Ademais dos actos que se van
celebrar en diferentes locali-
dades o propio 8 de marzo, a
Coordenadora da Marcha
Mundial das Mulleres decidiu
celebrar este ano a manifesta-
ción nacional na zona máis
afectada polos vertidos do
Prestigecon esta “caravana”
desde Cee a Fisterra convoca-
da para o domingo 9 de mar-
zo. Nestas convocatorias es-
coitarase tamén a demanda
dunha Lei Galega contra a
Violencia de Xénero.

No seu manifesto a Coor-
denadora esixe a demisión
dos gobernos responsabeis da
catástrofe e lembra que máis
de 7.000 mulleres, a maioría
mariscadoras, traballaban no
mar e que moitas máis (redei-
ras, peixeiras, empregadas de
confrarías e lonxas, entre ou-
tras) traballan en actividades
directamente relacionadas coa
pesca. “Somos máis de
69.000 mulleres as emprega-
das no comercio, con baixos
salarios , xornadas en moitos
casos que superan as 60 horas
semanais”, engádese ao tem-
po que se lembra que o paro
femenino ía xa en aumento
antes do Prestige. 

A Coordenadora tamén re-
clama alternativas económi-
cas, e non “simplemente axu-
das”, que recuperen a capaci-
dade produtiva das zonas e te-
ñan en conta “que as mulleres
existimos”. Ao tempo demán-
dase “que se fale claro” sobre
as consecuencias da marea ne-
gra na saúde e nomeadamente
na reproductiva e mental.

O “Non a guerra” como
solución aos conflitos tamén
vai estar presente nos actos
do 8 de marzo e desde á Co-
ordenadora galega refírense á
posición do Goberno de Az-
nar como de “complicidade
criminal co goberno de Bush.
As súas armas son a nosa pro-
breza, as súas guerras a nosa
miseria”, lembran. 

A Coordenadora na Galiza
da Marcha Mundial das Mulle-
res está integrada por 36 orga-
nizacións de moi diferente tipo
que confluiron neste foro hai
tres anos co obxectivo de loitar
contra a pobreza e a violencia
de xénero. A iniciativa partiu
da Federación de Mulleres do
Quebeque no ano 2000 e na
actualidade a Marcha está con-
formada a nível mundial por
máis de 3.500 organizacións.♦

O Prestige marca tamén o 8 de marzo

Manifestación de mulleres
de Cee a Fisterra

P.B.
Fisterra acollerá o domingo 9 de marzo o remate da manifes-
tación nacional convocada con motivo do Día Internacional da
Muller Traballadora. A saída será desde Cee ás doce da mañá
e a Coordenadora da Marcha Mundial das Mulleresen Galiza
organiza a saída en autobuses desde Vigo, Santiago e Ferrol.

A moda das vacas rabenas
A. EIRÉ

A.N.T.

Mulleres retirando chapapote na illa de Arousa.                     PACO VILABARROS

Cortarlle o rabo ás vacas é a última moda do desa-
rrollismo gandeiro que converte os animais nunhas
máquinas ás que se embute penso pola boca e se
lles saca leite polos tetos. A bosta sempre se lle
aproveitou e agora tamén se aproveita, pero dun
xeito menos ecolóxico.

As vacas, as Rubias Galegas, todo un símbolo do
país, comezaron a perder a súa identidade cando en-
ferraron a cruzar a súa raza e se foi logo sustituíndo-
as por foráneas; Frisonas (leite) ou Pardas Alpinas
(carne). Priváronas do goce do boi, substituíndoo po-
las mans do veterinario e do querer do cuxiños deste-
tados ao nacer. Despois perderon o seu nome, reem-
prazado por un número a pendurar nunha orella que
remataba medio fanada. Ao mesmo tempo, na outra
orella, pendurábanlle o certificado de sanidade cunha
Xis grande da Xunta, coma se fosen algo público.

Paralelamente, á maioría fóronlle cortando os
cornos. Para que non se mancasen, dicían. ¡Para que
queren os cornos, se non tiñen xa que atarlles a so-
ga ou a corda coa que se convertían en xugada! As
vacas deixaron de traballar e, aos ollos de moitos la-
bregos, convertíronse en “soñoritas”. Tanto que al-
gúns non dubidan en afirmar que “agora viven mi-
llor as vacas ca antes as persoas”. Non enxergan os
seus ollos máis tristeiros que a lua chea.

Pero a vaca ía desaparezando como ente que for-
ma parte indirecta da familia e lle dá mesmo identi-
dade a unha casa. As vacas dicían moito dos seus do-
nos. As boas casassempre tiñan unha saga de vacas
que ían reproducíndose de nais a fillas, avoas, ir-
máns, máis fillas, máis netas, máis vacas.... pasando
o sustento tamén ás xeneracións de propietarios inin-
terrumpidamente. Estas vacas eran coma da familia e
non deixaban a casa ata o último momento, coidán-
doas coma se coida a quen compartiu contigo a vida.

Agora a vaca xa entra con data de caducidade,
coma se fose un futbolista. Teñen coma unha especie
de contrato por cinco ou seis anos, a 20, 30, ou 40 li-
tros diarios (coma se fosen goles por temporada).
Cando acaban o ciclo van ao matadeiro. Sen choros,
sen remorsos, sen despedidas... E mércanse outras.

Neste tempo, vacínanse, medícanse, adecéntanse,
córtanselle as unllas que lle medran desproporciona-
damente porque case non andan, nin rabechan, nin
traballan, tratando de que toda a enerxía consumida a
convirtan en leite.

Ata idearon un sistema que as protexía das
moscas. Só era necesario pendurarlles outra tira de
plástico na orella e as moscas escapaban. Cando
comezaba o invento, alá polo 1979, fun máis dun-
ha vez axudarlle a contar as moscas ao meu amigo
Suso Rios, por iso sei do que falo.

Pero aínda que non teñan moscas, as vacas son
vacas e teiman en seguir dándolle ao rabo. Un rabo
que se enche de merda e resulta antiestético (din). Un
rabo que che pode dar nos fuciños. Un rabo que re-
move os tubos da munxidora. Un rabo que mancha o
aceiro inoxidábel da saá de munxido que hai que ter
limpa coma un quirófano. Un rabo que hai que atar-
lle a cada animal antes de que comece a dar leite. Un
rabo que fai perder tempo. Un rabo....

¡Olla ti por onde, descubriron o rabo da vaca!
E non se lles ocurriu outra cousa que cortárllelo.
Algún día descubrirán que, con nome, con cornos,
rabechando, coas súas orellas de vaca e o seu rabo
para espaventar as moscas, as vacas serán máis
produtivas e máis sanas. 

Matinei toda unha noite como farían as vacas
rabenas para abeirar. A mañancíña dei coa trécola:
as vacas de agora xa nen sequera mosquean. ¡Non
é raro que toleen!♦



H. VIXANDE
A sociedade de Baredo acre-
centou a súa división interna
despois de coñecerse a senten-
cia de quince anos de cadea
contra o crego parroquial por
abusos sexuais a menores.
Parte da parroquia defende a
inocencia de Edelmiro Rial.

Se a sociedade de Baredo estaba
dividida tras as denuncias contra o
párroco Edelmiro Rial por abusos
sexuais a seis menores, tras a pu-
blicación da sentencia condenato-
ria as posicións derivaron nun en-
frontamento máis grave. Así, as
familias dos denunciantes atópan-
se nunha siutación de illamento.

“Se ao cura caéronlle quince
anos, aos pais dos que denuncia-
ron tiñan que metelos vintecinco
anos, porque foron eles os que
permitiron que os seus fillos pa-
sasen a noite fóra da casa”, pro-
testa Teresa Vázquez, veciña de
Baredo de Arriba, precisamente
o barrio da parroquia onde viven
os seis rapaces que denunciaron
ao crego. Teresa confía na ino-
cencia de Edelmiro Rial e acusa
ás familias das víctimas de cons-
truír unha “montaxe”.

A sentencia da sala quinta de
Vigo da Audiencia Provincial de
Pontevedra estima que Edelmiro
Rial é autor de dez delictos de abu-
sos sexuais e doutros dous en grao
de tentativa, polo que foi condena-
do a quince anos de prisión e ao
pagamento dunha indemnización
de 44.000 euros ás víctimas, seis
alumnos seus no instituto. A Igre-
xa Católica foi declarada respon-
sábel civil subsidiaria. De todos
xeitos, a sentencia non é definitiva,
xa que a defensa anunciou que
presentará un recurso.

Unha das nais das víctimas
dos abusos afirmou que “eu non
denuncio a ninguén se non estou
segura de que as cousas son co-
mo digo, porque eu non lle arruí-
no a vida a ninguén”. As palabras
desta nai veñen ao caso despois
da persecución á que foi someti-
da e dos insultos que tivo que es-
coitar durante todo este proceso.

“O meu fillo foi acólito do
crego e nunca lle tocou un dedo,
¿por que tiña que facelo con
eses seis rapaces?”, pregunta
Teresa Vázquez. “Había outros
rapaces moi guapos aos que non
lles tocou, non ten sentido que
escollese a eses seis”, engade a
propietaria de Autoservicio Vi-
cente, unha tenda de ultramari-
nos de Baredo.

Segundo un sector dos veci-
ños, a acusación contra Edelmi-
ro Rial “só é unha montaxe”.
Teresa Vázquez atribúe isto “a
que era profesor do instituto e
díxolles que o do consumo de
porros tiña que rematarse, se-
nón os suspendía e eles contes-
táronlle que non ía ser profesor
alí; e ¡vaia se o conseguiron!”.

Contra os seis rapaces que de-
nunciaron ao crego de Baredo

houbo todo tipo de acusacións, an-
tes, durante e despois do proceso
no que se xulgaba ao crego. Mes-
mo durante a vista a defensa do
acusado tratou de desacreditalos
con métodos que ían máis aló do
que é ortodoxo, sobre todo se se
ten en conta que se trata de meno-
res de idade e que non estaban in-
culpados por ningún delicto. Así,
durante o xuízo saíu a relucir ata o
historial escolar das víctimas.

Os pais deles lembran que

son rapaces. Isabel, unha das
nais máis activas na defensa dos
rapaces, recorda que son mozos,
que poden ter comportamentos
de xente nova, pero nada máis.
Isabel, que posúe un establece-
mento hostaleiro en Baiona, pre-
fire non facer declaracións públi-
cas, aínda que non evita dar a súa
opinión sobre o acontecido.
Conta que recibiu insultos por
parte dalgúns veciños, que na
súa casa lle pintaron comentarios

alusivos, que puxeron silicona
nas pechaduras do seu negocio,
pero nega estar sola ou illada.
Hai moita xente que os apoia,
afirma, contra o que din os veci-
ños cos que falou este xornal.

Un dos argumentos que em-
prega Isabel é preguntar aos ve-
ciños qué acontecería se lle pa-
sase o mesmo aos seus fillos.
Entón, afirma, seguro que de-
nunciaban, aínda a risco de en-
frontarse a parte da parroquia.

Sobre o crego, asegura que na
rúa é unha persoa magnífica.

“Moi boa persoa”

Sobre a conducta pública de
Edelmiro Rial hai consenso. Tan-
to os que apoian ás víctimas dos
abusos como os que están en con-
tra deles consideran que “é moi
boa persoa”, aínda que os primei-
ros matizan que ese comporta-
mento só é de portas para fóra.

“Eu fun alumna súa e nunca
souben de ningún comportamen-
to estraño”, explica Erika, filla
de Teresa Vázquez. De todos
xeitos, admite que “no instituto a
denuncia tamén provocou en-
frontamentos, ao principio os
profesores non fixeron moito ca-
so, pero logo algúns si estaban
enfrontados, pero ultimamente a
maioría cría o que dicía o crego”.

O caso remóntase ao verán
de 2000, aínda que os pais das
víctimas non tiveron constancia
ata o Nadal dese ano, concreta-
mente o 24 de decembro, que foi
cando a nai dun deles, Isabel, es-
coitou a palabra pederasta nunha
conversa entre os rapaces. Iso fí-
xolle tirarlles da lingua. Poste-
riormente, tratou de procurar
probas e atopou que eran varios
os nenos víctimas dos abusos.
En marzo, comunicáronlle ao
bispo a situación e nesas datas
Rial comezou a deixarse ver coa
mesma frecuencia por Baredo. 

Aínda que pasou máis dun
ano no cárcere, na actualidade o
crego de Baredo está en liberda-
de provisional á espera da fallo
dun recurso que o seu avogado
vai presentar no Tribunal Supre-
mo. De todos xeitos, nos vindei-
ros días o xulgado podería orde-
nar o seu ingreso en prisión.
Con respecto ao papel da Igre-
xa, o bispado de Tui-Vigo non
tomou ningunha medida contra
o crego. Un portavoz episcopal
asegurou que presumen a súa
inocencia en tanto non haxa un
pronunciamento definitivo do
Supremo.♦
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Quince anos de cadea por abusos sexuais a menores

División en Baredo
tras a condena do crego parroquial

Edelmiro Rial vivía na Casa Parroquial da Igrexa de Baredo.                                                 Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Para os defensores da inocen-
cia de Edelmiro Rial a inxenui-
dade é un factor que influíu do-
bremente en todo este asunto.
Inxenuidade por cómo se dei-
xaba tratar polos rapaces da
parroquia e por cómo enfron-
tou a súa defensa.

“O crego deixaba que os
rapaces abusasen del, sempre
estaban meténdose con el e
non lles dicía nada, por iso
cando quixo poñerse serio en-

frontouse a eles e todo acabou
con esta montaxe”, afirma Te-
resa Vázquez.

Sen embargo, a maior inxe-
nuidade de Rial foron as súas
declaracións durante o xuízo.
Aínda que tras coñecer a conde-
na afirmou que só se tiveran en
conta as testemuñas dos rapaces
que denunciaron os abusos, al-
gunhas das súas afirmacións
durante o xuízo non facilitaron
a súa defensa. Por exemplo, re-

coñeceu que nalgunhas oca-
sións durmiu na mesma cama
con algúns dos rapaces, que ás
veces levaban posta a roupa in-
terior [outras non] e que duran-
te a noite pode que houbese al-
gún contacto accidental. Segun-
do Edelmiro Rial este compor-
tamento debíase a dúas razóns:
para non facer as camas e por-
que na casa parroquial había
moita humidade, circunstancia
que negan os pais das víctimas,

que lembran que as acusacións
sinalan que os abusos tiveron
lugar no verán.

Para a propietaria de Auto-
servicio Vicente “o crego qui-
zais non tiña que ter declarado
iso, pero claro, por qué ía men-
tir, el ía coa verdade por diante
porque consideraba que non ti-
ña nada que ocultar, en definiti-
va foran os rapaces quen quixe-
ran quedar a durmir na súa ca-
sa, non el quen os invitara”.♦

A inxenuidade de Edelmiro Rial

“¿Que terían feito no caso de que a víctima fose o seu fillo?”, pregunta a nai dun dos ra-
paces que foi obxecto de abusos.

Teresa Vázquez e máis a propietaria de Autoservicio Vicente confían na inocencia
do crego.



O PP négalle
unha rúa
a Casares
en Nigrán

A.N.T.
Unha alianza entre o Partido Po-
pular e o Partido dos Indepen-
dentes de Nigrán impediu que o
concello de Nigrán lle dese unha
rúa ao falecido escritor Carlos
Casares, que precisamente era
veciño da localidade.

Tanto o PP como o PIN xusti-
ficaron a súa posición durante o
pleno municipal do 28 de febrei-
ro dicindo que a decisión non fo-
ra consensuada, pero este extre-
mo foi desmentido polo alcalde,
o socialista Manuel Rial Cada-
val. O rexedor lembrou que todos
os partidos presentes no concello
foran convocados a unha comi-
sión informativa previa ao pleno
para abordar a cuestión, pero só
acudiron o PSOE e o BNG.

As razóns do PP e do PIN para
tomar esta decisión son distintas. O
PIN de Avelino Fernández négase
a conceder unha rúa a Casares por
un vello contencioso co escritor, xa
que en tempos este participara nun-
ha protesta pola decisión de Aveli-
no Fernández –daquela alcalde de
Nigrán polo PP– de retirarlle unha
rúa a Castelao para darlla a un ex
alcalde franquista.

O PP sen embargo probabel-
mente tomou a decisión para dis-
tanciarse do PSOE, xa que ata hai
catro meses apoiaba de facto a
Manuel Rial na alcaldía. O pacto
rachárase diante da inminencia
das eleccións municipais e deixa-
ra aos socialistas sós á fronte do
goberno municipal, con unica-
mente tres concelleiros.

A rúa que socialistas e na-
cionalistas querían dedicar a
Carlos Casares era o paseo de
madeira de Nigrán, un lugar po-
lo que acostumaba a pasear o es-
critor e presidente do Consello
da Cultura Galega.

Por outra banda, a conxuntu-
ra electoral da dereita en Nigrán
preséntase tan complexa como a
súa traxectoria. Hai oito anos o
concelleiro dunha forza local
independente, Manuel Villar,
pactou co PSOE para desaloxar
da alcaldía a Avelino Fernández,
daquela do PP. Nas seguintes
eleccións Villar encabezou a lis-
ta do PP e Fernández montou o
PIN. De aí tirou tallada o PSOE,
que se fixo coa alcaldía cos vo-
tos do PIN, xa que Avelino Fer-
nández confiaba en entrar no go-
berno, aínda que Rial impediu-
llo. Entón, Fernández, contraria-
do, pactou con Villar desaloxar a
Rial da alcaldía, pero o PP impe-
diullo e Villar abandonou a disci-
plina do partido aínda que non
deixou a formación política, da
que tamén é deputado provincial.

Nesa tesitura chegamos aos
vindeiros comicios. Barállanse
tres nomes para encabezar a lista
do PP: un home de Cuíña –que
perdeu posibilidades–, a respon-
sábel local do PP, e un funcionario
municipal moi próximo ao ex se-
cretario municipal do concello de
Vigo Francisco Crusat, auténtico
factótum dos principais asuntos
urbanísticos locais nun concello
que está nunha fase expansiva.♦
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A iniciativa ten a súa orixe nun
acordo que aprobou por unanimi-
dade a actual coorporación muni-
cipal. Apartir de agora unha das
rúas máis sinaladas de Marín, o
seu paseo marítimo homenaxeara
a memoria deste persoeiro fusila-

do no 1936. No acto institucional
que se celebrou no salón de ple-
nos do concello interviron o avo-
gado, Gonzalo Adrio Barreiro e o
Presidente da Fundación Castelao
Avelino Pousa Antelo que lem-
braron a súa traxectoria como al-

calde de Marín en dúas ocasións,
ao iniciarse a II República en
1931 e na Fronte Popular antes do
golpe militar de 1936.

A dotación de escolas unita-
rias ou a mellora dos servicios
públicos foron algunha das ini-
ciativas que abordou Antonio
Blanco e que foron destacadas
durante un acto que presidiu o
alcalde de Marín Francisco A.
Santiago Fernández (PSOE).
Logo, no paseo marítimo, des-

cubriuse a placa que lembra ao
rexedor republicano co seu no-
me. Durante o acto, no que par-
ticiparon familiares do homena-
xeado, tamén se lle fixo entrega
á súa filla, Juana Blanca Mariño,
da bandeira galega e dunha bre-
ve reseña histórica do rexedor
republicano fusilado. Entre ou-
tros participaron os portavoces
municipais dos diferentes gru-
pos políticos presentes no con-
cello e numerosos veciños.♦

O concello ponlle o seu nome ao paseo marítimo

Homenaxe a Antonio Blanco,
o fusilado alcalde republicano de Marín

A.N.T.
Nun acto no que participaron representantes de todas as forzas políti-
cas, o concello de Marín homenaxeou o sábado 1 de marzo ao alcalde
republicano Antonio Blanco Solla. Blanco foi un dos moitos asesina-
dos no 36 e co seu nome coñecerase, agora, o paseo marítimo da vila. 



“A situación laboral das mulleres
en Galiza é moi preocupante e
dista moito de ter acadado os ni-
veis de igualdade que as leis re-
coñecen”. Así resume Natividad
López, do Gabi-
nete Técnico Con-
federal da CIG, o
balance dos datos
sobre emprego fe-
menino do pasado
ano. De entrada,
as mulleres sofren
unha taxa de de-
semprego supe-
rior ao dobre da
dos homes (17,5 fronte a 8,2%)
pero este feito agravouse no
2002  ao aumentar medio punto
a taxa de paro masculina e case
que dous puntos a feminina.  Pe-
ro entre as mulleres novas a si-
tuación agrávase. Mentres o paro
lle afecta ao 11,2% dos mozos
menores de trinta anos nas rapa-
zas esta cifra ascende ao 30%.
Ademais, segundo os datos da
CIG, o 62,9% dos parados de
longa duración son mulleres.

Só o 41,6% das mulleres en
idade de traballar, maiores de 16
anos, ten un emprego ou trata de
atopalo, fronte ao 62,2% dos ho-
mes. “Esta baixa taxa de activi-
dade e forte diferencia de máis de
20 puntos en relación aos homes,
que xa é histórica no mundo do
traballo en Galiza, explícase po-
las enormes dificultades con que
se encontran as mulleres galegas
para incorporarse ao mundo la-
boral” comenta Natividad López.
A esta elevada inactividade con-
tribúe tamén a precariedade na
que a maioría ten que desenvol-
ver o seu traballo “o que fai im-
posíbel conciliar a vida laboral e
familiar e obriga maioritariamen-
te a muller a abandonar o merca-
do do traballo  para facerse cargo
da familia”, engade.

Do 41,6% de mulleres acti-
vas a penas traballan, segundo a
CIG, o 82,4% mentres que do

62,2% de homes activos traba-
llan o 91,8%. Ou o que é o mes-
mo, incorpóranse moitas menos
mulleres ao mercado do traballo
e destas hai máis paradas que

homes. No últi-
mo ano o cativo
aumento de cria-
ción de empre-
go, un 0,9%, re-
partiuse do se-
guinte xeito:
0,5% para mu-
lleres e 1,1% pa-
ra homes. Ato-
paron traballo

2.400 mulleres e 7.100 homes. 

Precariedade

Pero a evolución é aínda máis ne-
gativa se en lugar de falar de can-
tidade, din na CIG, se fala de ca-
lidade. E neste sentido o informe
sinala que o 71,5% das mulleres
galegas participan no mercado la-
boral como asalariadas. “Este au-
mento do traballo por conta allea
vén acompañado dun crecemento
da temporalidade -explica Nativi-
dad López. Os datos do último
ano son alarmantes. A taxa femi-
nina disparouse ata un 38%, 5,2
puntos superior á masculina e 2,1
puntos superior ao ano anterior. É
a primeira vez na historia que se
acadan estes valores”. 

Entre os homes descendeu o
número de contratos temporais
pero entre as mulleres aumentou
ata o punto de que no 2002 o
95,6% dos contratos rexistrados a
nome de mulleres foi baixo al-
gunha das modalidades de dura-
ción temporal vixentes. As moda-
lidades máis utilizadas foron por

obra e servicio determinado e
eventuais por circunstancias da
produción (80% do total) e apro-
ximadamente a metade teñen un-
ha duración inferior ao mes, e co-
mo moito duran seis. Por outra
banda, as mulleres asinan o 70%
dos contratos de interinidade. “A
precariedade xunto coa infravalo-
ración do traballo realizado –indi-
can desde a CIG–  tradúcese nun-
ha inxusta desigualdade retributi-
va, o salario das mulleres supón o
75% de termo medio do dos ho-
mes. Esta discriminación dáse en
todos os sectores de actividade,
categorías profesionais, modali-
dades contractuais, grupos de ida-
de e niveis educativos”. 

As  mulleres soportan ade-
mais o peso do emprego non re-
munerado que se realiza funda-
mentalmente no fogar. Segundo
os datos da central sindical as
mulleres dedícanlle a tarefas co-
mo as domésticas ou ao coidado
de persoas dependentes 47,2 ho-
ras á semana fronte ás 13,7 horas
de dedicación masculina. “Debi-
do a isto –explican desde a Se-
cretaría da Muller– o reto de con-
ciliar a vida familiar e profesio-
nal, aínda sendo un problema que
lles debera afectar a ambos se-
xos, téñeno que resolver princi-
palmente as mulleres”. De feito,
a economía sumerxida (23% do
PIB estatal) é fundamentalmente
feminina (80%) e localízase en
sectores feminizados como son o
servicio doméstico, pero tamén o
téxtil ou a agricultura. 

“A desigualdade, a discrimi-
nación e a precariedade encón-
transe en todo o percorrido labo-
ral da muller, na fase de incorpo-
ración, de permanencia neste e
incluso na saída –di Natividad
López. Compren, xa que logo,
medidas efectivas que rompan
con esta situación perniciosa non
só para as mulleres senón para o
desenvolvemento xusto e equili-
brado dunha sociedade”.♦
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O conto dos galegos
rodeados

MANUEL CAO

Neste conflitivo momento histórico danse en certas institu-
cións situacións semellantes ao famoso conto dos 2.000 gale-
gos que se queixaban da malladura propinada por 5 indivi-
duos. Son moitas as organizacións políticas, económicas e so-
ciais que se viron sometidas a graves tensións pola actuación
irresponsábel ou corrupta duns poucos dirixentes e que acabou
por estragar total ou parcialmente a toda unha comunidade de
intereses que se viu afectada por un sistema organizativo de
obediencia irracional e absurda practicada en todo tempo e lu-
gar sen atender á lóxica máis elemental que aconsella manter
como primeiro valor a propia supervivencia. Ocorre que, ás
veces, esa supervivencia pasa por estratexias conxuntas ou
unha certa altura de miras máis alá da pura e simple adesión
inquebrantábel ao sátrapa, embaucador ou paranoico de turno.

No ámbito empresarial, reputados dirixentes escollidos
para conducir a empresa na singladura da competencia opta-
ron por priorizar en exceso intereses persoais frente á colecti-
vidade de accionistas, traballadores e clientes sen reparar nos
danos causados ao conxunto do sistema económico mercan-
til. No ámbito social non son escasos os equipos de dirixen-
tes que defraudaron as expectativas e falsearon promesas re-
alizadas ao corpo social representado adicándose a captura de
rendas, prestixio e obxectivos específicos moitas veces con-
traditorios cos intereses da colectividade social. 

Tamén, no ámbito político, hai moitos exemplos nos que un
dirixente se fai co control dos poderes dun Estado con promesas
demagóxicas pero electoralmente efectivas para transformarse
nun gobernante que distorsiona e substitúe o interese colectivo a
favor de obxectivos particulares contraditorios co benestar da
maioría. Dende o populismo preelectoral á ditadura de facto e
dende a promesa de políticas redistributivas globais á apropiación
de rendas e riquezas para o entorno do gobernante hai moitas va-
riantes que nalgúns países se reproducen unha e outra vez minan-
do a lexitimidade da democracia representativa e a credibilidade
da clase política. O compromiso entre electores e gobernantes re-
quire de mecanismos que aseguren o cumprimento das promesas
pero esto resulta difícil de implementar institucionalmente unha
vez conquistado o poder. A veces, a sucesión de expectativas de-
fraudadas e acordos incumpridos tradúcese nunha desmoraliza-
ción colectiva que desmotiva a participación e afortala as posi-
cións do poderoso que ve aumentar a súa aceptación política e so-
cial apoiado nunha maioría temerosa do poder mentras se van
marxinando e desmobilizando os grupos alternativos. 

Chegados a este punto, as condicións están dadas para que os
2.000 de galegos (a maioría social) acaben por aceptar, seguir,
obedecer ou desexar a un gobernante-guía que poderá facer o que
lle pete diante dunha colectividade resignada e fatalista. E sen em-
bargo, as cousas poderían mudar fácilmente se parte desa maioría
social tomara conciencia de que o poder está nas súas máns. Apli-
cado á situación política actual, a opinión pública e as bases dos
partidos están en contra da guerra pero os políticos profesionais
non son capaces de manifestarse. A caída en intención de voto do
PP e o feito de apoiar unha guerra con graves riscos non altera a
inercia da obediencia pese ao escenario de martirio electoral e a
destrución de miles de vidas en Iraq. Máis, bastaria que algúns
dos galegos rodeados seguido por uns poucos políticos relevantes
do PP fixeran o mesmo que Baltar hai uns días para que Aznar fo-
se obrigado a retroceder. Unha vez que España cambiara o voto
no Consello de Seguridade, EE UU xa nunca tería maioría e ou-
tros países xa reticentes optarían pola súa opinión pública. G.
Bush tería que ir á guerra contra case todos os países e institucións
e sería facilmente derrotado antes de actuar.♦

A caída en intención de voto do PP e
o feito de apoiar unha guerra con

graves riscos non altera a inercia da
obediencia pese ao escenario de

martirio electoral”

Manifestación contra a guerra o pasado 16 de febreiro en Vigo.            P.V.

Ano 2002 Mulleres Homes

Taxa de actividade 41,60% 62,20%
Taxa de paro 17,50% 8,20%
Temporalidade 38,00% 32,85%

A taxa de temporalidade entre as mulleres
acada máximos históricos

O 30% das mozas non atopa traballo
P.B.

A taxa de emprego das mulleres duplica a dos homes e os seus
salarios seguen a ser, como media, un 25% máis baixos. Ade-
mais, no 2002 a porcentaxe de temporalidade no emprego fe-
menino acadou o máximo histórico do 38%. Estas son algunhas
das críticas cifras que achega o informe anual sobre a situación la-
boral das mulleres que publica a CIG con motivo do 8 de marzo.  

‘No 2002 atoparon
traballo 2.400
mulleres e
7.100 homes”

As mulleres sofren especialmente os contratos precarios e os empregos inestábeis.                                               PACO VILABARROS



Despois de que recentemente o Tribunal
Constitucional desestimara os conflitos
positivos de competencia promovidos po-
lo Goberno español  contra as normas au-
tonómicas (concretamente da Junta de
Andalucía) que establecían axudas econó-
micas complementarias ás pensións non
contributivas, agora o PP volta sobre o
mesmo tema e prepara unha lei de “Dis-
posicións Específicas en materia de Segu-
ridade Social” para  interpretar o concep-
to de “asistencia social”, competencia ex-
clusiva das CCAA, e evitar así que estas
Administracións Públicas, con cargo aos
seus orzamentos e en exercicio da súa au-
tonomía política –e non meramente admi-
nistrativa– poidan complementar, ampliar
ou modificar as prestacións económicas
da Seguridade Social, nas súas modalida-
des contributivas ou non contributivas.

Dende logo que é máis que discutíbel
que unha simple lei, a través dunha interpre-
tación política da asistencia social,  poida
restrinxir e valeirar de competencias a unha
Comunidade que, como no caso de Galiza,
ten recoñecidas competencias exclusivas no
seu Estatuto de Autonomía e mesmo no art.
148.1.20ª da Constitución española. Sobre
este asunto e sobre a importante doutrina do
TC ao respecto, deberemos voltar noutro
momento. Agora, simplesmente salientar a
intencionalidade política do Goberno do PP,
reiterando a súa práctica centralista, e tamén
a súa vontade de que, se o tema volta de no-
vo ao Tribunal Constitucional, esta vez poi-
da encontrar apoio dabondo precisamente
na existencia desta específica Lei, en rela-
ción aos artigos 149.1.17ª, 149.1.1ª e 41 da
Constitución. Non hai que esquecer que a
sentencia do TC da que estamos a falar deu
lugar a tres votos particulares, un deles, co-

mo non, do propio Presidente, Manuel Ji-
ménez de Parga , que consideran que os ór-
ganos de goberno autonómicos non poden
revalorizar, aínda que sexa a súa propia cos-
ta, a cuantía da revalo-
rización estatal.

Pero o anteproxec-
to de Lei, que o próxi-
mo día 19 de marzo vai
ser obxecto de ditame,
tamén aborda outras
cuestións substantivas
en referencia á acción
protectora do sistema
de seguridade social e
establece algúns notá-
beis recortes que a con-
tinuación enumero:

● Desaparecen as
limitacións legais e xu-
risprudenciais actuais
respecto á responsabili-
dade das sociedades la-
borais, nos casos de sucesión de empresa, en
relación co pago das cotización e das presta-
cións da empresa anterior. Limitacións que
tendían a garantir o mantenimento da activi-
dade e do emprego por parte dos traballado-
res e traballadoras que optaban pola consti-
tución dunha sociedade laboral, e que agora
pretenden que desaparezan, o que inviabili-
zará en moitísimos casos esa posibilidade. 

● Modifícase o artigo 130 a) da Lei

Xeral da Seguridade Social sobre incapa-
cidade temporal (IT) esixindo que, cando
se extinguira unha IT previa polo trans-
curso do tempo máximo de percepción

(doce meses prorro-
gábeis por outros
seis), para causar un
novo proceso de bai-
xa será requisito in-
dispensábel que o pe-
ríodo de cotización de
180 días se acredite a
partir da data da baixa
médica que orixinou
o proceso anterior.
Ademáis, cando o no-
vo proceso de IT se
orixinara polas mes-
mas doenzas que de-
ron orixen ao ante-
rior, será preciso ta-
mén que transcorrise
un período de 180 dí-

as dende a data en que se agotou o proce-
so previo. Deste xeito non se computan as
cotizacións previas á baixa anterior.

● Modifícase o artigo 140 da LXSS,
de forma que nos períodos sen obriga de
cotizar aplicarase a base mínima en vez de
enchelos, como se fai agora, aplicando a
doutrina do paréntese. Como consecuen-
cia producirase unha baixa na base regu-
ladora en tres colectivos fundamen-

talmente afectados: subsidiados maiores
de 52 anos, persoas en excedencia por
coidado de fillos, ascendentes... e inscri-
tos como demandantes de emprego, sen
direito a prestación.

● Modificación do art. 3 da Lei de
Procedemento Laboral, de xeito que se lle
substrae ao coñecemento da orde xuris-
diccional social, os chamados actos de en-
cadramento (inscripción de empresas, for-
malización da protección fronte a riscos
profesionais, tarifación, cobertura de IT,
afiliación, alta, baixa e variacións de da-
dos de traballadores), que pasarían á xu-
risdicción contencioso-administrativa, o
que, sen dúbida, vai ter consecuencias
moi negativas para as persoas asalariadas.

En definitiva, mentres que o Goberno
amenaza cunha modificación das pensións,
para computar na base reguladora toda a
vida laboral, reivindicando así a posibilida-
de establecida no “acordo de pensións do
2001”, asinado coa CEOE e CCOO, agora,
como quen non quere a cousa, preparou
novas modificacións da Seguridade Social,
de efectos perxudiciais para os traballado-
res e traballadoras. Primeiro, porque o pre-
tendido recorte de competencias autonómi-
cas, ademais do seu carácter centralista,
pretende evitar, por parte de determinadas
CC AA, subas complementarias dunhas
pensións estatais non contributivas que son
miserentas. Segundo, porque se establecen
unha serie de recortes de direitos que, ade-
máis, como soe ocorrer, afectan especial-
mente a colectivos máis necesitados. Com-
probamos outra vez como cando o Gober-
no fala de reformar, reforma sempre  non
só a pior, senón con certa alevosía respecto
daqueles colectivos e persoas que menos
poden defenderse.♦

Nº 1.072 ● Do 6 ao 12 de marzo de 2003 ● Ano XXVI

Novos recortes na protección social
LUIS BURGOS

O Goberno español, a través dunha “Lei de Disposi-
cións Específicas en materia de Seguridade Social”,
pretende novos recortes en canto ás competencias auto-
nómicas e os direitos dos traballadores e traballadoras.

O borrador da lei de montes estatal está a
ser elaborado polo Ministerio de Medio
Ambiente do Goberno Central, iniciando o
proceso para ser aprobado no Congreso dos
Deputados. Se fósemos inxenuos, amosaria
unha vez máis que non se pode lexislar o
que non se coñece; que non se pode lexislar
dende Madrid, sobre unha propiedade espe-
cial e peculiar do monte, como son os mon-
tes veciñais en mán común, figura que
practicamente só se dá no noso país. Pero
como non somos inxenuos, dicimos clara-
mente que este proxecto, amosa ás claras
un novo intento de privatizar estas proprie-
dades veciñais, de roubarlles estas propie-
dades aos seus lexítimos donos, isto é, os
veciños e veciñas comuneiros.

E esta é unha situación sumamente gra-
ve xa que estamos a falar dunhas propieda-
des veciñais que ocupan unha superficie de
654.000 hectáreas, que están xestionadas
por 2.800 comunidades de montes veciñais
en mán común, que contan con un censo de
250.000 veciños e veciñas comuneiros,
que cumpren cunha importante función so-
cial e ecolóxica ademais da produtiva; e
que polas súas características e polo seu ti-
po de propriedade, está nas mellores con-
dicións para xogar un importante papel no
desenvolvemento do mundo rural e xa que
logo, para fixar poboación neste medio,
que no noso país estase a desertizar.

Se fósemos inxenuos diríamos que,
cando o proxecto da lei de montes estatal

sitúa os montes veciñais en man común
no ámbito da titularidade privada, faino
por descoñemento, por iñorancia. Pero
como non somos inxenuos, dicimos con
claridade, que a eliminación de toda re-
ferencia ao monte veciñal en man común
como propiedade de
direito xermánico e
polo tanto, indivisí-
bel, inalienábel, im-
prescriptíbel e inem-
bargábel, faino a
man tenta e coa in-
tención de rachar a
defensa xurídica que
este tipo de proprie-
dade ten, para que
intereses privados te-
ñan as portas abertas
para expoliarlle os
veciños e veciñas co-
muneiros as súas
propiedades dende
tempo inmemoriais.

Se fósemos inxenuos diríamos que,
cando o proxecto de lei de montes estatal
non contempla ningunha bonificación nin
isención fiscal para os montes veciñais en
mán común, porque para iso exixe que os
montes veciñais en man común sexan su-
xeitos pasivos do IRPT, e por gracia do
Partido Popular, son suxeitos pasivos do
Imposto de Sociedades, diríamos que esta
contradición é produto dunha equivoca-

ción. Pero como non somos inxenuos, dici-
mos que a introdución dos montes veciñais
en man común no Imposto sobre Socieda-
des, foi o primeiro paso para achanzar o ca-
miño co fin de logo, unha lei, esta lei esta-
tal, abra as portas para a súa privatización,

que é o mesmo que
dicir para o seu roubo.

Se fósemos inxe-
nuos diríamos que,
cando o proxecto da
lei de montes estatal
non recolle como
aproveitamentos do
monte os produtos
agrícolas, a ganderia,
e os recursos endóxe-
nos (canteiras, ener-
xia eólica, recursos
para o turismo rural e
natural...), fanno por-
que descoñecen a rea-
lidade do monte gale-
go e porque, como

sempre, confunden os termos monte e fo-
restal. Pero como non somos inxenuos, di-
cimos que isto está posto así para que, nin
economicamente os montes veciñais en
man común señan rentábeis para os seus
lexítimos donos e xa que logo os abando-
nen co fin de que entren neles intereses
privados.

O borrador do proxecto da lei de
montes estatal, elaborado polo Goberno

Central, ten un obxectivo claro. E este
non é outro que sacarlle os montes veci-
ñais en man común aos seus lexiítimos
donos con fin de proceder á súa privati-
zación. Para lograr isto, eliminan o con-
cepto de propiedade de carácter xermáni-
co que sempre tiveron estas terras.

Os montes veciñais en man común e os
intereses dos veciños e veciñas comuneiros
que son os seus lexítimos propietarios, vol-
ven ser atacados co fin de lograr a súa de-
saparición. É preciso que a veciñanza, dona
destas propiedades, volva erguer a nosa voz
e as nosas accións para que este intento de
roubar os montes veciñais en man común
quede niso, somentes nun intento. De non
ser así, a figura do monte veciñal en mán
común, propiedade característica de Galiza,
desaparecerá. O primeiro acto onde pode-
mos escomenzar a mostrar a forza das co-
munidades de montes para que os montes
veciñais en mán común non desaparezan
pode ser a Asamblea Xeral da Organización
Galega de comunidades de montes veciñais
en mán común que terá lugar o sábado 15
de Marzo no Auditorio Municipal V Cente-
nario do Concello de Baiona. As comuni-
dades de montes xuntas podemos tumbar o
proxecto de lei de montes estatal.♦

XOSÉ ALFREDO PEREIRA M ARTÍNEZ é 
presidente da Organización Galega

de Comunidades de Montes Veciñais
en Man Común

‘O s montes
en man común ocupan

654.000 hectáreas,
xestionadas por 2.800

comunidades e
un censo de 250.000

veciños e veciñas
comuneiros”

‘O recorte
de competencias

autonómicas pretende
evitar subas

complementarias das
comunidades autónomas
dunhas pensións estatais
non contributivas que son

miserentas”

A Lei de Montes estatal ameaza a propiedade en man común

Se fósemos inxénuos
XOSÉ A. PEREIRA



Martxelo Otamendi, di-
rector de Egunkaria, foi
excarcerado baixo fian-
za o pasado luns, 17 de
febreiro, despois de per-
manecer arrestado e illa-
do por cinco días nunha
comisaría da Garda Ci-
vil. Tan pronto como el
saíu da prisión de Soto
del Real, revelou que fo-
ra torturado. Miles de
teleespectadores asisti-
ron abraiados ao vivo
testemuño de Otamendi.

¿Que lle fixeron durante
os seus días de illamento?

Forzáronme a realizar
exercicios físicos ata que
quedei sen alento. Insultá-
ronme e ameazáronme to-
do o tempo. Ata me puxe-
ron unha bolsa plástica na
cabeza dúas veces para me
asustaren. Dixéronme que
os interrogatorios era co-
ma un tren: eu tiña a opor-
tunidade de apearme na
primeira parada para sufrir
menos, dixéronme que, ao
final, todo o mundo acaba
por falar. Non me bateron
permanentemente como
lle pasou a Juan Mari To-
rrealdai. Foi gradual: pri-
meiro forzáronme a ficar
de pé durante horas, logo tiven
que ficar derreado. Mantivéron-
me así durante tres horas.

¿Iso foi durante os interro-
gatorios?

Non, foi cando estaba na cela.
Na cela do lado había outro deti-
do, pero en comparación comigo,
foi ben tratado. Xogaron connos-
co coa intención de forzarnos a
aborrecer os nosos compañeiros.

¿Cando estaba incomuni-
cado, estaba só na cela?

Non, había dous de nós na
cela, pero non nos permitían nin
mirar para eles nin falarlles. Ne-
ses cinco días non lle dixen nin
unha palabra ao meu compañeiro
de cela. ¡Estabamos aterrados!

¿Había gardas civís con
vostede?

Non, eles estaban fóra, pero
tiñan unha especie de burato na
porta da cela para botarnos un
ollo. Ti só estás preocupado po-
las posíbeis represalias que to-
men contra ti se se decatan de
que miraras para un amigo…

¿Puxéronlle unha bolsa por
riba da cabeza?

O interrogatorio é gradual e
eles cóntanche que vai ser peor ca-
da día que pase. O sábado, outro
grupo de gardas civís veu e púxo-
me a bolsa na cabeza. Fixérono dú-
as veces. Fun tan inxenuo que pen-
sei que iría resistir medio minuto
sen que me faltase o alento… ¡Non
puiden resistir nin tres segundos! E
perdes a cabeza e dis: “Si, conta-

reicho”. Máis tarde, cando dis que
non lembras ou algo así, eles res-
póndenche. “¡Tenta recordar, bas-
tardo! ¡Ao chan! ¡Apura!”

¿Batéronlle?
Broucáronme unhas poucas

veces nos testículos, como dán-
dome a entender o que viría des-
pois. Non foron moi duros.

¿Espírono?
Espíronme totalmente. Bur-

láronse a cerca das miñas pre-
ferencias sexuais. “Si, déitate
así, sabemos que che gusta”…
Ao espirme, inseríronme unha
peza de plástico no ano.

¿Contoulle ao xuíz de ins-
trucción algo das torturas?

Leváronme onda o xuíz todos
os días. No segundo, conteille
que aquel xoves (o día que me
arrestaran) fora moi duro, con to-
dos os exercicios físicos. “Se isto
segue así, vou perder o sentido”,
díxenlle. “Dígalle ao maxistrado
que me leve á Audiencia Na-
cional ou tírome de cabeza contra
esa columna de ferro…” Vendá-
ronme os ollos outra vez e media
hora despois algún garda civil le-
voume para a cela, arrastroume,
púxome boca abaixo e díxome:
“Se lle contas ao xuíz outra vez o
que che estamos a facer aquí, pe-
gámosche un tiro”. ¡Só lles fixo
falta media hora para sabelo todo!

¿Había algún garda civil no
despacho do xuíz?

Non. Menteille ao maxistra-
do que a Garda Civil sabía do

que estiveramos falando. Quí-
xenlle dicir que os xuíces son
inútiles porque eles non ofrecen
garantía para os arrestados.

¿Que tipo de información
querían de vostede?

Había dous asuntos en canto a
min: nunha man, o papel que a
ETA tivera na fundación de Egun-
karia e o meu nomeamento; e na
outra man as entrevistas coa ETA
que eu fixera, as declaracións da
ETA que nos publicaramos, e o
boletín da ETA (Zutabe). Expli-
queilles moitas veces que non ti-
vera nada a ver coa ETA, que fora
nomeado director por Iñaki Uria,
que Uria non era membro da ETA
e que eu nunca tivese aceptado o
cargo se tivese sido a ETA a res-
ponsábel. Díxenllo ao maxistrado
milleiros de veces, cando el me
deixou falar tres cuartos de hora.
Pero cando lle dixen iso á Garda
Civil, eles chamáronme fillo de
puta. Dixéronme moitas veces
que me ían matar. Cando lles di-
xen que tiña o dereito de non falar,
eles respondéronme “este lugar
non ten nada a ver coa democracia
nin coa puta Constitución”.

¿Que sabían de vostede?
Lembraban cousas que eu di-

xeran nos programas de radio. Di-
xéronme que estiveran alí durante
o caso Lasa-Zabala. “¿Por qué
che daba a risa cando se leu a sen-
tencia?” Contáronme que estaban
preparando un burato para min.

¿Foi torturado por diferen-

tes equipos da Garda Civil?
Dous equipos tomaron conta de

min. Eran novos, de 30 anos, que ti-
ñan un odio forte cara aos vascos.
Tiñan un concepto centralista e im-
perial de España. O seu favorito xo-
go comezaba coa seguinte cues-
tión: “¿Que territorio abranxe Es-
paña? De Irún a Algeciras e de Fi-
nisterre a Rosas”. Obrigáronme a
repetilo unha e outra vez.

¿Chegou a ver algún mem-
bro da Garda Civil?

Estivemos sempre cos ollos
tapados, con algún tipo de trau-
ma. Unha vez movérono e algun-
ha luz se escoou, incluso os avi-
sei. Como estaba tan asustado,
tiña medo do que me farían se se
decataban de que vira algo.

¿Soubo quen estaba nas ou-
tras celas?

Non. Puiden escoitar a Torre-
aldai e Uria berrando. Supoño
que había outros traballadores de
Egunkaria naquel lugar.

¿Obrigárono a dicir algo
que fose falso?

Non, porque non te atreves a
mentirlles e pensas que eles xa
coñecen as respostas. Pasei horas
dicíndolles que non ía contestar.
Algunha vez eles críanme. Ne-
guei ter vencellos coa ETA tantas
veces que eles aburríronse e em-
pezaron a preguntarme outras
cousas, como o das entrevistas
coa ETA. Pero ao xuíz non lle
preocupaba iso, formaba parte da
investigación doutro maxistrado

e non lle deu impor-
tancia.

Despois de estar
incomunicado, ¿que
lle dixo ao xuíz Del
Olmo?

Defendín a Egun-
karia e a min mesmo.
Subliñei que o xornal
non tiña elos coa ETA,
que este grupo nunca
formara parte do perió-
dico e que a única rela-
ción que tiña eu con tal
organización era a tra-
vés das entrevistas e de-
mais traballo periodísti-
co. Outro punto base-
ouse nos accionistas de
Egunkaria. O xuíz non
entendía como era posí-
bel que habendo perto
de 1.000 accionistas só
30 fosen habitualmente
e por qué os accionistas
non reclamaban que a
empresa producise be-
neficios. Expliqueille
que o BBVA ten un mi-
llón de accionistas e só
acoden ás xuntas 1.500.
E tamén lle dixen que a
xente que puxo diñeiro
no proxecto fíxoo para
sacar adiante o periódi-
co sen que nos tivese-
mos a oportunidade de

tocar eses cartos.
De feito, el pensaba que

eran falsos accionistas…
A súa tese é que a ETA puxo o

diñeiro e que os accionistas só son
unha tapadeira. Expliqueille que
todos os accionistas existen e a
súa vinculación connosco é com-
probábel. Expliqueille tamén que
a nosa única débeda é cos lecto-
res, os nosos traballadores e os
anunciantes. Díxenlle que talvez o
meu nome aparecese en papeis da
ETA pero que eles poderían falar
de min sen o meu coñecemento.

Despois de ser liberado, falou
vostede de tres tarefas por facer.

Primeiro de todo, temos que
seguir traballando para ver os
nosos amigos fóra da cadea. En
segundo lugar, Egunkaria debe
sobrevivir. Terceiro, temos que
lle contar á xente que hai perso-
as que foron torturadas co fin de
crear unha muralla nacional e
institucional para previr a tortura
contra o pobo vasco. Se as nosas
revelacións son críbeis para a
maioría, poderemos evitala. As
autoridades deben entender isto
como un grave problema.

O ministro do Interior,
Ángel Acebes, anunciou que
podería demandalo por ter de-
nunciado as torturas.

Verémonos outra vez nos tri-
bunais, pero fun torturado e non
podo probalo porque non hai
maneira de facelo. É a miña pa-
labra contra a súa.♦
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Martxelo Otamendi, director de Egunkaria
‘Cando te torturan, ficas tan paralizado que non fas nada que supoña novos golpes’

A LIBERDADE DE PRENSA EN EUSKADI

JUAN HERRERO

Tras o peche do diario en euskera Egunkariae da deten-
ción de varios dos seus promotores e traballadores, Mart-
xelo Otamendi, o director, denunciou os maos tratos reci-

bidos pola Guarda Civil. Nunha entrevista publicada por
Egunero,publicación que substitúe provisoriamente á clau-
surada, explica os detalles da súa detención e confinamento.



A raíz das protestas expresadas durante a
ceremonia dos Goya e da súa extraordi-
naria repercusión social, algúns medios
afins ao Goberno emprenderon unha gro-
testa campaña de despretixio –que en
ocasións non se deteñen nin ante a inxu-
ria nin ante a calumnia– contra a Alianza
de Intelectuais Antiimperialistas en xeral
e contra min en particular. Nun burdo in-
tento de criminalización que recorda os
piores tempos do franquismo, fun acusa-
do, entre outras cousas, de (cito textual-
mente) defender a Ben Laden, animar a
ETA, animar ao terrorismo internacional
e xustificar calquer acto de venganza
contra Estados Unidos e Israel. O diario
“La Razón” (13-02-03) chega ao extremo
de concederme o inmerecido honor de ci-
tarme en portada e dedicarme casi íntegra
a súa páxina 9, e ao día seguinte volve a
publicar a miña fotografía e me acusa de
maldades tales como escribir en “Gara” e
estar en contra da corbata. Por todo isto,
considero oportuno facer públicas algun-
has puntualizacións:

1). A Alianza de Intelectuais Antiim-
perialistas, da que teño o honor de ser un
dos membros fundadores (xunto con Jo-
sé Luis Sampedro, Rosa Regás, Juan
Genovés e o recentemente falecido Juan
Antonio Bardem, entre outros/as), non
“organizou a parte política dos Goya”,
como se dixo. Limitouse a convocar á
xente do sector do espectáculo para pro-
por unha acción conxunta contra a gue-
rra. Todo o que fixeron e dixeron os par-
ticipantes na ceremonia dos Goya, foi
por iniciativa propia.

2). Non defendo a Ben Laden. Posto
que se citou como “proba” a miña serie
“Contra o Imperio” (www.nodo50.org/con-
traelimperio), a ela me remito: na miña so-
flama nº 18 (8-10-01), por exemplo, pode-
se leer: “Ben Laden é casi tan repulsivo co-
mo Bush: ver xuntas as súas fotos nas por-
tadas dos periódicos é como para se botar
corpo a terra”.

3). No “jaleo” a ETA, como afirman

no libelo electrónico “Libertad Digital”.
Cando aludo a ETA é para pedir que dei-
xe de matar ou, mellor ainda, de existir.
O que sí dixen a miúdo, e seguirei dicin-
do, é que o terrorismo de Estado é moito
máis grave e desestruturante que o clan-
destino. E que non hai peor terrorista que
o funcionario que tortura e mata ao am-
paro do poder.

4). Non animo ao “terrorismo inter-
nacional”, senón todo o contrario: inten-
to, na modesta medida das miñas posibi-
lidades, alertar contra as consecuencias
do terrorismo imperialista, do que se ali-
mentan (o son consecuencia directa) os
outros “terrorismos”.

5). Non xustifico calquer acto de
venganza contra EE UU e Israel. De fei-
to, estou en contra de calquera acto de
venganza (outra cousa é a loita contra o
opresor, sempre lexítima). Podo enten-
delos, desde logo, e considero que os
responsábeis últimos desos actos son os
Gobernos estadounidenses e israelí, pero
non os xustifico. Estou en contra de
Bush e de Sharon, evidentemente, pero
os pobos de EE UU e Israel teñen toda a
miña solidariedade, do mesmo xeito que
estou en contra de Berlusconi e non por
iso son antiitaliano, senón todo o contra-
rio. No caso concreto de EE UU, como
membro da Academia de Ciencias de
Nueva York síntome estreitamente vin-
culado á súa cultura, e desexo de todo
corazón que ese grande país se libre da
plutocracia criminal que o goberna.

6). Colaboro asiduamente en “Gara”,
é certo, e síntome moi satisfeito de poder
facelo. É grotesco que intenten criminali-
zarme por escribir nun periódico que se
vende nos quioscos; pero quero aprovei-

tar a ocasión para declarar que escribo en
“Gara” porque é o único diario de es-
querdas do Estado español e un dos pou-
cos (pouquísimos, cada vez menos) que
se poden ler sen tapar o nariz. Só dende a
ignorancia ou a falsedade deliberada se
pode dicir que “Gara” é un periódico
“proetarra”. Nas súas páxinas de opinión
acaba de sair, sin ir máis lonxe, un artigo
do meu amigo (e compañeiro  da Alianza
de Intelectuais Antiimperialistas)  Santia-
go Alba co inequívoco título “Sen Eta loi-
taríamos mellor” (15-02-03). E eu mes-
mo publiquei hai pouco, nesas mesmas
páxinas, un longo texto sobre o naciona-
lismo no que critico duramente e sen fis-
gas o orgullo patrio (“Nacionalismo, ide-
oloxía e democracia”, 3-02-03).

Como di Chomsky, “hai que prestar
moita atención á dor e a desesperación
dos poderosos. Eles comprenden moi
ben o alcance potencial desa ‘arma deci-
siva’ que é a maioría da poboación, e es-
peran que quen persiguen un mundo
máis libre e máis xusto non alcancen a
mesma comprensión nin logren darlle un
uso eficaz”. Na Alianza de Intelectuais
Antiimperialistas temos moi claro que
esa maioría da poboación que está en
contra da guerra é a “arma decisiva”, e
intentamos –con certo éxito, por unha
vez– contribuír a darlle un uso eficaz.
Por iso os poderosos están doidos e de-
sesperados (e máis despois da manifesta-
ción do 15-F, teñida e potenciada polo
“efecto Goya”). Por iso volve resoar, no
discurso do poder e da súa corte dos mi-
lagres, o grallo do vello paxaro necrófi-
lo: “Morra a intelixencia, viva a morte”
(¿qué outra podería ser a consigna de
quen apoian os plans de expolio e exter-
minio do Imperio?). Por iso queren des-
prestixiarnos, demonizarnos e, en última
instancia, reducirnos ao silencio. Non o
conseguirán. Os seus burdos intentos de
criminalización son a mellor proba de
que a nosa loita é eficaz. E o mellor aci-
cate para seguir loitando.♦
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O perfil da democracia española
é cada vez máis baixo. Non que-
ro que me malinterpreten os lec-
tores: con esta rotunda afirma-
ción non esquezo que se alguén
está a conculcar dereitos, ese al-
guén ten nome, é a ETA. Facer
crítica das actuacións xudiciais e
políticas nos últimos tempos
non significa mirar a outro lado
cando en Euskadi milleiros de
persoas non poden facer vida
normal porque teñen que ir
acompañados de escolta, deben
mirar os baixos dos seus coches
a diario e viven coa persecución
da violencia a cotío. Pero o
acontecido con Euskaldunon
Egunkaria desbordou todas as
miñas peores previsións. Confe-
so que cando oín a noticia non
saía do meu asombro.

Eu non creo que un xornal
que cada día sae na busca da súa
supervivencia, cunhas vendas
que a penas chegaban aos 15.000
exemplares nos sete territorios
vascos poida ser un instrumento
idóneo para recadar os cartos
que precisa a ETA; e con a penas
15.000 lectores, tampouco creo
que sexa a canle adecuada para

difundir o ideario terrorista.
Egunkaria era un medio moito
máis plural que o abano ideoló-
xico que poida ter no seu seo a
esquerda abertzale. Pero o caso
Egunkaria puxo tamén a cada un
no seu sitio na profesión xorna-
lística. O director, Martxelo Ota-
mendi, denunciou en público e
ante o xuíz as torturas ás que foi
sometido pola Garda Civil, pu-
xéronlle a bolsa e fixéronlle re-
petir quinientas veces “España
se extiende desde Irún hasta Al-
geciras, y desde Finisterre hasta
Rosas”. Eu creo a Martxelo Ota-
mendi. Falei con el moitas veces,
escoiteino nas tertulias de Radio
Euskadi ao longo de anos, e non
tiven nunca a sensación de estar
falando coa ETA.

O ministro do Interior, ese
acartonado Ángel Acebes, anun-
cia querelas contra quen denun-
cie torturas. Non señor ministro:
o seu papel non é interpoñer que-
relas; o seu traballo é demostrar
que iso non acontece, que a Gar-
da Civil está libre de sospeitas. E
para min non o está. Rodríguez
Galindo e outros gardas civís fo-
ron condenados por torturar. Son
feitos probados. Ademais: se un
corpo militar como a Garda Ci-
vil, sen ningún semellante na Eu-
ropa actual, por certo (nin os mi-
litares vixían xa as rúas do Uls-
ter), é capaz de reprimir de xeito
brutal manifestacións pacíficas
(¿lémbranse os traballadores de
Endesa das Pontes en Pontedeu-
me, por exemplo?), ¿que non po-

den facer na intimidade dunha
cadea? Porque aquí hai outro
problema que se chama lexisla-
ción antiterrorista: que permite
pechar en dependencias policiais
durante 5 días a sospeitosos de
terrorismo, incomunicalos sen
ningún control de avogados ou
xuíces. Eses 5 días son días de
impunidade total.

A cuestión agora é saber a
quén lle toca o turno, isto parece
non ter freo. A coordenadora de
alfabetización de adultos AEK
pasou por algo semellante, a edi-
tora Zabaltzen, e outros casos se-
mellantes que ao final ficaron en
nada. Nada demostrado, nada
probado. O diario Egin clausu-
rouse por orde de Garzón a tra-
vés do seu sumario 18/98, unha

especie de caixón de xastre no
que vale todo, por unha suposta
integración en banda armada, da
que hoxe non hai nin probas pú-
blicas, nin xuízo, nin sentencia
firme. Egunkaria vai polo mes-
mo camiño, ¿ou alguén pensa
que un xornal pode volver aos
quioscos 5 anos despois? A
Constitución é clara: só se pode
suspender o dereito á libre infor-
mación cando “se acorde a de-
claración do estado de excepción
ou de sitio nos termos previstos
na Constitución”. ¿Vivimos nun
estado de excepción?

Acebes e Aznar deberían de-
mostrar que si, pero en lugar di-
so prefiren saír contándonos
operacións policiais a grande es-
cala, como aquela na que dixe-
ron deter dúas células de Al Qa-
eda en Barcelona preparadas pa-
ra cometer atentados bacterioló-
xicos, e que tiñan no seu poder
substancias tóxicas. Ese alxeria-
nos quedaron esta semana en li-
berdade porque, tralas análises
pertinentes, demostrouse que
esas “substancias” eran deter-
xente, Cola Cao e café. Pois co-
mo rexistren a miña cociña…♦

¿Quen será o seguinte?
DANI ÁLVAREZ

A clausura de Egunkaria é o segundo peche dun medio de comu-
nicación vasco en 5 anos. Polo caso Eginaínda non houbo xuízo.

Bilbao

A criminalización da cultura
CARLO FRABETTI

Criminalizar as opinións non lle restan credibili-
dade. O autor rebate as acusacións realizadas con-
tra a Alianza de Intelectuais Antiimperialistas.

‘A maioría da poboación
que está en contra da

guerra é a “arma
decisiva”, e intentamos,
con certo éxito, por unha
vez, contribuír a darlle un

uso eficaz”

A LIBERDADE DE PRENSA EN EUSKADI

ARES



A mobilización
do transvase
fracasou,
segundo
os ecoloxistas

A.N.T.
Ecologistas en acción e outros gru-
pos de defensa do medio ambiente
aseguraron que a mobilización, or-
ganizada polo PP, para defendero
Programa Hidrolóxico Nacional,
foi un fracaso. Segundo a apre-
ciación dos colectivos ecoloxistas
das comunidades do Levante, a
manifestación do pasado 2 de mar-
zo en Valencia tivo un claro conti-
do estratéxico, nun momento no
que a dereita “percibiu que estaba
perdendo influencia na sociedade
por culpa das protestas nas rúas”.

Segundo o testemuño dos eco-
loxistas, os autobuses fletados po-
los concellos populares, polas de-
putacións e os diferentes gobernos
autonómicos, ían medio baleiros e
incluso algúns non chegaron a sa-
ír de varias localidades nas que os
veciños renunciaron a asistir á
marcha, á que seguiu unha gran
paella. Tamén criticaron estas or-
ganizacións o valor abstracto da
manifestación. “Non se estaba a
protestar contra ninguén, en reali-
dade, só se pretendía darlle un
apoio simbólico ao goberno”, ex-
plicaba un dos comunicados.

O PSOE tamén tivo palabras
duras para a convocatoria, que
reuniu na capital da Comunidade
Valenciana máis de 600.000 per-
soas. “É unha reminiscencia
franquista, de marcha a favor
dun goberno”, explicou o seu se-
cretario de Organización, Xosé
Blanco, “e contraataque contra
os aragoneses que se manifesta-
ron en contra do transvase”.♦

A policía
manipulou probas
contra dous
activistas  da
antimundialización

A.N.T.
A Audiencia de Barcelona acusa
a catro policías de denuncia fal-
sa, detención ilegal, simulación
de delito e de mentir para xusti-
ficar o arresto de dous mozos du-
rante unha manifestación en
marzo de 2002 con motivo do
cumio da UE. Tamén denuncia
un “claro intento de manipula-
ción da xustiza” pola policía.

O xulgado catalán ditou unha
sentencia que absolve os dous mo-
zos detidos, que foran condenados,
e acorda remitirlle o caso aos tribu-
nais para que se abra unha causa
penal contra os policías nacionais
polos catro delitos relatados. 

Na sentencia afírmase que as
diferencias entre o ocorrido e o
que contaron os axentes son moi
graves. “Estamos diante dun cla-
ro intento de manipulación da
xustiza, máis repugnante, se cabe,
por proceder de funcionarios po-
liciais que teñen a misión de pro-
texer os dereitos dos cidadáns”,
explica o documento xudicial.♦
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ATAQUE AO IRAK

C. L.
A votación secreta no Congre-
so dos Deputados non provo-
cou sorpresas. Mantívose a
disciplina de voto no bloque
da oposición e no goberno. Es-
ta unidade interna foi moi va-
lorada polo PP, que considera
esta proba un elemento válido
para rearmarse moralmente
e fortalecer a súa cohesión
meses antes dunhas eleccións.

Foi Javier Arenas o primeiro
que considerou que a votación
do pasado 4 de febreiro no Con-
greso serviu de moción de con-
fianza a José María Aznar. “Es-
te triunfo vainos servir para ga-
ñar confianza e manter a nosa
cohesión”, dixo o secretario xe-
ral do PP. Así tamén a deseña-
ran os deputados da oposición,
ao buscaren a disidencia dentro
dos popularescoa esixencia de
que o sufraxio fose secreto.

En realidade, o feito de que
o PP acabara gañando a vota-
ción non racha o acoso da so-
ciedade civil á posición gober-
namental na crise do Irak e ca-
da sesión parlamentaria á que
teñen que acudir Aznar ou Ma-
riano Raxoi abren máis a fenda
entre o poder en clave interna e
o concepto de política no plano
exterior.

Aznar segue a pensar máis
en como xestionar o mandato
de George Bush para Europa e
Latinoamérica que en calcular
cál será o custo para o Estado
español se finalmente entra na
guerra. Electoralmente, o PP
mantén unha contradición
pronunciada na súa xustifica-
ción. Por unha banda, os diri-
xentes do partido consideran
que o ‘Non á guerra’ é tan só
unha manobra dos socialistas
para rabañar uns cantos votos,
apelando ao sentimento moral
da sociedade. Mais, ao tempo,
o propio presidente do gober-
no central chegou a expresar a
súa imposibilidade de recuar
por unha razón política. “Nin-
guén nos votaría se desemos
marcha atrás”.

Os gaños da guerra

A estratexia que segue o presi-
dente parece máis encamiñada
a convencer a longo prazo a ci-

dadanía das vantaxes de estar
no palco de amigos íntimos
dun triunfante George Bush. A
escaseza de apoios en Europa
ocidental provocou que as au-
toridades norteamericanas lle
ofrecesen a Aznar quedar en
primeiro plano do bando beli-
cista. A Casa Branca conta de
sempre coa alianza británica
pero o valor de Blair é escaso
para forzar un debate interno
dentro da UE. Mais Aznar po-
de xogar ese papel “sucio” de
intermediario con Latinoamé-
rica (o fracaso do presidente
en México pon en perigo, para
as fontes diplomáticas, a in-
fluencia histórica de España
naquela área) e látego de pos-
turas menos extremadas. Non
é casualidade que o embaixa-
dor en España na OTAN fose o
único funcionario, xunto co re-
presentante estadounidense,
que considerase un “grave
erro” a decisión do Parlamento
de Turquía de se negar a dar-

lles acceso aos militares esta-
dounidenses.

O PP pensa que, de se gañar
a guerra nun prazo curto, os ci-
dadáns españois recoñecerían o
valor de Aznar para asistir nun-
ha posición preferente ao repar-
to dos beneficios desa “nova or-
de” para Oriente Medio. A idea
que percorre os gabinetes de
prensa do partido no goberno é
convencer os votantes de que a
economía española vai saír me-
llorada logo da guerra.

Mais a realidade contradí
esta apreciación. A día de ho-
xe, en ningún documento dos
utilizados no Pentágono para
explicar a posguerra (e foron
moitos os publicados nos últi-
mos días) aparece España nin
Aznar para nada. Para empe-
zar porque Washington non
conta coas súas tropas. Os ca-
zas ofrecidos polo Estado es-
pañol son unha achega ínfima,
equiparábel ao apoio que van
conceder Chequia ou Polonia,

por exemplo. Quizais ao Exér-
cito español lle reste coordinar
algunha zona do Irak na paci-
ficación, ao xeito do que xa fi-
xo no Kósovo ou en Afganis-
tán. Nada máis.

As petroleiras españolas
calan a boca na esperanza de
que as xestións de Aznar consi-
gan algunhas migallas do re-
parto da inmensa bolsa de pe-
tróleo iraquí. Pero a realidade
parece quitarlles ilusións. Un
documento da ONU de hai un
mes, redactado polas princi-
pais empresas de cru dos EE
UU, defendía a guerra como
única saída para manter os be-
neficios das principais multi-
nacionais norteamericanas e
británicas. Todas elas confían
en Bush para obter un rende-
mento gorentoso e, como moi-
to, deixaranlle a outras compa-
ñías a explotación dalgúns as-
pectos do negocio que, posi-
belmente, acarrexen máis com-
plicacións ca virtudes.♦

Aproveita o triunfo na votación parlamentaría gañar cohesión

Aznar espera que a cidadanía
‘valore’ o seu belicismo no futuro

O PP non sufriu ningunha disidencia na primeira votación secreta do congreso desde 1995.

A proximidade das eleccións
municipais crea gran confu-
sión dentro do PP, en relación
á súa postura en relación á
guerra. Para moitos candidatos
ás alcaldías, o apoio, por veces
abstracto, do seu partido á
guerra prexudícaos notabel-
mente na relación co seu con-
torno. Nalgúns casos, varios

cargos locais e autonómicos
acabaron por faceren público o
seu rexeitamento ao belicismo
de Aznar. Chama a atención o
caso do alcalde de Muras, Alg-
nam Azzam, de orixe siria, que
denunciou a connivencia entre
Aznar e Bush e foi o primeiro
en “saír do armario” para po-
der aparecer diante dos seus

veciños sen a cara pintada de
camuflaxe militar.

Nas Canarias, o presidente
da Cámara autonómica votou
a favor dunha proposta en
contra da guerra de Coalición
Canaria. Nas Baleares, o pre-
sidente do PP mallorquín e al-
calde de Inca, Pere Rotger, fi-
xo o propio no seu concello.

Casos semellantes ocorreron
en Salamanca ou Morón (loca-
lidade na que hai unha base
norteamericana). Ademais,
dous concelleiros de Almonte
(Andalucía), anunciaron a súa
marcha do PP. O propio fixo o
portavoz popular no Concello
de Valverde del Camino (As-
turias).♦

Os comicios locais aumentan as disidencias



¿Cal é a súa valoración da si-
tuación actual?

Son momentos conflitivos
pero Nacións Unidas non é un
goberno mundial, por moito que
ás veces nos gustaría que fose. É
unha reunión de estados con toda
a súa soberanía nacional. Nós
non acreditamos no proxecto
dunha guerra preventiva senón
que cremos no arranxo de con-
troversias por medio da paz. Na-
cións Unidas non ten nada que
perder e seguramente sairá refor-
zada se son os Estados Unidos os
que de xeito unilateral deciden o
ataque. É un marco ao que a nós
non nos gustaría chegar pero, ás
v e c e s ,  d e s p o i s  d e s t e s
g r a n d e s  conflitos prodúcese
unha rexeneración do dereito in-
ternacional. Esperamos que non
haxa ningunha agresión con ou
sen bandeira da ONU pero sabe-
mos que é posíbel e en calquera
caso Bush xa dixo que atacaría
con ou sen apoio. 

Semella que se lle está dan-
do á ONU o papel de lexitimar
guerras.

Se o Consello de Seguridade
dá luz verde ao ataque córrese
ese risco. Nós como asociación
somos moi críticos con iso. Non
hai nada que mereza unha gue-
rra. Ao final quen vai sufrir as
consecuencias é a sociedade ci-
vil. Se finalmente se produce o
conflicto haberá unha gran crise
humanitaria. Xa o están adver-
tindo organismos de Nacións
Unidas. 

¿Que capacidade ten a
ONU para ordenar o exercicio
da forza contra un país?

Non ten. Na Carta está moi
ben contemplado que precisa-
mente a ONU non foi creada no
seu momento para resolver con-
flitos por medio da guerra. Só o
capítulo sete recolle que se un

país é atacado por outro pode
responder co uso da forza, pero
como última solución. Non se
pode comparar, por exemplo, a
Guerra do Golfo coa situación
actual. Daquela o Irak invadiu
Kuwait e podía existir unha res-
posta. O que non podiamos ima-
xinar era un ataque sen estes
motivos. Hai moitos outros paí-
ses que teñen armas non con-
vencionais ou biolóxicas e ta-
mén que non cumpriron as reso-
lucións. Os propios Estados
Unidos teñen o armamento máis
forte. Non apoiamos un réxime
como o de Sadam pero tamén
sabemos os intereses econó-
micos que se esconden detrás
deste conflito, incluso da fami-
lia Bush. Baixo a bandeira do
petróleo non se pode aceptar o
uso da forza nin moito menos.

¿Por que tan esixentes con
Irak e tampouco con Israel?

Israel é un dos países que in-
cumpriu máis resolucións, sé-
guelle Turquía. O que pasa é
que durante moito tempo houbo
un contrapeso dentro da ONU
que desapareceu nos noventa,
despois da Guerra Fría. Hoxen-
día os Estados Unidos están a
levar a hexemonía mundial e
Nacións Unidas nunca lles pre-
sentou unha batalla forte. Non é
que exista un dobre xeito de fa-
cer as cousas, Nacións Unidas é
o que os estados que a forman
queren que sexa. Hai máis de
vinte anos que se reclama unha
reforma. Poderíase ampliar o
Consello de Seguridade a 28
membros ou potenciar a Asem-
blea Xeral pero, por exemplo,
ninguén quere renunciar ao seu
dereito ao veto. Estamos funcio-
nando con regulamentos do ano
1945 que precisan cambios. 

¿Que lle parece a postura
dos paises non aliñados?

Esperemos que todo sirva
para que poida existir un acordo
pacífico. Tamén sería moi posi-
tivo o veto de Francia. En cal-
quera caso é tratar de previr al-
go que está pendente e que ás
veces, francamente, penso que
xa está decidido. 

E ¿como valora a actuación
do Goberno de Aznar?

Como asociación que traba-
llamos pola paz non podemos
aprobar esta entrega tan absolu-
ta. Non o podo entender, igual
que tampouco podo entender a
postura de Blair. Tivera sido
mellor presentar unha fronte co-
mún baixo o mando da UE.
Agora case que nos poden vol-
ver dicir que o único que nos
une é o euro, que non existe un-
ha verdadeira política exterior
europea. Persoalmente, non po-
do aceptar todo o que signifique
facer sufrir a unha poboación.
Dialogar é o mellor método pa-
ra chegar a un entendemento.
Nacións Unidas naceu precisa-
mente para preservar as novas
xeracións dos efectos da guerra.
Pouco teremos avanzado se pa-
ra resolver un conflito sempre
imos ás armas.

¿Cales son os obxectivos da
Federación de Asociacións das
Nacións Unidas?

Facer que se cumpra a súa
Carta. Divulgar os principios e
propósitos das Nacións Unidas,
informar sobre o labor que reali-
za a ONU, os diferentes organis-
mos e programas do Sistema
(OIT, FAO, UNESCO, UNI-
CEF...), apoiar o seu traballo e
estimular a colaboración coa Or-
ganización, así como os senti-
mientos de paz, solidariedade e
cooperación entre os homes e
mulleres de todo o mundo sen
distinguir a raza, o sexo, a na-
cionalidade ou a relixión.♦
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Todo un papelón o de Nacións Unidas na
crise. O intento da Administración Bush
de lexitimar o seu inminente ataque con-
tra Bagdad sitúa o Consello de Segurida-
de nun dos momentos máis cruciais da
súa historia recente. Se a máxima instan-
cia da ONU rexeita a resolución presen-
tada polo triunvirato Aznar-Blair-Bush, o
Presidente dos EE UU xa adiantou que
prescindirá da organización e que ficará
“relegada” na nova orde mundial. É unha
resolución para gañar e comezar a guerra,
nada máis. Os termos da declaración de
Bush son imprecisos, pero as consecuen-
cias son imaxinábeis: dende a suspensión
da máis elemental cooperación ata a reti-
rada, temporal ou definitiva, declarando
urbi et orbi a súa obsolescencia.

Por outra banda, se os membros non
permanentes ceden á presión e o Consello
emite un voto favorábel (con ou sen veto
de Francia), ante os ollos de boa parte da
opinión pública mundial, de por si es-
caldada ante o permanente dobre raseiro
que impoñen os estados máis poderosos, a
ONU quedará totalmente desacreditada,
ao revelarse como un dócil instrumento
sometido aos imperativos estratéxicos da
actual administración norteamericana. 

A capacidade de presión sobre os in-
decisos é evidente. Segundo Simon
Chesterman, da Academia Internacional
de Paz de New York, cando en 1990 Ie-
men votou en contra da resolución 678,
saiulle a broma nunha redución anual de
70 millóns de dólares da axuda ao desen-
volvemento. Pobres (Camerún, Guinea,
Angola), empobrecidos (Bulgaria) ou en
extremo dependentes por razóns estraté-
xicas (Paquistán) ou económicas (Chile,
México), todo semella inclinar a balanza
en contra dos países que militan no ban-
do da paz (Siria, China, Rusia) a carón
dos “traidores” (Alemaña e Francia). 

¿Pode haber sorpresas? Do 17 ao 21
de febreiro, Walter Kansteiner, secretario
de estado de asuntos africanos, percorreu

as capitais dos tres países do continente
negro. Os EE UU son os primeiros in-
vestidores en Angola e o país non está en
condicións de rexeitar ningunha axuda
adicional que  poidera acarrexar. Came-
rún, pola súa banda, mantén aínda estrei-
tas relacións con Francia pese á cada vez
maior presencia dos EEUU nos seus do-
minios petroleiros. Con Guinea a balan-
za inclinase tamén do lado de Washing-
ton que prestou axuda militar a Conakry
para repeler os ataques da guerrilla. Aín-
da así, Francia é o seu principal socio
económico e o seu presidente, Lansana
Conté, expresa, en público e privado, a
súa oposición á guerra. 

¿Os outros? México está entrampado.
O 85 por cento das súas exportacións di-

ríxense aos Estados Unidos e a espada de
Damocles da inmigración. Con Chile, as
oportunidades do acordo de libre-cambio
son negociábeis a cambio do voto afir-
mativo. A posición de Bulgaria é seme-
llante á angolana: a súa sensibilidade pa-
ra a axuda está a flor de pel. Con todo,
pese a tantas evidencias, a ninguén se lle
debería escapar que todos precisan de to-
dos. E os Estados Unidos tamén. O Par-
lamento turco deu unha lección.

Salvagardar esa paz que algúns esta-
dos poden convertir nunha simple mercan-
cía, é o principal deber da ONU, que non
debería tampouco permanecer impasíbeo
ante os empeños obscenos de torcer o bra-
zo dalgúns países. O secretario xeral, Kofi
Annan, tiña que saír do seu armario para
erguer a voz reivindicando, non calma, se-
nón dignidade e respecto para coa institu-
ción e os seus membros. Tanto discreto si-
lencio, soamente parcialmente favorecido
polo protagonismo dos inspectores, revela
o seu escaso peso político nun intre decisi-
vo para a organización que dirixe.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

As Nacións Unidas e
a guerra

XULIO RÍOS

Aquí fóra

ATAQUE AO IRAK

Angels Mataró
‘A ONU non se creou para lexitimar guerras’

P. BERGANTIÑOS

Como directora da Asociación para as Nacións Unidas no Es-
tado español, Angels Mataró, declárase nesta entrevista con-
traria a un ataque contra o Irak. Profundamente crítica co
papel do goberno español nesta crise, Mataró sinala que a ONU
non ten capacidade para ordenar o uso da forza contra un país.
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CÉSAR LORENZO GIL
Francia segue a levar o peso da
postura antibelicista na crise
do Irak pero nas últimas horas
parece que o papel protagonis-
ta da carreira diplomática para
buscar apoios tomouno Rusia.
Entrementres, os EE UU valo-
ran a posibilidade de iniciar
a guerra sen negociar unha
segunda resolución na ONU.

O traballo de España e Gran Bre-
taña para alcanzar acordos sobre
a aprobación dunha nova resolu-
ción nas Nacións Unidas que
permita o uso da forza contra o
Irak entrou nunha fase difícil. O
mentor desta decisión, os EE
UU, valoran agora non presentar
unha nova resolución, por medo
a quedaren humillados nun Con-
sello de Seguridade no que está
formada unha potente fronte an-
tibelicista.

George Bush deixou en mans
de Colin Powell a decisión final
sobre a postura estadounidense no
consello. Aopción valorada sema-
nas atrás de forzar a ONU a servir
de paraguas internacional a unha
invasión no Irak xa non é tan ben
vista desde Washington. O moti-
vo, a posíbel derrota nas votacións
finais. Francia, Rusia e a China
(todos eles membros permanen-
tes) comunicaron conxuntamente
a súa decisión de se opoñer a tal
decisión. Do grupo dos eventuais
lograron o apoio de Alemaña, Si-
ria e, posibelmente, o amparo dos
países africanos (Camerún, Ango-
la e Guinea Conakry son arestora
membros do consello).

Deste xeito, agora mesmo os
votos máis equívocos son os de
México, Chile e Pakistán. Po-
well xa se reuniu co ministro de
Relacións Exteriores mexicano,
Luis Ernesto Dérbez, para tentar
de convencelo de que o apoio á
guerra é a posición máis favorá-
bel para os seus particulares inte-
reses. De feito, o presidente azte-
ca, Vicente Fox, debulla perma-
nentemente a margarida: uns dí-
as mantense prudente pero ou-
tros seus discursos puxéronse
claramente do lado da violencia.
“Sadam é un tirano, cheo de odio
e capacidade para facer sufrir o
resto do mundo. Haberá que de-
telo dun xeito ou doutro”, che-
gou a dicir publicamente.

Foi o propio John Negro-
ponte, embaixador estadouni-
dense nas Nacións Unidas, o
que menos importancia lle deu á
nova resolución. “Primeiro
imos escoitar o que nos teñen
que dicir os inspectores de ar-
mas”, afirmou. O vindeiro 7 de
marzo, Hans Blix e Mohamed
El Baradei farán un ditame (su-
ponse que o máis favorábel dos
emitidos ata hoxe) que servirá
para aclarar máis as posturas e
decidir o novo calendario de ac-
tuacións diplomáticas.

Diario de guerra

De momento, parece que no Pen-
tágono cortaron o teléfono coa se-
de das Nacións Unidas porque a
súa maquinaria militar avanza ao
ritmo previsto. Certo é que Bush
tivo que frear os preparativos pa-
ra a guerra (estaba previsto que
comezase o pasado 16 de febrei-
ro) logo da reacción mundial an-
tibelicista pero nos cuarteis xerais
das tropas norteamericanas, ese
aviso tomouse namais como un
adiamento por “razóns técnicas”.

Tanto é así que, logo de que
Bush anunciase un plano de pos-
guerra para o Irak que incluía un
novo goberno militar como pri-
meiro paso para instaurar un réxi-
me constitucional “laico islamis-
ta” ao estilo turco, os seus princi-
pais xenerais deron conta do mo-
dus operandi do ataque. O pasado
5 de marzo, un dos directivos mi-
litares da invasión informou de
que o Irak será bombardeado por
3.000 bombas intelixentes nas pri-
meiras 48 horas de ataque. A in-
tención é destruír completamente
as infraestruturas do país, deixalo
sen enerxía e rachar a maioría dos
accesos militares coa fin de deixar
as tropas de Sadam Husein sen
subministracións. Logo deses
dous días, os EE UU pretenden in-
vadir o país nunha dupla fronte.
Por unha banda, o groso do exérci-
to destinado no Golfo entraría des-
de Kuwait e mediante un desem-
barco na lingua de costa ao sur de
Basora. Dada a negativa de Tur-
quía de permitir o acceso das tro-
pas norteamericanas polo seu te-
rritorio cara ao Kurdistán iraquí,
Washington podería enviar un
continxente de paracaidistas, en-
cargado de coordinar as ínfimas
tropas rebeldes que a CIA adestra
naquela área desde o final da Gue-
rra do Golfo. Segue sen saberse se

finalmente tropas especiais nortea-
mericanas e británicas entrarán a
través da fronteira de Xordania pa-

ra acabar coa posíbel resistencia
que haxa no deserto. Segundo o
programa estadounidense, Bagdad

caería en catro ou cinco días e en
dúas semanas xa se podería falar
de paz na zona.♦
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Bush podería iniciar as hostilidades e retirarse da negociación internacional

Os aliados da opción francesa
votarán contra unha nova resolución

O Parlamento de Turquía tivo
boas razóns para se negar a dar-
lles acceso ás tropas estadouni-
denses no seu territorio para in-
vadir o Irak. A pesar de que o go-
berno conseguira garantías eco-
nómicas e xeoestratéxicas para
facerlles rendíbel a guerra, a
maioría da súa clase política va-
lorou máis o futuro papel de apa-
galumes na área que Washington
quería como contrapartida.

A oferta de Washington con-
sistía en máis de 30.000 millóns
de dólares, principalmente en
forma de investimentos en in-
fraestruturas, colaboración para
construír novas áreas militares e
unha partida xenerosa para mo-
dernizar as comunicacións nun
país que conseguiría (cun inves-
timento axeitado deses cartos)
poñerse á altura dos demais can-

didatos do leste a entraren na
UE antes de 2010.

Ademais, George Bush pro-
meteulle ao goberno de Ankara
colaboración para eliminar a in-
fluencia do Partido Kurdo dos
Traballadores na demarcación
turca do Kurdistán, así como un
papel fundamental na condu-
ción da suposta autonomía que
os kurdos iraquís recibirán se fi-
nalmente cae o réxime de Sa-
dam Husein. A xogada era boa:
ademais de “pacificar” definiti-
vamente a súa parcela do Kur-
distán (despois de noventa anos
de represión, violencia e xeno-
cidio), Turquía gañaba influen-
cia alén da súa fronteira, nese
novo epicentro da xeoestratexia
mundial que parece brillar por
riba do petróleo do Caspio.

¿Por que entón rexeitou tan

fabulosa oferta? Son varios os
factores que axudan a compren-
der a difícil situación na que que-
daría Turquía na posguerra. O re-
xeitamento da inmensa maioría
da sociedade á guerra tivo in-
fluencia, especialmente no que se
refire ás clases cultas de Ankara e
Istambul, incapaces de tomaren
tal protagonismo estratéxico en
contra doutros países muslimes.
Unha cousa é servir de barreira
contra a expansión soviética, co-
mo na Guerra Fría, outra moi di-
ferente, converterse en xendarme
dos árabes, ao xeito de Israel. Hai
que pensar nos lazos históricos
entre ambos os pobos (malia a
xenreira iraquí pola súa antiga
metrópole) e na mutua influen-
cia, a través dunha fronteira nun-
ca hermética. De se producir un
ataque non tan perfecto como o

pensado desde o Pentágono, Tur-
quía non só tería que acoller cen-
tos de miles de refuxiados senón
lidar coa obvia resistencia guerri-
lleira que presentará unha parte
da poboación contraria ao gober-
no títere dos EE UU. Ao xeito do
que ocorre sempre cunha guerra
rexional, Turquía teme que un
papel definitivo na agresión a
arrastre a unha inestabilidade im-
posíbel de compensar coas pro-
mesas dos EE UU. 

Certo é que sectores sociais
tan poderosos como o estamen-
to militar forzarán unha nova
votación e que quizais final-
mente o goberno de Abdulá Gül
acepte o paso das forzas nortea-
mericanas. Pese a que entón
cambien radicalmente as pers-
pectivas turcas, a súa peaxe se-
guirá a ser igual de pesada.♦♦

O ‘non’ máis caro de Turquía

Un mariño do portaavións Nimitz despídese dun familiar. Bush prometeu que estarían de volta moi pronto.



A NSA ten case como misión
exclusiva a espionaxe das co-
municacións en todo o mun-
do. Logo das reformas intro-
ducidas por George Bush tras
o 11-S, as súas atribucións au-

mentaron pero o seu control
quedou nas mans do novo su-
perministerio de Seguridade.
As novas revelacións sitúan o
papel desta axencia xa non só
na contraespionaxe senón nos

movementos que segue a Se-
cretaría de Estado, que condu-
ce Colin Powell, para poñer
ao seu favor o Consello de Se-
guridade.

O memorando ao que tivo ac-
ceso The Observerrepara no in-
terese que a Administración Bush
ten nas ideas e comentarios que
fan os representantes nas Nacións
Unidas máis ambiguos nos últi-
mos tempos. É por iso que o gru-
po dos seis (Camerún, Angola,
Guinea Conakry, Pakistán, Mé-

xico e Chile) é o máis espiado.
A idea desta práctica non é

só coñecer cales son as súas in-
clinacións privadas neste tema
e espiar as recomendacións e
obrigas que reciben dos seus
perspectivos gobernos senón
utilizar esa información na súa
contra. Non en van, o goberno
estadounidense fala de contino
por canles indirectas do que po-
derían perder no futuro aqueles
estados que non os apoien nesa
segunda resolución.♦
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MONCHO LEAL

Adefensa dos nosos
dereitos ten que
ser constante.

Porque non foi un
regalo, senón unha
conquista. Porque cando
alguén escribe, fala ou se
reúne discrepando está
facendo algo prohibido
durante décadas. Porque
nos cortaron a palabra,
porque tivemos que
imprimir
clandestinamente,
porque as cadeas
estiveron cheas de
persoas que estaban
contra o poder.

Estes días houbo
dous feitos que amosan
ata onde poden chegar
quen están agora no
goberno. Saiu á luz que
os detidos de
Catalunya, esa
perigosísima célula
terrorista de Al Qaeda,
da que ata falou Colin
Powell, e que é un dos
argumentos do panfleto
enviado polo PP nos
xornais, formaban
parte realmente dunha
fábrica de deterxente.
O efecto xa non ten
retorno, para a opinión
pública masiva, son
terroristas. Hai tempo
pasou algo semellante
en Londres, onde foi
detida unha familia
irlandesa acusada de
fabricar unha bomba
que matou a soldados
ingleses. Unha das
probas concluintes eran
restos de nitroglicerina
que tiñan nas mans.
Estiveron anos na
cadea. Quince despois
descubriuse que eses
restos eran de cebola.
Pero xa tiñan culpabeis.
Pódese ler en “No nome
do pai”.   

O outro asunto é o
novo peche dun xornal.
O Egunkaria era un
modelo de información
plural, un logro do
movemento en defensa
da lingua nacional de
Euskal Herria. É
abraiante que unha soa
persoa sexa quen de
pechar algo que tanto
custou sacar adiante.
Que as notas do xuíz e
do ministerio do
Interior sexan
coincidentes. Que haxa
denuncias de torturas.
Ten que haber voces
que protesten. Que
digan que non estamos
de acordo co peche de
Egin, Egin Irratia, Ardi
Beltza. Aínda que nos
acusen do que non
somos. Esta poesía toma
partido. Porque os
pasos atrás poden ser
irrecuperábeis.♦♦

The Observer publicou a proba de prácticas sucias

Os EE UU espían os membros
do Consello de Seguridade

O eurodeputado galego do
BNG, Camilo Nogueira, parti-
cipou nun encontro de delega-
dos europeos con altos cargos
das Nacións Unidas, en Nova
York. O parlamentario reco-
lleu, xunto cos seus compañei-
ros, unha vintena de deputa-
dos, a preocupación do secreta-
rio xeral da ONU, Kofi Annan,
e do inspector xefe de arma-
mento no Irak, Hans Blix, res-
pecto á situación que se creará
haxa ou non debate sobre unha
nova resolución no tema do
Golfo Pérsico.

Segundo Nogueira, Blix
teme que o seu novo informe,
no que terá que admitir que
Sadam Husein colaborou de-
cisivamente na localización e
destrución de armamento bata de
fuciños cunha resolución que
propugne a forza. “Preocúpalle
que o seu labor non valla para
nada porque ben o consello acor-
de finalmente atacar o Irak ou
sexan os EE UU os que decidan
unilateralmente lanzárense á
guerra”, explicou.

Para o eurodeputado, é moi po-
síbel que Bush acabe por non pre-

sentar a resolución, o que deixaría
só cunha man diante e outra detrás
a doutrina mantida polo presidente
español, José María Aznar. “Cómo
vai defenderse logo se os EE UU
non levan adiante esa resolución da
que el presumía como autor.”

O máis relevante, en opinión
de Nogueira, é a fractura que se
pode producir no seo da Unión
Europea e os valores que se des-
prenderán desta lida diplomática

para o futuro. “O embaixador
francés nas Nacións Unidas ex-
plicounos que a guerra non só se-
rá unha desfeita que acabará con
moitas vidas senón que é unha
advertencia sobre un novo xeito
de facer as cousas que pode de-
sembocar nun perigo real e mani-
festo para a pervivencia da UE.”

A delegación do Parlamento
Europeo tivo ocasión de se reu-
nir co ex fiscal xeral dos EE UU,

Ramsey Clark, que se entre-
vistou nas últimas semanas
con Sadam Husein. “Está a
organizar, xunto con varias
asociacións pacifistas, un im-
peachmentpopular contra
Bush, un acto simbólico para
denunciar os seus abusos e
aclarar que a sociedade esta-
dounidense está a prol da
paz.”

Camilo Nogueira destaca
tamén a diferencia entre a
percepción da sociedade e a
dos medios de comunicación
máis importantes. “Os gru-
pos pacifistas gaban moito o
alto nivel reivindicativo das
protestas europeas. Entre-
mentres, Bush recibe apoio

en artigos de prensa nos que se
manifesta unha profunda e irra-
cional xenreira cara a Europa.”

O nacionalista considera que
segue a ser difícil evitar a guerra
pero que cómpre esgotar todas as
posibilidades para manter a paz.
“Parece ben difícil evitar o ataque
dos EE UU pero é o noso deber ten-
tar buscar a maneira de que ese non
se produza. Xa se demostrou que a
mobilización si que ten efectos.”♦

C.L.
A Axencia Nacional de Seguridade (NSA) picou os teléfonos
e interveu o correo electrónico dos representantes dos dife-
rentes países membros do Consello de Seguridade da ONU,
nun intento de tomar vantaxe na negociación sobre a guerra
do Irak. Así o denunciou o xornal británico The Observer,
que tivo acceso a un documento oficial da propia axencia.

Varios países do mundo acolleron
diferentes manifestacións estu-
diantís en contra da guerra o pasa-
do 5 de marzo. As máis numero-
sas tiveron como escenario os EE
UU, onde escolares de todos os
graos en todos os estados da unión
saíron á rúa armados de lapis en
protesta contra a ameza da guerra.

Ameirande parte das universi-
dades do Estado tamén se mobili-
zaron. Nalgúns campus, os alum-
nos pecháronse nas facultades,
mentres que noutros profesores e
estudantes saíron á rúa ao medio-
día para se solidarizaren, durante
cinco minutos, co pobo iraquí.

Varios miles de estudantes

protestaron en varias cidades do
estado en demanda dun futuro en
paz no que poderen desenvolver
as súas vidas sen a ameaza béli-
ca. Baixo o lema “Nin un euro,
nin un soldado, nin unha bala pa-
ra esta guerra”, os estudiantes
defendían un sistema económico
no que a compra de libros prime
sobre a de armas.

Chamado do Papa

Xoán Paulo II volveu esixir dos
dirixentes mundiais un compro-
miso coa paz. “Utilicen a súa
responsabilidade para achar a
maneira de evitar ese dramático

conflito que se prevé no Irak”,
dixo na súa habitual homilía do
inicio da coresma.

No plano concreto, o Papa
enviou o cardeal Pio Laghi, que
fora nuncio do Vaticano nos EE
UU anos atrás, a se entrevistar
con George Bush. Laghi trans-
mitiralle ao presidente nortea-
mericano o compromiso decidi-
do do pontífice en contra da
agresión. Ao tempo, dirixentes
das igrexas evanxélicas esta-
dounidenses tamén lle remitiron
a Bush un comunicado no que
piden que non utilice como es-
cusa da guerra o nome ou a von-
tade de Deus.

Outras iniciativas

A protesta contra a posíbel inva-
sión alcanzou outros ámbitos ta-
mén. Os actores iniciaron unha re-
collida de sinaturas en Madrid en
contra do ataque, nun ambiente
festivo en un escenario ao que non
só acudirán traballadores do es-
pectáculo senón tamén políticos.

A Plataforma contra a Guerra
do Irak convoca tamén, para o pró-
ximo 7 de marzo, unha campaña
de “bombardeo” do correo electró-
nico do presidente do goberno
central, José María Aznar. Os co-
rreos han enviarse ao enderezo
jmaznar@presidencia.gob.es.♦

O Papa volve pedirlles aos líderes mundiais respecto pola vida

Os estudantes esixen na rúa ‘un futuro en paz’

Camilo Nogueira
‘A Blix preocúpalle que o seu labor non valla para nada’

Dúas eurodeputadas lucen, xunto a Kofi Annan, unha bandeira multicor da paz.



CÉSAR LORENZO GIL
A continuidade pode ser a
campa para o Compostela. A
asemblea de accionistas que
refrenda a presidencia de Xosé
María Caneda significa o final
dun ciclo que podería desem-
bocar na desaparición do club.

Xosé María Caneda salvou a ca-
beza no Consello de Administra-
ción do Compostela pero o seu
actual mandato parece sacado
dunha novela de naufraxios, co
buque desarborado, atacado por
centos de treboadas e mil buratos
na cuberta. Aínda que o presi-
dente considera que hai saída pa-
ra o club, a situación parece con-
denada a un triste final.

O concelleiro de Deportes
santiagués, Bernardino Rama,
representante da administración
local na asemblea do pasado 27
de febreiro, é o máis convenci-
do da desfeita inminente. “Só
empezando de cero é posíbel
encontrar unha saída: un pro-

xecto novo, con nova xente e
novos contidos que consiga fa-
cer viábel un club de fútbol pro-
fesional en Santiago”, manifes-
tou.

Segundo Rama, Caneda é o
maior responsábel da actual cri-
se e fixo autocrítica respecto á
atitude tomada polas instancias
políticas neste asunto. “Quizais
no pasado deberiamos ter toma-
do algunha decisión que impe-
dise a situación actual pero a
xestión de Caneda e os que o
apoiaron fixo moi difícil procu-
rar outras vías”.

A actual débeda do club,
que supera os 13 millóns de eu-
ros, é insalvábel para calquera
opción empresarial que quixese
reflotar o Compostela. “Hai
meses tentamos solucionar a
crise apostando por un grupo de
empresarios dispostos a inves-
tir”, explicou o responsábel
municipal. “Non foi posíbel da-
quela. Agora xa é non hai nin-
guén disposto a algo así.”

Para Xosé María Caneda, o
apoio da asemblea non é só un
refrendo á súa xestión, senón
tamén un castigo aos que o ata-
caron durante todos estes me-
ses. Contodo, consciente da si-
tuación paupérrima na que se
encontra o club do que cobrou
durante varios anos un soldo
que chegou a consignarse en
200.000 euros anuais, pide osí-
xeno. A súa última proposta
contempla a súa demisión a
cambio do diñeiro que el ten in-
vertido na entidade. Este caneo
suporía asumir que el é un acre-
edor máis, sen ningunha res-
ponsabilidade na mala xestión
dunha xunta na que el era o má-
ximo dirixente.

Fantasía de Dositeo Rodríguez

Caneda recibiu, para esta solu-
ción negociada, o apoio do xefe
da oposición do Concello com-
postelán, Dositeo Rodríguez
(PP). O candidato popular á al-
caldía considera aínda posíbel
salvar a entidade. Foi para iso
que deseñou un programa de ac-
tuacións que contemplan o paga-
mento da débeda a Caneda, a súa
saída do club e unha serie de ne-
gociacións entre os demais acre-
edores do club para conseguir un
adiamento dos prazos de vence-
mento da débeda.

Se o concello considera que a
única saída é liquidar a socieda-
de anónima deportiva e garantir
os soldos atrasados de xogadores
e empregados, Rodríguez ve aín-
da posíbel salvar a SD, mercé a
un ambiente de diálogo e com-
promiso que, a día de hoxe, está
moi afastado da realidade. Para
conseguilo, o concelleiro debería
poñer de acordo a Seguridade
Social, a TVG, os tres partidos
presentes en Raxoi e finalmente
buscar algún investidor que
queira comprar un club de fútbol
previsibelmente en 2ª B e cun
patrimonio, computado en xoga-
dores, que alcanza (nas previ-
sións máis optimistas e con valo-
res de mercado irreais na situa-
ción actual de crise global) tan
só os 4 millóns de euros.♦
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O presidente quere saír do Compostela sen responsabilizarse da xestión 

As cartas marcadas de Caneda

Xosé María Caneda di que só abandonaría o Compostela se recupera o seu investimento e pode saír libre de responsabilidades.

A historia da SD Compostela
corre paralelamente á historia
moderna de Santiago. Igual que
nunha telenovela dos emporios
estadounidenses que tanto se le-
vaban nos anos 80, o club atra-
vesou épocas duras, un esplen-
dor case por sorpresa e un oca-
so que cheira a moqueta húmida
e a serradura de bar.

Afonso Eiré explica en O
futbol na sociedade galega
como foron os galeguistas cul-
turais do ‘clan da Rosaleda’ os

que fundaron a SD en 1962
como maneira de articular a
sociedade civil compostelá,
nuns tempos nos que a Uni-
versidade e a Igrexa tiñan o
monopolio da actividade so-
cial na cidade. Seguindo a Ei-
ré, prodúcese un cambio estru-
tural na composición do club
ao se proclamar a Compostela
capital de Galicia. É entón
cando unha nova caste social,
de funcionarios principalmen-
te, ocupa os barrios do ensan-

che santiagués e provoca o
crecemento dos concellos li-
mítrofes. O Compostela serviu
para identificalos coa súa no-
va cidade. Durante o Xacobeo
e o esplendor da propia cidade
tamén tivo a súa oportunidade
o equipo de triunfar na primei-
ra división.

Mais a xestión de Caneda
enfrontou as peñas, desmorali-
zou a afección e mantivo a du-
ras penas un capital humano
que contou con figuras tales

como Fernando Vázquez, Fer-
nando Castro Santos, Fabiano
ou Nacho, entre outros. A cri-
se de resultados foi conse-
cuencia do abandono da cida-
de. Caneda usou o club para
gañar diñeiro cando as cousas
ían ben pero nin permitiu que
os clans empresariais tomasen
conta do club nin foi sensíbel
a un modelo de cidade que, en
cousas de fútbol, preferiu to-
mar a A-9 cara a Vigo ou para
A Coruña.♦

Unha SD de telenovela
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Bágoas negras
de música
Milladoiro, Carlos Núñez, Mercedes
Peón, Laio, Susana Seivane, Amancio
Prada, Hevia, Carmen París e Eliseo
Parra son os músicos que participan no
disco Bágoas Negras que destinará a
recadación das vendas a ADEGA para
paliar o desastre do Prestige. O disco
está editado pola Sociedade Xeral de
Autores e Editores e recolle artigos de
Marta Rivera, Marilar Aleixandre e Óscar
Losada e fotos de Álvaro Ballesteros.♦

As revistas
da Academia
En ano e medio estarán catalogadas e di-
xitalizadas 32 coleccións completas de
revistas anteriores a 1930 que obran nos
arquivos da Academia Galega. Un total
de arredor de 26.000 de prensa e publi-
cacións periódicas pasarán a soporte di-
xital gracias a un convenio asinado entre
a entidade presidida por Xosé Ramón
Barreiro e a Fundación Barrié de la Ma-
za. O proxecto conta cun presuposto de
75.759 euros e o resultado do traballo
estará a disposición dos interesados na
rede na páxina da Academia Galega.♦

Entrega do Fiz
Vergara Vilariño
O sábado 15, en Sarria, a Asociación Er-
gueitosorganizará un acto literario-mu-
sical no que se entregará ao poeta Este-
vo Creus o premio Fiz Vergara Vilariño.
O acto contará coa presencia do xurado
do premio composto por Xavier Rodrí-
guez Baixeras, Chus Pato e Marica
Campo e actuará como mantedor o poe-
ta Xesús Pereira, gañador da anterior
edición. O pianista Antonio Queija porá
música ao acto que se celebrará no hotel
Alfonso IX. Para xuño Ergueitosprepa-
ra a súa ruta literaria polas terras de Fiz.♦

os días 6 ao 8 de marzo no
Centro Galego de Arte Con-
temporánea terá lugar o se-
minario Corpos de Produ-
ción, conferencias e proxec-

tos artísticos que se artellan arredor da
celebración das mulleres. Con ese
mesmo motivo, ciclos de cine como o
da sala Iago de Santiago, presentacións
de libros como o de Carme Blanco ou

a actuacións como a de Dulce Pontes
no Palacio da Ópera da Coruña. Con
ton de  homenaxe, unha morea de ac-
tos lembrarán a Carlos Casares cando
se cumpre un ano da súa morte e a Ro-
berto Vidal Bolaño e Francisco Taxes
no teatro, o seu espacio, cando a partir
do día 7 se estree o espectáculo Da-
quel abrente, coas súas obras Lauda-
muco, señor de ningures e O velorio.♦
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Presentación en sociedade.
Mercedes Ruibal, 1970.

Susana Seivane.

Xosé Ramón Barreiro.

Estevo Creus.



Sen dúbida, o Consello da Cultu-
ra Galega é o organismo no que a
presencia das mulleres é máis mi-
noritaria. Despois da recente mar-
cha de Mª Xosé Rodríguez Galdo,
só Branca Jiménez en representa-
ción da Fundación
Penzol forma parte
do seu plenario.
Catro homes e nin-
gunha muller com-
poñen a comisión
executiva presidi-
da por Alfonso Zu-
lueta e o pleno do
Consello non eli-
xiu ningunha mu-
ller entre os dez
membros que po-
de nomear directa-
mente. 

A elección da
nova comisión
executiva presi-
dida por Xosé Ramón Barreiro
deixou o órgano máximo da
Academia Galega sen ningun-
ha muller. Luz Pozo Garza for-
maba parte do equipo de Fer-
nández del Riego que deu paso
a unha executiva composta por
cinco académicos. Entre os nu-
merarios da institución, tres
mulleres –Luz Pozo, Olga Ga-
llego e Xohana Torres- sentan
ao pé de 25 homes que esperan
as dúas próximas incorpora-
cións de Rosario Álvarez e
Víctor Freixanes. A Academia
ten arredor de corenta corres-
pondentes entre os que só hai
tres mulleres, Teresa Barro,
Aurora Vidal e Pura Vázquez. 

A situación non muda can-
do se analizan os padroados
dos museos e centros de arte.
Dos trece membros da xunta
rectora do Museo do Pobo Ga-
lego só unha é muller, a secre-
taria Mª Xosé Fernández men-
tres tanto o presidente como os
catro vicepresidentes son ho-
mes. En canto aos patróns a di-
ferencia é abismal: dúas mulle-
res e 44 homes. Nos centros de
arte contemporánea, de máis
nova creación, tampouco mu-
daron moito as cousas. No
CGAC de Santiago o padroado
está composto por un presiden-
te, un vicepresidente e un se-
cretario, cargos ocupados todos
por homes, e 18 vocais dos que
só cinco son mulleres. En can-
to ao Marco de Vigo 10 homes
e dúas mulleres compoñen o
padroado dun centro que está
dirixido por unha muller, Car-
lota Álvarez Basso. 

Presidentas de homes

A Academia de Belas Artes es-
tá presidida por unha muller,

María del Villar Mateo pero iso
non significa que o seu plena-
rio non teña unha composición
claramente masculina xa que
18 son homes e tres as mulleres
académicas. Algo similar acon-

tece coa Aso-
ciación Galega
de Editores. Fa-
biola Sotelo é a
súa presidenta e
tamén única mu-
ller dunha xunta
directiva forma-
da por oito mem-
bros. Represen-
tantes de 27 edi-
toriais participan
nas asembleas da
entidade e, deles,
só son tres as mu-
lleres que asisten.
“Esta proporción
repítese tamén,

por exemplo na Federación de
Gremios de Editores de España
onde son a única muller dos 20
vocais que a forman. Para nós é
moito máis difícil chegar a

postos de goberno e iso tamén
significa que non está todo
conseguido” afirma Fabiola
Sotelo mentres chama a aten-
ción de que o seu é un sector
“onde as mulleres están a ter un
papel importantísimo como di-
rectoras, coordinadoras  ou
axentes editoriais pero iso non
se corresponde coa presencia
en postos executivos e econó-
micos”. 

Defende Fabiola Sotelo a
necesidade de desenvolver
políticas positivas para o ac-
ceso das mulleres a postos de

responsabilidade. A secretaria
da Asociación de Escritores
en Lingua Galega, Yolanda
Castaño afirma que desde esa
entidade “sempre se tivo en
conta a necesidade de que a
participación das mulleres fo-
se paritaria nos órganos de go-
berno”. Dúas vocais e unha
secretaria son as mulleres da
dirección da AELG na que
presidente, vicepresidente e
tres vocais son homes. “A in-
corporación das mulleres no
ámbito literario, en especial
nas novas xeracións é alta e

iso ten que ter o seu reflexo na
organización da asociación e
noutras institucións do mes-
mo campo” defende Yolanda
Castaño, quen aventura que
non vai tardar o momento en
que ese cincuenta por cento se
consiga no máximo órgano da
súa asociación. 

Tres rectores están á fron-
te das tres universidades ga-
legas e nos vicerrectorados
atopamos dúas mulleres na de
Santiago, unha na de Vigo e
tres na da Coruña. Con máis
de cincocentos anos de exis-
tencia, ata o actual órgano de
goberno só cinco foron as mu-
lleres que estiveron á fronte
dun vicerrectorado da Univer-
sidade de Santiago. Despois
de Mª Xosé Rodríguez Galdo
viñeron Mercedes Brea, Rosa-
rio Álvarez, Amelia González
e Blanca Roig. Tres decanas
dirixen facultades na histórica
universidade e unha delas,
Mercedes Brea de Filoloxía
encabeza un equipo formado
por mulleres. Por vez primei-
ra nas últimas eleccións unha
muller, Milagros Otero, con-
verteuse en decana da Facul-
tade de Dereito. O dato sabía-
se xa antes dos propios comi-
cios xa que se Otero non ga-
ñase, daríalle paso á candida-
tura opositora, liderada tamén
por unha muller.♦
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As mulleres non mandan na cultura
A presencia feminina é ínfima no Consello e na Academia

C. VIDAL - P. BERGANTIÑOS
Escritoras, actrices, músicas, artistas, profesoras. O dinamis-
mo das mulleres no mundo da cultura aínda non ten o seu re-
flexo nos órganos de goberno de institucións e entidades. Só
unha muller pode entrar nas reunións do pleno do Consello da
Cultura e alí atópase con 26 homes mentres que na Academia
tres numerarias votan ao pé de 25 homes. Singular é aínda que
unha muller presida a Asociación de Editores, a Academia
de Belas Artes ou dirixa un centro de arte contemporánea.

Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo
Conselleiro: 1 home
Secretaría Xeral: 1 home
Direccións Xerais: 

2 homes
2 mulleres

Delegacións: 
2 homes
2 mulleres

Xerente do IGAEM: 1 home
Xerente da Soc. de Xestión do Xacobeo: 

1 home

Consello da Cultura Galega

Comisión executiva
4 homes
0 mulleres

Pleno
Membros natos
2 homes
Por designación das institucións
14 homes
1 muller
Por elección do pleno
10 homes

Academia Galega

Comisión executiva
5 homes

Académicos numerarios
25 homes
3 mulleres

Académicos propostos
1 home
1 muller

Académicos correspondentes
Arredor de 40, deles 3 son mulleres

Academia Galega de Belas Artes

Presidencia
muller

Académicos numerarios
18 homes
3 mulleres

Académicos correspondentes
21 homes 
2 mulleres

Asoc. de Escritores en Lingua Galega

Xunta directiva
Presidente: 1 home
Vicepresidente: 1 home
Secretaría: 1 muller
Vocais: 3 homes, 2 mulleres

Museo de Arte Contemporánea (Vigo)

Padroado
10 homes
2 mulleres

Dirección
1 muller

Centro Galego de Arte Contemporánea

Padroado
16 homes
5 mulleres

Dirección
1 home

Asoc. Galega de Artistas Visuais

Xunta directiva
8 homes
2 mulleres

Museo do Pobo Galego

Patróns numerarios 
44 homes
2 mulleres

Xunta rectora
12 homes
1 muller

Presidencia e vicepresidencias
4 homes

Asociación Galega de Editores

Xunta Directiva
1 muller (presidenta)
7 homes

Asemblea de representantes de editoriais
24 homes
3 mulleres

Universidades

Santiago de Compostela
Rector: 1 home
Vicerrectorados: 
3 mulleres
7 homes

A Coruña
Rector: 1 home
Vicerrectorados: 
3 mulleres
6 homes

Vigo
Rector: 1 home
Vicerrectorados: 
1 muller
6 homes

‘O pleno
do Consello
non elixiu
ningunha muller
entre os dez
membros
que pode nomear
directamente”

A escritora Xohana Torres cando a súa entrada na Academia.    A. PANARO / Arquivo
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Afirma que leva escribindo
esta Alba de mulleres desde
os comezos da súa vida. A es-
critora Carme Blanco home-
naxea ás mulleres que fixe-
ron e tamén padeceron a his-
toria e fai memoria delas nun
texto reivindicativo e poético
que sairá publicado para a
celebración do 8 de marzo. 

“Ás mulleres públicas, mulleres
da rúa, mulleres da arte, mulle-
res do mundo, mulleres da vida,
mulleres libres”. Coa dedicato-
ria xa dá idea Carme Blanco de
quen son as destinatarias do seu
texto elexíaco, mulleres anóni-
mas pero, á par delas, outras co-
mo Xoana Capdevielle, represa-
liada polos fascistas, das que a
autora recupera o seu nome.
“Non quería ser inxusta porque
sei que podían faltar nomes e
outros nin sequera os coñece-
mos aínda. Quixen mentar en
xeral ás anarquistas, sindicalis-
tas ou ás insubmisas e tamén ás
mariñeiras, ás acibecheiras ou as
prateiras, recoñecendo o traballo
e a importancia de todas as mu-
lleres”, explica a escritora. 

Unha boa parte da traxecto-
ria profesional de Carme Blan-
co desenvolveuse no estudio e
na investigación arredor das
mulleres, en especial, dentro do
ámbito literario. “Sempre pen-
sei nas mulleres, foi unha preo-
cupación permanente. Todo o
que aprendín presentóuseme
nos anos noventa como Alba de
Mulleres ao xeito da Alba de
Gloria de Castelao. Quería fa-
cerlles unha homenaxe a todas
aquelas que fixeron que Galiza

permanecese e contribuíron a
que a vida fose mellor e máis
digna” explica a escritora. 

Desta volta, Carme Blanco
deixa o xénero ensaístico para
se adentrar noutro tipo de es-
crita, que ela define entre o
pensamento e a poesía. “Está
feito pensando en todas as mu-
lleres. Non é difícil adiviñar o
meu pensamento libertario pe-

ro é un texto aberto para todo
o mundo. Alba de mulleres é
unha homenaxe pero tamén
ten unha clara carga reivindi-
cativa na que se denuncia a
mala situación que padeceron
e padecen as mulleres”, sinala
Blanco dando ás razóns da súa
vontade de que saíse publica-
do nun día tan sinalado como
o 8 de marzo. 

Convite ao estudio

Optou Carme Blanco por só si-
nalar unhas cantas mulleres po-
lo seu nome e tamén nesa esco-
lla recóllese a intención do tex-
to. “Están algunhas ás que ad-
miro como Xoana Capdevielle
ou as exiladas pero non quería
que se esquecese toda a in-
trahistoria cotiá, quería recoñe-
cer a importancia do traballo de
todas as mulleres porque todas
foron necesarias, tanto as maris-
queiras como as deputadas, as
labregas como as escritoras”,
afirma a autora. Convida Carme
Blanco a que “se continúe in-
vestigando para dar a coñecer
tantos nomes de mulleres que
foron reprimidas, ás que traba-
llaron nos sindicatos, nos parti-
dos, nas asociacións... que se lle
poñan nomes e apelidos para
que a Alba de Mulleres poda ser
algún día completa cando saiba-
mos de todas elas”. É esta unha
idea que recolle no prólogo do
texto, cando explica a súa xéne-
se a medida que máis mulleres
se “amilloaban” na súa mente.
“Porque faltan aínda os nomes
de tantas que foron imprescindi-
bles para que a vida de cada día
puidese ser vivida máis digna-
mente”, di no prólogo.

Con frases curtas e evocado-
ras, Alba de Mulleres préstase
para ser recitado en público. “Xa
o fixen con partes del e, en certa
medida, ese é un dos obxectivos,
ser lido e recitado”, defende a
autora. A editorial Xerais publi-
ca o texto con ilustracións de
Sara Lamas e o apoio das conce-
llarías da muller de Vigo, Ponte-
vedra e Santiago.♦

Carme Blanco publica Alba de Mulleres
Unha obra entre o pensamento, a poesía e a reivindicación

A
democracia
en América
(3)
VÍTOR VAQUEIRO

Teimo nas miñas perguntas
e sigo sen comprender a
entidade democrática que

posúe un governo, unha nación,
un país, un continente que
durante  a Guerra do Golfo
(¿deberia dicer a primeira?)
proíbe unha canción de Phil
Collins, de contido non político,
nen social, por ser “líricamente
inaceitábel”. Fico mudo, defini-
tivamente, ao saber que entre os
membros do Congreso dos Es-
tados Unidos contan-se 29 acu-
sados de maltrataren as súas
compañeiras, donas ou mulleres
–como desexarmos– 7
arrestados por delitos de calota-
ria, 3 por violencia, 14 por
cuestións vencelladas á droga, 8
por roubo, 19 por asinaren che-
ques carecendo de fundos.
Existen 71 aos que se lles dene-
gou ese cartón de creto que nos
USA é indispensábel como o ar
que respiramos n veces por mi-
nuto, e 117 que afundiron polo
menos dous negocios mentres,
no ano 1998, 84 resultaron deti-
dos por conduciren bébedos e,
no día de hoxe, 21 fican
pendentes de diversos procesos. 

Son incapaz de decidir se
merece o tratamento de nación,
país, estado democrático aquel
que, no sector da arte, inclúe a
existéncia dunha Lista Negra
da Oficina de Cine (sic), ou
mesmo un Comité de Censura
(sic) no que se achan incluídos
directores de sona, aqueles
mesmos que, coas súas obras
proibidas en USA, gañan, por
pórmos un exemplo, o Urso de
Prata de Berlin (aínda que a
Alemaña, Aznar asi o amostra,
xuntamente coa Franza, fican
acrequenados nun recanto da
História, sen serviren para
nada). Un país (¿democrático?)
no que existe o chamado Códi-
go de Siléncio, quere dicer-se o
acordo pactado, no seo da poli-
cia de New York, New York,
segundo o cal esas forzas da
orde teñen o compromiso de se
negaren a cooperar en todas e
cada unha investigación contra
os seus membros, fagan o que
fagan, caia quen caia.

Ignoro se se pode aplicar a
definición a que me refiro a
un país sobre o que secretário
xeral de Amnistia
Internacional, Pierre Sané opi-
na que “a violación de direitos
humanos en Estados Unidos é
constante, extensa e semella
afectar de maneira despropor-
cionada as razas e etnias
minoritárias”. Non posúo
palabras para definir o estado
que financiou en 1973 o
derrube de Salvador Allende,
no 1976 o acceso ao poder
dos golpistas arxentinos e que,
paralelamente, retransmite
execucións en directo pola te-
levisión. Non posúo
palabras.♦

(HA SEGUIR)



Título: Soltando lastre. Memorias.
Autora: Ana María Alvajar.
Edita: Edicións do Castro, Documentos.

Unha tarde en Madrid, onde vive
desde hai anos, Ana María Alva-
jar contoume toda a historia da
súa familia republicana. Filla do
xornalista César Alvajar e de
Amparo López Jean, líder da
Agrupación Republicana de Mu-
lleres da Coruña, Ana María de-
bullaba aos poucos as biografías
dos membros da súa familia. Do
pai e a nai aos que admira e dos
seus tres irmáns, Amparo, Javier
e Teresa. A vida de cada un deles
estaba, dun xeito ou outro, mar-
cada pola ilusión republicana e
polo desterro e o cárcere do fran-
quismo. Hai uns anos, Ana María
desempoeiraba os documentos
familiares para un volume no que
se recollía a extraordinaria histo-
ria da súa irmá Amparo (Edi-
cións do Castro), a escritora, tra-
dutora e funcionaria interna-
cional que morreu pouco antes
en silencio en Monçõo sen que-
rer regresar nunca a Galiza. Ago-
ra tócalle a ela e Ana María ve
publicadas estas memorias escri-
tas durante longo tempo, co arre-
pío do pasado e a necesidade de
botar fora unha historia que ela
viviu, que lle doe pero tamén lle
produce orgullo. 

Daquela conversa producida
hai uns anos queda unha frase
que é tamén un dos máis ferintes
pensamentos do libro. Despois
de 1936 nunca se volveron xun-
tar César Alvajar e Amparo Ló-
pez Jean cos seus catro fillos. Os
pais morrerían en Francia no
desterro, Amparo despois dunha
etapa en Francia exiliaríase en
Buenos Aires, Javier –que sería
alcalde de Carral– pasaría tempo
agochado nunha aldea galega; a
máis pequena Teresa sufriría o
cárcere franquista e Ana María,
segundo nos relata, faría o papel
de gardiana dos seus irmáns na
ausencia dos pais, coidando da
seguridade de Javier e movendo
papeis para liberar a Teresa. Os

irmáns só coincidirían xuntos de
novo en París, cando asistiran ao
enterro do pai, César Alvajar
despois xa da morte da nai. 

En trescentas páxinas Ana
María Alvajar
“solta” todo o
que gardou du-
rante tanto tem-
po. Sorprende,
por exemplo,
como atesou-
rou as cartas da
súa querida nai
Amparo López
Jean enviadas
desde o exilio
francés. Asom-
bra como o
tempo pasa sen
que ela desde a Coruña saiba o
paradoiro e a sorte dos seus pais,

sorprendidos fora de Galiza no
levantamento militar. Aterroriza
o episodio que ela narra cando
alguén na rúa míntelle ao dicir-
lle, nun momento no que non ti-
ña ningún contacto con eles, que
os dous morreran. A través das
memorias de Ana María queda
tamén o retrato dunha sociedade
republicana coruñesa requintada
e culta. Teima a autora en desta-
car a formación cultural das mu-
lleres da súa familia, os éxitos
académicos da súa irmá ou os
musicais dela mesma, violinista
na Sociedade Filarmónica. Polas
páxinas do libro aparece tamén a
memoria de destacados republi-
canos do seu tempo, Uxío Carré,
Domingos Quiroga e, moi espe-
cialmente, a familia de Santiago
Casares Quiroga, a tráxica histo-

ria da súa cuñada “Candidita” e
da súa filla a actriz María. Com-
poñen estes personaxes o coro da
súa infancia e mocidade e a tra-
vés dos seus ollos coñecemos o
ambiente cotiá que presidía a so-
ciedade republicana coruñesa. 

Ana María quere dar imaxe
dunha infancia feliz e acomoda-
da, mergullada no mundo inte-
lectual e político de seus pais, no
seu profundo catolicismo e no
refinado ambiente da alta socie-
dade coruñesa. Fai fincapé posi-
belmente nese “mundo de orde”
para acentuar o contraste co que
ía vir despois, cando todos eles
se convertan en reos ou perse-
guidos sen, ao seu ver, razón al-
gunha para desfacer aquel “co-
rrecto” espacio da súa nenez.
Quere dar a imaxe tamén Ana
María de como ela, sendo “ino-
cente” ten que sofrer a persecu-
ción fascista e impoñerse á dura
época que lle tocou vivir botan-
do man da súa fe e a súa valen-
tía. Avergóñase, por exemplo,
cando conta como intentou
achegarse ao palco presidencial
do Teatro Rosalía despois dun
concerto no que participaba para
pedirlle a Carmen Polo clemen-
cia para sacar a súa irmán Tere-
sa da cadea. Desilusionada rela-
ta que a muller de Franco nin es-
coitou as súas demandas. 

Pola voz de Ana María
achegámonos a toda a súa fa-
milia, seis biografías que dan
idea dun tempo que quedou se-
mentado polo golpe militar.
Nas súas memorias recupérase
parte da historia do republica-
nismo e, especialmente, de ca-
tro mulleres que viviron aque-
les anos trinta de ilusión e con
perfiles que tardarían en darse
no desolador franquismo. “Es-
cribo con premura; sen ter en
conta demasiado a orde crono-
lóxica, como se algún impre-
visto, que poidera ser a mesma
morte, fora a impedirme dar
testemuña”, di Ana María.♦

CARME VIDAL
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Volta
o realismo máxico
Concubinasé o último
Premio Xerais de novela. A
súa autora, Inma López Silva,
constrúe unha historia de mu-
lleres a través dos principais
acontecementos
do século
XX. Escri-
ta cun esti-
lo
claramente
influido
polo realis-
mo máxico,
polas
páxinas do
libro
desfilan per-
sonaxes
imposíbeis alén da literatura,
tocados polo xenio da singula-
ridade.♦

Aventuras totais
Sotelo Blanco vén de editar
dous novos volumes da súa co-
lección xuvenil. En Baixo o
luar do
acantila-
do, a ale-
mana
Amelies
Schwarz
cóntanos a
historia
duns
rapaces de-
se país que
viven unha
viaxe ben
atrapallada
durante unha
excursión de
estudos en
Gran Bretaña.
Polos mares
do Suré unha
recompilación de contos de
Jack London ambientados no
Pacífico Sur. Inclúese O china-
go, unha auténtica obra mestra
do relato de aventuras cun tras-
fondo social moi moderno e
claramente antiimperialista.
Homenaxe a unhas xentes que
loitaron sempre pola liberdade,
aínda que poucas veces o
conseguisen.♦

¿Qué é España?
Rafael L. Ninyoles escribiu en
1979 Nai España.
Aproximación ó nacionalismo
español. Agora, Laiovento ree-
dita o volume, en tradución de
Antón Garazo. O sociólogo va-
lenciano reflexiona sobre a po-
sibilidade
de construír
un Estado
español res-
pectuoso
coa súa con-
dición pluri-
nacional e o
compromiso
democrático
dos que
dirixen os
destinos dun
país que nun-
ca conseguiu atopar un modelo
político de consenso entre
todos os seus sentimentos
colectivos. Manual perfecto pa-
ra coñecer os xeitos de promo-
ver o nacionalismo español.♦

En
trescentas
páxinas
Alvajar
“solta”
todo o que
gardou
durante
tanto
tempo.

Páxinas contra o esquecemento
Ana María Alvajar reconstrúe a saga familiar republicana

Título: O pensamento feminista do econo-
mista compostelán Joaquín Díaz de Rábago
(1837-18998).
Autora: Susana Martínez.
Edita: Concello e Universidade de Santiago.

En 1992 o Concello de Santiago
decidiu promover a investiga-
ción arredor da historia das mu-
lleres coa creación do premio
Xohana Torres que, nunha nova
edición, se fallará o próximo 8
de marzo. Nun convenio coa
Universidade de Santiago publí-
case agora o traballo merecedor
do galardón na convocatoria do
2001, unha lectura dos textos re-
lacionados co pensamento arre-

dor das mulleres do economista
Díaz de Rábago. Nas últimas
edicións, o Xohana Torres ten re-
parado en investigacións sobre
as lavandeiras, as emigrantes ou
as mulleres composteláns do sé-
culo XIX e comezos dos XX,
traballos que afondan no coñece-
mento da historia das mulleres e
que dan idea de que, realmente,
o propio premio está a pular pa-
ra que se desenvolvan certos es-
tudios que, posibelmente, doutra
maneira nin se farían nin tal vez
viran nunca a luz. 

Susana Martínez adiántanos
desde as primeiras páxinas a
“provocación” que hai nesa lec-

tura feminista súa dun econo-
mista galego do século XX e de
novo semella que ese carácter
“extraordinario” da investiga-
ción acae ben ao premio que
gañou. Bota man das “notas di-
sonantes” que atopou na súa
obra para defender a preocupa-
ción do economista pola situa-
ción das mulleres do seu tem-
po. Admirador de Rosalía e de
Concepción Arenal, Díaz de
Rábago defenderá a educación
para as nenas, demandará a cre-
ación dunha entidade que apoie
ás máis desprotexidas e, desde
a Escola de Artes e Oficios,
promoverá a dedicación de me-

dios para a formación das mo-
zas. “Ante a pregunta de se as
mulleres gozan de intelecto, a
opinión de Rábago é comedida:
por suposto que hai eminentes
sabias e pensadoras pero, qui-
zais, non sexa a sabedoría o ele-
mento caracterizador do fermo-
so sexo. Segundo el, o trazo
que singulariza a esencia femi-
nina é o amor, o sentimento”,
recolle a economista Susana
Martínez arredor do personaxe
que estudia, “disonante” pero
mergullado nos debates do sé-
culo XIX que viviu.♦

C.V.

O feminismo nun economista do XIX
Revisión  do pensamento de Joaquín Díaz de Rábago

Ana María Alvajar.
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Título: Niketche. Uma história de poligámia.
Autora: Paulina Chiziane.
Edita: Caminho.

Rami é a esposa dun alto fun-
cionario da policía. A súa vida
transcorre polo leito da norma-
lidade e da rutina propias dun-
ha muller madura, casada e
cunha certa posición social.
Esta normalidade tradúcese no
coidado dos nenos e da casa
esperando pacientemente a
chegada diaria do seu marido,
que non sempre se dá. Co tem-
po, Rami descobre que estas
ausencias continuadas débense
ás relacións extramatrimoniais
que o seu home ten con outras
mulleres. Estas mulleres con-
tan non só cunha casa e unha
manutención por parte do
Tony, así se chama o políga-
mo, senón que tamén contan
cunha chea de fillos froito des-
tas relacións mantidas durante
anos. En descubrindo esta atí-
pica situación (dende o seu ini-
cial punto de vista), a lexítima
decide enfrontarse ó problema
buscando e coñecendo ás de-
mais mulleres do seu esposo.
Estes encontros, esta relación
coas demais mulleres é o nó
principal desta historia a través
da cal a Rami irá reflexionan-
do –xa sexa individualmente
ou a través do diálogo coas de-
mais personaxes- sobre as ra-
zóns de ser da poligamia. Vai-
se crear unha progresión inte-
lectual no personaxe dende o
inicial rexeitamento ata a com-
prensión -comprensión cara as
outras mulleres e non cara o
seu home- de tal xeito que as
mulleres nun principio burla-
das fan unha piña seguindo os
desexos do amante común, pe-
ro ó mesmo tempo dan ó traste
con todos os privilexios dos que
gozaba este no engano e anoni-

mato das unhas fronte as outras.
As relacións humanas, os

diferentes trazos de culturiza-
ción, de etnicidade e racialida-
de son os conceptos nos que se
afondará nesta historia de
amor, celos e busca dunha
identidade, non xa perdida, se-
nón descoñecida por parte da
protagonista. É unha historia
de descubertas, en principio
dolorosas, pero que co paso do
tempo se transformarán en fac-
tores polos que sentirse orgu-
llosa dentro dun ámbito cultu-
ral moi deter-
minado.

É moi im-
portante ter is-
to último moi
en conta á ho-
ra de ler e in-
terpretar a no-
vela axeitada-
mente. Aínda
que pareza que
non –ou polo
menos para os
o c c i d e n t a i s
afeitos a un ti-
po de cons-
tructo teórico moi determinado
no que a feminismo se refire- a
experiencia da Rami é unha ex-
periencia reivindicativa da po-
sición da muller no mundo no
que vive. Aquí habería que fa-
cer unha clara diferenciación
entre o que sería o feminismo
pretensiosamente colectivo, es-
te é o que se impuxo dende os
USA onde prevalece a ideolo-
xía e cultura da muller branca
occidental, e o feminismo indi-
vidual. É dicir, a experiencia,
poñamos por caso, da muller
negra  condenada a uns tipos de
comportamentos propios da
cultura na que se ve mergulla-
da. Aquí, evidentemente, non
podemos engancharnos coas
premisas feministas máis pro-

gresistas e reivindicativas, pro-
pias dun tipo de sociedade que
impón un modelo que, aínda
que para algúns é difícil de ver,
non se amolda nin ás necesida-
des nin ás realidades de todas
as culturas e etnias do mundo.

E se a isto lle engadimos a
cuestión racial como elemento
discriminatorio a ter en conta, a
marxinalidade torna a ser do-
bre polo que, os comportamen-
tos que contradigan estas máxi-
mas, terán moito máis mérito e

incluso serán máis arriscados.
Nesta conxuntura, a novela

que estamos a referenciar,
amósasenos como un canto rei-
vindicativo, liberalizador den-
de a reflexión, crítico e adian-
tado á realidade na que se está
a desenvolver (sur de Mozam-
bique). É unha achega para o
lector a un mundo, a uns senti-
mentos e a unha busca de iden-
tidade. É unha novela de for-
mación. É unha novela racha-
dora cos preceptos típicos e tó-
picos. Todo isto dálle un valor
especial á narración que, dende
un punto de vista máis formal,
é correcta, sen máis. O discur-
so narrativo é liñal, alternando
a psiconarración da narradora-
protagonista cos diálogos desta
cos diferentes personaxes que
teñen moito que ver coas refle-
xións e conclusións ou dúbidas
ás que vai chegando ó longo da
historia. Este tipo de narración
préstase a expoñer todas unhas
vivencias, directas ou indirec-
tas, da autora, Paulina Chiziane
que como mozambicana, amó-
sanos un tipo de historias pro-
pias da súa cultura dándolle un-
ha dimensión case biográfica,
dende un punto de vista con-
ceptual, do que son as cousas
no seu ámbito vital e cultural.♦

HÉITOR MERA HERBELLO

FFIICCCCIIÓÓNN
1. A ESTRAÑA ESTRELA .
Xabier López López.
Galaxia..

2. O BOSQUE DE LEVAS.
Alfonso Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

3. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.

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

5. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NUNCA MÁIS .

GALIZA Á INTEMPERIE .
Suso de Toro.
Xerais.

2. AIRE PARA RESPIRAR .
Antón Baamonde.
Xerais.

3. VIDA DE AVILÉS
DE TARAMANCOS.

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

4. NAI ESPAÑA.
Rafael L. Ninyoles.
Laiovento.

5. TERRA DE IRIA .
Anxo Angueira.
A Nosa Terra.
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Cartabón(Vigo).  Couceiro(A Coruña). Michelena (Pontevedra).

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

Chiziane
amósanos
as historias
da súa
cultura
dándolles
unha
dimensión
case
biográfica.

Unha historia de amor, celos e poligamia
A mozambicana Paulina Chiziane afonda na identidade da muller

Paulina Chiziane.



Título: Écrits.
Autora: Claude Cahun.
Edición: François Leperlier.
Edita: Jean-Michel Place. París, 2002.

Durante moitos anos o nome de
Claude Cahun foi unha lenda nos
medios surrealistas e surrealizan-
tes. O seu nome non aparece no
magno Dictionnaire général du
surréalisme et ses environs, diri-
xido por Adam Biro e René Pas-
seron (PUF, 1982), e tampouco
era consignada en ningún dos di-
cionarios e historias de ou sobre
o surrealismo que andaban polas
librerías ata ben entrados os anos
90 do século pasado. Só se podía
rastrexar o seu nome nas Entre-
tiens de André Breton, en Rue-
Gît-le coeurdo surrealista checo
Vastislav Nezval ou tamén en di-
versos panfletos políticos surrea-
listas, de 1933 a 1939. 

Un único texto seu estaba ao
alcance dos privilexiados que ti-
ñan a edición de Documents Su-
rréalistes, de 1948, de Maurice
Nadeau: “A poesia detenta o seu
segredo”, traducido en parte en
Textos de afirmação e de com-
bate do movimento surrealista
mundial, organizado por Mario
Cesariny (Lisboa, Perspectivas
& Realidades, 1977). En Les
mystères de la chambre noir. Le
surréalisme et la photographie,
de Édouard Jaguer (Flamma-
rion, 1982), aparecen tres fotos
súas, pero a autora, á parte de
non dar ningún dado biográfico,
mátaa nun campo de concentra-
ción. Mellor representada estaba
no catálogo (Barcelona, Caixa
de Pensións, 1996), Los cuerpos
perdidos. Fotografía y surrea-
listas: catorce fotos. 

Durante anos, a editorial José
Corti mantivo nos seus catálogos
o título de Claude Cahun: Les
Paris sont ouverts, mais estaba
descatalogado e poucos o coñecí-
an. Nos anos 80, timidamente, o
seu nome comeza a aparecer en
diversos dicionarios e historias
do surrealismo, ata que en 1992
un excelente libro acaba por des-
cobrila practicamente a todo o
mundo: Claude Cahun. L’Ecart
e la métamorphose, de François
Leperlier (Paris, Jean-Michel
Place), quen máis e mellor traba-
llou sobre Claude Cahun, xa que
á parte de organizar o monográfi-
co da revista Pleine Marge(de-
cembro 1991) e diversos traba-
llos en revistas e catálogos, a el
se lle debe a case completa recu-
peración dos traballos fotográfi-
cos de Cahun: Claude Cahun
photographe(Paris/Musées-Jean
Michel Place, 1995). Hai poucos
meses o propio Leperlier deu ao
prelo, presentados e organizados
por el, unha edición de Écrits
(París, Jean-Michel Place, 2002).

■ ¿QUEN ERA? 

Mais, ¿quen era, quen é Claude
Cahun? María Ruído, en “Histé-

ricas, visionarias, seductoras: as
mulleres e os surrealistas” (A tra-
be de Ouro29), facendo un rápi-
do –e arbitrario– repaso das mu-
lleres surrealistas, ao chegar a
Claude Cahun escribe: “Ata as
máis radicais como Claude
Cahun, recoñecida lesbiana, non
fai máis que ilustrar nos seus au-
torretratos de 1927, 1928 e 1929
os temas máis queridos do surre-
alismo: a vampiresa, o andróxi-
no, a serea”. Pero, a verdade, é
que Claude Cahun só liga co gru-
po surrealista a partir de 1933.
Para coñecer a súa obra fotográ-
fica, pode o lector dirixirse ao
IVAM-Julio González de Valen-
cia, que de outubro do 2001 a xa-

neiro do 2002 lle dedicou unha
excelente exposición e editou un
non menos excelente catálogo.

Claude Cahun, de verdadeiro
nome Lucy Renée Matilde Sch-
wob, filla de Maurice Schwob
–propietario do xornal Le Phare
de la Loire– e de Mary Antoniette
Courbebaisse, naceu en Nantes,
en 1894. Era sobriña do escritor
Marcel Schwob, autor de libros
como Vidas imaxinarias, A Cru-
zada dos nenos, O libro de Mone-
lle e outros. A nai é ingresada en
1898 nun psiquiátrico parisino.
En 1906, durante a revisión do
proceso Dreyfus, Lucy foi agredi-
da polas compañeiras de colexio,
polo que a retiraron do liceu para

pasar a estudar nun pensionado
inglés. Con quince anos voltou a
Nantes e iniciase á paixón amoro-
sa que durou toda a vida por Su-
zanne Malherbe –as familias eran
amigas. Comeza a colaborar no
xornal do pai á vez que a tenta o
suicidio; en 1916 escolle o pseu-
dónimo de Claude Cahun, apelido
da avó materna. Cando o ano se-
guinte seu pai casa coa nai de Su-
zanne, as duas mulleres van vivir
xuntas, e en 1918 inscríbese na
Sorbona, sección de letras, á vez
que colabora en La Gerbee Le
Mercure de France, ás veces co
pseudónimo de Daniel Douglas,
homenaxe a Alfred Douglas, o
compañeiro de O. Wilde. Despois
de diversos coñecimentos e ami-
zades, de Soupault a Michaux, de
Marcel Johandeau a Pierre Mac
Orlan e Robert Desnos, por medio
de Yolanda Oliveiro entra, en
1932, na Asociación de Escritores
e Artistas Revolucionarios, o mes-
mo ano coñece a André Breton e
lígase progresivamente co grupo
surrealista. Cando estes rompen
co Partido comunista francés, e
fundan, con Ba-
taille, Contre-
Attaque, Cahun
forma parte do
grupo. Cando
os surrealistas
a b a n d o n a n
Contre-Atta-
que, Cahun
acompáñaos.
En 1934 publi-
ca o panfleto,
Les paris sont
ouverts, contra
a poesía “com-
prometida” e a
favor da poesía
surrealista, o
panfleto está dedicado a León
Trotski. De 1933 a 1939 colabora
en diversas revistas surrealistas ou
surrealizantes, ilustra con fotogra-
fías libros de poemas, responde a
enquisas, vai vivir, definitivamen-
te, a Jersey, con Suzanne. En 1939
adírese á Federación Internacional
da Arte Revolucionaria e Inde-
pendente, fundada por Breton e
Trotski. En 1940 os nazis invaden
Francia e Jersey, desde o primeiro
momento as dúas amigas optan
pola “resistencia activa”. Durante
catro anos levan a cabo un traba-
llo de contra-propaganda e des-
moralización cara ás tropas de
ocupación. En marzo de 1943
Claude sofre un primeiro interro-
gatorio por parte da Xestapo. O 25
de xullo de 1944 as dúas son
arrestadas pola Xestapo e condu-
cidas a unha prisión militar, a sua
casa arrasada e pillada polos na-
zis, moitas das súas obras destruí-
das. Claude tenta, máis unha vez,
suicidarse. O 16 de novembre de
1944 son condenadas a morte po-
la corte marcial alemá. Rexeitado
o indulto, benefícianse, con todo,
dun aprazamento da execución da
sentencia. Serán deportadas a Ale-
maña, mais, entretanto, chega a

capitulación e o 8 de maio de
1945 son liberadas da prisión de
Saint-Hélier. Cedo torna a tomar
contacto con Breton, Michaux, e
novos surrealistas, mais a saúde
reséntese e con ela a sua activida-
de. De 1946 a 1949 realiza diver-
sos autorretratos, tenta escribir un-
has memorias, quere deixar Jersey
para se instalar en París. En 1951
concédenlle a “Medalla de prata
do recoñecemento francés” pola
sua actuación na Resistencia. En
1953 pasa un mes en París, acode
as reunións dos surrealistas, mais
a saúde continúa mal. Torna con
Suzanne a Jersey, perturbacións
oculares, renais, pulmonares. Mo-
rre o 8 de decembro de 1954, pa-
ro cardíaco, embolia pulmonar, no
Hospital de Saint-Hélier. Suzanne
morrería o 19 de febreiro de 1972.
Estes son algúns dos trazos bio-
gráficos dunha vida, en verdade,
apaixonante.

Aestrela Claude Cahun conti-
nua a soltar meteoritos. Un novo é
a edición, dos seus Écrits, a cargo
de Leperlier. O editor avisa: non
están todos. Escritos sobre pintu-
ra, sobre Picasso, Picabia, etc., re-
dactados cara a 1921 e citados por
Cahun na sua correspondencia
non foron encontrados, o que non
quere dicer que un día non apare-
zan. Pola sua pouca entidade (físi-
ca) o editor non recolle toda unha
serie de notas sobre diversos te-
mas que asinou como Claude ou
Claude Forlière. Da cantidade de
artigos publicados no xornal do
pai coa sigla M., só fai unha pe-
quena escolma. Publica, porén,
todos os textos que saíron en for-
ma de libros: Vues & Visions, con
deseños de Suzanne Malherbe
aparecido en 1919, unha serie de
textos nos que xoga coas frases e
as palabras, unha especie de pre-
cursora de OULIPO e onde se no-
ta a pegada do seu tio Marcel. Re-
cóllense un conxunto, non
recollido en vida da autora, titu-
lado Heroínas; o libro Aveux
non avenus, que prefaciou Pie-
rre Mc Orlan; unha escolma de
textos publicados en diversos
xornais e revistas; o libro-folle-
to-panfleto Les paris sont ou-
verts (seu primeiro texto surrea-
lista), que leva o seguinte subtí-
tulo: “¿Que partido toma voste-
de para acabar coa explotación
do home polo home co seu pro-
pio dilema: explotado explota-
dor? Explotados explotadores
ata no amor a poesía e a defensa
da causa proletaria”. Reprodú-
cense tamén diversos panfletos
surrealistas que asinou, e des-
pois veñen  uns textos inéditos,
en forma de cartas, de grande in-
terese: a Gaston Ferdière, a Paul
Levy, a Tristan Tzara; o comezo
dunha autobiografia, Confiden-
cias no espello, e outros textos
máis que falan da sua actuación
na Resistencia e que dan medida
da importancia de Cahun.♦

X.G.G.
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Perigosamente muller: Claude Cahun
Surrealista, participou na resistencia e foi detida pola Gestapo

Escribiu
panfletos
surrealistas,
coloborou
en prensa,
fixo
autorretratos
e compartiu
a súa vida
con
Suzanne
Malherbe.

Autorretratos e colaxes de Claude Cahun.



Son aínda nenas cando che-
gan a América de mans dos
seus pais e embarcadas ambas
nunha historia tópica de emi-
gración. Viven a súa nenez e
estudios no Uruguai e Cuba, e
xa na primeira xuventude
amosan unhas dotes literarias
asentadas aos gustos dunha
burguesía postcolonial que
abrazaba os restos do roman-
ticismo, embebérase de mo-
dernismo e abríase aos ecos
galantes da Belle epoqueque,
nas capitais deste dous países,
petaba con forza no miolo dos
anos vinte. Nesta década pu-
blicaron os seus primeiros li-
bros Morandeira e Mayán. 

Na habaneira editora
Dorrbecker entregou os seus
orixinais Mary Morandeira
para publicar en 1925 un vo-

lume que titulou Auroras.
Prologado polo escritor espa-
ñol Eduardo Zamacois, é o
primeiro dos libros da autora
que terían continuidade des-
de Plenilunios, editado sor-
prendentemente en París no
1928. Logo Auroras y otras
poesías, (La Habana, 1929),
a prosa poética de Estremeci-
mientos(1930) e dúas entre-
gas de contos curtos: El sue-
ño roto, La que fue otro yo.
Activa nos foros habaneiros
como conferenciante en te-
mas feministas, publicou así
mesmo dúas novelas. Vidas
rotas, a primeira, e outra, en
1944, que titulou Antagonis-
mo. 

O seu prologuista de Au-
roras, o Zamacois das noveli-
ñas picantes e atrevidas, á

vez que se refería ao seu libro
como “belo, torturador e do-
ce” aproveitaba para ofrecer
un debuxo literario do “seu
corpo ondulante, flexíbel, co-
mo o lombo dunha panteira...
cada ademán ten unha gracia
e un ritmo cada actitude, e ao
andar móvese como a compás
dunha melodía interior”. Za-
macois dubidaba ata da orixe
física da súa beleza: “semella
cubana, parece francesa”. Es-
cribiu tamén nese limiar so-
bre a súa boca: “italiana de
debuxo purísimo, alternativa-
mente desdeñosa, besadora e
cruel”.

As palabras que abriron
Fiebre, a obra de Matilde Ma-
yán, foron do poeta Mario
Castellanos. “Este libro é al-
coba tapizada de lúbricas es-
tampas, rara mestura nos bra-
zos urxentes e imperiosos do
sexo...”. Publicado en 1929
pola editora da revista Alba-
tros que dirixía en Montevi-
deo o tamén poeta Arturo Sil-
verio Sylva, o prologuista

sérvese do sacrilexio para de-
finir a obra como unha “con-
xunción milagreira de Venus
e María”. Sensualidade tami-
zada e amoldada aos gustos
burgueses por Matilde Mayán
ao longo de trinta e sete poe-
mas que ten, no titulado “Es-
pasmo”, reflexo e síntoma
estilístico.

De Matilde Mayán detéc-
tase tamén unha episódica in-
cursión na lingua galega a tra-
vés dun conto –“Mais forte
qu’a morte”– publicado en
agosto de 1929 na revista Cél-
tiga de Buenos Aires. 

As entregas de poesía
amatoria de Mary Morandeira
e Matilde Mayán atopan outro
punto de encontro: as dúas re-
servan follas dos seus volu-
mes para a lembranza poética
da terra da súa nenez primei-
ra. Os recordos da Galicia dis-
tante e case esquecida apare-
cen en Auroras (Morandeira)
co poema “Reminiscencias” e
en Fiebre (Mayán) no titulado
“Morriña”. ♦
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Lethes
Cadernos culturais
do Limia

Nº 4. Inverno 2002-03.
Dirixe: Xosé Badás.
Edita: Centro de Cultura Popular da Limia.

Luís Martínez-Risco fai unha
reflexión sobre a mellor
maneira de preservar a identi-

dade limiá
gracias a estu-
dos e
documentos.
Xosé Reza
“cavila”
sobre as
zonas húmi-
das da
comarca.
Manuel Du-
rán dá conta
das pontes
romanas da

Via Novana Baixa Limia. An-
tón Riveiro, Delfín Caseiro e
Marcos Valcárcel homenaxean
a Carlos Casares. Bento da
Cruz escribe o relato O
Beleguim.♦

Animal
Revista cultural para
todas as especies

Nº 13. Inverno 2003. Prezo 3,30 euros.
Edita: Positivas.

Carlos Santiago reflexiona so-
bre o suposto fin do
fraguismo. Xis Costa une
amor e paixón. Moi Álvarez

dá conta do novo
hip-hop brasileiro.
Xoán Manuel Es-
tévez entrevista o
grupo Tangata,
que compón e in-
terpreta tangos.
Comba Campoy
comparte tempo
e espacio con
René Vautier.
Xaquín Silva
amosa parte do
seu traballo fo-

tográfico Off the road, na que
se recollen imaxes de automó-
biles en desuso, abandonados
á intemperie da natureza.
Inclúense versos de Mari Cruz
Martínez.♦

A Trabe de Ouro
Nº 52. Outubro-decembro 02. Prezo 11 euros.
Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.

Fred Halliday e George Labica
reflexionan sobre o imperialis-
mo. Antón Dobao reflexiona

sobre “a farsa
do Prestige”.
Margarita Le-
do lembra a
Virginia
Woolf. Carlos
Sixirei anali-
za a situación
actual de Ve-
nezuela. Da-
niel Salgado
traduce Ou-

veo, de Allen
Ginsberg. Ademais, Anxo An-
gueira e Emilio Neira narran a
crónica da actualidade galega
en “Galicia non é España” e
Xosé Henrique Costas dá conta
da presentación en sociedade
do Colectivo Abertal.♦

Mary Morandeira e Matilde Mayán
Imaxe e noticia de dúas escritoras fillas da emigración

Maria Morandeira. Matilde Mayán.

X. ENRIQUE ACUÑA
Viviron e publicaron ao mesmo tempo. Unha en Montevideo e
outra en La Habana e, as dúas, teñen unha historia común de po-
etas e emigrantes da que pouco, ou case nada, se abundou. De
Matilde Mayán coñecemos que naceu perto de Santiago pero de
Mary Morandeira a terra do seu nacemento mantense no olvido.

Título: Crítica de la razón sexual.
Autor: Ignacio Castro.
Edita: Del Serbal. Barcelona, 2002.

Este ensaio non está lonxe do
pulso que un amplo movemen-
to mantén co capitalismo mun-
dial e a súa espectacular voca-
ción de control. Aínda que “o
sexo” é moitas cousas, neste
caso estúdiase ligado á pene-
tración da globalidade no cor-
po. A obra intenta amosar, bai-
xo unha roupaxe leda e ata “al-
ternativa”, como aí se libra ta-
mén un dó entre a existencia
singular e o desenvolvemento
mundial da homoxeneización.

Ignacio Castro leva a cabo
unha análise das razóns que se
ocultan baixo o vehemente de-
sacougo sexual da nosa socie-

dade. Nun minucioso traballo
de investigación que non afo-
rra detalles, o autor parte do
panorama ac-
tual de nivela-
ción dos se-
xos e pregún-
tase a que no-
vos sistemas
de control
obedece esta
paixón actual
por falar de
sexo, por libe-
rar a expre-
sión sexual,
por acadar o
recoñecemento público das ín-
timas inclinacións de cada
quen. Seguindo os traballos de
Foucault e Deleuze, seguindo
tamén a súa prolongación en

Badiou, en Virilio ou Baudri-
lard, esta crítica pescuda na
vontade de uniformización
implicita á hostilidade fronte á
diferencia entre os xéneros.

Castro quere pór a debate
unha advertencia que se mo-
dula nas súas incursións sobre
a muller, o homosexual, o va-
rón, o pai, a carne, a pornogra-
fía, o amor. Defender os derei-
tos das minorías sexuais, co-
ma un acto cívico indiscutíbel
en calquera perspectiva demo-
crática, non implica consumir
todo o pulo do pensamento
crítico nesa tarefa. A socieda-
de global ten probado de dis-
tintos xeitos que os dereitos
das múltiples identidades son
compatíbeis co programa de
homoxeneización que a actual

alianza de ciencia, técnica e
mercado ten posto en marcha.

Neste terreo, Castro insiste
en que temos asistido a un pro-
ceso que se dou tamén noutros
eidos da secularización moder-
na. Lóitase primeiro contra a
autoridade tradicional que
asoballaba un sector da vida
común para acabar reproducin-
do aí, cando ese movemento de
contestación cristaliza noutra
maioría, unha alienación pare-
cida á que se criticaba ao co-
mezo. Basicamente, conclúe o
autor, a liberación sexual aca-
bou servindo como un novo
sistema de discriminación, aín-
da que invertido con respecto á
antiga moralidade.♦

JORGE ALEMÁN

Sexo e globalización
Unha crítica da sexualidade actual

A liberación
sexual
acabou
servindo
como
un novo
sistema de
discrimi-
nación.
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Vigo
sede dos
premios
Max

A.N.T.
A Sociedade Xeral de Autores
e Editores optou á fin pola pro-
posta de Vigo para a celebra-
ción dos premios Max de tea-
tro. Despois de máis dun mes
de polémica, o Concello de Vi-
go decidiu aportar os cartos
que a Xunta prometera e des-
pois retirara para que a gala se
poda celebrar en Galiza. 

A gala de entrega dos pre-
mios Max de teatro celebrara-
se o día 5 de maio no Centro
Cultural Caixanova de Vigo,
unha vez que o concello se
comprometeu a aportar os
arredor de 360.000 euros que a
SGAE consideraba imprescin-
díbeis para a súa realización.
A Xunta de Galiza chegara a
un acordo coa entidade para
que a celebración se desenvol-
vese en Santiago pero retirou a
cantidade prometida unha vez
que a entrega dos Premios Go-
ya de Cine se converteron nun
acto reivindicativo de oposi-
ción á guerra e ás consecuen-
cias do desastre do Prestige. O
Concello de Santiago decidiu
entón buscar financiamento
para que a gala se continuase
celebrando na capital pero,
unha vez concluído o prazo
para buscar patrocinadores, a
SGAE aceptou a proposta de
Vigo ao non ver viabilidade na
idea primeira. 

A Asociación de Actores,
Directores e Técnicos de Es-
cena reclamara da SGAE o
compromiso para que a gala se
seguise celebrando en Galiza e
o alcalde de Vigo, Lois Pérez
Castrillo explica o apoio do
concello como un acto de de-
fensa da liberdade de expre-
sión. O conselleiro de Cultura
se ratificara na colaboración
co SGAE unha vez embarran-
cado o Prestige e só despois
dos Goya fixo pública a deci-
sión de non dar os cartos para
a gala. O conselleiro explicou
no Parlamento que destinaría
esa cantidade á construcción
do museo do alemán Man pero
antes xa o presidente da Xun-
ta, Manuel Fraga dixera que
era de parvos “pagar para que
insulten a un”. A entrega dos
premios Max celebrarase pois
en Vigo o día 5 de maio e será
retransmitida pola segunda
canle da Televisión Española e
presentada, entre outros, polo
actor Serxio Pazos. A Aso-
ciación de Actores, Directores
e Técnicos de Escena conse-
guiron da SGAE o compromi-
so para que a súa participación
na gala fose relevante e nas
datas que rodean á celebración
os centros culturais dos ba-
rrios e as parroquias de Vigo
terán representacións e actos
relacionados co teatro.♦

Homenaxes
a Casares
no seu
primeiro
cabodano

A.N.T.
O 7 de marzo inaugúrase en Vi-
go a Fundación Carlos Casares
nun dos múltiples actos que se
celebrarán nestes días na lem-
branza do escritor e presidente
do Consello da Cultura Galega
ao se cumprir o primeiro ani-
versario do seu pasamento. 

As homenaxes comezaban
a pasada semana cando a De-
putación de Ourense nomeaba
ao escritor fillo predilecto a tí-
tulo póstumo nun acto solemne
que se celebrou o día 28 de fe-
breiro. Daquela abríase na ci-
dade a exposición Os mundos
de Carlos Casares que mostra-
ba, entre outras cousas, obxec-
tos persoais do autor de Deus
sentado nun sillón azul. A mos-
tra trasladouse posteriormente
a Vigo onde o día 7 terá lugar a
apertura da Fundación que leva
o nome do escritor, presidida
pola súa viuva Cristina Berg e
que ten como secretario a Da-
mián Villalaín. O día 9 cele-
brarase no cemiterio de Nigrán
unha ofrenda floral cando se
cumpre o cabodano da morte. 

Tres libros lembrarán espe-
cialmente nestes días a memo-
ria do escritor. En Ourense se
presentaba o volume Carlos
Casares, punto de encontro no
que se recollen artigos do ho-
menaxeado, entrevistas e cola-
boracións doutros escritores
entre os que se atopa Riveiro
Coello, Bieito Alonso, marcos
Vaalcárcel ou Xosé Carlos Ca-
neiro. Para o día 8 o Consello
da Cultura, do que era presi-
dente, presentará o libro A se-
mente aquecida das palabras
no que se recollen por volta de
textos dun medio cento de au-
tores que aportaron ensaios e
críticas e colaboracións litera-
rias. O volume recolle ademais
unha biografía e bibliografía
elaborada por Henrique Mon-
teagudo e publícase xunto cun
compacto no que se pon voz á
súa obra. Como colaboración
entre a Fundación Carlos Casa-
res e a Biblioteca Galega da
Voz nace O conto da vida, un
libro de entrevistas ao autor
elaborado por Tucho Calvo.♦

Cinco títulos publicáronse na
colección Mulleres de A Nosa
Terra. Como novidade edito-
rial buscaba dar a coñecer as
biografías de mulleres da nosa
historia desde un punto de vis-
ta feminino. Comezou dando
conta das vidas de dúas exilia-
das, a actriz María Casares e a
artista Maruxa Mallo. O exilio
ia marcar de forma singular ta-
mén o transcorrer da colección
xa que o terceiro volume reco-
llería as memorias de Syra
Alonso, un revelador texto que
fora gardado polo fillo da auto-
ra durante máis de cincuenta
anos no seu desterro mexica-
no. Nos seus Diarios, Syra
Alonso relataba o asasinato do
seu compañeiro o pintor Fran-

cisco Miguel en mans fascistas
e o tempo de represión que vi-
viu ata a súa fuxida a México.
A biografía de Carolina Otero
da escritora Marga do Val darí-
alle continuidade á serie que
recollería de novo un docu-
mento histórico cando pouco
despois publica Tres tempos e
a esperanza, as memorias de
Marivi Villaverde que reme-
moran de novo o tempo do exi-
lio galego en Buenos Aires.
Unha das singularidades da co-
lección Mulleres é a súa vonta-
de de recuperar a biografía de
mulleres galegas cunha defini-
ción única nun panorama edi-
torial como o galego ou mes-
mo noutros máis prósperos co-
mo o catalán ou o español.

Yourcenar, Correia ou
Pardo Bazán

Con Fenda, loucura e morte,
un volume que recollía relatos
das autoras Karen Blixen,
Charlotte Perkins e Emilia
Pardo Bazán botaba a andar
Literatas, unha colección inte-
grada na serie Xerais Peto que
ten na escritora Mª Xosé Quei-
zán a súa principal impulsora.
Virían despois títulos de Mar-
guerite Yourcenar, Katherine
Mansfield, Tununa Mercado,
Agota Kristof, Herta Müller,
Angela Carter ou Andrea
Dworkin. Un equipo de escrito-
ras e traductoras colabora nesta
colección na que, ademáis do
texto literario en galego, cada
volume recolle unha presenta-
ción da autora e o libro. Cara o
mes que ven, Literatas crecerá
con dous novos títulos, A pedra
angular de Emilia Pardo Bazán
e Montedemo da portuguesa
Hélia Correia.♦

Da Bela Otero a Yourcenar
A Nosa Terra e Xerais
editan dúas coleccións de mulleres

A.N.T.
O Centro Dramático Galego
conmemora os 25 anos de tea-
tro profesional co espectáculo
Daquel abrente, no que volven
á escena as obras Laudamuco,
señor de ningures, de Roberto
Vidal Bolaño e O velorio de
Francisco Taxes, os dous auto-
res mortos no tempo no que se
preparaba a representación. 

O día 7 de marzo é a data
escollida para a estrea no Salón
Teatro de Compostela do es-

pectáculo Daquel abrente que
recolle dúas obras pioneiras do
teatro profesional en Galiza. O
Centro Dramático Galego arte-
llou o espectáculo como home-
naxe aos primeiros pasos da
profesionalización do teatro e a
morte dos autores fai que a es-
trea se converta así mesmo en
lembranza para dous dos prin-
cipais dramaturgos galegos.
Antonio Simón encárgase da
dirección das dúas pezas e Ele-
na Atienza, César Cambeiro e

Rodrigo Roel compoñen o re-
parto de Laudamuco, actores
aos que se suman Manuel Are-
oso, Lino Braxe, Luma Gómez,
Manolo González, Xulio Lago,
Manuel Manquiña, Laura Pon-
te, Pepe Soto e Gonzalo Uriar-
te para levar á escena O velo-
rio. No proxecto inicial Vidal
Bolaño íase encargar da direc-
ción da súa obra e participou na
xénese da idea en canto Fran-
cisco Taxes puido asistir a un
ensaio da súa obra.♦

Taxes e Vidal Bolaño volven
á escena en Daquel Abrente

A.N.T.
Son dúas colección singulares no panorama editorial galego. Litera-
tas, de Xerais, recolle obras narrativas contemporáneas de autoras
como Ángela Carter, Marguerite Yourcenar ou Andrea Dworkin e
Mulleres, de ANosa Terra,rescata biografías e memorias de mulleres
galegas como María Casares, Carolina Otero ou Marivi Villaverde.

De arriba a abaixo e de esquerda a dereita, Yourcenar, Angela Carter, Syra Alonso, Karen Blixen, Mariví Villaverde e Mª Casares.
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Coido que é importante falar
do seu compromiso coa India
ao se referir tamén a súa
obra literaria. 

En 1994 fun a India por pri-
meira vez e en 1998 fundei a
ONG Implicadas/os no Desen-
volvemento (IND). O primeiro
ano que estiven alá aprendín co-
mo funcionaba un proxecto de
desenvolvemento e intentei for-
marme na idea da cooperación. A
miña posición alí é curiosa, aínda
que son estranxeira integreime fa-
cilmente polas miñas caracterís-
ticas físicas, sempre vestía de sari
e comía coma eles. Despois vol-
vín en 1996 e visitei varios pro-
xectos e apareceu a idea de crear
aquí unha organización porque
quería manter ese compromiso
máis alá da miña estancia na In-
dia. Para min o desenvolvemento
non é unha actuación local, non
podemos eliminar a pobreza fa-
cendo proxectos puntuais. Com-
pre mudar a nosa sociedade aquí
e vía a necesidade de que esa rea-
lidade fora coñecida e que a xen-
te se comprometese na erradica-
ción da pobreza. Non sei como se
pode ignorar que o  80% da po-
boación viva en condicións mise-
rábeis. IND ten ese obxectivo, co-
laborar no cambio de mentalida-
de da sociedade galega e impli-
carnos tanto na realidade de alá

como na de aquí. Organizamos
ciclos de cine con debates, expo-
sicións fotográficas e unhas xor-
nadas que chamamos Noites So-
lidarias que teñen un recital poéti-
co como centro. Varios poetas le-
ron a súa obra e tamén poemas da
India traducidos. É unha maneira
de que a xente se
solidarice a través
da arte e a poesía. 

Vostede é a
tradutora de
Mitos e lendas
hindús (Positi-
vas). ¿Este tra-
ballo entra nesa
idea de cultura?

C o m p l e t a -
mente. Fixen a
tradución dos mi-
tos sendo moi consciente de que
a distancia entre Galiza e India é
grande. Como non temos varie-
dade de informacións tómanse
estereotipos e a min interésame
romper con eles. A idea que per-
sigo é crear pontes entre as cul-
turas. O mundo mitolóxico hin-
dú é moi vivo e comparado con
el a tradición cristiá da arrepío
coas súas historias tétricas. Ou-
tro aspecto interesante é a diver-
sidade, contra o que se pensa
non hai dogmatismos e para
min iso é dunha riqueza inmen-
sa. Hai anos traducín Entre o

costume e a ruptura (Xerais) da
escritora Rachna Mara, unha
autora india afincada no Cana-
dá, e para min era tamén unha
maneira de transmitir esa diver-
sidade de realidades. 

¿Qué nos estamos per-
dendo por non ter un acceso

fluído a esas
culturas?

Moito e non
só na India senón
tamén en África e
en moitos outros
países. De Moda
Galega dise que é
un libro rompedor
pero, de certo, be-
be de moitas fon-
tes que aquí son
descoñecidas pero

ás que eu teño acceso. Estou tra-
ballando no ámbito da literatura
poscolonial en lingua inglesa e
estudio a obra de autoras de No-
va Zelanda, o Caribe, Canadá, as
antigas colonias británicas de
África e, por suposto, da India,
Pakistán ou Bangladesh. No pro-
pio Moda Galega hai moitos ele-
mentos de debate que se dan no
feminismo do terceiro mundo e
que para a sociedade ou cultura
galega en xeral están aínda moi
lonxe. Nun mundo editorial co-
mo o galego é difícil facer tradu-
cións pero mesmo no español o

único que chegan son voces pun-
tuais como a de Arundhati Roy
que recibiron premios en Gran
Bretaña cando neses países está a
ferver unha literatura fascinante
que non transcende. 

Con este discurso, ¿por
qué escribe Moda Galega?

No que falamos hai varias
voces, a que funda unha organi-
zación, a que traduce e esta que
é a máis  interior, onde se fun-
den todas estas experiencias. O
libro nace a través dunha metá-
fora que se refire a como a no-
sa sociedade xira en torno ao
consumo de tal maneira que xa
non nos parece extravagante se-
nón natural. A min sígueme fas-
cinando a capacidade que te-
mos para naturalizar certas cou-
sas e interésame saír desa roda. 

¿Por qué leva ese tema á
poesía?

Porque é unha forma distinta
de tratar un tema que habitual-
mente estaría noutro tipo de dis-
cursos que a min non me atraen
tanto. A poesía ten a posibilida-
de dunha creatividade distinta e
é unha maneira de chegar ás per-
sas dunha forma máis individua-
lizada e menos dogmática. Mo-
da Galega permitiume presentar
as miñas ideas doutro xeito, po-
sibilita máis a suxestión, que ca-
da persoa tire as súas conclu-

sións de forma autónoma. É un
libro crítico pero non criminali-
zador. Recolle moitas contradi-
cións que están tamén nunha so-
ciedade que nos vai moldeando. 

Por exemplo, non é o mes-
mo mercar en Ferpes que no
Corte Inglés. Vostede fai un per-
corrido polas tendas de Vigo. 

Forma parte do xogo, da di-
versidade que é un valor para min
fundamental. Eses escaparates es-
tán na cidade e son unha especie
de metáfora de como hai mulleres
moi diferentes e non se pode xa
falar da muller con maiúsculas e
intentar definila. Hai unha inmen-
sa diversidade de mulleres, con
intereses moi diferentes e valores
distintos e na sociedade na que vi-
vimos se intenta meter a todas no
mesmo saco. Iso é un exemplo de
discriminación clara porque nada
ten que ver a situación dunha mu-
ller negra e emigrante que vive en
Vigo coa dunha concelleira da ci-
dade, poño por caso.  Para min o
feminismo é unha reflexión sobre
a sociedade. Dentro do feminismo
houbo ata un certo período un mo-
vemento que intentaba defender
os intereses da muller e  iso se
opuñan as feministas do terceiro
mundo que criticaban que a re-
ferencia fose a muller branca, oc-
cidental e de clase media. Certo é
que hai un fondo común que é a
discriminación por ser muller pe-
ro maniféstase de xeito diferente,
basease en que todas as mulleres
temos que responder a uns pa-
tróns e para romper con iso é im-
portante enfatizar a diversidade
que existe entre nós. 

No libro pregúntase onde
están as tendas para mulleres
deformes. 

Precisamente. As teorías das
feministas do terceiro mundo pu-
xeron de manifesto que tamén
dentro das mulleres hai relacións
de poder. Nos Estados Unidos es-
te debate está moi vivo. As mu-
lleres inmigrantes din que as
americanas podían ter o seu tra-
ballo porque elas estaban na casa
facendo os labores do fogar. A
moda é unha metáfora moi rica
porque ten moitos matices. Por
exemplo, a presión que existe na
cuestión do corpo. No libro que-
da claro que se da en todo o mun-
do. Hai un poema que compara a
ablación do clítoris coa liposu-
ción, as dúas están marcadas por
uns patróns sociais e agriden o
corpo da muller como maneira
de dominio. Os dous son proce-
dementos cruentos e mostran co-
mo eses patróns inflúen nos no-
sos comportamentos. 

Fala da influencia desas
outras culturas, ¿é só concep-
tual ou tamén literaria?

A influencia conceptual é
forte e eses temas son a base
para escribir os poemas pero ta-
mén no aspecto literario bebo
doutras literaturas por exemplo,
no emprego da ironía. Uso ta-
mén unha linguaxe cotiá por-
que non me parece interesante
esa xerarquización da literatura
como algo elevado. Tamén nes-
te campo o importante está na
diversidade e compre que exis-
tan diferentes escritas. A min
non me interesa facer un exer-
cicio de léxico na poesía senón
comunicarme e botar man do
cotiá é a miña estratexia.♦

Maria Reimóndez 
‘Moda Galega é unha metáfora crítica

coa sociedade de consumo’
CARME VIDAL

Vestida con sari ninguén diría que Maria Reimóndez non é India. Cando nena dicíanlle que tiña rasgos hindús e en
1994 visitou por vez primeira o país do que ben podería proceder. Catro anos despois fundou a ONG, Implicadas no
Desenvolvemento e, como tradutora e estudiosa da literatura, comezou a achegarse á escrita de mulleres da India,
Paquistán ou o Caribe, literaturas poscoloniais polas que se sinte fascinada. Agora publica Moda Galega (Positivas),
un libro de poemas no que atopamos unha crítica ao consumismo e a defensa da diversidade, o feminismo e a ironía. 

PACO VILABARROS

‘En países como
a India ferve
unha literatura
fascinantes que
descoñecemos”



A súa primeira referencia foi a
súa aboa, unha muller analfabeta,
campesiña e pobre que se puxo
contenta cando lle morreu o ho-
me. Desde entón ata agora, con
71 anos, non parou, pasou polo
cárcere polo contido dos seus li-
bros, o mesmo contido que se in-
terpuxo entre o seu segundo ho-
me e ela. As súas experiencias na
vida levárona a sentenciar que é
absurda a diferencia entre Orien-
te e Occidente. “As relixións, to-
das, non só o Islam, como nos
quere facer crer o capitalismo,
disfrazan os agravios sociais, co-
mo a pobreza e a discriminación
das mulleres”... Recentemente
recibiu o Premio Internacional de
Catalunya pola súa traxectoria
vital e a súa obra escrita.

¿Cando comezou a súa
loita particular a favor dos
dereitos das mulleres?

¡Principalmente porque na-
cín muller! Coas dificultades de
nacer nunha familia pobre nun
pobo de Exipto. Tiven que loitar
pola miña liberdade individual e
tamén pola das miñas irmáns,
¡mesmo dos meus irmáns! Os
homes tamén están reprimidos
de diferentes maneiras. Por iso
loito desde moza. Sempre cito
un punto de inflexión na miña
vida: cando aos 10 anos os meus

pais me presentaron ao home
con quen querían que casase.
Cando mo presentaron puxen a
miña peor cara, despeiteime, be-
rrei e tireille café por riba. 

¿Cómo ve a realidade da
muller no mundo?

Eu non divido entre os países
islámicos e os que non o son por-
que esta división non é correcta.
Vivimos nun só mundo a pesar de
que exista o islamismo, o cristia-
nismo ou o hinduísmo. A clave é
que a muller está oprimida polo
sistema político e económico. ¡E
a relixión serve a este sistema!,
non ao revés. Deus é utilizado po-
los políticos para xustificar as in-
xustizas contra as mulleres, con-
tra os negros, contra os africanos,
para xustificar a pobreza, etc...
Agora vivo en Estados Unidos,
onde imparto clases, e vexo que é
un país moi cristián onde se está
fomentando o fundamentalismo
cristiá para loitar contra Iraq e os
palestinos, cando sabemos que
todo iso só ten unha razón de ser:
o petróleo. Utilizan o Islam para
dicir que é a única relixión que
oprime á muller, que é a única re-
lixión que loita contra a moderni-
dade e que é a única que fomenta
o terrorismo. ¡Non é certo todo
iso! É tan só propaganda política
do capitalismo para arrebatar o

petróleo, os recursos e as terras de
moitas persoas. En realidade, a
opresión das mulleres é global.
En todo o mundo están crecendo
os fundamentalismos relixiosos. 

¿Como explica este fenó-
meno?

¿Quen fomenta o crece-
mento dos grupos políticos re-
lixiosos? O neocolonialismo. É
o poder capitalista e imperialis-
ta. Eles crearon este fenómeno
para controlar á xente, espe-
cialmente aos cidadáns de
África, Asia e Latinoamérica.
Tamén é certo que agora, o Al-
corán está sendo interpretado
como 1.400 anos atrás para
preservar os intereses patriar-
cais das sociedades islámicas. 

¿Coñece o caso de Amina
Lawal en Nixeria? Pesa sobre
ela unha sentencia a morrer
lapidada por manter rela-
cións extramatrimoniais.

Coñezo. As mulleres son
asasinadas por cuestións de hon-
ra, por ter relacións fora do ma-
trimonio, por perder a virxinda-
de, etc.., a cada minuto e en to-
dos os países, tamén aquí en Es-
tados Unidos. Estou en Portland
e hai uns días unha familia que-
dou desfeita porque a súa filla,
que tiña un noivo, quedou emba-
razada. Non a querían matar pe-

ro rexeitárona, agachárona dos
seus viciños, ¡tiñan un grande
problema! Iso débese aos pecha-
dos sistemas patriarcais. Non é
unha cuestión específica de Áfri-
ca aínda que a mutilación xenital
feminina, por exemplo, fai que
todo Occidente vencelle a opre-
sión á muller con África e algúns
países asiáticos. Repito que é un
problema global de todas as reli-
xións e en todos os países. Por
suposto que hai que axudar a
Amina a salvar a súa vida pero
hai que ter en conta que o caso
desta muller coñécese tanto pola
tendencia dos medios de comu-
nicación occidentais de esaxerar
o abuso das mulleres nos países
islámicos. É unha cuestión polí-
tica e económica. Mentres Occi-
dente mira impasíbel o xenoci-
dio de miles de mulleres e nenos
inocentes en Palestina, en Afga-
nistán e en Iraq. 

¿Como ve o futuro?
Son optimista, ¡moito! Por-

que a esperanza é poder e sen ela
sentímonos débiles, pobres, de-
samparados. Son optimista por-
que estou activa. Sigo escribindo
e loitando porque as mulleres, to-
das, no mundo enteiro, sexamos
máis libres. Temos que superar as
diferencias nacionais e relixiosas
para loitar todos xuntos.♦
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Entroido
en Xinzo
DAMIÁN VILLALAÍN

Omartes estiven en
Xinzo de Limia, trase-
gando un rico cocido

e disfrutando do Entroido
surrealista e deliciosamente
trapalleiro desa peculiar vila
ourensá. O Carnaval de Xinzo
é unha especie de educada or-
xía libertaria na que todo con-
vive en anárquica harmonía.
Está a tradición, representada
polas pantallas maxestuosas e
primitivas, esveltas e arrogan-
tes, que enchen o aire co seu
balbordo enxordecedor de
axóuxeres e vexigas de porco
infladas e golpeadas unha
contra outra. A outra parte da
banda sonora do Entroido
limiau póñena as carrozas que
cruzan a rúa principal durante
“o desfile”. Deses artiluxios
móbiles, tan perralleiros como
enxeñosos, saen,
atronadoramente altas,
cancións de moda, desde “La
mayonesa” a “Corazón
latino”, mellores canto máis
infames e prestas ó baile paró-
dico e grotesco. A xente debe
traballar moito e moi
organizadamente para ter a
tempo esas construccións,
eses vestidos, eses adornos. 

Pero a min o que máis me
gusta de toda a esmendrellan-
te parafernalia do “desfile”
son eses tipos que non se sabe
moi ben de qué van e que
aparecen, solitarios ou en
pequenas bandas, exhibindo a
poderosa e secular tendencia
ourensá cara un surrealismo
natural, chocarreiro e
xenialoide. Vexo de repente a
un paisano, un labrego xa ve-
draño, vestido dun xeito
imposible de describir, conto-
neándose dun modo
exclusivamente persoal e me-
tido dentro dunha especie de
chineiro, que tamén podería
ser unha televisión enorme,
cheo de flores e ramallos e
polo cal só lle asoman mans e
pés.  Ninguén sabe qué é ou
qué quere ser aquel glorioso
felderello, pero todos rimos
cunha risa aberta e frouxa, ta-
mén un pouco felderella, que
non sabemos de ónde nos vén
nin ónde vai.

Foime imposible deixar de
lembrar que hai pouco máis
dun ano vivía estas mesmas
datas, nesta mesma vila, con
Carlos Fernández, Xosé
Manuel Soutullo e Carlos Ca-
sares. Foi este último quen
nos convencera ós outros tres
para ir pasar o Martes de
Entroido no seu querido
Xinzo, pois non concibía o
carnaval noutro lugar que non
fose ese. Por alí andaba, cun
gorro de pirata e uns
narizotes, saudando a medio
mundo, rindo e divertíndose
coa mesma facilidade coa que
falaba. Este ano, igual que o
ano pasado, volvimos comer o
cocido no restaurante-hotel
Xinzo e volvimos rir co “des-
file” estrafalario. Só botamos
en falta a Carlos.♦

Nawal El-Saadawi
‘Todas as relixións e países oprimen a muller’

AGNÈS MARQUÈS

Nawal El-Saadawi encabeza a loita internacional polos dereitos das
mulleres. Nacida en Exipto o ano 1931. Nunha sociedade na que ás
mulleres non lles é fácil o desenvolvemento persoal, ela é desde

1955 médico psiquiatra e mesmo chegou a exercer como directo-
ra de Saúde Pública. Hai anos que se dedica a escribir, a expre-
sar ben alto o que sinte e gritar a favor dos dereitos das mulleres.

Manifestación do Primero de Maio de 2002 en Barcelona. De esquerda a dereita: o seu home, Sherif Hatata, Nawal al-Sadawi e o deputado de ERC Josep Huguet.



Quen coñecera a Manuel, o
fotógrafo, sabería que o que
lle gustaba era falar. Falar da
súa nenez perto, ben perto do
mar. Mesmo ao pé del. Fala-
ba tanto e contaba tan alto
que houbo que pensou que o
seu era inventar e esaxerar.
Mesmo cando dicia, cheo de
orgullo, que nacera nun faro,
houbo que non llo creeu. Pero
o certo é que, no de Cabo Vi-
lán, naceu Manuel Ferrol
–nun día dos inocentes– e que
despois non parou de coñecer
novos destinos fareiros na
compaña do seu pai torreiro.
O territorio masacrado  hoxe
polo Prestige, foi, hai máis de
setenta anos, a forxa dunha
personalidade rexa, contradi-
toria e creativa que agora de-
saparece.

Ben mozo atopouse de
fronte coa barbarie. Viviu
con doce anos como na costa
do Cabo Silleiro aparecían
moitas mañáns os fusilados
do 36. Soubo dos tiros na sien
e como a súa nai apuraba sa-
bas para respetar os seus
corpos asesinados. Anos máis
tarde, Manuel o fotógrafo,
atoparíase fronte a fronte co
culpábel da matanza. Carre-
gado cos dúas Rollei apreta-
ba a man do Caudillo das Es-
pañas. A ollada de Manuel
Ferrol non distaba nesa oca-
sión da de calquer dos prota-
gonistas do seu máis acaido
reportaxe. Aqueles homes
cheos de medo que plasmou
para historia na estación ma-
rítima da Coruña.

Luís Seoane detectou ben
cedo a forza desas fotografí-
as de emigrados hoxe con-
vertidas en tratado. Admi-
rou nelas unha carga de pro-
fundidade contra a miseria
da emigración e publicounas
en 1958 na súa revista porte-
ña, na que, Manuel Ferrol
aparecía camuflado e alcu-
mado como un fotógrafo de
apelido italiano. As imaxes
eran como un panfleto tirado
a milleiros polo país e o seu
acabado final estaba nas an-
típodas do que o funcionario
Luís Blanco Maciñeira lle
encargara co ánimo confeso
de louvar o paternalismo
franquista cos emigrantes.  A
súa cámara agochada sor-
prendeu aos homes e mulle-
res que en 1956 ían partir no
Juan de Garaye deixou coas

fotografías un documento
único do recente século XX.
Cada un dos fotogramas da
serie convertiuse nun icono
maior da historia fotográfica
de Galiza.

Manuel Ferrol nacera ao
arte de man dun retratista
de nenos e dun fotógrafo ar-
menio. Juan Castuera abriu-
lle o camiño e Karsen –o ar-
menio– a paixón. Polo cami-
ño a sorpresa dunha exposi-
ción en Vigo de Pla Janini, o
gran pictoralista catalán,
que terminou por entregalo
á arte fotográfica cando
avanzaban os anos 40. Dei-
xara a carreira de Comercio,
primeiro, e, a de Náutica
despois cando cunha Contax
ensaiaba oficio retratando
nenos e nenas. Na Pensión
Neira de Ferrol foi onde de-
cidiu abrir o seu primeiro es-
tudo nun tempo no que só
tentaba imitar a seriedade,
que tanto admiraba, dos fo-
tógrafos tradicionais.

As páxinas de Galicia hoy
editadas por Ruedo Ibérico
en 1964, elevaron as súas fo-
tos a categoría de mito da
oposición antifranquista bas-
tante anos antes que se ini-
ciara unha absurda compe-
tencia por adxudicarse o des-
cubrimento –académico e ca-
nónico– das fotografías de
Ferrol.

Un devalar profisional
que o desviou cara o cine do-
cumental –foi corresponden-
te de TVE e o NODO nos
anos sesenta– serviu para a
que a súa creatividade coa
cámara de fotografar dera en
estancamento. O conseguido
cos emigrantes nos peiraos
da Coruña non chegou nunca
a repetirse e, mesmo despois
do revival e publicación sero-
dia da serie, Manuel Ferrol
non soubo administrar sabia-
mente o seu legado creativo.
A súa antolóxica coruñesa do
2002 foi espello dunha con-
traditoria traxectoria artísti-
ca que se debatiu entre luces
e sombras. As mesmas coas
que soubo construír esa peza
magna da nosa arte contem-
poránea na que quedou con-
vertida para sempre aquela
reportaxe que protagoniza-
ron el e aqueles homes, mu-
lleres e nenos vítimas obriga-
das da emigración galega a
América.♦♦
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MANUEL FERROL,
O FOTÓGRAFO
Falece o autor da reportaxe gráfica máis emblemática sobre a emigración

X. ENRIQUE ACUÑA

Arriba,
a emblemática
fotografía que
Manuel Ferrol
realizou no porto
da Coruña
en 1958.
Abaixo, Ferrol,
á dereita,
encóntrase co
protagonista
da súa fotografía
nas Festas do Cristo
de Fisterra
no ano 1987.
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Moito se ten escrito este dias sobre
Alberto Sordi, o gran actor italiano
que acaba de morrer aos 82 anos.
Os cronistas recordáronnos a súa
exemplar comicidade e a súa per-
fecta encarnación do italiano atri-
bulado da posguerra e dos sesenta,
aquel que soubo reflectir na panta-
lla a anguria do cidadán medio do
seu país, sempre a medio camiño
entre a traxedia e o sainete. E eu
ben podería recoller alguns aspec-
tos deses comentarios para cons-
truir con eles as liñas que seguen

reiterando, mal que ben, o xa co-
mentado por outros. En troques,
prefiro recorrer á lectura da miña
propia memoria para falar do ac-
tor, o  moi querido actor, que aca-
ba de deixarnos para sempre. Se
Errol Flynn e Gary Cooper (por
esa orde) foron os dous primeiros
actores do cinema americano dos
que eu teño memoria como tales
no exercicio do seu oficio, Alberto
Sordi (antes que Totó, Gassman,
Mastroianni, Tognazzi ou Manfre-
di) representa para min o meu pri-

meiro encontro de cinéfilo infantil
coa comedia e o cinema italiano. 

Sempre vin nel unha sorte de
remedo latino dos cómicos do cine-
ma mudo, aqueles saidos das bata-
llas de tartas de Sennet. Lembrába-
me a Seamon e a Charlot ao mes-
mo tempo. Tamén, desde logo, a
Keaton. A súa comicidade forte-
mente xestual e de probada eficacia
comica corpórea, a súa faciana de
sorpresa e sobresalto continuo, a
súa atropellada verborrea dislocada
e romana, a súa picaresca latina e o
seu permanente e ás veces imprevi-
síbel bascular entre o hilarante e o
tráxico, foi, na miña percepción de
espectador xa iniciado, un constan-
te cúmulo de descubrimentos que
me permitiron achegarme as claves
que serven para  elaborar o univer-
so da comicidade. Porque eu sem-
pre gustei de Sordi e da súa simpli-
cidade aparente como ser humano
ao que lle ocorrían cousas cómicas
e tráxicas ao tempo. En maior me-
dida que o candor que rezuma a fa-
ciana de Mastroianni ou o empaque
asoballante  da potencia dramática
actoral dun Gassman, sempre ad-
mirei en Sordi a súa febleza de
máscara, asustada, descomposta en
multitude de caras cómplices. 

Foi O médico da mutuade
Luigi Zampa a película-comédia
que, no vello cinema Niza de Vi-
go, sinalou o meu primeiro en-
contro co actor, hai xa máis de 35

anos. Logo, pouco despois, vol-
vín a él con outra fita do memso
Zampa que ten un dos titulos
máis longos da historia do cine-
ma:  Fermoso, honesto, emigrado
a Australia desexa casar con ra-
paza intocada, onde ese rostro de
home gris, sempre a piques de re-
cibir unha couce cruel dos seus
semellantes, zafábase da desfeita
gracias ao seu inxenio cómico e a
súa inveterada dose de axilidade
picara e bufa ao mesmo tempo. 

Pero en Sordi tamén hai drama
e parodia, traxédia e satira, esper-
pento e comicidade, condimentos
que preparan o menú da realidade
histórico-social da Italia pola que
transitou a súa mascara de actor. E
tamén en Sordi, atopamos  retazos
gloriosos do cinema de Fellini (Os
inútiles, O xeque branco), de Mo-
nicelli (A gran guerra), de Comen-
cini (Tutti a casa), de Scola (Que
Viva Italia) ou de Risi (Il vedovo). 

Dalgún xeito a morte de Al-
berto Sordi, como antes a de
Gassman, Mastroianni ou Tog-
nazzi (dos grandes só queda Ni-
no Manfredi) ven representar un-
ha proba máis da acta de defun-
ción dunha cinematografía, ou-
trora esplendida e fecunda, abso-
lutamente fagocitada polo cine-
ma dominante e globalizador, es-
téril e inocuo, plano e de consu-
mo que encarna a escala planeta-
ria o cinema norteamericano.♦
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55, St. Mark’s 

Moscova
CÉSAR VARELA

Chegamos a Moscova no
medio do mes de
febreiro cunha tempera-

tura de 16º baixo cero. A Pra-
za Vermella loce a súa blancura
un día frío pero solloso, e
vemos ao pé do mausoleo de
Lenine, que está fechado ao pú-
blico, un home cuspidño ao fa-
moso líder, coa mesma barbica,
a visera e o traxe que
acostumamos a ver nos antigos
grabados, todo alegre  fotogra-
fándose cos turistas.

O tempo fóra é extremo pe-
ro maino, inspira tranquilidade,
non é tan ventoso e borrascoso
coma o noso. Saímos a
deambular polas rúas de
Moscova, con cuidado de evitar
algún cadullo de xelo que pode
cair dos tellados ao ir
desconxelando. A miña guía ru-
sa chámase Irina e non entende
por que nos gustan tanto as
cousas rusas a ela que o que lle
aquece son a pasta italiana e a
música americana. Iste pobo es-
tá vivindo un intre dramático de
non confiar en sí proprios. É o
comenzo do auto-odio do que
os galegos sabemos moito. Non
confían no seu diñeiro; o que
corre é o dólar e agora cada vez
máis o euro.

Cóntanos unha rapaza ru-
sa-hebrea de Nizny-Nogorov
que a bolsa rusa é unha
ficción, e un pensa que non se
debeu abandonar o réxime an-
terior de forma tan acelerada.
Irina dime que seus pais e a
súa xeneración  opinan que
todo foi para pior. Foi
inxenuo pensar que ao
desaparecer o comunismo se
ía xenerar o capitalismo. O
que se enxendrou foron as
mafias. 

Entramos no luxoso
metro moscovita e admíranos
a velocidade do servizo.
Cada minuto pasa un
comboio. Contrasta coa
decadencia do “underground”
londinense onde ás veces es-
peramos de 15 e 20 minutos
na plataforma.

Por fin convencemos á
nosa amiga Irina que non
queremos ir ao espectáculo
titulado  Chicagoe consegui-
mos entradas para o musical
Nord-Oct, no mesmo teatro
onde aconteceu o secuestro
dos chechenos.  Mudaron to-
da a mobília testemuña do
sanguiñento feito e somos re-
xistrados á entrada no estilo
dos controles dos aeroportos.
O título da obra significa
“Vento do Oeste “ e está
baseada nunha novela moi
famosa entre os adolescentes
dos anos sesenta, que se titu-
laba “ Dúas capitais”. A pos-
ta en escea é fabulosa e chea
de efectos técnicos, amén
dunha xoven e magnífica or-
questra.

Para correr o frío da saída
é imprescindíbel o uso
dunhaa boa “xapka” ou
pucho e ainda  botamos de
menos unhas daquelas
antigas “cirolas” por baixo
dos pantalóns.♦

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 reco-
ller a tres ducias de pasaxei-

ros arousáns cando, por culpa
da brétema e das inclemencias

dun temporal furibundo, o
barco tocou nos baixos dunhas
rochas chamadas de Pegar e alí

empoleirou a popa.
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A NOSA TERRA

ALBERTO SORDI
un rostro entre o

cómico e o tráxico
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

Alberto Sordi, á dereita, en Il medico della mutua, 1968, dirixida por Luigi Zampa



Titanic
Música: Aserejé
Letra: O Percal (Aldán)

Mira o que se aproxima
Cáenos toda a merda encima
Que o Prestige vai derramando.
Cun boquete no costado
Este barco está afondado
Perde fuel a cal e canto.

Todo o mundo se queixa 
Pois non queda nin unha ameixa
Afogados polo cheiro chapapote
O Rajoy nos comunica 
Que isto é só unha manchita
Mentres Fraga vai de caza polo norte
Non da cara
Mentres tanto 
Parte o barcooooo

Hai fame e que lle vas facer
Se xa non queda nin peixe nin marisco na ría
Hai que tomar touciño se queremos comer
Hai fame e que lle vas facer
Se xa non hai traballo porque viven da ría
Hai que ir xa emigrando como no trinta e seis
Hai fame e que lle vas facer
Se xa non queda peixe nen marisco na ría
Hai que tomar touciño se queremos comer

Nunca Máis
Letra: Os de sempre (Cangas)
Música: Donde estás corazón

Foi unha noite de cru invernía, cando o Pres-
tige pregou un SOS
Tralo veleno espiuse o día e o desacougo fi-
cou con nós.
Probe Mangouras fronte a Muxía e a canalla-
da lavando as mans
Paseando o pichi perto das rías, de cacería e
de lacazáns.

Onde estás corazón, tremen as nosas nais
Presas da mesma dor que avós, fillos e pais.
Quixeramos chorar e non temos máis pranto,
Sementaron o espanto entre nós, berramos:
Nunca Máis.

Os “Harry Potter” do chapapote, Aznar, Cas-
quiños, Fraga, Rajoy,
Míntenlles á prensa, que mal pégote, xunto a
“Demesa, Gominas Boy”.
E os voluntarios por outro lado ben concien-
ciados de pundonor
Axiña pensan: ¡Merda de Estado!, contra o
malvado peito e valor.

Retrouso

Esmorga eterna de monaguillos, disque la-
dramos ao protestar
O Mariano rei dos Hilillos e o Oreja, carca a
rabear,
Comer aparte hai que darlle ao Trillo, de
Martín Villa pa que falar
E o López Veiga vén de listillo dicindo que
xa está limpo o mar

Prestige
Letra: Os Alegres de Dorrón (Sanxenxo)

Onde estaba Manuel Fraga
Onde estaba o señor Aznar
Non dan a cara os da Xunta 
Nin os do goberno central.
Manipulan telediarios
Din que o fuel se alonxa de nós
E xa estaba nas Illas Cíes
E tamén na Illa de Ons

Señor Fraga Iribarne
Non nos toque as narices
Nos pescando o chapapote
E usté cazando perdices.
Francisco Álvarez Cascos
Non nos toques as pelotas
Usté esquiando en Granada
E o fuel na Ría de Arousa.

Don José María Aznar
Non veu a far a foto
Seguro que tiña medo
A saír negro de todo
Ai, Mariano, Marianiño
El comparando os vertidos
Con fíos de plastilina
Como se fora un meniño.
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As coplas do Pre s tige,
o arre m e d o  m a i s  m o rd a z

d a s  c h a r a n g a s
MAR BARROS

A ritmo do Aserejé, de Operación Triunfo ou do Tractor amarillo, desfilaron polas coplas
máis mordaces das charangas galegas, os personaxes máis esperpénticos do desastre do
Prestige. O señor dos Fiíños, a faceta cazadora de Fraga ou a gomina de Fernández de
Mesa foron os protagonistas deste Entroido. Ironía e sátira aderezado cos disfraces máis
inimaxinábeis e ocorrentes.¿Quen dixo que perdera actualidade a catástrofe do Prestige?

Antonio García
Teixeiro
‘O mellor xeito
de entender a paz
e falar do horror
da guerra’

A.N.T.
A editorial Luís Vivespu-
blicou o seu libro de rela-
tos Trala liña do horizonte
onde reflexiona sobre a
barbarie da guerra, ¿can-
do decide escribilo?

Non hai un momento. Ao
abrir a sección internacional
o horror dos conflictos ar-
mados salta das páxinas, so-
bre todo das fotos. De tantas
imaxes duras que vemos pa-
rece que nos facemos insen-
síbeis. Funas cortando du-
rante ano e medio. Seleccio-
nei ao chou algunhas e escri-
bín un relato “de ficción”
para cada unha, buscando
unha linguaxe poética, xa
que a realidade é moi dura.

¿Por que agora?
Tiña a necesidade de fa-

cer reflexionar ao publico.
Parece que a guerra é algo
alleo a nós, pero os actos bé-
licos aféctannos a todos.
Existe un enorme sufrimento
humano que se esquece. Ter-
mos como “paz” son utiliza-
dos cínica e hipocritamente
polos políticos, ata que se
desvirtúan. A liña entre a paz
e a guerra é  moi delgada e
cómpre mostrar os horrores
dos enfrontamentos para re-
flexionar sobre o pacifismo.

Polos relatos desfilan ne-
nos, vellos, soldados, ¿como
reflexa cada un a guerra?

Todos teñen en común as
pegadas da impotencia e da
crueldade. Son personaxes
colocados en situacións lími-
te, e a partir de aí vanse de-
senvolvendo. Uns resígnan-
se, outros tentan saír da espi-
ral, outros son capaces de de-
sertar. Tenta ser o reflexo da
complexidade social e da ne-
cesidade de buscar a esperan-
za tras a liña do horizonte.

No libro trata os horro-
res da barbarie, ¿como
nun ambiente tan desola-
dor queda sitio para a es-
peranza?

Non é doado, pero o ser
humano ten a capacidade de
rexeitar o negativo, apegarse
ao calor da colectividade e
fuxir do espanto.

Dende o mundo da cul-
tura están a xurdir fortes
críticas á guerra de Iraq,
¿que opinión lle merece? 

Os intelectuais deben ac-
tuar como caixa de resonan-
cia. A actuación nos Goya
foi admirábel porque ergueu
a voz do pobo.♦

A cantiga
do cego
Música: De Violín
Letra: Os Mondrico (Mondariz)

Imos contarles señores,
Las noticias acorridas,
Que aljunas dan sorpresa
Y otras más que sabidas.

Como xa dixo el jobierno, 
un barco cheo de fuel
solto una insignificancia
como si fuera de miel.

Extendiose por el mar
Una nejrura total
Menos mal que no llejó
A nuestra playa del Val

Pasaren más de aljúns años
Pa que el fuel nejro nos deixe, 
Encherémonos de carne 
E moita jana de peixe.
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Entre os montes do concello pon-
tevedrés de Oia, agáchanse pe-
quenos tesouros naturais, unha
sorte de caprichos da natureza
que abraian pola súa vistosidade
aos visitantes. Fervenzas, montes
e pozas escavadas durante sécu-
los pola forza da auga. Estes son
algúns dos atractivos que caracte-
rizan a Mougás, unha pequena
parroquia de Oia.

Perdidas entre penedos e pi-
ñeiros, atópase unha das teste-
muñas máis sorprendentes do
poder da auga, que se repiten
por moitos montes galegos, as
escavacións que producen nas
rochas as fortes fervenzas que
caen dende o alto. Sen embargo,
as pozas de Mougás presentan
unha particularidade, a sucesión
de sete pozas, unha detrás de
outra o suficientemente grandes
como para poder bañarse, unha
sorte de piscinas naturais, que se
enchen no verán de turistas e de
sufocados camiñantes, que en
ocasións escollen pequenas zo-
nas para practicar nudismo.

Varias rutas de sendeirismo
sucan a ladeira do monte, entre a
flora máis mesta e o bulir rápido
dalgún animal que fuxe arrepiado
das mochilas e as botas de mon-
taña dos sendeiristas. E como re-
compensa despois dunha xornada
camiñando, sorteando os obstá-
culos cinicamente colocados de
xeito natural polas chuvias e as
matogueiras chégase ás pozas.

Dende a ladeira do monte
pode contemplarse, dunha ban-
da, a inmensidade do Atlántico
e doutra, o correr inquedo dos
cabalos polo monte da Groba.
A subida ás pozas preséntase
como unha boa actividade de
lecer dun día, xa que ademais

da paisaxe, dispón de mesas
para poder comer e de asado-
res. Pero, os que prefiran
acampar encontrarán un espa-
cio no camping.

Unha boa excursión polas
pozas, ademais do sendeiris-
mo, pode facerse a cabalo. Pa-
ra esta actividade, Mougás
conta con varios puntos onde
se pode alugar un exemplar e
recorrer así a ladeira do monte,
polas corredoiras marcadas das
rutas ou á aventura.

O entorno das pozas permi-
te moitas posibilidades. Pesca
de superficie, sendeirismo, raf-
ting, e o máis rechamante, o pa-
rapente. Dende o alto das pozas
e aproveitando o desnivel da la-
deira e a caída da fervenza, pro-
fesionais e afeccionados lán-
zanse cos seus equipos ao balei-
ro, cara ao mar, nunha viaxe na
que planean por riba do monte,
observando cada unha das fen-
deduras nas pedras e a orografía
de Oia. Un subidón de adrenali-
na sobrevoando unha das paisa-
xes máis espectaculares.

Rapa das bestas

O curro de Mougás presentase
como outro dos atractivos da
zona. Unha vez ao ano, encé-
rranse os cabalos andan ceibos
polo monte da Groba, para a
súa rapa. Encérranse e alí cór-
tanselle as crinas e márcanse.
Esta é unha das festas máis im-
portantes do lugar, que reúne
cada verán a unha grande canti-
dade de turistas. Os petroglifos
espallados pola zona dan conta
da presencia de cabalos nos
montes de Oia dende hai máis
de cinco mil anos.♦

As sete pozas de Mougás
Sitios Mar Barros

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Ía Xoán camiño de Granada, li-
cenciado por vello do exército do
emperador Carlos, aos seus co-
renta anos, tras máis de vinte de
servicio, e sen ter nada claro o fu-
turo, cando se encontrou cun ca-
tivo que quería cruzar un regato.

AXoán caeulle ben aquel ra-
paciño bonito e falador a
quen colleu á cachaperna

para cruzalo á outra banda, e
que, por un intre, disipou as moi-
tas preocupacións existenciais
que o atordaban. Pero o cativo,
despois de lle preguntar quen era
e a onde ía, soltoulle con toda a
simpleza do mundo: Granada se-
rá a túa cruz, e o home acabou de
se deprimir.

Xoán Cidade, que tales eran o
seu nome e apelido, sempre foi un
buscavidas, xa desde que tiña a
idade daquel neno a quen axudou
a cruzar o regato, pois con oito
anos decidiu deixar a pobreza da
súa casa de Montemaior, en Portu-
gal e emigrar ao corazón do gran-
de imperio español, onde serviu de
pegureiro nas terras de Toledo.

O rapaz tiña moi claro que é
mellor ser rabo de quenlliña que

cabeza de sardiña, e creceu en
corpo e en ansias de prosperar.
Alistouse nos exércitos imperiais
como soldado de fortuna no sitio
de Hondarribia contra os france-
ses e logo ás ordes do Duque de
Alba polas terras de Hungría, le-
vando unha vida disipada e alta-
mente irresponsábel, ata o punto
de que en certa ocasión, por dei-
xadez de funcións, o inimigo
rouboulles armas e provisións
que el debía custodiar, polo que
estivo a punto de ser aforcado
por tan grave falta.

Durante os seus anos de
mercenario non faltaron
no seu currículo as débe-

das de xogo, pelexas sen ton nin
son, bebedelas sonadas e o de-
senfreo amoroso en que se xus-
tifica o descanso do guerreiro,
ata contraer unha enfermidade
non citada nos santos libros ha-
xiográficos, pola que lle cae o
pelo e acaba sendo marxinado
nas filas militares.

Aos seus coarenta anos, cun-
ha folla de servicios chea de notas
e anotacións, de tachaduras e bo-
rróns, regresa á casa e atópaa va-

cía. A súa nai morrera e o seu pai,
só e vello, entregou o que tiña a
un convento e meteuse monxe.

Xoán, sen oficio nin benefi-
cio, arrepentiuse moito do seu
egoísmo, pero agora xa non tiña
remedio. Volveu á poderosa e ri-
ca Castela para tratar de sobrevi-
vir a pesar da soidade e da pena
que sentía, servindo onde boa-
mente o acollían, dando tombos
de aquí para acolá, ata que, final-
mente, se decidiu por ir a Grana-
da como vendedor de libros e es-
tampas.

Como a xente non sabía o
seu apelido, comezou a
chamalo cun apelativo de

hospiciano, e desde entón foi pa-
ra todos Xoán de Deus.

Un día, andando pola cida-
de, entrou a escoitar a un padre
moi famoso, chamado Xoán de
Ávila, e tan impresionado que-
dou coas palabras do santo pre-
dicador, que saíu á rúa berrando
arrepentido dos seus pecados de
outrora e clamando misericor-
dia, de tan arroutada maneira,
que a xente pensou que estaba
tolo e metérono nun manicomio

onde trataron de calmalo a base
de golpes.

Cando saíu do sanatorio,
Xoán procurou o predica-
dor e confesou con el, e

aconsellado por este, vendeu o
pouco que tiña, alugou unha ca-
sa e acolleu nela a todos os po-
bres e diminuídos que cabían
nela. Polas noites, Xoán cargaba
unhas bolsas e saía polas rúas na
procura da caridade dos paisa-
nos para manter a súa obra de
beneficencia ao grito de “Face-
de o ben, irmáns, polo voso
ben”. E en pouco tempo a casa
de acollida de Xoán acada tanta
fama e atrae a tantos necesita-
dos, que se ve obrigado a fundar
unha nova, e logo outras noutras
cidades ata que naceu a Congre-
gación dos Irmáns da Caridade
ou, como tamén se coñece hoxe
en día, dos Hospitalarios de San
Xoán de Deus.

E neste santo retiro granadino,
sen querer ser atendido por unha
viúva rica que se ofreceu a coida-
lo cando caeu enfermo, finou aos
cincuenta e cinco anos de idade,
un oito de marzo de 1550.♦♦

San Xoán de Deus foi un buscavidas

O mundo
é un gran
xogo
XURXO G. LEDO

Se alguén tiña algunha
dúbida de que o mundo
é un xogo e que hai que

saber xogar só ten que
contemplar o que está aconte-
cendo nestes días e a relación
que ten cos últimos 20 anos.

O xogo empeza cunhas
eleccións supostamente
democráticas nas que se
presentan políticos que
compiten entre sí para alcan-
zar o poder; unha vez que hai
un gañador este dirixe e sobre
todo manda e ordena. Sí,
manda e ordena porque non
consulta cos cidadáns, porque
argumenta que está
lexitimado polas urnas e a súa
responsabilidade é gobernar.

Supostamente existen uns
programas referidos a que é o
que se vai facer en diversos
ordes. O argumento continúa-
se coa afirmación de que se a
cidadanía non está contenta
pode mudar o partido nas se-
guintes eleccións. Así cada
catro anos xógase a ver quén
apresenta uns carteis máis
chamativos, cal é o candidato
máis fotoxénico, cal emprega
mellor a retórica ou quen
consigue a maior exaltación
emocional de masas. Isto cós-
tanos a todos uns cartos paga-
dos a traverso de empresas
patrocinadoras, empresas que
como mínimo invirten en
dous partidos con posibilida-
des de gañar e así non perden
nunca.

O que non se conta nas
campañas é quen son esas
empresas financiadoras, non
contan que posición tomarán
no caso dunha guerra, non din
en que consellos de
administración traballan ou
traballaron os seus candidatos,
cal é o patrimonio do mesmo
ou para que departamento es-
tán máis cualificados.

Así podemos ver coma os
ministros poden exercer tanto
en agricultura como en
economía ou en cultura.
Rotan por ministerios según
interese. No fútbol un portei-
ro nunca xogará de dianteiro
e en baloncesto un pívot nun-
ca xogará de base pero en po-
lítica vales para todo.

Esta democracia onde nos
toman por imbéciles dicindo
que tomas decisións porque
votas cada catro anos está
completamente caduca e asi
podemos vernos nunha guerra
cun goberno do PSOE no ano
1991 onde morreron miles de
persoas e seguen a morrer por
un bloqueo inhumano, ou
noutra co PP no ano 2003
chamada preventiva contra un
tirano que foi financiado
polos EE UU para que lle
fixera a guerra a Irán.

E a voz da máquina dixo:
sigan xogando.♦
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Acordeime o outro día do diverti-
do feito, cando Xavier Baltar me
preguntou se sabía onde se ergue-
ra en Madrid un monolito adicado
a Castelao, que neste caso tería
que ser en MadriGaliza. Díxenlle
que me parecía que estaba no par-
que de Breogán, cabo do cruceiro
levantado polo Concello de Ma-
drid, sendo alcalde Enrique Tierno
Galván (coa intermediación do en-
tón alcalde de Boiro, Menuel Velo
e Velo), co gallo da celebración da
I Semana de Galicia en Madrid.

Semana que nunca se volveu a
repetir, e foi organizada por Inés
Canosa, a fada madriña de Sarga-
delos nos Madriles, e catro coñe-
cidos varóns madrigalegos que
hoxen contan vinteun anos máis,
posto que a inauguración do cru-
ceiro, ocorreu durante aquela se-
mana galega do 18 ao 23 de Maio
de 1982, no tamén bautizado ne-
ses días Parque de Breogán, situa-
do a beira da Avenida de Brasilia.

Coido que o menhir erguido
en memoria de Daniel, o
noso, levantouse sen máis

ceremonia; pero recordo moi ben
que concurrín á do cruceiro, alí
colocado anteriormente, por un-
ha circunstancia anedótica que
se me quedou grabada no miolo.
Naquela mañá de calor abrasa-
dor, cando a primavera madrile-
ña finaba, e o sol do verán se
aproximaba con todo seu ardor.

■ A TESTA DO XENERAL . Esta-
ba perto eu do vitalicio presidente
do Centro Galego, o xeneral Lobo
Montero; xa na reserva, vestido de
paisán e descuberto, sen que a uni-
forme gorra de plato poidera res-
gardalo de Febo e castrense e ben
redonda cachola de Don Constan-
tino. Suaba a súa testa a cachón. E
algunha mosca xa se arrichava a li-
bar nela o xugo craneano.

Máis a carón do vello militar
se atopaba coidándoo unha dona
ourensán, a Señora Cid, que era
unha especie de Ninfa Exérea
dos galegos máis encumbrados
de Madrid. Pero que tivera ta-
mén o xesto de abonar a lápida
que recorda no templo da Rúa da
Ballesta que alí casaran Rosalía
de Castro e Manuel Murguía.

Cecais por iso tolereille que,
inesperadamente e sen advertir-
mo, colleu a Cid a miña pucha,
que me cubría tanto no inverno
como no verán, e protexeu con
ela a testa, na reserva, do tenente
xeneral. Daquela as moscas que
bebían nela voaron para o alto do
cruceiro. O vitalicio presidente do
Centro Galego de Madrid quedou
tan pancho, coa boina miña, sen
darse conta siquer da maniobra da
Ninfa Exérea ourensán.

Tiña Lobo Montero certa con-
fianza conmigo, porque se fixera
moi amigo dun parente meu, que
foi soldado de cuota no reximento
de Artilleria do Ferrol no que era
inda tenente o logo xeneral. Xa na
guerra, o capitán Lobo mandou
primeiro unha batería pertencente
a Agrupación Artilleira dirixida a
su vez polo tenente coronel Alar-
cón de Lastra. Un militar andaluz
que, retirado pola Lei de Azaña,
coido que foi diputado da CEDA,
no bienio negro da República.

■ ‘V ESTAL DE LA BUROCRA-
CIA’. Cando acabou a Pluscuanci-
vil, e Franco formou o seu pri-
meiro goberno de posguerra, (ins-
pirado por Dionisio Ridruejo, a
través de Serrano Súñer), nomeou
ministro de Industria e Comercio
a Alarcón de Lastra. E iste desig-
nou a Lobo Montero secretario
xeral do seu departamento minis-
terial. Foi cando escoitei califica-
lo, ao seu xenial e ocurrente cur-
mán Santiago Montero Díaz, de
“vestal de la burocracia”. Non sei
as razóns que tiña o tan irónico
Catedrático para chamarlle así.

Nin nada soupen por el, nin
por outros, da actuación
do bonachón militar de

Mugardos no alzamento da guar-
nición ferrolana contra o réxi-
men vixente. Lobo era parente,
por afinidade, do xeneral Fran-
cisco Franco Salgado-Araujo,
curmán do Generalísimo e prin-
cipal axudante del. Á súa vez
Lobo Montero, namentras foi co-
mandante e tenente coronel,
exerceu a axudantía do xeneral
Franco Salgado. Era, pois, o axu-
dante do axudante do Caudillo.

Coma tal dispoñía dunha ofi-
cina personal no Palacio de
Oriente, onde traballaban unha
ducia de soldados galegos do ba-
tallón de escolta do tirano. Tra-
ballaban de escribintes, sobre to-
do, levando a imensa correspon-
dencia do que viña sendo, dende
o fin da Guerra, presidente do
Centro Galego de Madrid, con
casi todos os alcaldes, nomeados
a dedo, no noso país.

Pois D. Constantino era na-
quil tempo tan centrípeto unha
sorte de ventureiro embaixador
dos municipios galegos ante a oli-
garquía e a burocracia franquis-
tas. Valéndose da súa influencia,
que a proximidade ao poder su-
premo lle facilitaba, e que exercía
coa mesura e cautela dun Monte-

ro Ríos ou dun Bugallal coas es-
trelas na súa bocamanga.

Atendía dise xeito Lobo
Montero a cantas demandas
de obras ou problemas que

lle pregaban os alcaldes da súa te-
rra, conforme ainda co vello siste-
ma caciquil que unhas veces fun-
cionaba e outros non. Poidera así
don Constantino asentar unha po-
sición política propia nas vilas e
cidades en que tivo maior amista-
de cos seus perennes ediles: coma
o de Padrón ¡vintecinco anos de
Pazos!, ou Dapena, o de Betan-
zos, tan amigo de Celestino, o ca-
torce de Osebe e inventor da teo-
ría do empalme.

Pero o xefe artilleiro e virtual
ministro plenipotenciario dos con-
cellos galegos limitábase a disfru-
tar dos convites que eles lle ofre-
cían no verán, nas mellores casas
de comidas das súas respectivas
localidades. Posto que o eterno
presidente do Centro Galego de
Madrid dispoñía dun espléndido
apetito, aberto sempre ás marisca-
das e demáis suculentos frutos da
mar e da terra súa e nosa.

■ MÁXIMA TRIBUNA DA CUL -
TURA GALEGA . Nun anaco do No-
velo galardoado co Premio Ro-
berto Blanco Torres (e recente-
mente publicado pola Universi-
dade de Santiago) escribín eu:

“Tampouco era mala persoa
don Constantino, que en cuestións
literarias galegas adoitaba deixar-
se levar por Ben-Cho-Shey, Her-
mida Balado e Gamallo Fierros,

tres madrigalegos de moito mimo,
que ben mereceron ser académi-
cos de honra e loanza... xa que
non podían ser de número por re-
sidir máis ala do Quereño”.

Dado que durante a longuísi-
ma presidencia do artilleiro, den-
de comandante a xeneral, do
Centro Galego de Madrid, a súa
actividade cultural superou en
moito a calquera das entidades
sociais da Galicia interior, inclui-
da a Real Academia Galega, da
Coruña. Pois conmemorouse ne-
la, coma en ningún sitio, cada un
dos fastos das nosas letras ou ar-
tes que foron sucedéronse nos
inacabábeis anos da tiranía: os
centenarios dos grandes escrito-
res do XIX, os cabodano dos que
ían desaparecendo no XX... E
acudían a falar alí Otero Pedrayo
e demáis persoeiros da galegui-
dade á chamada de Xosé Ramón,
“o maior galeguista de todos os
tempos galeguistas”, do inesque-
cible cronista de Monforte, do
pasmoso erudito decimono de Ri-
badeo. Os tres constantes aseso-
res de don Constantino, aos que
xa adiquei aquí sendos exemplos.

■ OUTRA VEZ , A PUCHA. Na
Gran Perdonanza seguinte a
inauguración daquil cruceiro do
Parque de Breogán, peregrinou a
Compostela a Enxebre Orde da
Vieira para gañar os seus confra-
des o xubileo. Concentrámonos
ante o Obradoiro, no tórrido me-
diodía dunha xornada de tan ex-
cepcional verán. O sol reverbera
o granito das torres de Casas e
Novóa e cai inclemente sobre a
cachola, outra vez destocada, do
xeneral Lobo Montero, que pre-
sidía a peregrinación.

Eaínda que pareza mentira, re-
piteuse a maniobra da señora
Cid que tamén estaba á súa

beira: colleume a pucha e co-
locouna enrriba da distraida testa
de don Constantino. Suaba como
a pedra barroca que rezuma a hu-
medade do inverno nas ardentes
e gloriosas horas do mes de San-
tiago. Así quedoume, por derra-
deira, vegada nos ollos a estam-
pa civil do bonachón xeneral:
coa miña boina no cacumen...
coma se fose un Comisario do
Exército Popular.♦
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Anacos de Borobó

Neuquén:
Teoloxía
fronte a
desolación
FRANCISCO CARBALLO

Na provincia de Neu-
quén (Patagonia)
hai hidrocarburos;

Repsol ten a soberanía na
explotación dos xacigos pe-
trolíferos e exerce o poder
sen restriccións. Mapuches
e inmigrantes loitan contra
o envelenamento propio e
da fauna e flora. Un
territorio en desolación. 

Alí, nesa tristura
ambiental, reuniuse (febrei-
ro do 2003) o XVIII Ssemi-
nario de Formación
teolóxica de Comunidade
de base latinoamericanas.
Acodiron do “Altiplano”
(Perú-Bolivia) e dos países
de Mercosur: l.200
cristiáns nun anticipo da
coresma. 

Pensan eses católicos la-
tinoamericanos que iso é
Igrexa: o conxunto de
comunidades que se refiren
a Xesuscristo, que asumen
a loita contra a pobreza, a
inxustiza, a discriminación.
Sinten comuñón coa Igrexa
universal e nostalxía da
presenza de representantes
de todos os continentes. Le-
van a forza das comunida-
des de onde veñen e
estiman o horizonte do
FSM de Porto Alegre. Son
a Igrexa viva, sempre en
renacemento. 

Algúns dos profesores:
Ronaldo Núñez é un teólo-
go dos bairros marxinados
de Chile; para el vivir cos
marxinados, cos máis mal-
tratados, é vivir en profun-
didade a fe cristiá. 

Xavier Iguiñiz, con 30
anos no “Altiplano”, reafir-
ma a súa loita a prol dos ai-
maras e quechúas, cada día
máis en solidaridade cos
habitantes de Neuquén. Cre
que Arxentina sae do foxo e
busca. Xulián Zini,
coñecido como o cura do
Chamamé, ofrece na súa
predicación de xoglar un
modo de inculturación de
forte arraigo. Delfor
Brizuela, que procede da
“Rioja” arxentina, formado
na escola de Mns. Angenelli
–bispo asasinado pola Dita-
dura– é un firme teólogo
das repercusións políticas
da liberación cristiá. 

Estes teólogos son repre-
sentantes dos colectivos de
inculturación eclesial. Neu-
quén  en Arxentina como
Irimia na Galiza: dous
astros miudos na
constelacións innumerábel
de igrexas locais de presen-
te liberador. Existen, madu-
recen, coordénanse estas
“comunidades de base”, de-
mocráticas, carismáticas,
responsábeis. A coresma in-
vita os cristiáns á reflexión
e a compartir en paz.♦♦

CANTINA
MEXICANA

Rua MartÍn CÓdax
vigo

O exemplo de Constantino Lobo Montero

Lobo Montero foi presidente do Centro Galego de
Madrid durante o franquismo.



AlfozAlfoz
■ ACTOS

ESCONXURO SOLIDARIO
Organizado pola Plataforma
Nunca Máis, o sábado 8 ás
22 h. o bar San Pedro,de
Mor, vaise convertir no esce-
nario desta festa, na que ha-
berá leitura aberta de poesí-
as, manifestos, etc, así como
as actuacións do contacontos
Albano e Gaiteir@s de
Bretoña. Máis información
Lionel 982 558 749.

ArAr teixoteixo
■ TEATRO

MULLERES
O venres 7 Uvegá Teatro
vai representala no Audito-
rio Municipal.

BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

TERTULIAS DO IEM
O Instituto de Estudios Miño-
ranos organiza un ciclo de
tertulias con destacados per-
soeiros da vida cultural gale-
ga. O venres 7 será Bernar-
dino Graña, poeta e narra-
dor, pertencente, cando novo,
ao grupo Brais Pintoe presi-
dente da Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega,quen
vai falar no hotel Bahía-Baio-
nadas 20:30 h. en diante.

■ FESTAS

ARRIBADA
Desta volta, celebrando o 510
aniversario, vai ter lugar do
venres 7 ao domingo 9, na zo-
na histórica. Con este motivo
a sala Marrucho organiza o
concerto do grupo vigués
Moon Crestao sábado 8 con
entrada de balde. O Grupo
Teatras do C.C. de Valadares
realizará varias interpreta-
cións alusivas a este aconteci-
mento polas rúas da vila.

O BarO Barcoco
■ TEATRO

O BICO
DA MULLER ARAÑA
O venres 7 será representa-
da por Balea Branca.

BurBur elaela
■ TEATRO

AS OBRAS COMPLETAS
DE W. SHAKESPEARE
O venres 7 da man de Pro-
duccións Librescena, na
Casa da Cultura.

CabanaCabana
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Ata finais de marzo tere-
mos a oportunidade de
mergullarnos, a través des-
ta mostra fotográfica, no
mundo submariño do noso
país, resultado de 25 anos
de traballo de Xosé Luís
González. De luns a ven-
res, de 16 a 20 horas non
sendo os xoves.

Cambados Cambados 
■ EXPOSICIÓNS

GUILLERMO PEDROSA
Mostra de pintura na galería
Borrón 4,ata o 19 de marzo.

CangasCangas
■ TEATRO

¿QUÉ PASA COAS
DEPENDENTAS...?
O sábado 8 Pífano Teatro
vai representar o seu es-
pectáculo no Auditorio
Municipal.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

ESQUECIDOS PORNOÉ
Este é o título da mostra que
organiza o Museo Nacional
de Ciencias Naturalessobre
animais xa desaparecidos e
que poderemos, ata o venres
14, no Claustro Barroco.

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...).

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe continúa cos seus ciclos
cinematográficos. No adicado
a Adolfo Aristaráin e Federi-
co Luppi, podemos ollar La
Patagonia rebelde(Héctor
Olivera, 1974), este xoves 6
ás 20:15, e o venres 7 ás 18:15;
e Frontera Sur(Gerardo He-
rrero, 1998), o sábado 8 ás
20:45. No adicado á Nouvelle
Vague,a fita La cicatrice inte-
rieure (Philippe Garrel,
1972) o venres 7 ás 20:45; Le
berceau de cristal(Philippe
Garrel, 1976) o sábado ás
18:15. E no adicado a Isabel
Coixet,a película Demasiado
viejo para morir joven(1988),
será proxectada o luns 10 e
martes 11 ás 20:15; e Cosas
que nunca te dije,o mércores
12 ás 20:15. A entrada xeral

costa 1,20 euros; con carné xo-
ve, 0,60; habendo bonos para
10 sesións por 9 euros.

■ CONFERENCIAS

PICASSONOVO
Co gallo desta exposición, a
Fundación Barriéacolle un
ciclo de conferencias nas que
se analizan as etapas do xove
artista. Este xoves 6, Brigitte
Léal, conservadora principal
do Museo Nacional de Arte
Moderno do centro Georges
Pompidou, falará sobre O
Albor da vanguarda. Será ás
20 h. e a entrada é de balde.

■ EXPOSICIÓNS

RE-PINTAR ALTAMIRA
O Museo de Belas Artesalber-
ga esta mostra ata o 6 de abril.

DIEGO CASADO
Mostra de fotografía na galería
Pardo Bazán, ata o luns 10.

MANUEL ROMERO
A sala Wintertheurten nas
súas salas unha mostra da
súa pintura, que poderemos
ollar ata o luns 10.

CARLOS MONTERO
Mostra de ilustracións ata o
luns 10 na galería Arte Imagen.

MANOLO LAGE
As súas obras están sendo
albergadas polo Pazo Mu-
nicipal, ata o 30 de marzo.

ANDRÉSFREIRE
Mostra de pintura na sala Por-
tas Ártabras, ata o martes 11.

CARLOSPÉREZHERRERO
Ata o 29 de marzo o Casino
Atlánticoacolle a súa pintura.

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

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.

PICASSONOVO
A Fundación Barriépresenta
esta mostra, monográfica, por
vez primeira no Estado, sobre

os primeiros anos do artista e
que abranxe desde as súas
criacións en Málaga ata o ano
1906, cando inicia a súa etapa
cubista. Incluirá máis de un
cento de obras da adolescencia
e xuventude e poderase apre-
zar a evolución da súa forma-
cion como pintor, recollendo
momentos estilísticos da súa
carreira como a etapa azul.A
mostra vai facer un especial
fincapé na etapa coruñesa do
artista e presentarase, por vez
primeira, unha selección signi-
ficativa de obras deste perio-
do, que non foi exhibida ata o
momento. Ata o 17 de marzo.
Para máis información visitar
www.fbarrie.org.

■ MÚSICA

VOCES FEMENINAS
SOBRE BRANCO E NEGRO
A Fundación Barrié reúne
neste ciclo diversas voces
femeninas contemporáneas
de texturas e procedencias
diversas, baixo o denomina-
dor común da nudez formal.
Dulce Pontes estará o sába-
do 8 no Pazo da Óperadas

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 vindeiro 17 de marzo re-
mata na Coruña a exposición
adicada aos primeiros anos
do artista malagueño Pablo
Ruiz Picasso. Aínda se pode
desfrutar da mostra que a

Fundación Barrié montou
con obras creadas antes de
1906. Boa oportunidade para
lembrar a mocidade coruñesa
dun dos mellores pintores da
historia.♦

Últimos días de Picasso mozoÚltimos días de Picasso mozo
O O TTrinquerinque

Cataláns incendiarios que viven no
universo de MC5, Panteiras Ne-
gras, contracultura norteamerica-
na, soul do máis forte e o funk
empapado de suor eléctrico, son de
garxe, urxencia punk e hammo-
onds enlouquecidos. Andan a pre-
sentar o seu último traballo, Le
Red Soul Comunnitte,e estarán

en PONTEVEDRA este xoves 6 ás
22:30 no Camawey;naCORUÑA, o
venres 7 ás 22:3o no Mardi Gras;
e en VIGO o sábado 8 ás 23 h. na
sala Nashville.Entradas a 6 euros
á venda en Tipo, Entre Lusco e
Fuscoe Camaweyen Pontevedra;
Noni`se Portobello,na Coruña; e
Elepé e La Columna,en Vigo.♦

TTokyo Sex Destructionokyo Sex Destruction

A trama desta obra transcurre no
Conservatorio Nacional Superior
de Arte Dramático de París en
1940. Sete leccións maxistrais de
Louis Jouvet a Claudia, unha das
súas alumnas, xusto antes de se
exiliar a causa da ocupación nazi.
Yasmina produccións artísticas

vai representala, baixo a dirección
de Josep María Flotats,este xo-
ves 6 ás 20:30 no teatroRosalía de
Castroda CORUÑA; o venres 7 ás
21 h. no Auditorio de Galizade
SANTIAGO ; e o sábado 8 ás 22:30 e
o domingo 9 ás 20:30 no C.C. Cai-
xanovade VIGO.♦♦

París, 1940París, 1940
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☞ GANGS OF NEW
YORK. No Nova York

da guerra civil americana as
bandas rivais compiten entre
si, aínda que dominan os nati-
vos e un personaxe coñecido
como o carniceiro, ata que a
turba enfróntase ao exército
para evitar a leva obrigatoria.

☞ 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
Santiago para coidar da súa
nai, pendente de ingresar nun
psiquiátrico. Das sombras apa-
recerá a pantasma de seu pai
(Luís Tosar). Dirixe Xabier Vi-
llaverde.

☞ 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.♦

CarCar teleirateleira

Esta banda vai tocar en OURENSE o ven-
res 7 ás 22:30 na sala La Burbuja. Esta-
rán en VIGO, na Iguana, o sábado 8 ás
0:30. www.burningmadrid.com. ♦

BurningBurning

O Centro Galego de Artes da Imaxe, na CORUÑA, adica un
ciclo á cinematografía de Adolfo Aristaráin e Federico Luppi.

Rio Bravo
será
representada
por
Chévere, do
venres 7 ao
domingo 9,
no teatro
Rosalía de
Castro da
CORUÑA.

Bernardino
Graña

dá unha
conferencia
en BAIONA

este
venres 7.

Dulce Pontes
cantará este
sábado 8
na CORUÑA.
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21 h. en diante. Máis infor-
mación en www.fbarrie.org.

THE SUNDAY TRUCKERS
Están de xira polo noso país
para presentar o seu último
traballo Custom Shop. O sá-
bado 8 tocarán no Playa Club
xunto con Steve Turner.

■ TEATRO

RIO BRAVO 02
Chéverevai por en escena
esta obra do venres 7 ao do-
mingo 9 ás 20:30 no teatro
Rosalía de Castro.

FAUSTO
Con Emilio Gutierrez Ca-
ba, o martes 11 ás 20 h. no
teatro Rosalía de Castro.

CullerCuller edoedo
■ TEATRO

O MÉDICO Á FORZA
Teatro Galileo representará
esta obra de Molière este xo-
ves 6 e venres 7, dirixida por
Pedro Rubín,no edificio de
servicios múltiples O Burgo.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

NENOS DA GUERRA
Título da mostra de Gerva-
sio Sánchezque podemos
ollar na sala Caixanova. Un
percorrido polo sufrimento
dos máis cativos, tamén dos
adultos, que viviron confli-
tos armados.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉGÓIRIZ
Mostra de fotografía no ca-
fé Sevilla.

OVIDIO ALDEGUNDE
Unha selección da súa foto-
grafía, baixo o título Impares
vai estar, ata o domingo 9, no
C.C. Torrente Ballester.

MARTA CASTRO R.
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.

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

ENTROIDO
Mostra fotográfica ata o ven-
res 7 na Casa da Cultura.

GondomarGondomar
■ TEATRO

AURORARODRÍGUEZ(E
A BONECA DE CARNE)
Roberto Cordovani, gran fi-
gura do teatro brasileiro, estará
no Centro Culturalcon esta
montaxe que recrea a vida des-
ta ferrolá, figura controvertida
que, co asasinato da súa propia
filla, conmoveu á sociedade da
Segunda República. Podere-
mos velo o sábado 8.

OS PATIOS DA MEMORIA
O sábado 8 Teatro do
Morcego vai representala.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

TINO GRANDÍO
As súas obras da colección
Caixa Galicia van ser ex-
postas, ata o 28 de marzo,
na sala de exposicións da
Fundación Caixa Galicia.

GALIZA E A SEGA
Mostra que o Museo Pro-
vincial albergará ata o 28
de marzo.

LUÍS CARUNCHO
As súas pinturas poden ser
olladas na sala Clérigosata
o 25 de marzo.

DIEGO ANTONA
Pinturas no Edificio Mul-
tiusos da Xunta.

ALEJANDRO COSTA
Mostra pictórica na galería
Rua Nova Arte.

SARGADELOS
Os seus fondos poden ser
ollados no Museo Provincial.

CARME OSORIO
Pinturas sobre galgos na
galería Sargadelos.

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.

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.

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

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

MAREA NEGRA,
NUNCA MÁIS
Fotografías dePedro Agre-
lo, Xosé M. Albán, Simón
Balvís, Santy López, Xóse
Marra, Xesús Ponte e J.
Vázquezno Mesón do For-
no (Río Ser 12)

■ MÚSICA

CLAVIJAZZ
Actuación este xoves 6, no
Clavicémbalo,deste cuarteto.
O venres 7 darán un concerto
folc o Pepe Vaamonde Gru-
po.O sábado 8, noite de hip-
hop co DJ Gussa,Mc’s,... o
sábado 15 flamenco da man
de Salva del Real. 

CONCERTO BARROCO
Concerto monográfico adica-
do a Vivaldi, pola Camerata
Quiodi, o mércores 12 ás
20:30 no Círculo das Artes.

■ TEATRO

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

PÉREZALÁEZ
Taller de pintura permanen-
te coa súa obra recente na
galería Santo Antonio.

ANTONIO DURÁN
Os óleos do salmantino van
estar na galería Sargadelos
ata o vindeiro luns 24.

MODA DO DEZA
Mostra de deseño textil,
aberta ata o luns 17 no C.C.
Expolemos.

NedaNeda
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE CASTELAO
Fotobiografía, ata o sábado
8, na Casa das Palmeiras.

OurOur enseense
■ CINEMA

O SECRETO
Fita de Virgine Wagon que
será proxectada este xoves
6 ás 20:30 no Principal.

■ EXPOSICIÓNS

F. PREGO DEOLIVER
O neto do coñecido pintor
ourensán, do mesmo nome,
mostra os seus óleos na Ca-
sa da Xuventude.

CARME CADARSO
A súa mostra A través da

mirada pode ser ollada no
Ateneo estes días.

XAIME QUESADA B.
Mostra pictórica ata o domin-
go 9 no C.C. da Deputación.

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 que
abranxen un percorrido com-
pleto pola traxectoria deste
trascendental artista. Na Au-
la de Cultura Caixanova.

ANATOMÍA DA MENTIRA
Título da mostra que Pablo
Otero ten, ata o 9 de mar-
zo, no C.C. da Deputación.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O venres 7 achegarase ata o
Conservatorio Profesional de
Música ás 20:30 h. para ofre-
cer un concerto baixo a batuta
de Hansjörg Schellenberger.

JET LAG + BURGAS
BEAT ARKESTRA
Estas dúas bandas actuarán
o venres 21 ás 21 h. no Rock
Club.

■ TEATRO

A MORTE E A DONCELA
O sábado 8 da man de Pro-
duccións Librescena.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

HUMOR CRU
A Casa Dopesoacollerá esta
mostra do Museo do Humor
de Feneata o 14 de marzo.

RAMÓN CAAMAÑO
Retratos da Costa da Morte,
imaxes deste vello e recoñe-
cido fotógrafo que podemos
ollar no Mercado Vello. 

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

CEA ESPECTÁCULO
RAVACHOL
O vernes 7 ás 22 h. no hotel
Galicia Palace(avda. de Vi-
go), terá lugar este acto coa
actuación de Los Fabulosos
Cubatas e De Fockink
Brothers e cun baile ameni-
zado por Nando Pereira.O
prezo é de 26 euros e as in-
vitacións poden recollerse
na librería Michelena.

■ CINEMA

YOL (O CAMIÑO)
Esta fita turca-suíza dirixida
por Yilmaz Güney e Serif

Goren poderá ser ollada o
mércores 12 ás 20 h. e ás
22:15 h. no Espacio para a
Arte Caja Madriddentro do
ciclo adicado á muller. Diri-
xida desde unha cadea tur-
ca, segue a ser unha pelícu-
la de actualidade que narra
as vulneracións dos dereitos
humanos en Turquía, onde a
muller leva a peor parte.

■ EXPOSICIÓNS

MUSEOS DEGALICIA ,
A MEMORIA DUN POBO
Mostra que se inaugura este
xoves 6 no edificio Sar-
miento,do Museo de Pon-
tevedra,onde estará ata o
23 de marzo.

I PROMISE NEVER
MAKE ART AGAIN
Este é o título da mostra de
Bichita, nome artístico de
Patricia Iglesias, xove cre-
adora de gran proxección,
formada na facultade de
Belas Artes pontevedresa,
que poderemos ollar no Es-
pacio para Arte de Caja
Madrid (Pr/ Sta. María s/n)
ata o 9 de marzo.

Mª JESÚSREBOREDO
Na sala Teucro poderemos
ver unha mostra do seu tra-
ballo.

■ TEATRO

DOMINGOS DOPRINCIPAL
Clásico programa de teatro
infantil no Principal da
man do Concello, onde as
crianzas, ademáis de espec-
tadores tamén, actuarán co-
mo críticos. O domingo 9 a
compañía asturiana Higié-
nico Papel Teatro vai re-
presentar a obra Frio frio...
para os maiores de 6 anos. 

PP. de . de TTrivesrives
■ EXPOSICIÓNS

LOURDESGARCÍA
As súas fotografías de arte-
sanía estarán, ata o sábado
15, no Centro Comarcal.

PACO ASCÓN
Pinturas sobre o Camiño de
Santiago noCentro Socio-
cultural.

QuirQuir ogaoga
■ EXPOSICIÓNS

NATUREZA VIVA
Fotografías de Xosé Ma-
nuel Carreira que ata o
luns 10 poderán ser olladas
na Casa da Cultura.

RedondelaRedondela
■ TEATRO

O MÉDICO Á FORZA
Teatro Galileo representará
esta obra de Molière o sába-
do 8, unha comedia do me-
llor teatro clásico francés,
dirixida por Pedro Rubín.
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III edición desta arriscada e singular cita do panora-
ma cultural galego. Da man das salas Nasa e Galán,
COMPOSTELA acolle este festival alternativo de tea-
tro música e danza. Este xoves 6 na sala Nasaás 22
h. 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 experimen-
tal [Des]integraçao,que basea o seu traballo en
computadores e electrónica. No teatro Galánvai ter
lugar, do xoves 6 ao sábado 8 ás 22 h., a estrea da
obra Werther (sombra)escrita e dirixida por Rer-
nando Renjifo, escenificada pola compañía madri-
leña La República.O venres 7 ás 22h. e o sábado 8
ás 23 h., estará na NasaNico Baixas coa obra La
guinda: un espectáculo de mans e corazón que ca-
be, literalmente, nos petos dun pantalón xa que amo-
sa o enxeño escénico que se pode despregar só co
uso das mans, sen palabras. Do xoves 13 ao sábado
15 ás 22 h. no teatro Galánactuarán os madrileños
Cambaleo Teatro,coa obra A quien madruga...; e
do 20 ao 22 as 22 h. os barceloneses Titzina Teatro
co espectáculo Folie a Deux (la locura comparti-
da), espectáculo xurdido dun proceso de investiga-
ción con enfermos mentais dun centro psiquiátrico.

O sábado 22 ás 23 h. e o domingo 23 ás 21 h. na sa-
la Nasaos madrileños La Carnicería Teatro repre-
sentarán Compré una pala en ikea para cavar mi
tumba; teatro radical e contemporáneo, crítico e ac-
tivo ata a médula. Remata o venres 28 e sábado 29
de marzo ás 22 h. coa representación, no teatro Ga-
lán, pola compañía Willi Dorner de Viena, dos es-
pectáculos de danza Threesecondse No credits.♦

Festival Festival Alternativa 03Alternativa 03

Nico Baixas.

Andan a presentar o disco Busca-
vidas–estiveron do 1 ao 10 de fe-
breiro por Holanda– e estarán este
xoves 6 en KONSTANZ no Kon-
trast; o venres 7 en MÜNCHEN no
café Kult; o sábado 8 en ULM , en
Betageuze;o martes 11 en KÖLN,
en Gebäude 9; o mércores 12 en
NJIMWEGEN , en Onderbroek; o
xoves 13 en BREMEN, na Frie-
senstr;en BERLIN , o venres 14 na
sala RAW Tempel;o domingo 16
en FREIBURG en KTS tbc;do luns
17 ao xoves 20 andarán pola Suí-
za; e o venres 21 estarán en TÜ-
BINGEN no tbc. Máis información
nos telf. (0034) 666 852 872 ou
(0034) 629 062 937.♦

Jarbanzo NegrJarbanzo Negro na o na Alemaña e SuízaAlemaña e Suíza

(O corpo que fala)é o espectácu-
lo que Roberto Cordovani, gran
figura do teatro brasileiro, levará o

centro cultural de GONDOMAR o
sábado 15; e o sábado 22 a GUI-
MARÃES.♦

Belle OterBelle Oteroo

O médico á forza é a obra que actualmente representa Tea-
tro Galileo. Estarán o xoves 6 e venres 7 en CULLEREDO e o
sábado 8 en REDONDELA.

Pepe
Vaamonde

Grupo
toca o

venres 7 no
Clavicémbalo

de LUGO.
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■ EXPOSICIÓNS

CHELO RIELO
Mostra de pinturas que po-
deremos ollar na Casa da
Torre ata o mércores 12.

SadaSada
■ FESTAS

DA FILLOA
O domingo 9 ás 17 h. no
pavillón de deportes, cele-
brarase a XVIII edición
desta festa gastronómica.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

AKI KAURISMÄKI
O cineclube Compostela, na
semana do 10 ao 14, vai facer
unha retrospectiva da obra do
director finés, cunha proxec-
ción diaria de dúas películas.

HISTORIAS DE AMOR
Ciclo do concello que pode-
mos ollar no teatro Principal
o do que aínda estamos a
tempo de pillar Hana-Bi
(Takeshi Kitano), o xoves
ás 18 h; Salomé (Carlos
Saura), o xoves ás 20:15, o
sábado ás 22:45, e o domin-
go ás 20:15; La fiebre del lo-
co (Andrés Wood), o xoves
ás 22:45; El chacotero sen-
timental(Cristián Galaz), o
venres e o domingo ás 18;
Things you can tell just by
looking at her –Cousas que
diría con só mirala– (Ro-
drigo García), o venres ás
20:15, o sábado ás 18 e o do-
mingo ás 22:45; Xingfu Shi-
guang –Happy times–
(Zhang Yimou), o venres ás
22:45 e o sábado ás 20:15.

■ CONFERENCIAS

MEDIO AMBIENTE E
GLOBALIZACIÓN
Este xoves 6 na aula Sociocul-
tural de Caixa Galiciaás 20 h.

APRENDER
PARA EDUCAR
Técnicas de traballo inte-
lectualvai ser o tema que se
trate o próximo xoves 13 ás
19:30 na Aula Sociocultural
de Caixa Galicia. E o xoves
27 falarase de Educar os
sentimentos, educación do
afecto e a sexualidade.

■ EXPOSICIÓNS 

DESDE O SILENCIO
Obra debuxada de Mario
Granell, que, ata finais de
marzo, pode ser ollada na
Casa da Parra.

NL 2002 
Mostra de arquitectura ho-
landesa que vai estar, ata o
mércores 26, na Casa da
Conga, sede do Colexio de
Arquitectos.

XOAN GUERREIRO
A galería Espacio 48acolle a
súa mostra Os camiños son
nostalxia, composta polas
súas novas creacións, cadros
de pequeno e gran formato,
na maioría óleos, nos que uti-
liza a taboa e a tea como so-
porte. Ata o 28 de marzo.

GRUPOTINTORESCU
O Centro Sociocultural
Fontiñas acolle a mostra
Escultura funcional, ata o
26 de marzo.

CARMEN MUIÑA
As súas fotografías están
colgadas na cafetería Rúa
Nova ata o mércores 19.

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
Ata o 23 de marzo no
CGAC. A obra de Ignacio
Basallo (Ourense 1952) é un
continuo diálogo entre pen-
samento, materia e forma,
nun proceso de transforma-
ción sen fin. Resulta difícil
atopar un artista que trans-
mita dun modo tan natural a
desconfianza ante o apa-
rentemente estábel. O finali-
zado, o que ten presencia fí-
sica firme, pasa a formar
parte do territorio da dúbida.

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

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

OLLADAS CÓMPLICES
O CGAC inicia con esta mos-
tra unha serie que ten á súa
propia colección  como ponto
de partida. O estudo dos fon-
dos permite plantexa historia
en base a un argumento, dan-
do pé á organización de catro
exposicións: Olladas Cómpli-

ces, Agardando unha chama-
da, Pegadas de luze Xogos de
escala,que incluen pezas da
colección da Fundación ARCO

e doutras privadas como a de
Helga de Alvear. Olladas
cómplices,integrada por 19
artistas de diferentes países,
analiza a importancia da vista,
da forma de ollar e, na mostra,
as pezas establecen xogos de
olladas entre elas e co exterior.
Ata o 6 de abril.

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

NIÑOS MUTANTES
Esta banda creada no 1994
convertiuse nun referente
do pop en español; as súas
cancións, con enxeño e so-
lidez, atopan o equilibrio
entre a melodía e a tensión
textual. Presentarán na sala
Nasao seu disco El sol de
invierno acompañados por
Holywater. O xoves 13 das
22 h. en diante.

■ TEATRO

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).

PASEANDO DESDE MS.
ROSALÍAATA MR. PEREIRO
Teatro para crianzas de en-
sino medio, que será repre-
sentada no Yagopola com-
pañía A caricia da serpe,
os días: 12, 13, 19, 20 e 26
ás 11 h. e o 27 ás 11:30.

HANSEL E PONSEL
Bucanero teatrorepresenta-
rá esta obra no Yagoo vin-
deiro xoves 13 e venres 14 ás
20:30; o sábado 15 ás 22:30;
e o domimgo 16 ás 19 h. 

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

CASE UN ANO
CON LEO (E ANTES)
Obras de Renata Otero,
ata o 15 de marzo na galería
Trisquel e Medulio.

LOREM
Óleos, ata o venres 7, na
Área Panorámica.

■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELASII
Da man de Fulano, Men-
gano e Citano o venres 7,
no Auditorio da Área Pano-
rámica.

VVigoigo
■ ACTOS

NOITESVIVAS
O venres 7 haberá no Castro:
ping-pong, xogos e na inter-
net Counter Strike. No local
da A.X. Abertal (Venezuela
3): faino ti mesmo, futbolín,
ping-pong, cartas, xogos de
mesa e acceso a internet. No
C.X.M. Uruguai: cociña in-
ternacional, obradoiro de ins-
trumentos musicais (recicla-
do), self service, acceso a in-
ternet e sala de xogos. No
Berbés: baile actual, torneo

dobre de balonmán e fútbol
sala, musculación e squash.
En Coruxo: acceso a internet,
futbolín e cine. En Teis: vide-
ofórum de xénero e sala mul-
tiusos. O sábado 8 no Castro:
ping-pong, xogos, e na inter-
net: Counter Strike. Na Aber-
tal: obradoiro de malabares,
futbolín, ping-pong, cartas,
xogos de mesa e acceso a in-
ternet. No Uruguai: automa-
quillaxe, self service, acceso
a internet e sala de xogos. En
Coia: cestería, balón xigante
e xogos de rol.

■ CINEMA

OLLADAS DE MULLER
Ciclo en versión orixinal no
que se van proxectar, este
xoves 6 A Pizarra,de Sami-

ra Makhmalbaf (Irán); o
martes 11, Francisca, de
que lado estás,de Eva Ló-
pez Sánchez(España); o
mércores 12, O secreto,de
Virgine Wagon (Francia); o
luns 17, Poniente,de Chus
Gutiérrez (España); o mér-
cores 19, 27 bicos roubados,
de Nana Djorjadze (Geor-
gia); e o luns 24; Suspicious
river, de Lynne Stopkevich
(Canadá). Todas as proxec-
cións ás 20:30, no C.C. Cai-
xanova.

LES AMANTS
DU PONT-NEUF
Fita de Leos Caraxque se
proxectará en versión orixi-
nal no C.C. Caixanova o
vindeiro xoves 13 ás 20:30,
organizado polo COAG.

XORNADAS
DE ORIENTACIÓN E TITORÍA
Organizadas pola AS-PG e pola CIG, es-
tán dirixidas a orientadores e profesora-
do en xeral de cara a dar a coñecer pro-
postas prácticas que se están a levar a ca-
bo nas aulas, materiais e, tamén, para im-
pulsar a reflexión sobre os cambios que
se están a dar no ensino. Enmarcadas
dentro dos cambios lexislativos recentes
que retrotraen o ensino a tempos e mo-
dos que xa se consideraban superados, as
xornadas van analizar, o venres 21 e o
sábado 22, aspectos como: Análise da
orde que regula a atención ao alumnado
con NEE, a titoría na ESO, atención á di-
versidade (a vixencia dos PDC), resolu-
ción de conflictos, representación de ma-
teriais (recursos na rede para a orienta-
ción e titoría); as xornadas rematarán
cunha conferencia sobre a Lei de Calida-
de. A matrícula ten un custo de 12 euros
para os socios da AS-PG ou da CIG, de
20 para estudantes ou parados e de 30
para o resto. Están homologadas por 10
horas e vanse celebrar no IESFontiñas
de Compostela. Máis información en
calquera local da CIG ou na AS-PG.

MULLERES E HOMES ANTE
A EDUCACIÓN
O concello de Pontevedra, en colabora-
ción coa AS-PG e CIG, organiza estas
xornadas dentro do programa de actos
conmemorativos do 8 de marzo. Terán lu-
gar, o venres 14 e o sábado 15, no Pazo da
Culturae poderán participar tanto os pro-
fesionais da educación como calquera
persoa interesada no tema. Vanse abordar
diversos temas, incidindo na procura da
igualdade e en tratar de lograr un ensino
apto para crianzas a través de conferen-
cias e seminarios como: Mafalda non

quere ser top model; Recuperando a me-
moria histórica; Con letra e música de...;
Como integrar a mozos e mozas na clase
de educación física; Alertando da violen-
cia de xénero; Sexualidade e educación;
Pasado e presente das mulleres na ciencia;
Aeducación para a igualdade entre ambos
sexos; A coeducación a través do cine no
ensino. A matrícula é de balde e está soli-
citada a homologación por 10 horas. Máis
información no telf. 986 852 710 ou con-
tactar con pontevedra@as-pg.com.

EFECTOSECONÓMICOS, SOCIAIS
E AMBIENTAIS DA MAREA
NEGRA DO PRESTIGE
Seminario Científico Internacional, orga-
nizado polo Consello da Cultura Galega,
na súa sede de Santiago, e a Asociación
Hispano-Portuguesa de Economía dos
Recursos Naturais e Ambientais para o
venres 7 e sábado 8. A preinscrición pó-
dese realizar no telf. 34 981 569 020 ou
en www.consellodacultura.org/xorna-
das/x2/inscricións.htm. No seminario
participarán Francisco Díaz-Fierros, Pa-
blo Campos Palacín, Richard T. Carson,
Molly MacCammon, Stale Navrud, José
Pérez e Julien Hay, Fraçois Bonniesy e
Pierre rainelli, José López-Linage, Juan
Surís e Dolores Garza, Mª Carme García
Negro, Albino Prada e Mª Xosé Vázquez,
asi como o equipo de investigación da
Asociación de Economía dos Recurso
Naturais e Ambientais.

CERTAME LITERARIO
SUÁREZFERRÍN
O Instituto de Estudios Políticos e So-
ciais convoca a IV edición deste premio
sobre os valores cívicos e morais baixo
o tema Medioambiente en Galicia:
despois do Prestige,para o que se esta-

blece unha categoría A (maiores de 14 e
menores de 18), e unha categoría B (os
que teñen entre 19 e 25 anos). Os galar-
dóns que establecen son de 300 euros
para a categoría A e de 600 para a B. Os
traballos da categoría A terán unha ex-
tensión mínima de 2 folios e máxima de
5, e os da B, un mínimo de 10 e un má-
ximo de 15. Terán que presentarse me-
canografados a dobre espacio e por un-
ha soa cara; en galego ou español. Ha-
berá que enviar 4 copias, sen asinar,
baixo lema e cun sobre fecho onde fi-
gure tamén o lema, no que se han in-
cluír os datos persoais. Os traballos se-
rán remitidos ao Instituto, indicando o
nome do certame, á rúa Juan Flórez
109-113, Local 7, 15005, da Coruña. O
prazo remata o 31 de marzo e a entrega
de premios táer lugar o 14 de abril.

PREMIOS
DON FRANCISCOMAYÁN
A biblioteca do seu nome, en colabora-
ción co concello de Cee, organizan tres
concursos no que pode participar o
alumnado de calquera centro escolar da
comarca con traballos, dentro de cada
modalidade, que fomente o achegamen-
to ao libro e ao hábito da lectura. Os tra-
ballos de calquera modalidade terán que
ser entregados antes do 25 de abril na bi-
blioteca, sen asinar; xunto cun sobre fe-
cho que conteña os datos do autor. Os
premios serán bonos canxeábeis por ma-
terial escolar e libros en calquera das li-
brerías do concello. Todos os traballos
serán orixinais e inéditos e, no caso dos
traballos escritos, terán que ser en gale-
go. No XII concurso literario de Ache-
gamento ao libro,a extensión dos traba-
llos será de dous folios como máximo, e
os premios que se  establecen son nume-

rosos: 32 euros para o 1º ciclo de prima-
ria; 38 para o do 2º ciclo de primaria; 50
para o gañador do 3º ciclo; 60 euros pa-
ra o gañador do 1º ciclo da ESO; e 72 eu-
ros para o gañador do 2º ciclo. Co ob-
xectivo de animar os escolares a experi-
mentar, coa liberdade temática, estilo ou
extensión, como a creación dun texto te-
atral; convocan un premio deAchega-
mento ao teatro;o premio que se esta-
blece é de 90 euros. Para os que prefiren
debuxar, convocan o concurso En busca
do noso II marca-páxinas,onde haberá
que debuxar un marca-páxinas relacio-
nado cun motivo que impulse o achega-
mento ao libro; o premio que se estable-
ce é de 60 euros. Máis información no
concello de Cee ou na biblioteca.

XV PREMIO DE NARRACIÓNS
XUVENÍS RÚA NOVA
Poderán participar todas as crianzas que
non teñan feitos os 18 anos o 2 de abril
de 2003. Extensión mínima de 25 folios
e máxima de 125, mecanografados a do-
bre espacio. Os traballos presentaranse
por quintuplicado. Farase constar: nome,
enderezo e teléfono, e acompañarase da
fotocopia do D.N.I., Libro de Familia ou
documento equivalente. O fallo realiza-
rase o 2 de abril. O prazo remata o 1 de
marzo e hai un 1º premio (1.500 €) e un
accésit para traballos presentados en ga-
lego; e un 1º premio (1.500 €) e un ac-
césit para traballos presentados en caste-
lán. Os catro serán publicados na Colec-
ción Nova 33, que coedita a Fundación
Caixa Galicia e Ir Indo Edicións. Biblio-
teca Nova 33 Tlf: 981 58 44 36. Enviar
a: Biblioteca Nova 33, Rúa Nova 33 - 2º
15705 Santiago. Apdo Correos nº 637,
15780 Santiago,ou en calquera das ofici-
nas de Obras Sociais de Caixa Galicia.♦
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O grupo
Niños

Mutantes
estará, o
vindeiro

xoves 13,
na sala

Nasa de
SANTIAGO,
acompaña-

dos por
Hollywater.

Dobre Xiro
Danza
estará este
venres 7
no CC
Caixanova
de VIGO.
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KULL THE CONQUEROR
Esta fita dirixida por John
Ricolella en 1997 vai poder
ser vista no café Uf (Pracer
19) este xoves 6 ás 21:30 h.
dentro da programación adi-
cada á fantasía e ficción que
nos ofrece o Colectivo Nemo.

■ CONFERENCIAS

DELITOS NAS OPERACIÓNS
FINANCIEIRAS
Por Diego Luzón Peñaes-
te xoves 6 ás 20 h. no C.C.
Caixanova.

ARTE ROMÁNICO
MONTAÑÉS
Séptima edición do semina-
rio adicado a este tema, or-
ganizado polo Concello, os
días 8, 15 e 23 de marzo, no
C.C. Caixanova.

APRENDER A CONVIVIR
Xornadas de educación orga-
nizadas polo Concello, que
terán lugar no C.C. Caixano-
vado martes 11 ao xoves 13.

OS SERVICIOS DE
ATENCIÓN ÁS PERSOAS
O proxecto Asisteorganiza
esta charla no C.C. Caixa-
novao venres 14.

■ DANZA

DE MENINAS… E SOÑOS
A compañía Dobre xiro de
danza vai levar este seu es-
pectáculo ao C.C. Caixano-
va o venres 7.

■ EXPOSICIÓNS

IGNACIO PÉREZ-JOFRE
Ata o 28 de marzo a galería
Bacelos (Progreso 3) vai
acoller esta mostra.

CLAVO-METAL
Presenta a súa colección
Pezas en Prata, ata finais
de marzo no Vauxhall bar
(López de Neira 50).

ANTEPROXECTOS
CASA DA CULTURA
Os presentados ao concurso
do COAG para Meira, van
estar expostos na súa sede
ata o domingo 16.

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

ANDREA COSTAS
Formas de serleva por títu-
lo esta mostra fotográfica,
composta por tres series:
Tempo ao tempo, Incorpora-
dose Composturas,que po-
demos ollar na Fundación
Laxeiro,ata o 30 de marzo.

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 abril 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
ata o 14 de marzo.

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

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

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.

O FEMININO NA
PINTURA GALEGA
Avisión da muller a través da
pintura galega na galería de
arte Saga. Ata o 10 de marzo.

ATLÁNTICA 1980-1986
A transición española trouxo
unha efervescencia creativa
pouco común en todos os ei-
dos da cultura. Galiza non es-
tivo á marxe. No ano 1980
naceu Atlántica,colectivo de
artistas e intelectuais unidos
por unha vontade común de
renovación que logrou que as
súas obras transcederan a ni-
vel internacional. R. Baixe-
ras, I. Basallo, L. Borrajo,
X. Cabanas, C. Corredoira,
A. Datas, M. Facal, J. Frei-
xanes, A. Goyanes, A. Gue-
rra, A. Huete, M. Lamas, A.
Lamazares, F. Leiro, J. Lo-
deiro, F. Mantecón, Q. Mar-
telo, M. Moldes, G. Mon-
roy, A. Patiño, R. Patiño, S.
Rivas, M. Ruibal, M. Vasco
e X. Vázquezson os artistas
representados nesta mostra
que o Museo de Arte Contem-
poránea de Vigo(MARCO)
elexiu para a súa inaugura-
ción. Ata o 30 de marzo.

■ MÚSICA

IGUANA CLUB
O venres 7 van dar un concer-
to no local Los Chicos.O sá-
bado 15 Betagarri. O sábado
22 actuará Model Rockets.O
sábado 28 D.I.O.N.I.S.I.O.S.
E para rematar o programa do
mes dará un concerto Chu-
cho,o sábado 29.

■ TEATRO

FESTIVAL ALTERNATIVO
Ten lugar no Auditorio do
Concello.Trátase de monta-
xes realizadas fóra dos cá-
nones convencionais para
lle dar paso á experimenta-
ción. A compañía catalana
Teatre de l’essenciavai re-
presentar, o venres 7, a obra
In Vitro . O venres 14, Deli-
rium teatro (Tenerife) vai
representar Footin. Remata
o venres 21 coa posta en es-
cena de Genuflexxion, da
man dos vigueses Noescafé-
teatro. Entradas a 5 euros.

III CICLO DE
CONTACONTOS
Organizado pola Aso-
ciación de Veciños Doutor

Fleming (Zamora 80), cele-
brarase as noites dos venres
ás 22:30 h. por 2 euros, es-
tando prevista a actuación
de Carlos Blanco,o día 7;
Cándido Pazó,o 14; Sole-
dad Felloza,o 221; e José
Campanari, o 4 de abril.

VVilaboailaboa
■ ROTEIROS

XORNADA
ORNITOLÓXICA
Observación de aves nas sa-
linas da vila, organizado po-
la OMIX para o sábado 8.

VVilagarilagarcíacía
■ TEATRO

O PRINCIPIÑO
O venres 7 será represntada
por Ningures Produccións
na Casa da Cultura.

VVilalbailalba
■ CINEMA

CINZAS E PÓLVORA
Dirixida por Milcho Man-
chevski,o domingo 9 ás 17 h.
vai ser proxectada no Audito-
rio Municipal. Entrada libre.

■ EXPOSICIÓNS

CARME CABANEIRO
Na Casa da Cultura, pode-
remos ver unha mostra de

debuxos artísticos  desta
mestra afeccionada á arte,ata
o 21 de marzo.

■ MÚSICA

MÚSICAS DA CHAIRA
Zuncurrundullo, a banda
de gaitas de Castroverde,
vai dar un concerto o sába-
do 8 ás 21 h. no Auditorio
Municipal ás 21 h., dentro
deste ciclo. O sábado 15 ás
21 h. será a quenda do gru-
po vilalbés Pandereteiras
de Andradee da Escola de
Baile da APA do CEIPAn-
tonio Ínsua Bermúdez.

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 A inglesa e o
duque (Eric Rohmer) que
vai ser proxectada este xoves
6 e narra a historia dunha bela
aristrócrata inglesa, que vive
na Francia da Revolución, e a
súa tempestuosa relación co
Duque de Orleáns. O venres 7
e sábado 8 poderemos ver Pa-
ra a miña irmá (Catherine
Breillat) na que o  mundo é
visto desde a perspectiva de
Anaïs, unha nena de 12 anos.
R, Xmas-Nosso Natal,de
Abel Ferrara, o domingo 9 e
luns 10. O martes 11 e mérco-
res 12 será proxectada O Es-
tádio de Wimbledon,de Mat-
hieu Amalric. O xoves 13,
Almas Fortes,de Raul Ruiz.
Remata o venres 14 con Lon-
gue,de André Téchiné.En-
tradas a 3 euros para estudan-
tes e de 4,5 para o resto.As
proxeccións son ás 21:45 h.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

DINOSSÁURIOS
Organizado polo Museu

de História Natural, a Fa-
culdade de Belas Artes e a
Reitoria da Universidade,
é unha mostra de modelos
robotizados, sobre hábitos
de vida e adaptacións ao
meio destes animais. Un
conxunto de 18 modelos,
case todos agrupados en
escenas e elaborados de
acordo con as maís recen-
tes informacións, acompa-
ñados por unha exposición
de fóseis de dinosaurios
carnívoros. No Museu Na-
cional de História Natural
(Rúa da Escola Politécni-
ca 58) ata o 18 de maio.
Máis información en
www.mnhn.ul.pt.

TTorrorr ejónejón
de de ArdozArdoz
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Matarile Teatro presenta
este espectáculo, un dos 6 fi-
nalistas do VI Certamen Na-
cional de Teatro para Direc-
toras de Escena, dirixido e
creado por Ana Vallés. Na
obra fálase continuamente da
morte, pero cunha ironía que
ratifica as ganas de vivir e a
necesidade de ser queridos,
co obxectivo de rirmos das
nosas miserias. O domingo
16 no teatro J.Mª Rodero.♦

NUNCA MÁIS EUROPA
www.nuncamais-europa.org

A Plataforma Nunca Máis xa está organi-
zada no resto do continente e conta cunha
páxina electrónica dispoñíbel en inglés,
francés, español e pronto en galego. Na
mesma atópanse datos sobre a misión da
plataforma, actividades, posibilidade de fa-
cer donativos, opinións, enlaces, opción a
asinar o manifesto da organización, infor-
mación sobre as manifestacións que se ce-
lebran en distintos lugares de Europa, etc.♦

AA RedeRede
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■ Aquí tes un amigo de 28 anos que
desexa chegar a ti, muller leal, sincei-
ra, sensíbel, e disposta a compartir
unha boa amizade. Se tamén aprezas
a literatura, cine, música, entón temos
moitas razóns para sorrir. Xosé, carri-
za1@latinmail.com

■ 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 fi-
caria obrigado de receber informaçom de
lugares onde actuar. Para contactos e
contrataçom: meninhosdarua@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): Asesoramento
no campo das TIC. Deseño de páxi-
nas electrónicas. Asesoramento in-
formático. inferninho@galizalivre.org.

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

■ Se eres un apaixoado pola informá-
tica de balde e en galego visita a páxi-
na http://www.all4you.dk/Freeware-
World/links.php. Aceptamos todo tipo de
suxestións e colaboracións. ¡Temos
máis de medio cento de programas tra-
ducidos á nosa lingua!♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Para axudar a que os nosos instru-
mentos tradicionais segan vivos e
esas gaitas e pecursión foráneas,
que comezaron en Ourense e xa
chegaron a Madrid, deixen de tocar
o nabo, a Xuntanza de Galegos en
Alcobendasorganiza o II Encontro
de Gaiteiros Tradicionais Galegos
(gaita tradicional e percusión de
coiro). Celebrarase o sábado 8 de

marzo a partir das 16 horas na Pra-
za da Artesanía de Alcobendas,
coincidindo co V Festa do Polbo á
Feira e a II do Mexilón.Invitamos
a todos os músicos tradicionais a
participar neste acto, onde non fal-
tará empanada e mollaremos a gor-
xa con viño da nosa terra. Máis in-
formación no telf. 916 515 646 a
partir das 7 do serán.♦

Xuntanza de galegos en Xuntanza de galegos en AlcobendasAlcobendas

Carlos
Blanco

andará aos
contos, o

venres 7, no
local da

A VV
D. Fleming

de VIGO.

Visións:
fotografías
de Manuel
Sendón, do
que ollamos
unha,
Suárez
Canal, e
Vítor
Vaqueiro,
sobre a
construción
do Campus
Universitario
vigués, que
podemos
ollar
na Casa
das Artes.



MAR BARROS
Vénse de celebrar uns dos mo-
mentos máis importantes do
entroido pontevedrés a presen-
tación en público do loro Ra-
vachol, este ano construído po-
la súa asociación.  ¿Como foi o
proceso?

Por primeira vez o Ravachol
non o elaborou quen o viña fa-
cendo sempre, senón os mem-
bros da Franca Irmandade. Des-
pois de que o carpinteiro fixese
a base de madeira do loro, em-
pezamos a enchelo de arame,
lascas de palla, plumas e teas. É
importante escoller ben os ma-
teriais porque non se poden uti-
lizar aqueles que ao queimar
desprendan fume negro. Tarda-
mos tres semanas en rematalo
pero quedou ben.

Este ano cúmprense vinte
anos da recuperación da cele-
bración do entroido na rúa, e
un dos símbolos é o loro Ra-
vachol ¿Por que en Ponteve-
dra en vez da sardiña se ente-
rra un loro?

A principios do século vinte
un dos locais máis populares de
Pontevedra era a botica da Pere-
grina de don Perfecto Feixoó. E
tiña un loro moi particular que
trouxera dun cuartel e que o avi-
saba da xente que entraba no lo-
cal. Se vía que estaba ben vesti-
da o loro berraba “Perfecto, Per-
fecto, damas na tenda” ou “caba-
leiros na tenda”. Pero se a seño-
ra tiña demasiado maquillaxe ou
vestía de xeito esaxerado, bra-
maba “don Perfecto, putas”. Era
irreverente e maleducado. Mo-
rreu un luns de Entroido e o seu
enterro na Peregrina foi multitu-
dinario. A partir de aí comezouse
a enterrar o loro.

O enterro do Ravachol é
unha celebración recuperada,
na que non faltan curas, bispos
e o responso correspondente.

Tamén ten a súa gracia que un
loro co nome dun anarquista
francés teña esta despedida.

Tena, pero cada ano reúnese
máis xente o venres de Entroido
para darlle o último adeus e pa-
ra acompañalo na procesión
mortuoria que remata na Ferre-
ría coa lectura do responso e a
súa queima. As rúas da zona ve-
lla énchense de viúvas que cho-
ran a morte do moneco, todas
vestidas de negro, aínda que
nos gustaría que se coidasen un
pouco máis os disfraces e que a
xente acudise vestida de época
para que o enterro do Ravachol
fose máis lucido.

En cada edición o loro esco-
lle unha vestimenta. Este ano o
ravachol tamén quixo ser vo-
luntario.

Pareceunos axeitado facer
unha pequena homenaxe aos
centos de persoas que participa-
ron na limpeza do chapapote,
por iso o loro leva o caracterís-
tico traxe branco. No acto do
luns de carnaval, onde vestimos
publicamente o moneco, o dis-
curso que pronunciei foi burla
da xestión do Prestige.Dixemos
que o loro viña de Carnota e que
levaba no caldeiro pequenos fií-
ños de plastilina. Algunha xente
sorprendeuse polo feito de que o
loro levase unha pegatina de
Nunca Máisno traxe de volun-
tario. O concello de Pontevedra
non intervén na elección da ves-
timenta. Simplemente encarga o
moneco e corre cos gastos. O
traxe e o discurso é cousa de
Franca Irmandade.

O Entroido deste ano pre-
sentou algunhas particularida-
des, ¿cales foron?

Por primeira vez, para o
luns, día de presentación en
pluma do moneco, creouse un-
ha réplica da botica na rúa,
adornada con tarros antigos
prestados por un farmacéutico,
e na porta, catro ou cinco per-
soas vestidas de época. Outro
dos actos novidosos foi a expo-
sición no Pazo de Mugártegui
dos traxes que se lle quitan ao
Ravachol antes de que arda na
Ferrería. 

O loro  é un  símbolo de
irreverencia e ironía, conside-
ra que o carnaval mantén este
ton mordaz?

Coido que si. De non ser así
non sería Entroido.♦

Nº 1.072
Do 6 ao 12
de marzo
de 2003 Sadam é un mentireiro,

pero resulta un apren-
diz a carón dos EE UU

que naceron incumprindo
todos os tratados cos indios
e logo cos mexicanos, que
inventaron o do Maine, que

tiveron en Nixon un troleiro
compulsivo e que, máis tar-
de, escolleron de presidente
a un actor (Reagan), é dicir
un profesional do finximen-
to. E ¿que dicir de Bush que,
un día promete un Estado

palestino e outro día todo o
contrario? Un presidente
que gañou gracias a un calo-
te electoral en Florida. Ade-
mais, xa o di o adaxio: a
verdade é a primeira vítima
de todas as guerras.♦
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Excomuñón
XOSÉ A. GACIÑO

Os meus coñece-
mentos teolóxicos
son moi limitados

e hai tempo que perdín a
familiaridade coa casuís-
tica moral que manexan
os xerarcas burócratas da
Igrexa Católica. (En reali-
dade, da mensaxe evanxé-
lica, tan manipulada e
reinventada ao longo da
historia, quédome, non sei
se como coartada persoal,
coa chamada “parábola
dos ateus”, na que Xesús
só recoñece como verda-
deiramente xustos aos que
axudan aos seus seme-
llantes necesitados: fa-
mentos, sedentos, foras-
teiros, espidos, enfermos
e encadeados).

Por iso, xa non sei se é
máis grave (máis pecado
mortal) interrumpir un
proxecto de ser humano,
produto dunha violación a
unha nena de nove anos,
ou matar a milleiros de
persoas na súa plena con-
dición de seres humanos
como consecuencia dunha
guerra que se emprende
por se acaso, sen probas
contundentes da perigosi-
dade dun inimigo que leva
doce anos sometido a em-
bargo económico, vixiado
constantemente e bombar-
deado de cando en vez.

O caso é que, cando as
organizacións de defensa
da muller conseguiron en
Nicaragua que se poidese
interrumpir o embarazo
da nena violada, filla de
campesiños pobres , os
xerarcas católicos nicara-
guanos reaccionaron coa
excomunión automática
dos pais da criatura e de
cantos católicos poideron
colaborar en que o aborto
fose posíbel, ademáis de
esixir ás autoridades (o
brazo secular, que se dicía
nos tempos da Inquisi-
ción) un castigo implacá-
bel para todos eles, católi-
cos ou non.

Pola contra, e aínda
que o máximo dirixente
da Igrexa Católica mantén
unha postura firme contra
a guerra que prepara Esta-
dos Unidos para invadir
Iraq, a contundencia neste
asunto non chegou ao ni-
vel de ameazar coa exco-
muñón aos gobernantes
católicos, se finalmente
van ao combate.

Pode que os  especia-
listas en Dereito Canónico
teñan explicacións con-
vincentes, e xuridicamen-
te fundamentadas, para
xustificar estas diferencias
de sensibilidade. (En reali-
dade, un está curado des-
tes espantos, que só de-
mostran as hipocresías dos
que exercen deste tipo de
poder. Pero síntoo por tan-
tos católicos de boa vonta-
de e pensamento libre, que
seguen a sorprenderme
pola súa fidelidade a unha
superestrutura dominante
tan alonxada das súas acti-
tudes solidarias).♦
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Amigo Medo
Xavier López Rodríguez

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

A NOSA TERRA

María Simal, construtora do loro pontevedrés
‘Ravachol, este ano foi ao chapapote’




