
A RÚA NON SUBSTITÚE OS PARLAMENTOS
nin as urnas pero tampouco os caneos de Bush ou
Aznar respecto á legalidade internacional poden ser
máis válidos que a lexitimidade das Nacións Unidas
ou o dereito á vida. O vindeiro 15 de marzo, o mun-
do enteiro volverá tomar as cidades, burlarse dos
principios de que as avenidas son para os coches e
berrar a pulmón enteiro contra a guerra. Non será
unha manifestación de compromiso, senón un ur-
xente chamado da sociedade civil aos seus gober-
nantes, unha batalla máis do pulso que unha gran
parte dos pobos do mundo están a botarlle, co apoio
de estados como Francia, Alemaña, a China ou Ru-
sia, contra a “guerra xusta” dos EE UU no Irak. Os
que tomen a decisión de protestar xa saberán que a
súa decisión terá consecuencias pragmáticas de al-
cance mundial. Arestora o goberno de Washington

remoe a decisión de se lanzar á guerra sen consultar
a ONU, incapaz de convencer a maioría do Conse-
llo de Seguridade das súas teses, e incluso os beli-
cistas como Blair saben que esa decisión pode dei-
xar moitos esqueletes no camiño. ¿Seguiriamos
pensando que a guerra é evitábel sen a mobilización
do 15 de febreiro? O proxecto inicial do xeneral
Frank –encargado das operacións no Irak– tiña co-
mo data de inicio o 16 de febreiro. Agora, incluso o
Pentágono fala de atrasalo ata abril. Quizais só este-
amos a darlles osíxeno aos iraquís durante uns pou-
cos meses antes de que estouren as bombas. Quizais
ningún berro silencie a engranaxe bélica que preci-
sa porse en marcha xa para non se oxidar. Pero moi-
tos millóns de gorxas en todo o mundo puxan para
que ningunha das bombas leve no lombo nin o seu
nome nin a súa conciencia.♦
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O molusco foráneo pesca en
mercado revolto. Os mercados
tradicionais da ameixa e croque
galego quedaron desabastecidos
polo peche da pesca tras o nau-
fraxio do Prestige e de contado
substituíronos moluscos proce-
dentes de Francia e Italia –sobre
todo ameixas e croque porque
mexillón non faltou– debido
máis ao bo prezo que á calidade. 

“Aínda que a ameixa galega é
moito máis apreciada, no marisco
moitas veces o fundamental é o
prezo, e a francesa ou a italiana é
máis barata ca nosa”, explica Ma-
nuel García, secretario da Aso-
ciación Galega de Empresarios
Depuradores de Moluscos, AGA-
DE, entidade que agrupa ás coren-
ta empresas que operan no sector
en Galiza e que facturan en total
180 millóns de euros ao ano.

Durante a campaña do Nadal
todo o marisco que se vendeu nos
mercados tradicionais galegos
–tanto dentro do país como na Pe-
nínsula Ibérica– procedía de fóra
agás no caso dos parques de culti-
vo privados, como son as bateas
de mexillón ou as cetarias de crus-
táceos. Nin unhas nin outras esta-
ban afectadas pola orde de peche. 

O perigo neste caso é que
queden co mercado as comercia-
lizadoras de Italia e Francia, por-
que traían productos de fóra e
continuarían a traelo no caso que
seguir a controlar o mercado. 

As empresas comercializado-
ras galegas tamén tiveron que ad-
quirir marisco fóra de Galiza pa-
ra facer fronte aos seus pedimen-
tos, pero foi unha situación con-
xuntural que mudará en canto se
normalice a extracción de maris-
co. Manuel García, de AGADE,
indicou que “as adquisicións fo-
ron a uns prezos inferiores aos do
marisco galego, aínda que se
compensou en parte polo custe
do transporte, que foi superior”.

Segundo AGADE, os operado-
res franceses e italianos coparon os

mercados de Madrid e Barcelona,
que son as principais vías de venda
da pesca e o marisco galegos.

AGADE estima que se perdeu
un 30% do mercado de marisco.
Ademais, informa de que baixou o
consumo de forma relativamente
alta. “A recuperación do mercado
vai ser difícil, as mariscadoras non
poden pedirlles ás depuradoras
que carguen coa súa recuperación,

todos teremos que esforzarnos”,
indicou Manuel García, de AGADE.

Un problema distinto ao que se
enfrontan os moluscos bivalvos co-
mo a ameixa é a caída dos prezos
inducida pola entrada masiva de
materia prima italiana. A situación
é tal que en lugares como Camba-
dos tomaron a decisión de paralizar
a actividade á espera dunha paulati-
na recuperación dos prezos.

Mellor a pesca

Na pesca, a situación non é tan
dramática. O feito de que boa par-
te do mercado que posúen as em-
presas galegas sexa de peixe de al-
tura, permite rebaixar a incidencia
da crise provocada polo Prestige,
aínda que tamén hai outros facto-
res que favorecen a este sector.

Como o vertido do fuel non

afectou a caladoiros importantes
como Grand Sole ou Namibia, o
groso dos comercializadores de
pesca non deixaron de fornecer
de mercancía aos seus clientes.
Das cincuenta mil toneladas de
productos do mar que se descar-
gan anualmente en Vigo –este
porto representa a metade do total
da demanda de todo o Estado–, a
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¡NUNCA M IS!

O mercado do marisco máis afectado que o da pesca

Invasión de moluscos foráneos mentres
descende a venda do peixe de baixura

H. VIXANDE - A. EIRÉ - R. VALVERDE - P. BERGANTIÑOS

O mercado do marisco galego está máis en perigo que o da pesca debido á invasión dos moluscos italianos e
franceses. O de peixe de baixura non corre o mesmo risco porque a súa calidade é moi superior ao de fóra.

O marisqueo a pé foi o máis afectado pola perda de mercados.                                                                                                                Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



pesca fresca significa un 10%,
xusto a porcentaxe do total que se
deixou de descargar nese porto
durante os últimos tres meses.

A Asociación de Comerciali-
zadores de Pescado de Vigo,
ACOPEVI, recoñeceu que se im-
portou peixe durante a crise. A
razón esgrimida, explicou a xefa
de Administración desta entida-
de, Claudia Lecich, era a “necesi-
dade conservar a clientela, que é
moi difícil de recuperar se se per-
de”. Lecich recoñeceu que “coa
importación incórrese en maiores
custes, porque hai que engadir o
transporte, pero non nos queda
máis remedio que asumilo”.

ACOPEVI asegurou que o
mantemento dos mercados de
peixe de baixura recaeu exclusi-
vamente sobre os comercializa-
dores, pero esta asociación ta-
mén o fixo por interese mercan-
til das propias asociadas.

Un factor que operou a prol do
peixe galego foi que na campaña
de Nadal diminúe a demanda de
peixe fresco de litoral para despra-
zarse a especies de maior prezo
como o peixe sapo ou a robaliza.
“De todas formas, continuou a de-
manda en Portugal e continuamos
provendo as mesmas especies con
procedencias distintas”, explicou
Claudia Lecich, de ACOPEVI.

Agora que comeza a restable-
cerse a pesca de litoral, ACOPEVI

confía na recuperación do mer-
cado debido “á calidade e presti-
xio do peixe galego, iso suporá
rebaixar os custes que tiñamos
polo transporte dos productos
importados”.

Na pesca hai unha diferencia
entre os consumidores galegos e
os de fóra. “Os galegos distinguen
entre peixe de baixura e o de altu-
ra, para os dos casteláns, non hai
diferencias, non distinguen un do
outro”, explicou Claudia Lecich
ao dar conta da percepción que
pode haber fóra do país en canto
ao fornecemento do mercado. Así,
alén do Padornelo, non tiveron a
mesma sensación de desabastece-
mento que puido darse aquí.

Outro aspecto que resalta
Claudia Lecich é que destas non
se produciu o mesmo fenómeno
das vacas tolas. “Daquela moita
xente deixou de consumir carne,
calquera tipo de carne, non impor-
taba que fose de porco, por exem-
plo; agora non, a demanda de pei-
xe non baixou, por iso tivemos
que importar, sobre todo sardiña e
xurelo, que eran as especies de
baixura de maior demanda tanto
aquí como en Portugal, o mercado
doméstico”, explica a directora de
Administración de ACOPEVI. De
todos xeitos, Lecich precisa que a
importación de sardiña e xurelo
non vai supor a perda de mercado
destes peixes azuis porque os de
procedencia galega teñen moi boa
calidade e os consumidores sábe-
no. Así que, en canto se recuperen
as capturas, nos mercados haberá
sardiña galega.

Desabastecemento da conserva

Na conserva o impacto inicial xa
está recuperado, pero a Asociación
Nacional de Fabricantes de Con-
servas, ANFACO, considera que é
demasiado cedo para realizar unha
estimación das perdas sufridas.

“O Prestige
trouxo consecuen-
cias, como a falta
de materias pri-
mas, unha peque-
na perda de cota
de mercado, des-
prestixio da con-
serva galega e pa-
ralizacións tempo-
rais e parciais da
actividade”, expli-
cou Aquilino Pé-
rez, adxunto á Se-
cretaría Xeral de
ANFACO.

Aínda que a
conserva galega
tivo problemas de
desabastecemento
de materia prima,
non recorreu á im-
portación de pro-
ductos de fóra, ex-
plicou Aquilino
Pérez, “porque o
producto galego é
de calidade e ante
o mercado había
que manter os ni-
veis de calidade
que xa ofrecía-
mos”. O que fixe-
ron as conservei-
ras foi desatender
pedimentos que
estaban cursados.

A falta de ma-
teria prima pro-
vocou que algun-
has conserveiras
tivesen que para-
lizar algunhas li-
ñas de actividade
para centrarse
noutras nas que,
como o atún, non había proble-
mas de desabastecemento. Al-
gunhas conserveiras máis peque-
nas e altamente dependentes dun
tipo de materia prima como a
ameixa ademais tiveron que rea-
lizar paralizacións temporais.

ANFACO confir-
mou que nalgúns
casos houbo re-
gulacións tempo-
rais de emprego.

Respecto á
perda de cota de
mercado, esta é
unha circunstan-
cia que non preo-
cupa en exceso
aos conserveiros,
conscientes de
que teñen un
“producto de cali-
dade recoñecida e
superior ao dou-
tras conservas”.
Ademais, indicou
Aquilino Pérez,
“nas campañas de
promoción do
peixe galego que
realiza a Admi-
nistración para re-
cuperar o merca-
do, sempre solici-
tamos que se in-
clúa a conserva
como un producto
do mar máis”.

ANFACO agar-
da ao transcurso
do tempo para
avaliar a intensi-
dade coa que a
crise afectou ao
sector. “Algun-
has empresas xa
calcularon o seu
lucro cesante du-
rante a crise do
Prestige, pero
como organiza-
ción estimamos
que é demasiado

prematuro dar cifras, haberá
que agardar aos resultados des-
te ano e do próximo para coñe-
cer con certeza cómo afectou a
marea negra á conserva”, dixo o
adxunto á Secretaria Xeral de
ANFACO.♦
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Vén da páxina anterior

O mercado do mexillón, ao ser de parques privados, non estivo desabastecido.

O Ministerio de Agricultura e
Pesca e as consellerías de Pes-
ca de Galiza, Asturias, Canta-
bria e o País Vasco acordaron
o levantamento da veda nas
augas exteriores agás na Costa
da Morte a partir do luns deza-
sete de marzo. A medida xa se
atopou con críticas por parte
dos mariñeiros.

O levantamento da veda
decidiuse sen consultar o sec-
tor e significará un alivio para
as arcas da Administración,
gravemente tocadas despois
de ter que manter unha sub-
vención aos mariñeiros afec-
tados pola orde de paraliza-
ción da actividade pesqueira
aprobada con motivo do nau-
fraxio do Prestige.

En tanto a decisión non se
consensuou co sector, xa se es-
coitaron as primeiras reticen-
cias e críticas. Ao tempo que
criticou a unilateralidade na
decisión, o patrón maior da
Confraría da Coruña, Torcuato
Teixeira, recla-
mou que se po-
ñan encol da
mesa os estudios
que avalen o fin
da veda. No
mesmo sentido
manifestouse o
deputado do
BNG Bieito Lo-
beira, que de-
nuncia que a de-
cisión é “preci-
pitada” e que
responde á nece-
sidade de “afo-
rrar cartos” ao deixar de pagar-
se as axudas aos mariñeiros.

Mesmo sectores do contor-
no do PP, como o presidente da
Federación de Confrarías da
Coruña, Evaristo Lareo, sumá-
ronse aos reticentes. Neste ca-
so Lareo manifestou a súa pre-
ocupación pola delimitación
das augas afectadas pola aber-

tura da veda, xa que está ex-
cluída a Costa da Morte. “Su-
poño que abranguerá de Mon-
te Louro ás Sisargas, ¿non?”,
dixo o presidente da Federa-
ción Provincial.

A medida non afecta ás Rí-
as Baixas, onde xa estaba au-
torizada a pesca, nin ao con-
torno do Parque Nacional das
Illas Atlánticas, moi afectado
pola marea negra, nin á arte do
cerco, aínda que está previsto
que en poucas semanas tamén
se poda empregar. Aínda que
non hai informes públicos que
avalen a decisión de Pesca, en
principio a abertura da veda
suporá a paulatina recupera-
ción das capturas e a recon-
quista dos mercados perdidos
nos últimos tres meses.

Respecto ao marisqueo, en
todas as Rías Altas ata A Coru-
ña e en toda a Estaca de Bares
continúa a prohibición da re-
collida de marisco. O mesmo
acontece con todo o litoral ao

sur da Ría de Vi-
go, entre Baiona
e A Guarda, on-
de segue inte-
rrompida a auto-
rización para es-
ta actividade. 

No resto das
Rías Baixas, aín-
da que está auto-
rizado o maris-
queo, a situación
da actividade é
tan precaria que
a Federación de
Confrarías de

Pontevedra solicitou da Con-
sellería de Pesca que se mante-
ñan durante quince días máis
as axudas ao marisqueo a pé e
a flote.

Segundo estimacións ofi-
ciais, a anunciada abertura da
veda afecta a 368 embarca-
cións e a uns cinco mil mari-
ñeiros.♦

¡NUNCA M IS!

Permitiralle á Administración aforrar
nos salarios dos mariñeiros afectados

Aberta a pesca
nas augas exteriores

As Confrarías
solicitaron
da Consellería de
Pesca os informes
que avalen
o levantamento
da veda

A flota non poderá pescar na Costa da Morte.

‘Aínda que
a ameixa galega
é máis apreciada,
no marisco moitas
veces o fundamental
é o prezo’
MANUEL GARCÍA, AGADE

‘Durante a crise
importouse peixe
para conservar a
clientela’
CLAUDIA LECICH, ACOPEVI

‘Na conserva
desatendemos
pedimentos
para non rebaixar
a calidade do que
vendiamos’
AQUILINO PÉREZ, ANFACO
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A Cascos e ao Goberno central
fállanlle as agarradeiras científi-
cas para xustificar o alonxa-
mento e remolque do barco. Pri-
meiramente foron capitáns de
petroleiros, mari-
ños, asociacións
p r o f e s i o n a i s ,
profesores, os
que cuestionaron
a decisión. 

O Ministerio
de Fomento re-
mitíase invaria-
belmente aos ex-
pertos consulta-
dos. Un deles era
Xosé Manuel
Martínez Maián,
profesor da Es-
cola de Náutica
da Universidade
da Coruña. Os
seus informes fo-
ron presentados por Fomento
ante o xuiz de Corcubión para
sustentar os seus actos. Agora
Maián ven de correxir o uso que
Fomento realizou da súa opi-
nión e asegura que “ningún ma-

riño mandaría un barco danado
a alta mar, porque alí non se
arranxa nada”. 

Maián afirma ademáis que “se
vía claro que o que querían era

alonxar o barco,
por iso non me
preguntaron sobre
a posibilidade dun
transvase en au-
gas abrigadas”. O
profesor coruñés
sostén que el só
desaconsellou o
transvase do fuel
baixo as condi-
cións que lle pin-
taron, temporal e
barco sobrecala-
do. Sostén, pola
contra, que o
transvase en au-
gas tranquilas ou
directamente á re-

finaría da Coruña sí era posíbel. 
“Unicamente desaconsellei

a operación nesas condicións de
mar e vento e nesas coordena-
das xeográficas”, afirma Maián.
Tamén sostén o experto consul-

tado por Fomento que o minis-
terio unicamente lle pediu un
informe por escrito “cando o
petroleiro xa estaba afundido”.

O xulgado de Corcubión
continúa coas pescudas que po-
den levar non só a imputar di-
rectamente a casa armadora po-

lo mal estado do barco, senón
tamén o Goberno español, por
tomar decisións que foron pre-
suntamente as que levaron ao
afundimento do Prestige. De ser
así, será o Estado o que teña que
facer fronte aos maiores custes
da catástrofe, debendo indenni-

zar incluso aos mariscadores e
pescadores bretóns que conside-
ran nas suas querelas ao gober-
no Aznar como directamente
responsábel da marea negra. IU
presentou tamén unha querela
contra á cúpula de Fomento que
alonxou o Prestige.♦

A Fomento fállanlle os apoios técnicos

¿Quen defendeu o alonxamento do Prestige?

¡NUNCA M IS!

O ministro Álvarez Cascos decidiu enviar o Prestige ao
“quinto pino”. Así quedaba solucionado o problema. Foi a
decisión máis cuestionada do Goberno central e a que se de-
nuncia como desencadeante do desastre posterior. Todo o PP de-
cidiu defender a decisión, co argumento da existencia de infor-
mes técnicos. Doutro xeito, o Goberno español sería o responsá-
bel subsidiario da catástrofe. Pero agora estes informes fallan.

O barco estivo navegando mar adentro seis días antes de afundir.

Agora Maián ven
de correxir o uso
que Fomento
realizou da súa
opinión e asegura
que “ningún mariño
mandaría un barco
danado a alta mar”

O Goberno central aínda non sabe
que facer cos dous anacos do
Prestigefundidos. Así o admite a
ministra de Medio Ambiente, El-
vira Rodríguez. Co consello ase-
sor xa disolto, o Goberno español
segue a estudar as posibilidades.
Non hai moitas. Bombear o fuel
está practicamente descartado se
non o paga a UE. Aao seu alto
custe hai que unirlle as dificulta-
des técnicas. Os expertos de Rep-
sol que debía de estudar o sistema
afirman que é case imposíbel, po-
lo menos en varios anos. A minis-
tra aínda non o descarta e segue a
afirmar que se encontra en estudo.

Cubrir os anacos do barco con
chapapote custa a metade menos.
Pero leva a metade máis de tem-
po e non é un sistema fiábel, por-
que o perigo queda no fondo. 

O Goberno, cada vez máis,
analiza a posibilidade de reben-
tar os tanques, permitir que saia
o fuel e logo recollelo. Segundo
pudo saber A Nosa Terrade fon-
tes directas, barállanse diversas
alternativas. Hai quen sostén que
se podía realizar sen darlle publi-
cidade, unicamente pactándoo
con Portugal e Francia. Sería no
verán. Para daquelas os expertos
lusos e franceses vaticinan outra
grande onda de hidrocarburos.
Sería cuestión de concentrar to-
dos os efectivos na recollida no
lugar do sinistro. Todo depende-

ría de como se fose enfriando o
combustíbel. Outros técnicos se-
guen afirmando que o mellor e
tapar ben as fendas e agardar a
famosa solificación do fuel. Sei-
ca aínda está a 50 grados.

Os informes seguen afirman-
do que nos tanques queda moito
menos fuel do que se sostén ofi-
cialmente polo que a nova marea
negra sería máis pequena que as
anteriores. O problema viría do
impacto turístico, pero xa terían
pasado as eleccións municipais.

Mentres tanto, as notas ofi-
ciais seguen a falar de manchas
de cinco quilómetros e 10 metros
de ancho e de tres kilómetros e
cinco metros de ancho e doutras
“multiples irisacións á altura da
Costa da Morte”.

Unha costa que voltou a reci-
bir máis fuel. Os areais de Nemi-
ña, Cuño; Moreira, Touriñán, Pe-
driña e Lourido voltaron a em-
porcarse. A ministra, como os
seus antecesores, volta falar de
que é “como se a natureza se re-
compuxese”. Unha natureza que
deberá limpar por si mesma os
cantís, segundo a propia ministra.

Pero os barcos de Fisterra fa-
lan dunha grande mancha que
vai desde Vermello ata Touriñán.
As coñecidas irisacións apare-
cen por todas partes. Oficialmen-
te segue a ser o fuel que se des-
prende dos cantís.♦♦ 66

O Goberno aínda non sabe que facer co barco

Momento en que o Prestige se parte en dous que baixan ata 4.500 metros. Era o 19 de novembro de 2002.



Dende o comezo da crise amo-
souse crítico coa xestión levada a
cabo polo Goberno. ¿Sufriu al-
gunha represalia dende aquela?

O fácil nestes casos sería estar
caladiño e dicir que todo está ben.
Sen embargo, ante a falta de pre-
visión e de medios compría saír á
luz pública. Dende un primeiro
momento as administracións res-
ponsábeis enviaron mensaxes
tranquilizadoras, mentres que nós
viamos como a cousa ía a peor. A
miña actitude non foi por ningún
motivo persoal, senón pola defen-
sa do noso medio de vida. Puxé-
monos en contacto co alcalde e di-
xémoslle que había que preparar-
se e tomar medidas, ante unha si-
tuación de emerxencia. Non se
nos fixo caso e só gracias ás nosas
asambleas tivemos un mínimo de
organización e preparación.

A súa folga de fame foi dura-
mente criticada por responsá-
beis da Xunta e do Goberno
Central. Entre outras cousas, o
presidente Fraga chegou a dicir
que vostede cobrara unha sub-
vención e que polo tanto non tiña
dereito a protestar. ¿Como aco-
lleu vostede estas declaracións?

Non penso que a misión do pre-
sidente dun Goberno sexa cuestio-
nar a persoas do sector. Eu son ma-
riñeiro, vivo do que pesco todos os
días no mar e se non pesco non co-
mo. Por iso dubido que no soldo
que cobra o presidente da Xunta es-
tea incluído criticar a un contribuín-
te coma son eu. Cos meus ingresos
e os do resto dos galegos págaselle
á clase política e por ese motivo non
poden dicir que temos que estar ca-
lados. As administracións din que
sempre protestamos os mesmos,
simplemente por pretender que se
limpe o petróleo que eles deixaron
que asolagase a costa. Incluso lle
enviamos un vídeo ao señor José
Mª Aznar para que vise como están
os fondos mariños. Non é que sexa-
mos tres patróns maiores que teña-
mos algo persoal contra as adminis-
tracións, senón que toda a federa-
ción provincial de confrarías está
unida para esixirlle aos que mandan
que lle dean unha solución a este
problema. O que está claro é que
naquel momento non sometín a vo-
tación a decisión de poñerme en fol-
ga de fame, porque se trata dunha
cuestión que afecta á saúde. Por esa
mesma razón non lle pedín a nin-
guén que adoptase a mesma actitu-
de, aínda que houbo quen fixo o
mesmo. O fin era traer medios, co-
mo agora reivindicamos que se lim-
pen os fondos. O noso obxectivo é
poder traballar con normalidade
canto antes e por iso penso que a
Xunta nos está criticando en exceso.

Tamén son acusados por par-

te do PPde deixarse ma-
nipular polo nacionalis-
mo, uníndose a Nunca
Máis. En concreto, a
vostede achacáronlle
que estaba facendo polí-
tica en lugar de dedicar-
se a cumprir coa súa
obriga.

Hai quen ten carné
político, cousa que en de-
mocracia, aínda que al-
gúns non o crean, é total-
mente legal. Eu compar-
to a opinión de que é le-
xítimo que todos os cida-
dáns participen en políti-
ca. Sen embargo, penso
que no Estado mídese
con distinto raseiro á ci-
dadanía. Hai quen fai po-
lítica dende determina-
das institucións e apláu-
dese a súa actitude e,
noutras ocasións, cando
non lles convén aos que
mandan, son demoniza-
dos. No meu caso, podo
dicir que non teño carné
de ningún partido. Sinxe-
lamente, defendo as no-
sas rías, o noso pan e o
noso medio de vida. Non
vou retraerme e pensar se
estarei facendo algo que
lle moleste aos que man-
dan, cada vez que vou dar un pa-
so. Os políticos están para asumir
responsabilidades e cando se
equivocan teñen a obriga de recti-
ficar, asumir que se trabucaron,
dimitir...

¿Que foi o que máis inco-
modou os mariñeiros?

As mentiras. Penso que ese foi
o detonante de todo o movemento
cidadán que veu despois. A xente
vía as costas e dábase conta de
que a situación non se correspon-
día co que logo os gobernantes lle
dicían nos medios de comunica-
ción. Despois afirman que esta-
mos manipulados polo Bloque.
Eu reto a calquera partido a que
convoque unha manifestación
mañá, a ver se a resposta é a mes-
ma que coa de Nunca Máis. A
xente está farta e indignada por-
que non se di a verdade.

O Ministro Raxoi ven de
afirmar esta fin de semana que
o 77% das praias están limpas
e as da provincia de Ponteve-
dra na súa totalidade. ¿Com-
parte esta visión?

Penso que Raxoi está centrán-
dose nas praias como zonas de ba-
ño e non como zonas productivas.
Os fondos de numerosas praias
seguen impregnados de fuel, tal e
como se demostrou en numerosas
inmersións, por exemplo na zona
das Illas Atlánticas. Por outro la-

do, existe unha preocupación no
sector á que non se lle está facen-
do moito caso. Segundo o director
do Instituto de Investigacións Ma-
riñas e Medioambientais de Portu-
tal, João Coimbra,
eles estanse prepa-
rando para o peor
no mes de maio.
Non quero ser
agoireiro, pero se
Portugal ten xa
previsto un dispo-
sitivo para a che-
gada dunha nova
marea de fuel, nós
deberiamos facer
o mesmo. De mo-
mento, non lle escoitei ao Gober-
no dicir nada sobre ese asunto. 

¿Pensa entón que o barco
perde unha cantidade de fuel
superior ás dúas toneladas
anunciadas?

As declaracións do Consellei-
ro e máis dunha científica pagada
por eles de que esa cantidade se
evaporaba, non as cre ninguén. O
fuel, a medida que vai saíndo,
emulsiona. Polo tanto multiplíca-
se en lugar de desaparecer, tal e
como se anuncia oficialmente.
Aínda crendo a cifra oficial de que
o barco perde dúas toneladas ao
día, se multiplicamos polo núme-
ro de días que pasarán ata que lle
dean unha solución definitiva, a

cantidade de combustíbel que per-
da o Prestige será considerábel.
Penso que os portugueses, que
non son sospeitosos de nada, po-
den ter razón. Na primavera, cos

afloramentos, po-
demos ter a mala
sorte de que o pe-
tróleo chegue ás
Rías Baixas no
mes de maio e por
iso hai que mon-
tar xa un disposi-
tivo para o que
poida pasar. 

¿Que impac-
to tivo no Grove
o vertido?

Houbo unha parada total den-
de o día catro de decembro, ata
mediados de febreiro, cando as
mariscadoras a pé e os mariñeiros
empezaron a pesca. Falamos dun-
ha vila pequena onde a economía
funciona a modo de cadea. Unha
cadea que comeza e remata no
sector extractivo. Cando un ban-
zo falla, repercute en todo o siste-
ma socioeconómico da zona. Le-
vamos quince días traballando.
Os primeiros foron bos, pero den-
de entón a caída de prezos foi im-
portante. Non sabemos o motivo.

¿Pode haber unha falta de
confianza por parte dos consu-
midores?

Non dispoñemos de datos para

constatar a que obedece este com-
portamento. Nós demandámoslle
dende un primeiro momento á
Consellería de Pesca un estudio de
mercado para saber as necesidades
e opinións dos consumidores. De-
se xeito, pensamos, podería elabo-
rarse unha campaña publicitaria
que promocionase os nosos pro-
ductos. Así activaríase de novo a
actividade. Non se nos fixo caso.
A Consellería optou por mandar
poñer o producto no mercado e
que funcionase atendendo ás súas
regras. Con esa medida atopámo-
nos cuns prezos moi baixos e unha
demanda escasa, en datas nas que
normalmente os prezos tenden á
alza, como son o entroido e a se-
mana santa. En todo este tempo in-
troducíronse especies foráneas no
mercado, como a ameixa xapóni-
ca, que vai custar desprazar. 

¿Entón non ve acertada a
decisión  de abrir a pesca e o
marisqueo?

Foi unha decisión tomada de
xeito unilateral. Existían moitas
confrarías que se opoñían, como
as da ría de Vigo, a maioría da ría
Pontevedra e as de Arousa, que
poñíamos como condición un es-
tudio sobre a acollida que ía ter o
producto entre os consumidores.
A decisión penso que foi errónea
porque houbo precipitación. In-
troduciuse pouco marisco nas
lonxas, a actividade é moi escasa
e os prezos caeron en picado.

Hai que afirma que o Gober-
no tomou esta decisión para dei-
xar de pagar as axudas a unha
parte importante dos afectados...

Existen varias interpreta-
cións. Está claro que unha das ra-
zón pode ser esa. Falamos dun
colectivo de miles de persoas. A
Xunta tomou a decisión de man-
ter a metade da axuda nun pri-
meiro momento para paliar o po-
síbel impacto negativo do merca-
do. Nestes momentos existe unha
solicitude por parte das confrarí-
as das rías de Vigo, Pontevedra e
Arousa para que estas axudas se
manteñan ata que os prezos e a
actividade non se recuperen.

¿Analizou o Plan Galicia
presentado polo presidente do
Goberno central José Mª Aznar?

Trátase de propaganda. Para a
pesca, agás as xubilacións antici-
padas, non hai ningunha medida.
Para a recuperación, limpeza e re-
poboación de especies mariñas de
importancia económica, non hai
nada. Tampouco se prevén axudas
a fondo perdido para renovar a flo-
ta, nin aprazamento de débedas,
nin créditos máis brandos, senón
máis ben o contrario. Non nos
opoñemos a que constrúan vías de
comunicación. ¿Pero acaso non se
ían facer se non acontecese o de-
sastre do Prestige? Como o pri-
meiro sector prexudicado, bota-
mos en falta un plan estructurado,
con partidas e prazos, para recupe-
rar a actividade e non para que de-
sapareza. Cómpre realizar un estu-
dio de impacto realmente serio,
aproveitando que en Galicia temos
os mellores expertos na materia.
Con iso podería elaborarse unha
investigación posterior que anali-
zase como recuperar determinadas
especies. O contrario serviríalle ao
Goberno central e á Xunta como
escusa para dicir o de sempre, que
somo os mariñeiros os que esquil-
mamos e acabamos con todo.♦
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Francisco Iglesias, Patrón Maior do Grove

‘Dubido que entre as funcións do presidente da Xunta
estea a de criticar a quen lle paga’

RUBÉN VALVERDE
Con máis talante de profesor universitario que de mari-
ñeiro, Francisco Iglesias analiza que supuxo para o sector
productivo o desastre do Prestige. Unha bandeira de Nun-
ca Máispercorre toda a fachada da confraría do Grove,
unha vila que vive da mar na súa práctica totalidade.

PACO VILABARROS

‘Raxoi fala das
praias como zonas
de baño e non como
zonas productivas”



Os danos que se deben ter en
conta, os métodos para avalia-
los e que ofrece a economía am-
biental, a análise
da lexislación eu-
ropea en relación
a de Estados Uni-
dos e como
afrontar o futuro
inmediato foron
as cuestións fun-
damentais que
centraron o deba-
te do seminario
organizado polo
Consello da Cul-
tura e AERNA. A
este encontro se-
guirá a elabora-
ción dun informe
coordenado por
esta asociación
que cuantificará, segundo as
conclusións do encontro, os da-
nos directamente indemniza-
beis pero tamén a “factura so-
cial” provocada polo Prestige.  

Durante o se-
minario, Richard
T. Carson, da
Universidade de
California e
Molly MacCam-
mon, directora
executiva do
Consello Fiducia-
rio para a recupe-
ración do patri-
monio dañado po-
los vertidos do
Exxon  Valdez, en
Alaska, explica-
ron a súa expe-
riencia nesta marea negra. A ava-
liación de danos do Exxon Valdez
foi pioneira na incorporación da
pérdida de valores colectivos ás
cifras de danos
derivadas do acci-
dente e a compa-
ñía Exxon acce-
deu a pagar 1.000
millóns de dóla-
res para a finan-
ciación de estu-
dios de evalua-
ción e programas
de restauración. 

A raíz deste
accidente, os Esta-
dos Unidos apro-
baron unha lexis-
lación, que segun-
do indicaron os
expertos, a diferencia da europea
está baseada no principio de quen

contamina paga e que establece,
entre outras medidas, que a res-
ponsabilidade en caso de acciden-

te é ilimitada. “Só
en Estados Uni-
dos se produciu
desde 1989 –indi-
cou Carson– unha
redución clara de
vertidos. As com-
pañías asegura-
doras saben que
teñen unha impor-
tante responsabili-
dade que pagar no
caso de accidente
e calquer barco
que queira entrar
en augas nortea-
mericanas sabe
que vai ser inves-
tigado e moito. En

zonas de forte tráfico existen pla-
nos de prevención que son caros
pero que funcionan”.

Na súa visita a Galiza, Molly
McCammon referiuse á necesi-

dade de que exis-
ta unha presión
social importante
para que os go-
bernos cambien
de actitude. Falou
tamén da impor-
tancia de que  os
estudios oficiais
no sexan confi-
denciais e a xente
saiba desde o pri-
meiro momento o
que está a pasar.
Segundo o seu re-
lato, despois de

catorce anos, na costa de Alaska
seguen atopando petróleo, hai
especies que aínda non se recu-
peraron, o turismo segue tendo

perdas e o impac-
to social foi dra-
mático. Para es-
tos casos, de-
fendeu, necesíta-
se un programa
de recuperación a
longo prazo flexí-
bel e adaptábel”. 

Á necesidade
de invertir en pro-
gramas de recupe-
ración para com-
pesar as perdas re-
feriuse tamén Sta-
le Navrud, da
Universidade de

Oslo, que explicou –igual que ou-
tros participantes con experiencia

no Erika– a importancia de que a
Proposta de Directiva europea so-
bre a responsabilidade ambiental
en relación coa prevención e repa-
ración de danos, que se debatirá
na Primavera, non exclúa a res-
ponsabilidade civil por danos cau-
sados por contaminación de hi-
drocarburos. Deste xeito, dixo,
Europa avanzaría na mesma di-
rección que a lexislación de Esta-
dos Unidos. No Erika, explicou
José Pérez, do IFREMER de Bre-

taña, “as compensacións non
equivaleron as perdas” e os afec-
tados “puideron ter reclamado
moito máis pero non o fixeron por
medo e inseguridade, tiñan  pou-
cas esperanzas de éxito”. Inquiri-
do polo Plan Galiza, Pérez co-
mentou que non se poden confun-
dir os proxectos para o desenvol-
vemento dunha economía coas
compensacións polas perdas que
ocasiona un vertido.♦
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O seminario organizado polo Consello da Cultura
reclama unha lexislación baseada no principio de quen contamina paga

Expertos en economía ambiental
comprométense a cuantificar os danos do Prestige

As xornadas do Consello da Cultura Galega tiveron un importante seguimento de público.                               ANDRÉS PANARO

‘Non se poden
confundir os
proxectos para
o desenvolvemento
dunha economía
coas compensacións
polas perdas”
JOSÉ PÉREZ,
IFREMER DE BRETAÑA

P.B.
Para coñecer dan man dos expertos os métodos que se aplicaron e
os resultados económicos que se obtiveron na avaliación de danos
de mareas negras como a do Erika, o Exxon Valdez ou o Aegean
Sea, o Consello da Cultura Galega e a Asociación de Economía dos
Recursos Naturais e Ambientais(AERNA) celebraron en Santiago
un seminario científico internacional que sentou as bases pa-
ra a elaboración dunha análise económica de efectos do Pres-
tige que proporcione unha “factura sombra” de todos os danos.

Todos os expertos subliñaron
que era demasiado pronto inclu-
so “temerario” cuantificar a día
de hoxe os danos ocasionados
polos Prestigeentre outras ra-
zóns porque o vertido aínda non
rematou. Pero os profesores da
Universidade de Vigo, Albino
Prada e María Xosé Vázquez
–que tamén mantiveron que as

compensacións non van cubrir
os danos– atrevéronse a adian-
tar algunhas cifras basadas en
catástrofes anteriores e sendo,
segundo dixeron “extremada-
mente conservadores” na toma
en consideración dos datos. Se-
gundo din as perdas indemniza-
beis dentro do marco da UE as-
cenderían a 1769 millóns de eu-

ros, dezaoito veces máis que o
que cubre o FIDAC (180 mi-
llóns de euros), e as non indem-
nizabeis a 1.440. En total 3.209
millóns de euros.  “Son datos
que deben utilizarse con moita
cautela porque son moi prelimi-
nares”, insistiron. En calquer
caso, sinalou “contaminar se-
gue a ser moi barato”.♦

A marea negra  máis cara da historia

‘A xente ten
que saber desde o
primeiro momento
o que está pasando”
MOLLY MACCAMMON,
CONSELLO FIDUCIARIO

DO EXXON VALDEZ

63 sectores
afectados
María do Carmo García
Negro, da Universidade
de Santiago, referiuse á
investigación sobre as
consecuencias da marea
negra no caso do Aegan
Sea e explicou a “caída
física” que
experimentaron as
capturas do sector entre
os anos 1993 e 1998. A
gravidade dun
accidente destas
características na costa
galega poñíase en
evidencia durante a súa
intervención ao indicar
que dos 74 sectores que
ten a economía galega,
63 relaciónanase coa
pesca. “O cálculo da
afectación, dixo, ten que
ter en conta a cada un
desde sectores”.♦♦

Carme García Negro analizou as consecuencias económicas da catástrofe do Mar Exeo.

‘Nos EE UUU
producíuse,
apartir de 1989,
unha redución
de vertidos ao
endurecerse as leis”
RICHARD T. CARSON
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As mobilizacións de Nunca
Máis toman un novo vieiro.
Nestes momentos o obxectivo
non son actos multitudinarios
como os rexistrados nos últi-
mos tres meses. Agora o crite-
rio é levar as manifestacións a

localidades de menor poboa-
ción. A vindeira terá lugar o do-
mingo dezaseis de marzo en
Cee. O acto partirá ás doce da
mañá da explanada que hai
fronte ao Instituto de Ensino
Secundario Fernando Blanco. O

lema da convocatoria é “Nunca
Máis esquecida”.

Ademais, no auditorio do
concello de Vigo os días 11, 12 e
13 de marzo celébranse unhas
“Xornadas sobre o Prestige” pa-
ra a análise das consecuencias
sociais, económicas e ambientais
e as responsabilidades xurídicas
do naufraxio.

O primeiro dos días abórdan-
se as consecuencias sociais e
económicas do desastre e para
iso toman a palabra o economis-
ta e catedrático universitario Xa-
vier Vence, a profesora universi-
taria María Xosé Vázquez e o
psiquiatra Cipriano Jiménez Ca-
sas, cunha disertación sobre as
consecuencias psicolóxicas da
catástrofe.

O segundo día, o avogado de
Nunca Máis Alexandre Martín
López explica a cuestión das res-
ponsabilidades xurídicas do
acontecido.

Por último, o xoves trece o
científico Miguel Anxo Murado,
o integrante de Adega Xavier

Vázquez Pumariño e o membro
de Greenpeace Xosé Luís Cal
analizan as consecuencias am-
bientais do desastre.

Para o vindeiro mes Nunca
Máis pretende organizar no
Instituto Feiral de Vigo unha
feira na que tomen parte todo
tipo de entidades e asociacións
que colaboraron coa Platafor-
ma Nunca Máis. Está previsto
que os participantes instalen
postos e que a feira acolla dis-
tintas exposicións creadas a
partir do material gráfico e au-
diovisual recollido ata a actua-
lidade.

Batiscafo da Burla Negra

O mércores doce de marzo
presentouse en Compostela a pu-
blicación impresa, Batiscafo,
que edita a Plataforma contra a
Burla Negra.

Esta iniciativa ten un prezo
de capa de tres euros, destina-
dos a recadar cartos para novas
iniciativas, está dirixida por Iris

Cochón, Antón Lopo e Alfonso
Pato e deseñada por Manuel
Martínez. O primeiro número
inclúe textos de Manuel Ro-
món, Chus Pato, Manuel Outei-
riño, Lupe Gómez, Xavier Cor-
dal e Xavier Queipo, xunto a
outros autores máis novos co-
mo Daniel Salgado.

Na editorial do primeiro nú-
mero afírmase que “Batiscafo é
a inmersión dunha burbulla nas
profundidades do real, unha via-
xe periódica ao corazón do ma-
remoto desde un espacio de in-
tervención non-contaminado”.

Están previstos novos pro-
xectos de Batiscafo, como a edi-
ción dun disco e a intervención
dun piso con instalacións, per-
formances e música.

No acto de presentación des-
ta nova iniciativa actuou Lili
Berlín, cunhas particulares ver-
sións dalgúns dos textos, tivo lu-
gar unha performance de Antón
Lopo e unha sesión de “fuel-
out”, un novo experimento pou-
co habitual neste tipo de actos.♦
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¡NUNCA M IS!

Inicia campañas de información e xornadas sobre as consecuencias do naufraxio do Prestige

Nunca Máis convoca
unha manifestación en Cee o dezaseis de marzo

APlataforma Cidadá contra as Re-
des Negras organizou unha acam-
pada no Parque Europa da Coruña
como acto de denuncia “contra as
autoridades incompetentes que te-
ñen enchido a nosa costa con vele-
no negro”. A acción tamén rexeita
a guerra contra o Iraq.

A acampada comezou o oito
de marzo e continuará de forma
indefinida ata que a asemblea
de participantes decida pórlle
fin. O primeiro día trinta e cinco
persoas instalaron as súas ten-

das de campaña. Nas seguintes
xornadas os acampados aproxi-
máronse ao cento.

Ata o momento celebráron-
se obradoiros de todo tipo, pro-
xeccións audiovisuais, teatro e
ata a presentación dunha radio
libre que serva de contrapunto
informativo nas ondas. Os parti-
cipantes na acampada tamén se
dedicaron ao mantemento da
limpeza do parque e a recoller
sinaturas en contra da guerra do
Iraq. Ata o momento 3.500 per-

soas manifestaron a súa oposi-
ción a este conflicto bélico.

Todas as noites unha asem-
blea decide o calendario dos dí-
as seguintes. A acampada tamén
se organiza mediante distintas
comisións (loxística, difusión,
legal) e nos actos que programa
participan persoas que non es-
tán acampadas.

“De momento non tivemos
problemas coas autoridades,
elaboramos un informe diario e
as nosas relacións cos usuarios

do parque son moi boas porque
o mantemos moi limpo”, expli-
cou Pedro Brandariz, un dos in-
tegrantes da Plataforma Cidadá
contra as Redes Negras.

Esta acampada ten organiza-
das tres quendas de oito horas
cada unha para permitir que os
campistas podan acudir ás súas
casas a asearse ou para que po-
dan participar aquelas persoas
que teñen postos de traballo.
Conta cun sistema para fornecer-
se de comida e aproveita a proxi-

midade do Fórum Metropolitano
para empregar os seus servicios.

A Plataforma Cidadá contra
as Redes Negras naceu na Coruña
aos poucos días da catástrofe do
Prestige. A súa constitución pro-
duciuse a iniciativa dun grupo de
coruñeses preocupados pola si-
tuación na que quedaba o país co
naufraxio e de contado comezou
a organizar actos reivindicativos.
Para a realización desta acampa-
da invitou a outros colectivos
sensibilizados co problema.♦

Comezou o oito de marzo no Parque Europa

Acampada indefinida das Redes Negras na Coruña

As mobilizacións da Plataforma Nunca Máis continúan, aínda que
mudarán de ámbito. A próxima é unha manifestación na Costa da
Morte o dezaseis de marzo. Ademais, Nunca Máis realizará activi-
dades informativas e formativas sobre a catástrofe do Prestige.

O custe para buscarlle solución
ao Prestigenon é problema se-
gundo a nova ministra de Medio
Ambiente, Elvira Rodríguez. “Se
a solución é económica mellor,
pero ten que ser definitiva. E dí-
goo eu que me encargaba disto”,
afirmou a ex secretaria de Estado
de Orzamentos.

Pero o diñeiro segue a apare-
cer coma un dos grandes proble-
mas. Mesmo para a limpeza das
praias e para a rexeneración am-
biental.

As axudas, xa practicamente
pactadas na UE, proceden da po-
lítica de pesca, dos fondos estru-
turais, dos créditos Feder e dos
Fondos de Cohesión. Trátase de
fondos xa adxudicados ao Esta-
do español que se reorientan pa-

ra este fin, pero non haberá case
diñeiro extra para afrontar o de-
sastre ecolóxico.

O Ministro de Facenda, Cris-
tobal Montoro, pediu en xaneiro
que se utilizase o fondo especial
de 200 millóns de euros institui-
do no cumio de Copenhagen en
decembro. Lonxe desta cifra
Bruxelas propuxo utilizar os pro-
gramas trasnacionais Interreg
para selar ou bombear os depósi-
tos do petroleiro.

O máximo dispoñíbel é de 23
millóns de euros, pero, ademais,
para acceder a eles terían que ser
varios paises os que os pedisen.
A comisaria de Orzamentos, Mi-
chaele Scheyer, referiuse á posi-
bilidade de utilizar un fondo es-
pecial para enfrontar as catástro-

fes de 23 millóns de euros, pero,
para aceder a eles habería que
agardar polo menos un ano máis.

O Estado español quer utili-
zar o Fondo de solidariedade ins-
tituido o pasado ano e do que se
beneficiou Alemaña nas inunda-
cións. O regulamento de tal fon-
do, que tamén significaría diñei-
ro extra, limita moito as posibili-
dades de que Galiza poda tirar
partido del.

Por outra parte, uns días an-
tes de que a UE rachase a nor-
mativa do “déficit cero”, tanto o
Goberno galego coma o español
decidiran facer o mesmo para
enfrontar a catástrofe do Presti-
ge. Con todo, e polo momento,
non se aprobou ningunha partida
orzamentaria extra.♦PA
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Non hai cartos extra da UE



Ében sabido que a biografía política de
Fraga Iribarne está chea de ínfulas de
estadista, arranques de despotismo, de-

mostracións de forza, fazañas bélicas e estriden-
cias declaratorias. Cando o inquilino de San Ca-
etano declara que os “anarquistas e libertarios”
de Nunca Máis o que pretenden é a “batasuni-
zación” de Galiza, que “algúns berran e outros
traballamos”, que a “historia” condenará o Blo-
que e o PSOE por acudiren á manifestación de
Madrid ou que aínda é o referente da autonomía
e que “a iso viñen aquí e por iso mataríame por
Galiza”, o que fai é reiterar o que xa ten decla-
rado en múltiples ocasións e tan bons resultados
lle ten dado e, ao mesmo tempo, deixar ben
patente o apego que lle ten á cadeira presiden-
cial e aos principios fundamentais que animaron
o glorioso alzamento e presidiron a longa noite
de pedra; principios nos que forxou a sua perso-
nalidade política e aos que xurou fidelidade
eterna (Deus nos libre de tamaña eternidade,
agora que xa sabemos o anaco de eternidade
que representan as catro lexislaturas que leva).

Enérxicas, retumbantes, atroadoras, as de-
claracións do mandatario providencial que con-
duce a Galiza a través das tempestades de cha-
papote que a emborrallan sen pie-
dade, parecen saídas do fondo da
caverna e supoñen un ataque á ra-
zón política que debe guiar toda ac-
ción de goberno. As cousas polo
seu nome: Nunca Máis non é un
entramado violento nin un axente
de desestabilización, senón un be-
rro espallado por todos os recantos
a favor da dignidade e en contra da
mentira e incompetencia. “Algúns
berran e outros traballamos” había
que trocalo por “Algúns berran
porque outros cazamos e menti-
mos, mentras a catástrofe bate nas
nosas costas”; en calquer caso, algo
que recorda aquel vello dito de “Eu
son o único traballador honrado e
os demais uns vagos e maleantes”
(manifestantes, posto ao día). A
historia a quen “condenará” será
aos que desapareceron no momen-
to da verdade, quixeron criminali-
zar a Nunca Máis e á liberdade de
expresión, e tiveron que escoitar o ruído crítico
e festivo da marea humana que enchía as rúas
de Madrid desde a lonxanía da súa soedade ado-
ecida. Se o fundador do PP está disposto a “ma-
tarse” pola autonomía de Galiza, xa se pode ir
preparando para inmolarse ante as hostes do seu
propio partido, ávidas como andan de belicismo
imperial e involución preautonómica.

Fraga Iribarne veu a Galiza en calidade de
home de Estado para empuñar a aguillada do
PPG, facer da comunidade autónoma un fortín
do rexionalismo e da retaguarda reaccionaria, ao
xeito que entenden estas cousas as direitas afin-
cadas en Madrid, e, chegado o caso, retirarse da
vida política envolto nunha aureola de santidade
e coa satisfacción do deber cumprido a concien-

cia. O peso da herencia franquista e a bebedeira
de vaidade que supoñen as sucesivas maiorías
absolutas, fan do león de Vilalba un dos máxi-
mos exponentes do Caudillismo populista. Cau-
dillismo que se manifesta no bastón de mando
que empuña en todo momento, na unanimidade
que concita entre os seus e na bula da que dispón
para facer e dicir o que lle pete. Daí os pronun-
ciamentos reprendedores e tempestuosos aos
que nos ten acostumados. E o pior de todo é o

efecto propagador que ten sobre os
seus correlixionarios, sexan conse-
lleiros, presidentes de deputación,
rexedores municipais ou simples
militantes. Un enxame de caudi-
llos menores nun só Caudillo ver-
dadeiro. Só así se poden entender,
por exemplo, as declaracións do
Conselleiro de Pesca da Xunta,
López Veiga: “Asustaríame que
gañara o BNG, que se adoutrinara
aos nenos con unha historia falsa,
que se lles inculcara o resentimen-
to e a intolerancia”. ¿Pero en que
mundo vive o Conselleiro? ¿Son
estas as palabras dun Conselleiro
da Xunta, que se supón debe prati-
car a cordura pedagóxica asociada
ao cargo que desempeña e non de-
satar os demos do xogo suxo dun-
ha maneira tan baixa? O BNG go-
berna en varios Concellos (no de
onde eu son, por exemplo) e non
teño noticia de semellantes mons-

truosidades. ¿Non será que ao Conselleiro se lle
subiron os fumos caudillistas á cabeza ou que
quer gañar pontos ante o Caudillo maior, pen-
sando na carreira sucesoria? En definitiva, epi-
sodios do Caudillismo que non cesa de botar
chapapote polas adegas submerxidas do Prestige
Popular. Dos que non se libra o “excéntrico” al-
calde de A Coruña e as súas declaracións na ór-
bita da direita á que, polo visto, non pertence.

Xa non falemos do Caudillo de Onésimo e
da plana maior do PP, que viven nun estado
permanente de declaracións de guerra contra
todo e contra todos, evidenciando así que para
eles gobernar é bombardear e destruír. Cando
se pronuncian, recordan aquel Xeneral glorio-
so que aparece no esperpento A filla do capi-

tán, de Vallé-Inclán: “Débome por inteiro á
Patria. Teño un deber relixioso que cumprir. ¡A
Saúde Pública reclama un Directorio Militar!”
Ou o que di Don Estrafalario no esperpento Os
cornos de don Friolera: “A crueldade e o dog-
matismo do drama español somente se acha na
Biblia. A crueldade española ten toda a bárba-
ra liturxia dos Autos de Fe. É fría e antipática.
É unha furia escolástica”. Vendo os espectácu-
los que organizan no Congreso, onde as pala-
bras do Caudillo son celebradas con aplausos
incondicionais e as da oposición recebidas con
barullo e insultos, fannos pensar que os esper-
pentos de Valle seguen vixentes. Agora que as
espadas da direita penduran sobre as nosas tes-
tas, convén que nas próximas eleccións xerais
e autonómicas fagamos memoria das tropelías
(Decretazo, Lei de Calidade, Prestige, incom-
petencia, belicismo, arrogancia...) e votemos
para afastar o perigo. E para que o cerco de Di-
rectorios Militares, Autos de Fe e furias esco-
lásticas que padecemos, sexa tan só infausta
memoria literaria na pluma xenial de Valle.♦
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Juan Luís Cebrián
intervén nunha
conferencia na
Coruña e di que
“nestes momentos é
un acto de valentía
dicir o que un pensa”.
Pois se iso o di el que
é conselleiro
delegado do grupo
Prisa xa debe ser
verdade. 

Titular de prensa:
“Raxoi desmárcase de
Fraga e di que o
Goberno non fará o
porto refuxio”. Xa é
mala sorte que os do
PP que sempre están
tan unidos en todo, se
vaian desunir xusto
cando se trata de
investir en Galiza.

Desmentido.
Desmentido absoluto.
Os Estados Unidos
non bombardearán
Francia. Iso si,
algunha ameaza,
algunha chantaxe por
aquí, algún suborno
por alá, algunha
denuncia de queixos
contaminados, o
descubrimento dalgún
vicio aínda
descoñecido de
Sartre, algo en todo
caso estilo primeiro
mundo.

Só o 26% dos
neoiorquinos está a
favor da invasión do
Irak. No total do país
a porcentaxe é do
60% (alta, pero
tampouco

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

O fragor das declaracións
EMILIO CID

“Nunca Máis non é un entramado violento nin un axen-
te de desestabilización, senón un berro espallado por to-
dos os recantos a favor da dignidade”, asegura o autor,
que analisa a traxectoria do fraguismo e o aznarismo.

‘A historia
a quen

«condenará»
será aos que

desapareceron
no momento
da verdade,
quixeron

criminalizar a
Nunca Máise
á liberdade de

expresión”

Cartas

Xustificar
unha invasión

Se o feito de que Bin Laden re-
sidise en Afganistán foi motivo
mais que suficiente para que os
EE UU se esqueceran das súas
antigas alianzas e se desfixeran
de talibán e mulás como se de
estraños se tratara, pasando por
encima da poboación civil cha-
mándoos danos colaterais, non
quero nin imaxinar que suporán
as pescudas que relacionan a
ETA con Al Qaeda. Desde outu-
bro do 2001, e en teoría, o Esta-
do Español recibe pequenas do-
ses de información sobre ETA,
e desde a fonte mais “fiábel”,
Echelon. Desde a estación espía
F 83 en Inglaterra chega infor-
mación do satélite lanzado o día

13 de Outubro do 2001 pola
Axencia de Seguridade Na-
cional dos EEUU co obxectivo
de seguir todos os movementos
rexistrados no norte do Estado
Español e o sur de Francia e
que, en teoría, pode escoitar un-
ha conversación no interior dun
coche que viaxa por estrada ca-
ra Santander. Segundo o xornal
El Mundo “mesmo os detalles
mais minuciosos dun terrorista
fichado atópanse arquivados
neste fabuloso sistema de es-
pionaxes: tarxetas de crédito,
datos bancarios, facturas de te-
léfono...” 

Facendo uso destes impresio-
nantes medios de seguimento
chegaron á conclusión de que
“Bin Laden, a súa organización
Al Qaeda e ETA están conecta-
dos”. Que “Bin Landen axudou a
Sendero Luminoso e as FARC”

e, xa postos, seguro que tamén
financiou a algún que outro dos
extraterrestres que pretendían in-
vadir a Terra en Man In Black,
Mars Attack ou Señales. 

Supoño que serían estes
mesmos magníficos medios os
que lle serviron aos EE UU para
relacionar o atentado perpetrado
polas FARC, o pasado 7 de fe-
breiro en Colombia, con ETA.
Esta información foi considerada
correcta polo servicios secretos
británicos e uns supostos ex-gue-
rrilleiros das FARC que agora
colaboran con Uribe. Segundo os
EE UU tres activistas de ETA e
dous do IRA entraron en Colom-
bia pasando pola fronteira Vene-
zolana para asesorar as FARC. 

Xa estaba todo listo, os EE
UU lle darían os nomes de tan
perigosos terroristas financiados
por Bin Laden ao seu terratene-

ente local, Jose María Aznar, pa-
ra que este tivese a xustificación
suficiente para entrar a sangue e
fogo no seu escondite vasco,
capturalos e envialos a Guanta-
namo. Pero algo fallou, como se
dun chiste de Lepe se tratara, Az-
nar tivo que informar ao seu
mando supremo nos EEUU que
os perigosos terroristas que, co
beneprácito de Chaves, entraron
en Colombia por medio de Vene-
zuela e asesoraron ás FARC de
como voar o restaurante “El No-
gal” non podían ser capturados
pois levaban varios meses encar-
cerados. 

Daquela seguiremos esperan-
do as “irrefutábeis probas” que
nos fornece habitualmente os
EEUU en base a tan fiábeis tre-
bellos de espionaxe.♦
XOSÉ RENATO NÚÑEZ DA SILVA

(TEO - A CORUÑA)



Debo recoñecer que inicialmente eu non
tiña unha posición tomada en relación
con esta serie de debuxos animados que

está a ser emitida por distintas televisións, entre
elas, a de Galicia, en horario infantil de máxi-
ma audiencia. Foron varias as persoas que cha-
maron ó Seminario Galego de Educación para
a Pazinteresándose pola nosa posición. 

Desde hai 18 anos vimos desenvolvendo,
nas aulas e na sociedade, en Galicia e no ámbito
internacional, un traballo sistemático de sensibi-
lización e de promoción da educación en valo-
res, da educación para a convivencia, da educa-
ción para unha Cultura de Paz. É unha activi-
dade complexa, lenta, difícil, paciente, non sem-
pre valorada na súa xusta medida, mais con re-
sultados evidentes a medio prazo, moitas das ve-
ces a contracorrente, e co obxectivo final de edu-
car integralmente, modificar condutas, compor-
tamentos, actitudes..., fomentando os valores cí-
vicos e democráticos, a tolerancia e os dereitos
humanos, o diálogo, a interculturalidade, a igual-
dade entre homes e mulleres, a non discrimina-
ción, a sinceridade, o compartir, a solidariedade,
os afectos e os sentimentos, a amabilidade, a paz
como dereito fronte da violencia, de toda clase

de violencia, a directa e a estrutural, a violencia
física, verbal, xestual... individual ou de estado. 

Desde as institucións e as administracións
educativas insístese tamén na pertinencia e na
necesidade, mesmo na urxencia, da Educación
en Valorescomo clave para acadar e fortalecer
a convivencia democrática, para prever os con-
flitos e aprender a resolvelos pacificamente. 

Todas estas iniciativas, todos estes esfor-
zos, todas estas actividades e dinámicas non
son nada se logo na familia e na sociedade non
existe apoio e colaboración, se non remamos
todos na mesma dirección, se no fogar ou cos
medios de comunicación promovemos os con-
travalores e nos instalamos na hipocresía ou na
doble moral, para logo sorprendernos, con cer-
ta dose de cinismo, coas cousas que pasan... 

E aquí quería chegar. Non son eu, precisa-
mente, un puritano que me escandalice cos com-
portamentos e actitudes irreverentes, ás veces tan
necesarias, ou coa desobediencia, porque temos
tamén que aprender a desobedecer o que é mani-
festamente inxusto, distinguir o legal do xusto, e
ensinarllo tamén ao noso alumnado. Nin tam-
pouco, son eu partidario das censuras ou das li-
mitacións da liberdade de expresión “por orde da

autoridade competente”. Sen embargo, como é
obvio, os dereitos e as liberdades teñen límites e
si falamos de dereitos de nenos e nenas, coincidi-
remos en que necesitan da protección pública.

Por iso cando recibín os primeiros toques de
atención sobre a serie Shin Chan, debo recoñe-
cer que non podía opinar pois o seu horario de
emisión, ás 19:30, non facilitaba que a coñecera.
Diante da insistencia, decidín vela e analizala. 

Desde o punto de vista técnico e estético a se-
rie deixa moito que desexar, non pasará á historia
da animación, aquí temos, sen dúbida, iniciativas
no campo dos debuxos animados moi superiores
como, por exemplo, O Bosque Animado, pre-
miada e recoñecida internacionalmente.

En relación cos contidos de Shin Chan a mi-
ña conclusión é que estamos diante dunha au-
téntica escola de contravalores, diaria, en hora
punta para o público infantil, moi seguida polo
alumnado, e na que os e as protagonistas fan
apoloxía permanente e sistemática do sexismo,
do machismo, da intolerancia, do insulto, da dis-
criminación... precisamente algúns dos contra-
valores que, desde a Educación para a Paz, que-
remos combater, pacífica e democraticamente. 

O protagonista é un neno caprichoso, inso-
portábel, maleducado que confunde necesida-
des con caprichos, que utiliza as rabietas e a
chantaxe para acadar os seus obxectivos. Mó-
vese nun modelo familiar lamentábel cun pai
borracho, libidinoso, machista, discriminatorio
e cunha nai de rol tradicional, ama de casa,
presentada como irresponsábel, abandonada,
que mesmo abusa e maltrata ao neno física e
psiquicamente. As profesoras do protagonista,
tamén mulleres, aparecen como aproveitadas e
irresponsábeis, que comen de balde nas gran-
des superficies comerciais, que ocultan a súa
personalidade, que aplauden o exhibicionismo,
que rin as gracias do neno protagonista, a piro-
liña e a trompa, porque unha cousa é a natura-
lidade en relación coa desnudez e outra moi
distinta é alentar e aplaudir o exhibicionismo. 

Xa coñezo a numerosos pais e nais que
están indignados con esta serie, pero son moi-
tos máis os que a descoñecen, os que non
controlan en absoluto o que ven a diario os
seus fillos e fillas, entre outras razóns porque
son moitísimos menores os que teñen TV no
seu cuarto. Ou con qué videoxogos enredan... 

Non sei a quen corresponde solicitar a reti-
rada da citada serie ou o seu traslado a un ho-
rario non infantil. En calquera caso, desde o
Seminario Galego de Educación para a Paz
dirixirémonos ó director da TVG para trasla-
darlle esta demanda. Penso que deberían facer
o mesmo as organizacións de pais e de nais, os
colectivos profesionais, os educadores e as
educadoras para a paz que pensamos que o no-
so traballo non pode ser destruído por unha se-
rie como Shin Chan modélica –precisamente–
na ensinanza dos contravalores, a diario.♦

MANUEL DIOS DIZ é mestre, licenciado en Xeografía
e Historia pola USC e presidente do

Seminario Galego de Educación para a Paz.
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arrasadora). O caso
dos cidadáns de
Nova York ten mérito.
Despois do terríbel
atentado e despois do
bombardeo
propagandístico,
aínda conservan moi
maioritariamente a
cabeza no seu sitio.
Algo ten que ver, se
cadra, que alí residan
tantos estranxeiros,
negros, hispanos e
bohemios. Seña polo
que seña: Viva Nova
York. 

O grave do Plano
Galicia, presentado
por Aznar, para
compensar as perdas
do Prestige, xa non é
a súa posíbel
tardanza ou a súa
asignación
presupostaria, polo
de agora inexistente,
senón as súas ideas.
Volvemos ás estradas,
autovías e vías
rápidas, pero nada
para os sectores
produtivos, neste caso
a pesca. Dentro duns
anos os galegos que
queden poderán
desprazarse dunha
toxeira a unha
xesteira por un
estupendo rego de
asfalto a 140 por
hora.

Estaban falando
dous do Bloque e di
un: ¡Se non fose
porque o día das
eleccións veñen os
amigos do cacique e
carrexan en coche a
todos os vellos! E di o
outro: ¿E por que non
lles vimos nós antes?
O compañeiro
respóndelle: ¡Porque
a nós non nos
soben!♦

Xosé Lois

Shin Chan,
contravalores a diario 

MANUEL DIOS

O protagonista é un neno caprichoso, insoportábel, male-
ducado que confunde necesidades con caprichos, que utili-
za as rabietas e a chantaxe para acadar os seus obxectivos.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Chapapotismo

Para que as miñas palabras non
as leve o vento furado, quero co-
municar a miña tristura un día
máis, sinto a necesidade de ma-
nifestarme recoñecendo esta tra-
xedia medioambiental vinculada
directamente coas máis altas es-
feras da mafia económica e polí-
tica, camufladas no seu fin de
grotescos disfraces. Non me que-
ro resistir a posicionarme como
unha de tantas persoas que sinte
a dor de ollar o meu mar vivo,
cristalino, morto, negro e visco-
so reiteradamente.

Quero recoñecer ese pesade-
lo que irrumpe nas mareas do
meu corazón e que debala co
pensamento da máis insoporta-
ble inxustiza ó coñecer que aínda
non hai unha comisión de inves-

tigación, que Nunca Máis en
Madrid parece unha anécdota de
1.500.000 de persoas inconfor-
mistas, que o petroleiro non cesa
de enviar fuel sen vías de solu-
ción tallantes e intelixentes, que
a información é cada vez máis
recortada e insignificante, perdi-
da nunha feira das mentiras.

Só escoito solucións aparen-
tes, proxectos de diñeiro sen có-
digos éticos, vacios, infértiles,
frios. Desvío de atención a tra-
vés de emporios mediáticos, in-
tereses especulativos crueis que
nos aproximan á miseria ante a
pérdida de riqueza marina e o
mar segue aí, soiño sufrindo en
cada onda.

Non hai esclarecemento dos
feitos, hai soberbia, farsa, negli-
xencia, contaminación. Son as
mans suxas do chapapote que
traballan en praias que eles fa-

brican (La Flamenca de Aran-
juez) coa codicia, ignorancia e
ineptitude dos que o conseguen
todo co diñeiro, empresarios de-
lincuentes fondeados nas mare-
as da impunidade, sen lucidez,
nin humanidade.

E síntome mal polo volunta-
riado solidario que se achegou a
esta lánguida costa, e ao que
non se lle brindou apoio total en
innumerabeis ocasións; enga-
nouselle, coaccionou, taponou,
ocultou coma se fosen malditos
polo feito de ofrecer a súa axu-
da a cambio de contactar cunha
sustancia canceríxena e mutaxe-
nética. Pero, non son necesa-
rios, estorban porque para elo
xa está o exército –estampa ex-
presionista nas praias de Gali-
cia-, e Tragsa, empresa se-
miestatal, incorporada sen con-
curso previo, que obedece ó

apuntalar aínda máis a ilegali-
dade que nos toca vivir.

Por todo isto é cada vez que
vexo un arao morto, un cormo-
rán morto sigo pensando na in-
sensibilidade deste poder absolu-
tista que se incrusta negando to-
das as liberdades individuais,
creando caos, confusión, contra-
dicción, desunión, é o chamado
chapapotismo absolutista, estilo
Made in USA en Galicia.♦

ISABEL PAZOS
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O réxime máis
perigoso
do mundo
non aguantará
72 horas
Xosé L. Barreiro pon de ma-
nifesto algunhas contradicións
da campaña de guerra en mar-
cha (La Voz de Galicia, 10 de
marzo): “Din que o réxime
máis perigoso do mundo, cuxa
eliminación xustifica unha
guerra, será derrotado en 72
horas. Din que Sadam Huseín
non poderá facer nada contra a
maquinaria militar angloame-
ricana, e que toda a vida do
país será paralizada antes de
que os paracaidistas descen-
dan sobre Bagdad. E din que o
maior perigo que axexa aos
expedicionarios son os acci-
dentes que poden sufrir ao
conducir os seus vehículos po-
la area do deserto ou por estra-
das mal sinalizadas. Din todo
iso, pero van atacar igoal, por-
que é a última oportunidade
para facer unha guerra pensa-
da para reordear o Medio
Oriente, controlar as fontes do
petróleo e reforzar a hexemo-
nía militar americana”.♦

Chomsky
analiza
a guerra
Andy Robinson, correspon-
dente de La Vanguardia en No-
va York, entrevista a Noam
Chomsky (11 de marzo) a res-
pecto da invasión de Irak. ¿É a
guerra inevitábel? Pregúntalle o
xornalista. “Se Hans Blix –res-
ponde Chomsky– dixese a se-
mana que vén que non hai nin
tan sequera unha navalliña de
peto en todo o territorio iraquí,
daría o mesmo. A adminitra-
ción norteamericana díxoo moi
claro. O que queren é un cam-
bio de réxime. O da ONU é un-
ha farsa”. Chomsky analiza a
xénese da ofensiva: “Sadam
Huseínpasaba en setembro de
ser un tipo malo a ser unha
amenaza para a existencia dos
EE.UU.. En setembro, de súpe-
to, as sondaxes de opinión em-
pezaron a incluír a pregunta:
¿Pensa vostede que Sadam Hu-
seín é unha amenaza inmedia-
ta? Desde aquelas os dous ter-

cios, máis ou menos da poboa-
ción pensa que se non paramos
a Sadam hoxe, vainos matar
mañá. Curiosamente o pobo
dos Estados Unidos é o único

no mundo –coa salvedade do
propio pobo iraquí– que ten ese
medo a Sadam. En paises veci-
ños como Kuwait e Irán despré-
ciano, pero non lle teñen medo.

E ¿que pasou en setembro de
2002? Pois que se celebraron as
eleccións lexislativas nos EE
UU. A administración tiña que
evitar que cuestións como En-
ron, as pensións ou o paro fosen
temas electorais. E cando ten
medo, a xente procura o acobi-
llo do poder. Isto a Administra-
ción sábeo de sobra. Xa o fixe-
ron nos oitenta. Bote unha olla-
da aos seus currículos. Son to-
dos homes da Administración
Reagane da de Bush pai. En
1981 o primeiro que fixo Rea-
gan foi declarar unha guerra
contra o terror. Dixéronnos que
había terroristas libios ceibes
en Washington, que os rusos
nos ian a bombardear desde un-
ha base aérea na illa de Grana-
da, que foi invadida. Logo di-
xeron que os sandinistas nicara-
guanos estaban a só dous días
de marcha de Texas e declara-
ron un estado nacional de emer-
xencia porque a seguridade na-
cional estaba supostamente
amenazada por Nicaragua...

Segundo Chomsky a guerra
será curta. “Rumsfeldevidente-
mente conta con que esta guerra
non vaia durar máis duns días e
o máis probábel é que teña ra-
zón. Isto non pode chamarse
guerra. É un país do Terceiro
Mundo contra os EE UU e o
Reino Unido, as dúas potencias
militares máis grandes da histo-
ria. ¿Cómo chamarlle guerra a
iso? Entón a cuestión é: ¿qué
clase de masacre vai ser?”.♦

Lembranza
de Stalin
Isaac Díaz-Pardoescribe un
artigo en La Voz de Galicia(10
de marzo) titulado “A 50 anos
da morte de Stalin”. “Nestes
días —sinala— estase a escri-
bir moito sobre Stalin e os seus
crimes, pero xa non se recorda
que cando no ano 42 a cabeza
do exército alemán era cortada
no Volga —o que se lle debía a
Stalin— evitou que todo o pla-
neta caese en mans do nazi-
fascismo, e os aliados occiden-
tais quixeron canonizalo, e
acudían a Teherán e a Yalta a
se retratar con el. A partir de
aquela data nós estabamos se-
guros de que tamén seriamos
liberados do fascismo cando se
desandase o que andivera o na-
zismo, pois foi na península
Ibérica onde empezara no 36 a
guerra contra el”.♦

Aznar
intolerábel
Javier Tusell, ex-ministro de
UCD e historiador, comenta en
El País(8 de marzo) as últimas
actitudes de José María Aznar:
“Señor Aznar, elexiu vostede
un estilo que resulta difícil de
comprender. Sempre resultou
desaborido, pero agora, de pu-
ro desmesurado, bordea o into-
lerábel. Utiliza vostede no Par-
lamento unha linguaxe por
completo inapropiada: alí o
máis efectivo é o estilete e a
ironía, pero vostede prefire a
chave de loita grecorromana ou
a cachiporra. Un partido de
centro é sempre un colchón ou
un pararraios que reduce o in-
tercambio de golpes ou as des-
cargas eléctricas que se dan na
política ou na sociedade; nas
súas mans o Partido Popular
converteuse nunha antena mul-
tiplicadora da crispación. Todo
iso é inútil, perxudicial para to-
dos, contraproducente”.♦

Lóxica borrosa
BIEITO IGLESIAS

Veñen de meter nunha grileira (hotel estrelado)
a un gigolo cubano con outros indíxenas, a
unha hetaira algo estragada, a unha futuróloga

e a varios implantes de silicona. Os armadanzas
responsables deste éxito cantado do telelixo
promociónanse cunha palabra: glamour(feitizo).
Raio me parta se percibo algunha meiguice en
semellante fato, pero hai que contar coa lóxica

borrosa, consubstancial á linguaxe humana (de aí os
esforzos dos peritos en intelixencia artificial, que non
lle dan ensinado esa ambigüidade ós robots). Idéntica
lóxica confusa transparece cando se fala da
laboriosidade de Fraga. A Voz relata un día na vida
do Presidente, desde as seis da mañá ás doce da noite.
Nese prazo seica despachou (rifou) cos conselleiros
catro veces, leu os xornais, entregou as chaves de
vinte vivendas, proferiu cinco discursos, cortou fitas
e desvendou placas en catro inauguraciós; despachou
así mesmo o almorzo, un pincho de tortilla, un
albariño, un Viña Costeira, unha lacoada con mencía,
un xarrete con creme de grelos...Sempre de rigodón,

dun lado pra outro, no Audi berlina. De regreso na
casa reza: “Traballei por Galicia, traballei por
España, foi un gran día”. E digo eu: este tipo leva os
cartos –a paga presidencial- roubados. Iso non é
traballar nin farrapos de gaita. Os que somos
nugallaos vivimos coa culpa de non baixarnos ás
angueiras o bastante, pero, créanme, de aquí en
adiante, cando imparta aulas no ESO ou escriba unha
páxina dun conto, considerareime merecente dunha
medalla ó traballo. Porque pouco importa erguerse
cedo e dar voltas (o can tamén dá moitas voltas pra
deitarse). Vale máis un bo remango que tantas horas
de dinguilindango.♦

Noam Chonsky.

De esquerda a dereita, Churchill (Reino Unido), Roosevelt (EE UU), e Stalin (URSS) na Conferencia de Ialta.

José Mª Aznar.



P.B.
O PP aprobou no pleno do mar-
tes 11 de marzo a disolución da
Comisión de Investigación do
Prestigemalia a existencia dun
informe no que os servicios xu-
rídicos do Parlamento dubidan
da constitucionalidade desta
actuación. O BNG e o PSOE
negáronse a participar na vota-
ción e os seus deputados aban-
donaron xuntos a Cámara
despois de confirmar que re-
currirán o procedemento dian-
te do Tribunal Constitucional. 

Para o BNG e para o PSOE a
norma que o PP utilizou para di-
solver a Comisión de Investiga-
ción no Pleno do Parlamento
modifica o Regulamento da Cá-
mara e rompe as regras de xogo
parlamentarias. Apóianse nun in-
forme no que os servicios xurídi-
cos da Cámara indican que o
único órgano competente para
dilucidar o conflito xurdido é o
Tribunal Constitucional. Xaime
Pita, como portavoz do PP, de-
fendeu a extinción cun relato dos
feitos no que obviu o veto do
Goberno central á comparecen-
cia do Delegado do Goberno e
no que acusou á oposición de
“boicot sistemático” á Comisión.
Ao seu ver a norma que utiliza-
ron é “impecábel e está dentro da
lei. Non modifica o Regulamen-
to que pode interpretarse de ma-
neira diferente. Para iso –sosti-
vo– temos a responsabilidade da
maioría”.

Durante o debate, Emilio Pé-
rez Touriño mantivo que con esta
actuación o PP culmina unha
“extratexia de silencio que come-
zou co apagón informativo”. “¿A
quen quere blindar?”, perguntou-
lle á Fraga logo de referirse á ac-
tuación do grupo maioritario co-
mo un caso de “tropelia, desmán,
movemento profundamente de-
mocrático e vulneración e ataque
ás institucións do país”.  A conti-
nuación Xosé Manuel Beiras
(BNG) indicou que sentía  a mes-
ma  “sensación de non toleran-
cia” que en anteriores lexislatu-
ras e acusou a Pita de tratar de
convertir de novo o Parlamento
nunha “xauría”. Beiras dixo que
“de tanto repetilas” os populares
“acaban crendo as súas propias
mentiras” e mantivo que o PP
pensaba que ía “facer negocio”
coa aprobación da Comisión. “O
que está no fondo da cuestión é
un problema de ética democráti-
ca” sinalou. Tanto o BNG como
o PSOE insistiron en que foi o PP
o que volveu inútil á Comisión
ao impedir a comparecencia de
persoas con responsabilidades na
xestión do desastre. 

Na súa segunda intervención
Pita tivo que falar só para os de-
putados do PP e cargou as tintas
contra Beiras. Dixo que “foi de-
sautorizado polo seu partido” e
convidouno a dimitir como vocei-
ro. Despois do plantón e en de-
claracións aos medios de comuni-
cación o portavoz do BNG indi-
caba  que a formación nacionalis-

ta e o  PSOE estu-
dían presentar
conxunta ou si-
multaneamente o
recurso de incons-
titucionalidade.
Beiras tamén cri-
ticou ao presiden-
te do Parlamento,
García Leira, por
asinar como depu-
tado o escrito no
que se solicita a
disolución da Comisión e posi-

cionarse desta
maneira nun tema
tan espiñento.
“Deslexitímase
como ábitro e a
súa ecuanimidade
e imparcialidade
queda baixo sos-
peita”, dixo. 

Ao inicio da
sesión os dous
grupos da oposi-
ción xa solicita-

ran a supresión deste punto da or-

de do día.  Alfredo Suárez Canal
(BNG) defendeu que, ante a dúbi-
da, a “prudencia política” reco-
mendaba tramitar a solicitude de
disolución a través da Comisión,
o procedemento “menos traumá-
tico” segundo os propios servi-
cios xurídicos. Na mesma liña, Is-
mael Rego dixo que se estaba
producindo “un precedente de
gravidade extrema” segundo o cal
através dunha norma interpretati-
va podería modificarse calquer
outro artigo do regulamento.♦
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Latexos

Entre
Hollywood e
Quintanilla
de Onésimo
X.L. FRANCO GRANDE

Polo que me contan, Aznar
ten un certo complexo do
que por aquí

chamaríamos  “ser da aldea”
que o leva sempre a manter,
para as debidas compensacións
psíquicas,  certas teimas de
grandeza un pouco ó xeito de
Hollywood. Por iso Vázquez
Montalbán acuñou a expresión
que dá título a este artigo.

Entre eses complexos ocu-
pa un lugar sobranceiro o des-
coñecemento das linguas
estranxeiras. E o seu noxo
polos tres presidentes das tres
comunidades históricas, que
poden falar, ler e escribir en
media ducia de linguas cada
un. Pero o que máis lle enrabe-
cha é que Arzalluz, xusto Arza-
lluz –ese modelo de excluinte,
de nacionalista pechado, de an-
tiespañol–  fale un perfectísimo
alemán. E, para máis, que isto
o diga alguén como
Enzensberguer, e que así o faga
constar nun dos seus traballos
sobre España e sobre o propio
Presidente do PNV. ¿Como al-
guén da talla do escritor
alemán, a quen para máis lle
concedemos recentemente un
Príncipe de Asturias,  vén
entrevistarse con Arzalluz  e
prescinde de Aznar que é o
presidente nacional? Estes ale-
máns, con tanto federalismo,
están dando un  exemplo de se-
paratismo.

Para un home de Quintani-
lla de Onésimo, por suposto, é
máis doado falar catalán na in-
timidade ou imita-lo acento
mexicano ou texano. Pero en-
tón ocorre que, pensando que
está en Hollywood, resulta que
se lle nota por demais que vén
de Quintanilla de Onésimo.
Como di un amigo meu, que
non se lle ocorra un día bailar
unha muiñeira, como
prometeu. Agradeceriámoslle
moito que non o fixese. 

Hollywood, para un home
de Quintanilla de Onésimo, de-
be de ser un mundo feliz. E se,
ademais, se pode contribuír á
realidade dunha guerra á
maneira hollywoodense, e se
nela aparece un home de Quin-
tanilla de Onésimo á beira do
director da película, e se, para
máis, este lle bate
agarimosamente nas costas e lle
chama “amigo”,  anque
pronuncie o seu nome como se
nin lle soase, non hai dúbida de
que xa estamos dentro da histo-
ria e non fóra dela, que xa este
país deixou de estar no cu do
mundo, que xa somos obxecto
de respecto aquí e acolá. 

Franco, ó cabo, era máis
prudente. O seu imperialismo
era pura retórica, nostálxico e
pouco operativo. E nunca nos
tería metido, iso seguro, nun-
ha guerra tan obscena. Segui-
mos recuando.♦

BNG e PSOE interporán recurso de amparo perante o Constitucional 

O PP liquida a Comisión de Investigación
do Prestige 

Os deputados do BNG e PSOE abandonaron a Cámara para non participar na votación e deixaron a Pita coa palabra na boca. A. PANARO

A Xunta negouse a levar ao Par-
lamento o debate sobre a trans-
ferencia de competencias nos
termos nos que o aprobou por
unanimidade a Cámara no mes
de Outubro. O acordo, que se
suscribiu nun escenario de “diá-
logo institucional”, instaba ao
Executivo galego a presentar no
prazo de dous meses unha rela-
ción de competencias a deman-
dar para sometelas a debate en-
tre os tres grupos e elaborar un-
ha proposta coa que negociar
perante o Goberno central. Con
dous meses de retraso o PP des-
pachou esta cuestión cunha
comparecencia na que Xaime
Pita defendeu que a Xunta segue
a traballar no desenvolvemento
da capacidade de autogoberno.

O clima parlamentario mu-
dou e en lugar de poder partici-
par na elaboración dunha pro-
posta de transferencias a oposi-
ción ficou limitada a contestar a
intervención do Conselleiro de
Presidencia que anunciou a ne-
gociación durante o que queda
de lexislatura de novas compe-

tencias. Ao seu discurso sobre
“compromiso galeguista” se-
guíronlle as críticas primeiro do
portavoz do PSOE, Pablo Ló-
pez Vidal, que se referiu á xes-
tión do Prestigecomo “un ver-
goñento espectáculo  de entre-
guismo a un Goberno central
que non respeta ás autonomías”
e de Suárez Canal (BNG) que
mantivo que a día de hoxe non
existe nengunha competencia
que non estexa mediatizada por
leis do Goberno central. 

Segundo o BNG a Xunta,
Galiza, dentro do marco consti-
tucional, podería solicitar ata 45
competencias pero ao seu ver o
PP non enviou proposta algunha
ao Parlamento porque  carece
dun proxecto de desenvolve-
mento competencial.  “Siguen
funcionando como un sistema
nervioso periférico que se move
por impulsos do central. Nós
queremos ser neuronas que par-
ticipan nas decisións pero para
iso a vostedes fáltalles convic-
ción”, sinalou para logo engadir
que o PP “ten interiozado a es-

truturación dun único  poder”
no Estado “con diferentes chan-
zos administrativos”. Previo a
este debate, o novo conselleiro
de Política Territorial, Alberto
Núñez Feijoó, debutou no Par-
lamento indicando que a súa ac-
tuación política estaba baseada
no “reformismo galeguista”.

Contra a guerra 

Beiras solicitou sen éxito ao pre-
sidente do Parlamento que se vo-
tara a declaración institucional
contra a guerra que acordaran os
portavoces parlamentarios  dúas
semanas antes e que segundo a
oposición vetou Fraga. Os depu-
tados do PSOE apareceron na
Cámara con pegatinas contra a
guerra da Coordenadora Galega
pola Paz, que tamén repartiron
entre os do BNG

Algúsns deputados da oposi-
ción tamén protagonizaron, o
mércores 12 de marzo, unha
concentración contra a guerra
diante do Parlamento á que non
se sumou o PSOE.♦

Frústase o debate sobre transferencia de
competencias acordado por unanimidade

Os servicios
xurídicos
do Parlamento
dubidan da
constitucionalidade
da medida



A.N.T.
O protagonismo da sociedade
será o eixo sobre o que xire a
campaña das municipais do
BNG. “Un protagonismo acti-
vo, movilizador e de dignidade,
que reaccione, impulse e se faga
co control político das institu-
cións”, como se puxo de mani-
festo, segundo os nacionalistas,
desde a catástrofe do Prestige.

Un acto de homenaxe á socie-
dade galega. Así comezará
practicamente a campaña elec-
toral o BNG. A vila escollida
foi Cangas e a data o 30 de
marzo. Neste acto presentarase
o lema da campaña que xirará a
carón do protagonismo e da ca-
pacidade de decisión dos cida-
dáns.

No acto, os nacionalistas
tentarán poñer de manifesto “a
dignidade, autoestima, capaci-
dade de autoorganización e
aprecio polo país que se eviden-
ciou desde a catástrofe do Pres-
tige”. Enfrontar os problemas e
traballar activamente para solu-
cionalos son tamén as virtudes
que o BNG resalta da sociedade
galega. A fronte considera tamén
que “cando un pobo colle o leme
do seu destino xa non deixa que
llo arrebaten”.

Bases para
unha Galiza diferente

Dúas semanas antes, o 15 de
marzo, o BNG xa dará conta do
que foi a súa xestión municipal

estes catro anos. Esta vez os na-
cionalistas poden presentar un-
ha traxectoria de goberno en vi-
las significativas, entre elas
cinco capitais.

Con este fardel realizarán un-

ha escolma de realizacións que
definen como as “Bases para un-
ha Galiza diferente”. Será “un
espello no que se pode ollar o
que o BNG pretende para o con-
xunto do país”.♦
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O transporte público da comarca
non está a pasar polo seu mellor
momento. Así o certifican as es-
tatísticas elaboradas polo propio
sector, nas que se constata o acu-
sado descenso do uso deste ser-
vicio nos últimos anos. Dende o
93 ata a actualidade, a cifra de
viaxeiros tería descendido nada
menos que nun 50 por cento.

Empresarios e políticos son
conscientes de que cómpre frear
esta tendencia por varios moti-
vos. A escasa rendibilidade eco-
nómica e o incremento do tráfi-
co, provocado polo uso do vehí-
culo particular, son algúns deles.
E avalando esta tese, a cifra. O
número de novas matriculacións
en Ferrol incrementouse nun 10
por cento dende o ano 2000.

¿Pero por que dependemos

do coche? ¿É simplemente a
causa dunha carencia de civismo
ou un desexo de extrema como-
didade? Semella que non. O
transporte público da comarca
presenta toda unha serie de ca-
rencias ás que cómpre dar solu-
ción. A ninguén lle agrada agar-
dar unha hora e media polo auto-

bús, ir collelo á outra punta da
cidade ou ter que buscar cáseque
con lupa as paradas, entroutras
peripecias.

Atendendo a estes motivos
queda claro que, se cadra, somos
cómodos, pero tamén que para
potenciar o transporte público
hai que mellorar o servicio ofer-

tado e deixar despois que os ci-
dadáns decidan. Por iso, a Man-
comunidade de concellos de Fer-
rolterra está a traballar nun pro-
xecto sufragado con fondos da
UE que procurará frear as ten-
dencias actuais.

Nel participan, ademais, as
cidades de Oporto, Tolouse, Ma-
drid e Cartagena. Todos os seus
representantes manterán este
mes a primeira xuntanza de tra-
ballo do grupo, na que se esta-
blecerán as medidas a adoptar de
xeito inminente, como un inqué-
rito que determine as necesida-
des dos cidadáns. Ese é o primei-
ro paso. O mesmo que nun res-
taurante, o transporte público de-
be ser á carta. Cando podamos
probalo xa decidiremos se quere-
mos ou non recuncar.♦

Autobuses á carta
MARTINA F. BAÑOBRE

Ferrolterra  traballa nun grupo de traballo
sufragado pola UE para transformar o trans-
porte urbano con Tolouse, Madrid ou Porto.

Ferrol

Cantar
por todos
XOSÉ M. SARILLE

Estamos caíndo a unha
velocidade digna do Co-
lumbia desde as altas to-

rres da Fin da Historia,
aquela profecía que se lle
ocorrera ao intelectual Fuku-
yama cando se disolveu o
bloco comunista. Viña a dicir
que xa non ía a pasar máis
nada no mundo. Ou así.

Esa utopía que case
chegamos a interiorizar, coci-
ñábaa o capitalismo bravo e
ía adubiada con
modernidade, multiplicación
de riqueza e inocentes
esperanzas, como a de crer
que o mercado sería o que re-
gulase as relacións sociais.
Estaba ao alcance da man.
Até o reparto chegaría
automaticamente. Uns e
outros ulimos as virtudes da
competitividade sen norma. 

Aquela calma posmoder-
na estase a volver guerreira e
infernal. Sobre todo para os
pobres máis pobres, para os
escravos do terceiro mundo.
E colle á esquerda
bempensante, que hoxe
somos todos, co paso
cambiado. Cando a esquerda
cre que hai que amansarse
aínda máis, como manda o
politicamente correcto, eles
están en plena escalada
criminal. 

Os políticos deben respei-
tar as normas, sen dúbida,
mais cómpren voces claras
que se saian do discurso
imposto. E non as hai. Ou hai
moi poucas. Ou din pouco
para a que está a caír. Faltan
voces libres que fagan notar
a calor dos principios. Para
facer frente á onda totalitaria
que se nos vén enriba. Desde
a ética da convicción e non
desde a magnificación das
formas. 

Mellor que o
comportamento bambi, voces
desinteresadas que procedan
doutros ambientes e que
falen igualmente de política.
Voces que se oian por riba do
ruído e da grandísima monta-
ña de descomposición sobre
a que nos atopamos.

Labordeta non é nengún
heroi mandándoos á merda.
Mais Labordeta é auga fresca
nestes tempos en que é
incorrecto falar con énfase.
Expresou a indignación de
case todos cos que propician
a guerra. Hai que agradecerlle
que rompese con tanto
envaramento de pacotilla.
Aporta confianza e
principios, dous bens escasos.
Necesítanse poetas que falen
en prosa e non sexan
empregados de ninguén.

Agora. Cando o sol abra-
sador ilumina o ceo de occi-
dente...como recitaba un po-
eta liberto en Espartaco, o
filme de Stanley Kubrik.
“Fermosos versos...” comen-
tou unha muller.  “Loitar...
até as bestas saben facelo,
mais el pode facernos crer
nas belezas que canta”,
respondeulle Espartaco.♦

O BNG pon a reacción fronte o Prestige
como exemplo para as municipais

A.N.T.
Ante a inmediata apertura do pe-
ríodo de matriculación do alum-
nado non universitario, a Plata-
forma en Defensa do Ensino Pú-
blico volveu por de manifesto que
a oferta de prazas no Ensino In-
fantil e os servicios de comedor e
transporte na rede pública son in-
suficientes e obrigan ás familias a
recurrir ao ensino privado. 

A Plataforma Galega en De-
fensa do Ensino Públicodenun-
ciou, unha vez máis, a “precaria

situación na que se atopan a
Eduación Infantil no rural co pe-
che continuado de unidades,
acondicionamentos inapropiados
e falta de atención de especialis-
tas”. Nun manifesto que veñen
de facer público, as organiza-
cións integradas neste foro sina-
lan que a escasa oferta tanto de
unidades e centros de Educación
Infantil de cero a tres anos como
de servicios de comedor e trans-
porte “propicia que moitas fami-
lias se vexan obrigadas a optar

desde o inicio da escolarización
obrigatoria e incluso xa antes,
polas garderías e centros educa-
tivos privados, mellor adaptados
para atender as novas demandas
da sociedade”. 

Consideran que a Conselle-
ria, “de forma sistemática e ano
tras ano, ignora e desatende estas
demandas” e por esta razón, a
Plataforma dirixirarse aos conce-
llos galegos para convidalos a
que soliciten da autoridades edu-
cativas que doten aos centros das

prazas e servicios necesarios. Se-
gundo indican fontes da Plata-
forma, a diferencia doutras Co-
munidades Autonómas, a Xunta
non oferta nas cidades ningún
servicio complementario e tam-
pouco hai ningunha gardería que
dependa de Educación. Tamén
din que pechou nos últimos anos
máis de 200 unidades. A Plata-
forma está integrada por organi-
zacións sindicais, de estudantes,
ANPAS e outras asociacións li-
gadas ao ensino.♦

A Plataforma en Defensa do Ensino Público pide máis prazas e servicios complementarios

Esíxenlle a Educación que adapte
os centros públicos ás novas necesidades das familias

Xavier Toba, Olalla F. Davila, Anxo Quintana, X.M. Beiras e Lois Castrillo na presentación da candidatura viguesa o mércores 12.
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Galiza, transcorridos doce anos dende a
transferencia das competencias sanitarias,
aínda non conta cunha lei de ordenación
sanitaria. O noso sistema sanitario esta
pendente de definir, e o debate debe cen-
trarse en como asegurar para o século XXI
unha sanidade como valor social e non só
como sistema de prestación de servicios.
Segundo a Lei Xeral de Sanidade (LXS)
queda por definir que é o que integra o sis-
tema de saúde e como debe organizarse o
que realmente da soporte a estrutura do sis-
tema sanitario público. Desde esta perspec-
tiva urxe a elaboración dunha Lei de Orde-
nación Sanitaria de Galiza (LOSGA), que
organice o dereito a protección da saúde
segundo a carta de dereitos fundamentais
da unión Europea, para dar unha protec-
ción e garantías efectivas  que estean orien-
tadas a abordar e resolver os problemas
que afectan ó sistema sanitario galego. 

Os sistemas de protección social deben
garantir a accesibilidade, a calidade e a
sostenibilidade financeira da asistencia sa-
nitaria, xa que actualmente o SERGAS cu-
bre as continxencias por enfermidade, pe-
ro non a atención ás dependencias (vellez)
que son o gran reto de futuro que debemos
resolver. Para iso é preciso contar coa opi-
nión dos cidadáns e dos profesionais sani-
tarios, e é recomendábel procurar o maior
consenso social e político, xa que estamos
a falar dunha lei vital para afrontar os pro-
blemas da sanidade galega e situarnos con
capacidade para resolver as necesidades
de saúde da poboación. A responsabilida-
de fundamental recae no grupo político
gobernante, xa que debe ser capaz de aglu-
tinar os mellores profesionais sanitarios,
técnicos da administración sanitaria, sindi-
catos, grupos políticos, para lograr un con-
senso nun tema tan transcendental para o
futuro da protección social na Galiza.

■ A PRIVATIZACIÓN GAÑA POSICIÓNS .
Durante os últimos anos houbo varios in-
tentos para elaborar esta lei, pero todos eles
fracasaron por nacer sen o consenso social
e político necesario. En agosto do ano 1998
o actual Conselleiro presenta un antepro-
xecto que finalmente foi retirado e non
chegou a ser debatido no Parlamento. O
actual anteproxecto de Lei de Ordenación
Sanitaria Galega (LOSGA) elaborado pola
Consellería de Sanidade, preséntaselle e
pídese a opinión de grupos profesionais e
sindicatos en pleno período de vacacións
(agosto 2002), e transcorridos catro meses
desde a súa presentación oficial aínda non
foi entregado ao Parlamento. Non se busca
ningunha fórmula de entendemento cos
traballadores sanitarios e as súas aso-
ciación profesionais e incluso mostran cer-
to grao de indignación cando os Colexios
de médicos de Galiza emitiron un informe
moi critico co actual anteproxecto de lei.
Previamente o Defensor do Pobo xa criti-
cara no seu informe o modelo de xestión
indirecta (Instituto Galego de Medicina
Técnica-MEDTEC, Servicios de Urxencias
do 061) e o Consello de Contas demostrou
que estas fórmulas de xestión que se intro-
ducen no anteproxecto de lei, no melloran
a eficiencia, o custo ou a calidade dos ser-
vicios sanitarios. Polo tanto, a grandes ras-
gos podemos afirmar que o actual borrador
do anteproxecto de lei vai destinado a pri-
vatizar a asistencia sanitaria pública, favo-
recer os grupos empresariais afíns e supri-
mir dereitos laborais de profesionais e tra-
balladores sanitarios.

O informe do Consello Económico e
Social (CES) cuestiona aspectos claves do
texto do actual anteproxecto, como a inte-
gración de centros privados na rede sanitaria
pública, a consolidación de entidades con
personalidade xurídica
propia como funda-
cións ou MEDTEC ou a
fórmula do copago na
asistencia sociosanita-
ria. O informe mantén
o que dí a LXS, que a
sanidade privada debe
manter o carácter com-
plementario da publica,
e só debemos acudir a
ela cando as necesida-
des asistenciais o xusti-
fiquen.

No sistema sanita-
rio galego existen múl-
tiples evidencias do
distanciamento entre
oferta e demanda de
servicios sanitarios,
pero incluso dende a perspectiva de ade-
cuar as prestacións sanitarias ás dispoñibi-
lidades económicas do sistema, é necesario
articular unha lei que responda a definición
territorial de Galiza (equilibrar o acceso á
tecnoloxía en todas as áreas de saúde, xa
que hai diferencias importantes entre pro-
vincias), sirva para mellorar as deficiencias
de accesibilidade ao sistema público de sa-
úde, avance na distribución adecuada dos
recursos e na coordinación de todos os dis-
positivos sanitarios para mellorar a calida-
de dos servicios protexendo e mellorando a
saúde de todos os cidadáns, e incluíndo a
atención sociosanitaria das persoas depen-
dentes. A fórmula do copago na atención
sociosanitaria non é admisíbel, xa que a
LXS dí “todos os españois teñen dereito a
asistencia sanitaria a cargo do sector públi-
co”, o Pacto de Toledo (ano 2000) recoñe-
ce que o financiamento é totalmente con
cargo aos impostos que pagamos, polo tan-
to debemos rexeitar totalmente a posibili-
dade do copago, xa que esa fórmula rompe

o principio de gratuidade e equidade efec-
tiva que rexe as prestacións do Servicio
Nacional de Saúde e agudiza a situación de
doentes de contextos socioeconómicos dé-
biles (doentes crónicos ou dependentes).

Na Galiza a por-
centaxe do PIB dedi-
cado á sanidade é dos
máis baixos dos países
da Unión Europea, si-
tuación agravada pola
paralización de orza-
mentos sanitarios (ob-
xectivo déficit cero), a
redución dos investi-
mentos, aumentando
só de maneira signifi-
cativa os gastos deri-
vados do gasto farma-
céutico e de concertos
con centros privados.
O modelo de sanidade
mixta de asistencia sa-
nitaria recollido no an-
teproxecto de lei, só

beneficia ós centros privados, porque os si-
túa ao mesmo nivel que a sanidade pública
e permítelle acceder a fondos públicos sen
trabas, cando os seu medios son moito me-
nores que os da sanidade pública.

Polo tanto pódese afirmar que a LOSGA

crea moitas dúbidas nos profesionais que
traballamos na sanidade e non dá respos-
tas a ningún dos problemas graves que ten
a sanidade galega. Son inaceptábeis as de-
ficiencias de accesibilidade (listas de es-
pera), non existe a libre elección de médi-
co nin de centro sanitario, enfoca as rela-
cións laborais aumentando a discreciona-
lidade dos xerentes e empeorando as con-
dicións de traballo, despreocupándose de
buscar medios de incentivación profesio-
nal. Sen dúbida, este modo de dirixir terá
consecuencias na calidade da asistencia.
Asemade, introduce confusión tanto para
os profesionais como para os usuarios na
diferenciación do que é privado e público.
No lugar de camiñar cara a unha clarifica-
ción das funcións da sanidade pública e da

privada, aquí mestúrase todo e todo é po-
síbel se este anteproxecto é aprobado. 

Introdúcense dúas figuras que poderí-
an ser interesantes, o Valedor do Usuario e
as entidades de participación cidadán. A fi-
gura do Valedor nace desacreditada, xa
que malamente vai valer aos doentes can-
do é nomeado e cesado polo propio Con-
selleiro de Sanidade e as entidades de par-
ticipación cidadán xa figuraban na anterior
Lei, pero en once anos non se constituíu
ningún destes órganos de participación.
Non son do agrado da Consellería de Sa-
nidade, cando  é seguro que, de terse crea-
do, o control democrático que exercerían
produciría un maior esforzo dos xestores
pola calidade, pola redución das listas de
espera e a humanización da asistencia.

■ RETIRADA E CONSENSO. Os defenso-
res do sistema público de saúde queremos
reforzalo, clarificar as súas funcións e a di-
ferenciación entre ámbito privado e público
da actuación sanitaria, e dotalo tanto de ga-
rantías de calidade técnica como de garan-
tías de participación e control da cidadanía. 

Colexios de médicos, sindicatos, a
asociación de defensa da sanidade pública
e a de médicos de familia mostraron a súa
desconformidade con este proxecto. Nin-
gunha entidade, salvo algún empresario
ou director de clínicas privadas, o apoiou
publicamente. Os defensores da sanidade
pública pídenlle ao actual goberno da
Xunta de Galiza que retire este antepro-
xecto e inicie un debate para lograr unha
lei consensuada e que poida resolver os
actuais e futuros problemas asistenciais e
sociosanitarios dos galegos e galegas.

É necesario e urxente unha lei de orde-
nación sanitaria, pero non así, ademais dita
lei debe recoller unha nova definición de
saúde, xa que a definición clásica (estado
completo de benestar físico, mental e so-
cial), non fala de problemas fundamentais
do século XXI, como  o medio ambiente
ou atención sociosanitaria. Polo tanto é ne-
cesario que na lei se fale de saúde como es-
tado de completo benestar físico, mental,
social e ecolóxico, e non soamente como
ausencia de enfermidades. Dita lei debe
cubrir non só as continxencias derivadas da
enfermidade, senón tamén a atención á de-
pendencias. A Comisión da Comunidade
Europea, xa se pronunciou e afirma “a
existencia dunha protección de calidade
contra o risco de enfermidade e dependen-
cia é un logro que hai que protexer e adap-
talo aos novos tempos”, polo que a lei de-
be enmarcarse neses principios, tendo pre-
sente o envellecemento da poboación, por
eso é necesario adoptar medidas desde os
poderes públicos para asegurar de forma
universal o acceso á atención sociosanita-
ria e a súa sostenibilidade financeira.

En resumo, este proxecto de lei non dá
solucións aos problemas da sanidade ga-
lega (escaseza de financiamento, mala
xestión e distribución dos recursos exis-
tentes, nula xestión das listas de espera,
desigualdades asistenciais entre zonas)
senón que traería consecuencias desastro-
sas para o sector público, xa que crea me-
canismos para desviar diñeiro público a
empresas privadas con ánimo de lucro,
deteriora as  condicións laborais dos tra-
balladores sanitarios e suprime a gratuida-
de da atención sociosanitaria (doentes
crónicos e discapacitados).♦

S. LÓPEZ ÁLVAREZ é médico
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SANIDADE

Pública, gratuíta e universal
Reflexións críticas sobre o anteproxecto de Lei de Ordenación Sanitaria Galega

S. LÓPEZ ÁLVAREZ

ARES

‘O actual borrador da lei
vai destinado a privatizar

a asistencia sanitaria
pública, favorecer

os grupos empresariais
afíns e suprimir dereitos
laborais dos traballadores

sanitarios”
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No seu discurso en Madrid fa-
cíase a pregunta, ¿que sería de
Galiza de non producirse a re-
acción cidadá ao Prestige?

Chámanme a atención tantas
cousas... Nunca chegáramos a de-
catarnos da mediocridade que nos
estaba pilotando. Todo o que pa-
sou foi unha lección intensiva.
Amosouse a absoluta incapacida-
de por parte do poder para com-
prender o factor humano e psico-
lóxico nunha crise como esta. An-
te unha catástrofe é de manual dar
información veraz e estar coa xen-
te. No verán Fraga e Aznar coinci-
dían en dicir que estiveran lendo
as memorias de Churchill e o que
máis coñecemos deste home é que
nunha situación de emerxencia,
plantouse no medio das ruinas
bombardeadas de Londres e díxo-
lle aos ingleses que habería que
afrontar a situación con sangue,
suor e bagoas... Aznar e Fraga fi-
xeron o contrario. As siglas PP
coinciden co que se pide nesa si-
tuación, Palabras e Presencia,
xusto o que eles nen fixeron nen
se plantearon... Tamén pensei que
coincidían con o Porco de Pé.
Nunca Máis representa a reacción
do factor humano. O pobo actuou
con espontaneidade e sentido de
intelixencia moi grande. Aprimei-
ra fase foi de impacto e desola-
ción, pero no ambiente axiña se
notaba que a xente se miraba aos
ollos e interrogábase, ¿Non imos
facer nada? Iso veuse nas primei-
ras reunións que fixemos. E resol-
veuse que para sair adiante había
que estar xuntos e non quedar na
casa, parados, como nos dicían
desde arriba. Foi dunha sabedoría
incríbel porque permitiu sair dese
inverno que tería sido atroz se non
se fixera o que se fixo. Estaríamos
como as baleas que se tiraron de
cabeza en Burela. Iso interésame
moito porque aínda hoxe ves de-
claracións asombrosas en persoas
que supuñas intelixentes e que
pensan máis como peixes que co-
mo persoas. A reacción da xente
foi o máis positivo que pasou; co
tempo se verá, mesmo para a ima-
xe de Galiza. A eficacia da crea-
ción de Nunca Máis é incuantifi-
cábel. Foi a demostración dun po-
bo vivo. O contrario amosaría non
só unha costa senón un pobo cu-
berto de chapapote.

Defensa do mar

¿Por que agora os galegos re-
accionaron con esa forza e
noutras ocasións non? O lema
Nunca Máis xa estaba presen-
te cando o Mar Exeo. ¿Que pe-
sa máis a sensación de abando-
no, da incompetencia, ou a de-
fensa do mar?

Aínda estamos dentro da histo-
ria do que está sucedendo e faise
difícil un xuizo definitivo. Pero hai
uha acumulación, o que Xavier
Queipo chamou moi ben débeda
histórica de catástrofes. Igual que
a morte de Kennedy, o maio do 68,
a chegada á Lúa ou outros aconte-
cementos marcan fitos que a xente
lembra, o calendario dun galego
medio está marcado polas catás-
trofes. Hai unha recente, que esta-
ba neste faiado poboado de mons-
tros aos que hai que facerlle frente,
que foi a das vacas tolas. Foi un
asunto mal enterrado e tiña un la-
do sinistro que permanecía no sub-
conscente de Galiza, porque foi un

engano, un caso
de thriller non pe-
chado. O que su-
cede agora fou
unha defensa do
mar, claramente,
porque Galiza ten
unha conciencia
de illa, é un país
que é unha barca
de pedra. O mar é
un signo de identidade que leva-
mos do berce ao cadaleito, e desta
volta sentimos o seu pranto, e ese
compromiso activo de defensa do
mar ben seguro que dará continui-
dade ao Nunca Máis. Hai unha
conciencia consolidada de actitude

de defensa do mar,
que como di un
mariñeiro, sen bo-
tarlle unha pá de
esterco estanos
dando continua-
mente. Iso coinci-
de cun cambio, un
relevo, xeracional
que non se anali-
zou suficiente-

mente. Eses miles de rapaces que
fixeron a cadea humana; esa mo-
cedade que se electrizou, que em-
pezou a falar de política no senso
máis amplo, que traballou coa fe-
rramenta de internet... son unha se-
rie de coincidencias que fan desta

revolta cívica unha revolta de es-
peranza. Toda esa mocedade xa
ten incorporada a conciencia eco-
lóxica como parte da súa identida-
de e iso non souberon valoralo os
que mandan. O factor humano de
estar xuntos, de ter un relato co-
mún, de non importarche quen ten
a mangueira iso paréceme moi im-
portante. Ata agora invocábase o
anatema ¡Satanás!, fora Satanás o
Bloque, os comunistas, os batasu-
nos ou calquera para que a xente
quedase paralizada. Agora a xente
dixo, eu non lle vou preguntar
quen ten a mangueira, este tipo es-
tá connosco e vai comigo e eu con
el. Cando dixeron “ollo, eses son

do Bloque”, a xente respondeu: ¿E
que? O poder desconcertouse e iso
foi un paso de quitarse de enriba
un meigallo que nos paralizaba e
nos tiña entangarañados cunha va-
riña antidemocrática.

Ataque antidemocrático

¿Superáronse máis cousas?
Moitas máis. Estes meses que

abalaron Galiza son dos máis in-
teresantes da nosa historia con-
temporánea. Se facemos acumu-
lación de información nas heme-
rotecas ollamos que o poder falou
máis de Nunca Máisque do pro-
blema do Prestige. Intentaron mi-
nar un campo democrático con
serpes de crótalos con silenciador.
Foi unha campaña de moita obs-
cenidade, onde se viron as peores
mañas do poder. Pasamos dun es-
tado ausente a un estado tocapelo-
tas. O poder quéixase de que se
pediron dimisións e de que os
acusaron de incompetentes, pero
si na protesta contra a guerra o
poder foi duro nunca se chegou a
dicir, como aquí, que se lle rou-
baban os bocadillos aos volunta-
rios. A xente aturou esa deprava-
ción e pasou dunha resposta es-
pontánea a unha resposta analíti-
ca, comprendeu as tripas desta
maquinaria do poder e a propa-
ganda contra Nunca Máisrecibiu
un corte de mangas dos cidadás. 

Nunca Máisnon se pode di-
cir que nacese con apoio me-
diático. As manifestacións que
congregaron decenas de miles
de persoas, no día que se ían
celebrar apenas eran anuncia-
das nos xornais.

Mínimamente. A mañá do 1
de decembro, que foi de inverno
duro, saín da Coruña pensando
que se eramos 10.000 sería un
éxito, máxime cando a motiva-
ción central era ecolóxica. Pero
nas vésperas había detalles que
anunciaban que algo importante
estaba pasando. A importancia da
comunicación paralela hai que te-
la en conta, foi tamén a primeira
mobilización da rede e despois a
eclosión desa mocidade que lle
chamaban X, a do botellón,... que
irrumpe con conceptos novos, de
nova política, moi unitarios, inte-
gradores. Iso vai marcar a política
no futuro. Todo isto vano ter que
ter en conta os medios de comu-
nicación se queren ter crédito no
futuro, porque a xente sabe o que
hai detrás, coñece os mecanismos
de comunicación. Acabouse a
época do No-Do.

Dimisións

Apesar da forza das manifes-
tacións non se produciron di-
misións, ¿pode ser iso unha
frustración? ¿Por que non
houbo concesións mínimas po-
lo poder?

¿Cando empeza a campaña
forte contra Nunca Máis, que se
fixo deste un gabinete na Mon-
cloa, aínda que algúns aspectos
parecesen ideados por Mortade-
lo? Cando se escriba un Informe
da Verdade, que se fará, veremos
que todo se activa cando no esta-
dio de Riazor, apesar das mano-
bras para evitar que a confluen-
cia fose grande, xúntanse as afi-
cións de Celta e Deportivo ao be-
rro común de Dimisiónse Nunca
Máis. Aí detectaron que estaban

Manuel Rivas
‘Nunca Máis debe impulsar
unha Comisión da Verdade’

XAN CARBALLA

O escritor e xornalista Manuel Rivas leu os manifestos da plataforma Nunca Máis
en Santiago, A Coruña e Madrid. Nesta entrevista analiza a realidade e o futuro
deste movimento cidadá, “o máis interesante da nosa historia contemporánea”.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

‘A mocedade
electrizouse e
comezou a falar
de política”
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dando paus á au-
ga e que a dimen-
sión da protesta
social era tamén
un cambio men-
tal. Para min
houbo outro sím-
bolo importante,
que foi a mani-
festación de ecoloxistas suízos e
fillos de emigrantes galegos en
Zug, no corazón das tebras, onde
está situado o centro dos fíos do
negocio deste capitalismo gans-
teril. ¡Debeu ser a máis concorri-
da na vila desde os tempos de
Guillermo Tell!

A torpeza e o desquiciamento
coa que actuaron en todas as fa-
ses ten moitas explicacións e so-
bre as dimisións pesou un factor
que ten que ver coa considera-
ción desta crise como unha serie
negra. Coincide que quen está no
núcleo do problema é un perso-
naxe como Fran-
cisco Álvarez
Cascos. Sabendo
que o ministro de
Fomento sería o
prato que nun país
normal serviría o
poder, puxéronlle
un salvavidas pa-
ra evitar que
arrastrase ao pre-
sidente do Gober-
no. A crise do
Prestige é o co-
mezo dun fin de época e se se de-
sen os pasos lóxicos nunha de-
mocracia (investigación, demi-
sión dos responsábeis, depura-
ción de responsabilidades) o mi-
nistro cesaría pero o naufraxio de
Cascos sería o de Aznar porque
coñece toda a fontanería e o ca-
derno de bitácora da escura ruta
á presidencia. Por outra lado
chámame a atención o tema das
cacerías, non xa pola falta de res-
ponsabilidade, senón como sím-
bolo. Foi a irrupción do peor da
dereita española desde o medioe-
vo. Ao final a ideoloxía está na
mira telescópica, na idea depre-
dadora,... Foi unha mistura de
estampas de Ruedo Ibérico e se-
rie negra. É significativo que
cando Fraga se instala na súa re-
sidencia do presidente da Xunta,
que é un edificio minimalista e
austero, como ornamento non
pon unha cruz senón unha corna-
menta como trofeo de caza.

O futuro de Nunca Máis

¿Como pode orientar o futuro
a plataforma Nunca Máis?

Non podes manter unha in-
tensidade de mobilización contí-
nua. Pero a esencia de defensa
do mar vai ir adiante e é a marca
máis internacional que deu Gali-
za. Ademais de desenvolver esa
liña agora ven un momento inte-
resante, poque xa que non houbo
comisión de investigación debe-
mos impulsar unha Comisión da
Verdade, do que pasou e do que
vai ser o futuro. Vanse desenten-
der do barco, xa están preparan-
do o escenario para iso. O propio
Plan Galiza é un caso de timo e
terase que ir demostrando suce-
sivamente. Non sufrimos esta ca-
tástrofe polo noso carácter peri-
férico, senón por estar no núcleo
dunha sociedade de risco. A crise
das vacas tolas e esta son dúas
pestes posmodernas, unha contra

a seguridade ali-
mentaria e outra
ecolóxica, e den-
tro do movimento
da antiglobaliza-
ción, do outro
mundo é posíbel,
son fundamentais
as compoñentes

de seguridade e nova cidadanía.
Nunca Máis é un movemento
avanzado dentro dese eixo anti-
globalización. A plataforma fun-
cionou cunha eficacia e un estilo
exemplar. A única que rompeu
cabezas foi a policia contra estu-
dantes na Coruña, a única vio-
lencia foi do poder e aínda esta-
mos esperando polas explica-
cións que pedimos desa carga.
Ademais a resposta tamén estivo
cargada de humor e iso desorien-
tou e ridiculizou aos que man-
dan: a xente cantando na rúa, con
carautas de Fraga, facéndolle un

auténtico Antroi-
do, e desde arri-
ba alcumábanos
de batasunos.
Agora entramos
nunha fase fun-
damental na que
debemos inte-
grar o saber de
Galiza (todos os
sectores afecta-
dos, a comunida-
de científica e
universitaria, o

mundo da comunicación...) e fa-
cer nós a Comisión da Verdade
que poña en evidencia ao poder e
que sexa un instrumento de ex-
periencia e información que nos
abra camiños reivindicativos pa-
ra o futuro. 

Nunca Máisnon é unha op-
ción política, e a xente preserva
ese espacio da cidadanía con in-
telixencia; non caeu nas mans do
populismo antipolítico e politi-
zou á xente. Quen fixo polo des-
crédito da política foron Pita ou
Fraga, que se caracteriza por fa-
cer mal o ben e o mal facelo ben.
A politización que produciu Nun-
ca Máis foi facer á xente máis
comprometida co espacio públi-
co, foi a osixenación dun espacio
afogado e unha gran parte de Ga-
liza díxolle adeus á dereita.

En Santiago, na Coruña e
en Madrid vostede leu os ma-
nifestos. Na manifestación de

Madrid houbo intervencións
en galego e a súa maioritaria-
mente en castelán...

...con dous momentos en gale-
go importantes cando se interpela-
ba directamente a Aznar. A mani-
festación de Madrid convocaba os
galegos pero tamén a xentes dou-
tras nacións, era
unha convocatoria
solidaria. A maior
parte do discurso
en castelán res-
pondía a unha
economía da co-
municación, apro-
veitando ese espe-
ranto común.
Nunca Máisé o
noso Porto Alegre
e a imensa maioría da xente en-
tendeu que se trataba de compartir
a nosa insignia e de exportarmos a
idea de solidaridade. 
¿Atá que punto o Nunca Máis
foi o levedo do Non á Guerra?

Foi moi importante e conver-
tiuse nunha referencia. É intere-

sante ver o reparto de funcións
tan moderno que se fixo. As or-
ganizacións deben ser democráti-
cas e non piramidais e iso deuse.
Ninguén estaba obsesionado con
ter as chaves dun local e reunía-
monos no local dun partido, dun
sindicato ou nun pub. O impor-

tante era conectar
coa xente. As or-
ganizacións que
integraban a pla-
taforma entendé-
rono moi ben e
notábalos satis-
feitos, mesmo
porque non se
compartía a rúa
só cos habituais.
O modelo serviu

como laboratorio para o Non á
guerra, pero por aquí teñen pasa-
do xornalistas de todo o mundo
que deron a coñecer Galiza e a
orixinalidade do Nunca Máis por
todas partes. Aquí non houbo li-
derazgo no sentido tradicional,
houbo moita xente que participou
e tomou o relevo. Capteino no
mundo da cultura, propenso ao
egocentrismo, no que se reencon-
traron xentes que antes se caniba-
lizaban. Agora chegou a hora dos
relevos, de novas voces.

A pregunta habitual do
compromiso do intelectual pa-
rece xa superada en Galiza
visto o visto.

O escritor traballa coas pala-
bras e a súa preservación é a no-
sa responsabilidade. Eu non me
podería mirar aos ollos se non
daba a cara nestas circunstancias
e moitos pensamos así. O pri-
meiro compromiso do escritor,
como dicía Torga, é escribir, e
escribimos moito todos. Chega-
rá o tempo da elaboración crea-
tiva, pero nestes tres meses asis-
tín aos mellores recitais de poe-
sía que nunca ouvín. Houbo o
mellor teatro na rúa, a canción, a
música... Nunca Máisfoi cultura
galega viva e nunca tivo tantos
espectadores activos.♦

‘Aznar
pensou que
era chegar,
dicir
punta tacón
e todos
a bailar’
Coñece ben as voltas da polí-
tica e dos medios de comuni-
cación de Madrid, ¿como
analiza a súa reacción fronte
á catástrofe?

Houbo de todo. Houbo es-
critos, por exemplo en La Razón
ou nalgunhas emisoras, autenti-
camente xenófobos. O propio
Aznar parecía que se enfrontaba
a un problema de ultramar e non
sabía tratar cos nativos. El esta-
ba acostumado a vir e dicir pun-
ta tacóne que lle puxeran dian-
te as bandexas de empanada e
lle bailasen unha muiñeira. Ti-
ñan a idea de Galiza como aldea
potenkiana, que eran unhas al-
deas idílicas que no tempo dos
zares lle preparaban en cartón
pedra para que as visitase á zari-
na Catarina, que saía convenci-
da do ben que vivían. Un día de-
satouse a treboada, caiu o deco-
rado e quedou á vista a poboa-
ción esfameada, os casetos e os
ríos de zurro polo medo dos ca-
miños. Apareceu a realidade.
Aznar pensaba que Galiza era
unha aldea potenkiana e por iso
actuou de maneira tan torpe e
desorientada. Por outra banda o
Nunca Máis cambiou a concep-
ción de Galiza, que pasou de ser
o país conservador, anestesiado
e de paparota a verse como un
pobo activo que dá unha respos-
ta modélica. O Prestige tamén
foi un revulsivo nos medios de
comunicación de Madrid. Foi
un test de calidade para moitas
cousas e tamén para a informa-
ción, que estaba pasando unha
etapa malísima, das piores des-
de a transición nos medios de
Madrid. Galiza foi o ecuador, a
fronteira na que se rompeu a at-
mósfera de intimidación que ha-
bía. O poder de Aznar só se ex-
plica porque xerou esa atmósfe-
ra sendo unha figura mediocre
de extrema dereita que ocupa o
centro, que quer ter un papel no
mundo porque se sinte símbolo
dese ocupación pola ultradereita
dun espacio de centro, como
Bush, Berlusconi ou mesmo
Sharon. Houbo quen superou
ese test e outros seguen nas
mesmas. Foi unha revolución
interna para moitos xornalistas,
que tiveron que vir a Galiza,
montaron nos barcos, entraron
nas casas e borraron os tópicos
sobre xente servil: ollaron per-
soas bravas, con memoria, va-
lentes frente ao poder. Tamén
foi un test de calidade, en canto
a Madrid, para PSOE e IU que
aprobaron dignamente como
posíbel alternativa, e tamén os
sindicatos e os grupos alternati-
vos que estiveron con nós.♦

E na política galega, ¿serán
as eleccións próximas un
termómetro definitivo desa
reacción popular?

Interésame máis o move-
mento de fondo, de relevo xe-
racional. Non sei o que pasa-
rá nas eleccións, pero vaise
notar, porque penso que a de-
reita está xa simbolicamente
derrotada. Pagou a pena todo
por ver como moita xente que
estaba intimidada, apesar de
vinte anos de democracia,
descubría o sabor da liberda-
de. Vin moita xente falando
en voz alta de política, que lle
gostaba o sabor de expresarse
alto e claro. A xente descubriu
que tiña azas e podía voar.

¿Hai temoras listas negras?

Agora as listas negras
confundiríanselle co propio
censo. Non imos ser inxe-
nuos, porque os xacementos
do poder teñen capas moi
profundas e hai moito voto
fosilizado. Pero nada do que
hoxe hai vivo e con horizon-
te de futuro está no seu cam-
po e eles sábeno. Non o digo
con desprezo. Había moita
xente orgullosa polo de Ma-
drid o 23-F, e aínda votando
PP o seu corazón estaba alí.
Moita xente coñecida e con
responsabilidades en moitos
campos ten enviado por es-
crito a súa felicitación, dicin-
do que non podía facer públi-
co estou con vós, pero que
saibades que estou con vós.♦

‘Acabouse
o medo á dereita’

‘Cascos non dimite
porque arrastraría
con el a Aznar”

‘A propaganda
contra Nunca Máis
recibiu un corte
de mangas
dos cidadáns”

‘O poder falou
máis de Nunca Máis
que do problema
do Prestige”



Respaldado por 92 Estados, entre eles os
da UE, este martes foi constituído for-
malmente na Haia o Tribunal Penal In-
ternacional en presenza do Presidente de
Italia e do Secretario Xeral da ONU Ko-
fi Annan. Non foi asinado polos EE UU,
quen engade á súa negativa a imposición
a 20 deses Estados de compromisos de
non entrega de cidadáns norteameri-
canos no caso de seren imputados polo
Tribunal. Os EE UU tampouco asinaron
o Protocolo de Kyoto, nen as conclu-
sións do Cumio da Terra en Johanesbur-
go. Todas estas cuestións, e outras tamén
de grande relevancia, diferencian a vi-
sión e a política internacional da Unión
Europea e a dos EE UU. Agora, frente
ao desarme de Irak e o papel das Na-
cións Unidas como fonte e garante da le-
galidade internacional, esta contradición
toma un carácter ainda máis dramático e
transcendente. 

Na súa paranoia, para George W.
Bush a súa acción contra Sadam Hussein
responde a unha misión que Deus lle en-
comendou directamente –salvando o
obstáculo das igrexas do do seu país e do
mundo, o Papa incluido, que se opoñen
inequivocamente á guerra. No seu fana-
tismo mesiánico, Bush chegou a dicer
que se até agora a historia a fixeron ou-
tros en adiante será obra dos EE UU.
Non lle importan para isto os sofremen-
tos e os millares de mortes a que pode
dar lugar a sua cegueira militarista –a
metade da povoación iraquiana está for-
mada por nenos e nenas.

Frente a esta posición imperialista, o
proxecto dunha Unión Europea política,
laica, contando cunha presenza mundial
fundamentada nunha visión solidaria e
dialogante a respeito dos  problemas da
humanidade, constitúe un inimigo a de-
rrotar. Neste clima de ruptura, nas mani-
festacións dos dirixentes políticos máis
conservadores dos EE UU, e nunha par-
te relevante das opinións que aparecen
en artigos con asinatura na prensa norte-
americana, realízanse apreciacións sobre
Europa que esbaran doada e frecuente-
mente da insensatez ao insulto desmesu-
rado. As críticas europeas concretas e ra-
zonadas á política de Bush e do seu Go-
berno son identificadas co antiamerica-
nismo. Seguen nisto pautas estabeleci-
das polo Governo de Israel e polos
meios de comunicación afíns a este Es-
tado en ambas partes do Atlántico, can-
do atribúen posiciones antisemitas ou
connotacións étnico-relixiosas aos que

critican a Sharon polas súas posicións
políticas brutalmente colonialistas a res-
peito do povo palestino. 

Esa identificación entre os EE UU e
Israel ten manifestacións tan sorpren-
dentes como significativas. Nestes mes-
mos días nun xornal de New York, des-
pois de lembrar todas as maldades da
historia europea e o desagradecimento a
respeito da axuda fornecida polos EE
UU nos momentos críticos do século
XX, un articulista afirmaba que o desti-
no dos EE UU é o de separarse de Euro-
pa, seguindo o exemplo do povo xudeu,
o povo elexido que deixou Exipto para
emprender o Éxodo cara a terra prometi-
da.

Naturalmente estas posicións non
son asumidas polo conxunto da socieda-
de norteamericana nen se corresponden
cos intereses básicos daquel Estado. A
conciencia dos peri-
gos da política de
Bush está ben pre-
sente no Congreso,
nos meios de comu-
nicación, na opinión
pública e especial-
mente nos movimen-
tos pola paz, como
os encabezados por
personalidades como
Jimmy Carter, Ram-
sey Clark, Jessica
Lange ou Martin
Sheen. 

Esta conciencia é
expresada tamén nas
estruturas permanen-
tes, executivas ou
políticas, da ONU,
particularmente na
actitude de persoas
responsábeis como Kofi Annan, que non
dubida en calificar a guerra como unha
catástrofe humanitaria, ao tempo que re-
clama a atención dos membros do Con-
sello de Seguranza sobre o clamor pola
paz manifestado pola sociedade en todo
o mundo, ou como Hans Blix, quen co-
mo os seus colaboradores de UNMOVIC
en Bagdad, querendo a paz e a pesar da
enorme presión que debe soportar, non se
desvía un milímetro do seu afán de ob-
xectividade Tamén é partillada polos em-
baixadores na ONU dos Estados pola
paz, preocupados pola da transcendencia
das decisiones a tomar, pensando como
evitar millares de mortos e como facer
frente ás responsabilidades da posguerra. 

Neste marco, subliminando a súa pro-
pia situación persoal, cando di que el
quere sacar a España do buraco –do re-
canto–, no que a tería colocado a histó-
ria, Aznar pretende ignorar o conseguido
interna e externamente desde a morte de
Franco. Non sabe que a notoriedade tran-
sitoria e subordinada da que goza neste
momento –aquí si que é apropriado falar
dun Estado asociado e minorizado como
Puerto Rico– desaparecerá acabada a
desgraciada guerra de Iraq. Porque, des-
pois, para a reconstrución e a curación
das feridas e dos problemas criados ou
agravados pola guerra (millares de mor-
tos e eivados, millóns de refuxiados, des-
trución da infraestrutura, a cuestión da
autonomía curda, a intromisión de Tur-
quía, a participación dos chiitas) Bush
non vai chamar a Aznar senón á UE e a
Chirac e Schröeder e Colin Powell non

vai facelo con Ana
Palacio senón con
Dominique Villepin e
Joschka Fischer. 

Aznar nega irres-
ponsabelmente que o
que está en xogo nes-
te momento non é a
demostración do ca-
rácter despótico de
Sadam Hussein, que
todos coñecen, nen a
loita contra o terro-
rismo, que todos asu-
men, senón a a forma
de evitar as desgra-
cias da guerra e a ma-
neira de governar o
mundo no futuro
frente ao intento de
violentar a legalidade
internacional encar-

nada na ONU. Non pode ocultar algo tan
evidente como o que lle dicia na ONU o
embaixador francés de la Sablière a
membros do Parlamento Europeu: “se
cando se vai á guerra contra un Estado,
como Iraq, que só supón unha ameaza
potencial polo súa posíbel capacidade
para o desenvolvimento de armas de des-
trución en masa, e non se vai contra Es-
tados que xa posúen, como Israel ou Pa-
kistán, onde existen grupos fanáticos
fundamentalistas, a conclusión á que se
debe chegar é que é preciso acelerar o
programa de destrución total das armas
dese carácter”, incluídas naturalmente as
de Estados como Franza e os EE UU. 

A inamizade do primeiro ministro es-

pañol con Franza e Alemaña non vai fa-
vorecer a posición económica do Estado
e das CCAA na política de coesión da
UE: son eses Estados os que resultan de-
cisivos na obtención do financiamento
necesario para reparar os danos directos
criados pola catástrofe do Prestige.
Tampouco vai facelo a súa amizade con
Blair, quen acaba de anunciar posicións
claramente contrarias aos intereses do
conxunto do Estado e particularmente
dos territorios Obxectivo nº 1: coas ne-
gativas posicións de Blair non sería po-
síbel, por exemplo financiar os progra-
mas establecidos recentemente polo Go-
berno español no Plan Galiciadestinado
a compensar as consecuencias do acci-
dente. A súa apelación ao apoio dos EE
UU na loita contra ETA constitúe  outro
sensentido, se iso leva aparellado, como
así ocurre, un grave conflito político con
Franza. 

Aznar pensa retratarse xunto a Bush e
contra os que “están con Sadam Hussein
e coa inutilidade da ONU”, de acordo co
dilema maniqueo estabelecido polo Pre-
sidente norteamericano. Mais cando pase
a guerra, despois da catástrofe humanita-
ria temida por todos, os EEUU e Gran
Bretaña buscarán a axuda e a reconci-
liación con Alemaña e Franza, en tanto
que o Estado español vai perder grande
parte do aprecio de América Latina e de
grandes Estados como México e Brasil,
que se entenderán directamente cos
EEUU, se o consideran preciso, como
perderá a imaxe amistosa da que goza
nos Estados musulmáns. Se continúa a
deslealdade do Estado español, e doutros
Estados, ao grande obxectivo da Unión
Europea política, a Europa da paz e do
diálogo procurada polos cidadáns, al-
gúns Estados poden emprender este ca-
miño histórico pola vía das cooperacións
reforzadas, quedando a Europa dos vin-
tecinco, entre eles o Estado español, re-
ducida a un grande mercado.

A Unión Europea política será busca-
da polos EEUU como un aliado e Aznar
pode ficar, el sí, só no seu recanto. En to-
do o caso, nas próximas eleccións euro-
peas, e nas diversas eleccións do Estado,
coa nova conciencia adquirida, os cida-
dáns e cidadás manifestaranse de novo
sobre o que hoxe está a pasar. Se hai gue-
rra, teremos milleiros de mortos en Iraq,
nenos e nenas moitos deles. Non estará
xa Sadam Hussein. Mais cando pase un
tempo tampouco estarán nen Bush nen a
banda de Aznar. ♦
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Só no seu recanto
CAMILO NOGUEIRA

Cos resultados obtidos, a
CIG-Ensino convírtese no sindi-
cato maioritario no conxunto do
sistema universitario galego, con

19 delegados e 615 votos (7 dele-
gados máis que a segunda forza
sindical) cando hai catro anos
ocupaba o segundo lugar. A CIG

gañou as eleccións nas universi-
dades de Vigo e na de Santiago, e
incrementou o seu número de de-
legados e de votos nesta última. 

Para o secretarío nacional
da CIG-Ensino, Anxo Louzao
estes resultados supoñen “a de-
fensa inequívoca dunha univer-
sidade pública, de calidade, co
financiamento preciso para aca-
dar unha mellor docencia e in-

vestigación en cotraposición
coas propostas privatizadoras e
centralizadroas da LOU”. Ao
seu ver tamén supoñen “unha
aposta firme pola elaboración
dunha Lei Xeral do Sistema
Universitario Galego que ga-
ranta a estabilidade laboral, a
galeguización da Universidade,
a mellora das condicións labo-
rais e en consecuencia dunha

suba salarial para todo o profe-
sorado”.

“Agardamos –engade Lou-
zao– que a Consellería de Educa-
ción asuma o significado destes
resultados o que conlevaría a
posta en funcionamento, inme-
diatamente da Mesa Sectorial de
Universidades e a negociación de
melloras retributivas para todo o
profesorado universitario”.♦

Foi a forza máis votada polo profesorado de Santiago e Vigo

A CIG-Ensino gaña as eleccións sindicais na universidade
A.N.T.

A CIG-Ensino gañou as eleccións sindicais que se veñen de celebrar
no sistema universitario galego para elexir os delegados da Xunta de
Persoal Docente e Investigador das tres universidades. Xa o profe-
sorado de ensino non universitario refrendou no mes de decembro á
CIG-Ensino como forza maioritaria no ensino non universitario.

Cando pase a guerra, despois da catástro-
fe humanitaria temida por todos, os EE
UU e Gran Bretaña buscarán a axuda e a

reconciliación con Alemaña e Franza, en
tanto que o Estado español vai perder
grande parte do aprecio de América Latina

‘Se hai guerra,
teremos milleiros
de mortos en Iraq.

Non estará xa
Sadam Hussein.
Pasado un tempo

tampouco
estarán Bush nen
a banda de Aznar”



A catástrofe do Prestigeafectará
de maneira especial ás mulleres
que xa padecían con anteriorida-
de unha precariedade no traballo
superior á dos homes. Por esa ra-
zón a Coordenadora da Marcha
Mundial das Mulleres decidiu
este ano desprazar á Costa da

Morte os actos centrais desta ce-
lebración internacional. 

A xornada comezou en Cee
cunha concentración a media ma-
ñá no peirao desde o que ducias de
coches e varios autobuses se des-
prazaron en caravana ata o peirao
de Fisterra que acolleu o remate da
manifestación nacional. No acto
participaron representantes locais
da Coordenadora da Marcha Mun-
dial, da plataforma Nunca Máis,
ademais de voluntarias, maricado-
ras e comercializadoras de peixe
que explicaron a situación crítica
que atravesan. Nesta xornada lúdi-
co-reividicativa houbo tamén tem-
po para a música e a poesia coa
participación de Uxía Senlle, entre
outras mulleres.

Pero os actos da Coordena-
dora Galega da Marcha Mundial
das Mulleres non se limitaron
unicamente a este día. Xa duran-
te o sábado a cor lila tinguiu con
actos de diferente tipo varias lo-
calidades. Así por exemplo, cele-
bráronse manifestacións impor-
tantes en Vigo e en Ferrol. En
Santiago a praza do Toural con-
verteuse por un día na “Praza das
Mulleres”, unha iniciativa muni-
cipal na participaron tamén as
asociacións feministas e a Coor-
denadora local. En Lugo,  a Pra-
za Maior tamén acolleu os actos
organizados pola Marcha Mun-
dial das Mulleres. Ademais de
instalarse unha mostra de pane-
les informativos sobre as conse-
cuencias da guerra para as mu-
lleres e os nenos de Irak, ofre-
ceuse unha degustación de pra-
tos elaborados con produtos do
mar de apoio ás mulleres afecta-
das pola marea negra♦

Tovar
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Hai uns tantos anos
que non o vexo.
Moitos menos que

escoitei a súa voz polo
teléfono, Chamábame para
escusar a súa presencia
nun acto literario, aló nas
Pontes, na memoria de
Uxío Novoneyra. Sempre
Tovar. Ten as palabras da
tribo, amorosiñas, e un
recólleas coma un pálpito,
pondo a mau de colo ou
niño paxaro. Non é doado
ter un amigo así, de tantos
anos na recalada. Coñecino
en Compostela, con Tucha.
Lemos xuntos uns versos
en San Domingos de
Bonaval, era polos anos
setenta. Eu agradecinlle
sempre a súa sombra de
carballa naquel claustro,
temperando os
hendecasílabos brancos,
onde todo é repecto e
dignidade. “Vai ti” –
cedeume o sitio. E fun,
sereo, na andadura dun
poema que aínda gardo.
Vive en Ourense, a urbe
que soñou unha Acrópole,
porque era Atenas. Con el
contei todos os banzos que
levan ao seu cuarto da casa
número trece, na rúa Pena
Trevinca. Moitos banzos
eran xa daquela para o
Poeta, que sorría na
escalada. Na porta do
andar, a Tucha, o seu amor
de grande alcance.
Pasamos dentro. Sentou
Antón e acordaron os
libros da súa cámara de
soño. Lembro a pintura de
Pesqueira, un chisco caída
sobre o ombro, e o
arrecendo a casa de mel e
de farturas. Tucha
tróuxonos as copas para o
brindes; e con ela viña a
cadeliña alegre de xoguete
e encanto. Rimos.
Conversamos. Tirou da
carteira e deume tantos
libros como quixen e eu
non tiña seus. Hoxe son un
patrimonio de orgullo que
herdarán os meus fillos.
Acabo de saber que un
galardón galego quixo
prestixiar o seu nome de
“Casa dos Poetas”
honrando o meu amigo e
mestre Tovar. Estou ledo,
chouto en romaría e
recollo os seus versos nesta
tarde de marzo no mar das
Illas. Tucha ábreme a
alacena e os armarios para
o meu servicio de
singraduras, de fames e de
roupas contra o fuel e a
guerra. Aloumiño a
cadeliña do rabo acendido
e sento fronte a un dos
Poetas do meu mundo: ten
“a nobre testa erguida” e
aquela voz daquela vez
primeira do encontro en
Bonaval, coma se o tempo
non pasara a Ponte Vella
de Ourense, nunca.
¡Querémoste, Antón Tovar
Bobillo! ♦♦
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Fisterra acolleu a celebración nacional do Día da Muller Traballadora 

Mulleres contra o machismo,
a marea negra e a guerra

A precariedade
laboral,
protagonista
de novo 
Con motivo do Día da Muller
Traballadora a CIG tamén de-
senvolveu un intenso programa
de actividades durante o venres
7 de marzo. Co lema “a preca-
riedade laboral tamén é violen-
cia de xénero” a Secretaría da
Muller da central sindical na-
cionalista convocou manifesta-
cións ou concentracións e deba-
tes en A Coruña, Ferrol, Lugo,
Pontevedra, Santiago e Vigo.

En Vigo celebrouse unha
manifestación que percorrerou
as rúas da cidade con doce si-
luetas xigantes nas que se podí-
an ler doce denuncias básicas
relacionadas coa situación la-
boral da muller e que ao rema-
te do acto se pendudaron dun
andamio. Estas denuncias te-
ñen que ver coa falta de derei-
tos das inmigrantes, os contra-
tos temporais, as condicións do
traballo doméstico, o acoso se-
xual ou a desigualdade sala-
rial, entre outras cuestións.♦♦

A marcha de mulleres no porto de Fisterra.                                                                                                                                                                          ANA GARCÍA

A.N.T.
Co lema “Nin guerra, nin machismo, nin mareas. Nunca máis cha-
papote patriarcal” a Costa da Morte acolleu o domingo 9 de marzo a
xornada revindicativa convocada con motivo do Día da Muller Tra-
balladora. Cee e Fisterra foron o escenario no que varios centos de
persoas convocadas pola Coordenadora Galega da Marcha Mundial
das Mulleres reivindicaron a fin das discriminacións por xénero, be-
rraron non a guerra e criticaron a xestión do desastre do Prestige.  



“Ata a Folga Xeral a tónica do-
minante era que aparecese unha
información longa do Goberno,
logo unha contestación mínima
de Zapatero e, como peche, a res-
posta contundente de Arenas. Ese
modelo foi a máis dende aquela.
A cobertura da folga foi mínima,
os planos utilizados foron curtos
e en ningún momento se citou
aos sindicatos”, comenta Man-
glano. A partir dese suceso o Co-
mité de Empresa reuniuse varias
veces con Alfredo Urdazi, direc-
tor de informativos da canle esta-
tal. “Cando saiamos das xuntan-
zas, o comisario político esquecí-
ase de todo o que falamos”.

“Segundo a Lei de RTVE, os
medios estatais están considera-
dos como un servicio público e
teñen que protexer a pluralidade
política, cultural e relixiosa dos
cidadáns. Esa premisa non se
cumpre para nada e lonxe de in-
tentar agochalo, Soledad Galle-
go, membra Goberno central,
defendía esta semana nun artigo
no ABC que a televisión debe
usarse sen complexos para xus-
tificar as súas posturas. Así te-
mos programas como El Tercer
Grado ou os Desayunos de la
Primera, por onde desfila todo
tipo de persoas belcistas, sen
existir nunca un contrapunto.
Tamén se suprimen programas
para emitir espacios como Mi
amigo Sadam, elaborados cuns
criterios xornalísticos moi cues-
tionábeis”, engade Manglano.

Cobertura do Prestige

Na cobertura da catástrofe do
Prestige, o Comité de Empresa
denuncia que non se deixou ac-

tuar ao equipo de Televisión Es-
pañola en Galicia. “Todos os pro-
fesionais que traballaron na co-
bertura foron enviados dende
Madrid e pertencen ao equipo de
Urdazi. A consigna foi a de mi-
nimizar o desastre ata o extremo.
Seguindo a actitude do Goberno,
na Primeira considerouse que o
que acontecía en Galicia era algo
menor que afectaba a catro gatos.
Queren facer extensiva a imaxe
de España vai bene polo tanto to-
do estaba resolto dende o primei-
ro día. O exército foi o gran prota-
gonista e os voluntarios e os ma-
riñeiros practicamente non inter-
viñeron”, denuncia o membro do
Comité Xeral Intercentros, que
agrupa a TVE, RNE e Radio Ex-
terior de España, Manuel Noya. 

Para os xornalistas membros
do Comité de Empresa, “non exis-
te ningún rigor nin deontoloxía á
hora de elaborar as informacións.
Para desprestixiar a Nunca Máis e
intentar parar o movemento cida-
dán xurdido en Galicia, Urdazi
chegou a abrir o seu Telediario en
horario de máxima audiencia coa
denuncia do pseudo-sindicato de
ultradereita Manos Limpias”,
continúa Manuel Noya. 

Na súa opinión, “a manifes-
tación celebrada en Madrid,
convocada pola plataforma
Nunca Máis, ocupou un espa-
cio residual. Soamente ofrece-
ron as cifras dadas polo Gober-
no e os planos que se amosaron
eran curtos . Quixeron agochar
a mobilización cidadán, como
fixeron coa protesta contra a
Guerra, na Folga Xeral ou na
do Ensino. Sen embargo, cando
fora o atentado de Miguel
Ángel Blanco, un feito desde

logo moi grave, TVE estivo
chamando á mobilización du-
rante unha semana”.

Xornalistas afíns

Para elaborar as informacións
máis comprometidas, o Comité
de Empresa denuncia que sem-
pre se designa aos xornalistas
máis afíns aos postulados do
Goberno. “Cando un correspon-
dente envía unha crónica que
non lles gusta, cámbianlle sem-
pre a entradiña para darlle un
significado totalmente diferente.

Isto ocorre coas crónicas que en-
vía sobre a guerra, Ánxela Rodi-
cio”, sinala Luís Manglano.

“Cando un xornalista exerce
o seu traballo con rigor e digni-
dade, corre o risco de sufrir re-
presalias. É destinado a labores
menores ou a horarios insufrí-
beis. Isto acáballe de ocorrer ao
director de informativos de fin
de semana de Radio Nacional,
que ven de ser destituído pola
súa liña”, afirma Manuel Noya.

Para este membro do Comité
Xeral de Intercentros, “é necesa-
rio unha reforma externa para

que os directivos de RTVE sexan
nomeados con criterios xornalís-
ticos e non políticos. Ademais,
cómpre regularizar o acceso ao
ente mediante un exame aten-
dendo a cualidades profesionais
e tamén crear un Comité de Re-
dacción que defenda o traballo e
independencia dos xornalistas.
Só deste xeito evitaremos que
acontezan sucesos como o de ho-
xe. 700 traballadores do ente e
estudiantes manifestáronse con-
tra a manipulación diante das
instalacións e Urdazi negouse a
introducilo no Telediario”.♦

Estase acuñando a expresión “galego ur-
bano” para denominar unha variedade
lingüística deturpada que substitúe as ca-
racterísticas fonéticas, morfolóxicas, sin-
tácticas e léxicas do galego por un suce-
dáneo totalmente calcado do español. E
aínda que esta denominación ten unha
certa base, debemos ter moita precaución
á hora de empregala pois pode dar lugar
a perigosos equívocos e vehicular –cons-
cientemente ou non– falsidades e postu-
ras contrarias á nosa lingua.

Porque se tomamos esa variedade
como o galego urbano estámoslle ne-
gando a existencia na cidade ao outro
galego, o auténtico, o que é rotunda-
mente falso. De primeiras porque, aínda
que nas últimas décadas se reduciu moi-
to o uso do idioma nas nosas urbes,
sempre se falou o galego nelas. Mesmo
na Coruña ou Vigo, as máis grandes e
con menor contacto co mundo rural que

Lugo, Ourense, Pontevedra ou Santia-
go. E ese galego tanto era o de persoas
procedentes da aldea –cun nivel lingüís-
tico excelente– como o das capas popu-
lares urbanas de tradición galegofalan-
te, que en xeral tampouco non o tiñan
malo. Ese sector poboacional segue a
existir nas nosas cidades. 

Pero, a maiores, débese constatar a
existencia dun sector cuantitativamente
significativo e cualitativamente moi im-
portante, formado por persoas nacidas na
urbe, e de cultura e mentalidade total-
mente urbanas, que non perderon o gale-

go familiar ou se incorporaron a el cun
nivel de corrección e de dominio máis
que satistactorio. Son sectores profesio-
nais e sociais ben formados en todos os
eidos, o que inclúe o idiomático.

Outra cousa é que a variedade urbana
máis contaminada polo castelán fose ga-
ñando peso, o que é certo.

Neste proceso tiveron e teñen moití-
sima importancia dous factores, en tem-
pos ligados á urbe e máis tarde espalla-
dos universalmente: o ensino e os me-
dios de comunicación. A súa transmisión
só en español durante séculos o primeiro,

e durante moitas décadas os segundos, ti-
veron consecuencias esmagadoras sobre
o galego. Entre outras, a progresiva per-
da de calidade idiomática, a progresiva
infiltración de características lingüísticas
alleas cunha certa perda das proprias.  

Naturalmente, esta perda de calidade é
máis explicable nos sectores sociais lin-
güisticamente máis febles, é dicir aqueles
que teñen menor hábito e menor tradición
familiar (sectores urbanos españolfalan-
tes)  e que recibiron máis desprotexidos o
impacto da lingua da Cultura, o Ensino e a
Comunicación (os de maior formación de
estudios). Pero toda a poboación galega no
seu conxunto veu sufrindo o impacto e o
deterioro lingüístico: o “falar fino” do que
falabamos en artigos anteriores, co com-
plexo ou a inhibición ante a lingua “supe-
rior”, veu afectando dende hai moitísimo
tempo á extensión e á calidade do galego.

Seguiremos a falar do asunto.♦

Galego urbano
HENRIQUE HARGUINDEY
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Conxeito

O Comité de Empresa de RTVE denuncia a ‘manipulación’ que sofre o ente público 

‘Todo o equipo que fixo a cobertura do Prestige
foi enviado dende Madrid’

RUBÉN VALVERDE
“Televisión Española é unha plataforma do Goberno central e Al-
fredo Urdazi o seu comisionado político”. O presidente do Comi-
té de empresa do ente público estatal, Luís Manglano, denuncia
deste xeito o que considera “unha manipulación sen precedentes
e sen comparación dentro das televisións públicas occidentais”.
Silenciar fontes, non darlle cobertura a actos importantes como
teñen sido as manifestacións en contra da guerra, de Nunca
Máis ou a Folga Xeral e introducir programas con fins propa-
gandisticos a favor do Goberno, son algunhas das razóns que
aduce o Comité de Empresa para manifestarse publicamente.

Almudena Ariza, presentadora de informativos de TVE, durante a manifestación de Nunca Máis en Madrid, o pasado 23 de febreiro.
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HORÁCIO VIXANDE
O recén editado Libro de
Estilo do Grupo Banco Po-
pular (xaneiro 2003) descri-
be o comportamento que de-
ben ter en público e na súa
vida privada os traballado-
res desta entidade financeira.

Estructurado como un diccio-
nario, o Libro de Estilo que
vén de editar o Grupo Banco
Popular –no noso país opera
tanto como Banco Popular co-
mo Banco de Galiza– constitúe
toda unha declaración de in-
tencións a través da definición
dunha lista de voces que “pre-
tende expor os principios e
normas propios do Banco, es-
tablecidos ao longo dos anos”.
“Detrás de cada palabra –enga-
de– atópanse feitos reais,  o
texto descritivo que as acom-
paña non é senón unha exposi-
ción do estilo, criterios e cultu-
ra empresarial que definen ao
noso Grupo ante a sociedade”.

No plano de actuacións pú-
blicas e de política de persoal,
extráense conclusións como
que esta entidade financeira
non é amiga da sanción das
faltas nas que poidan incorrer
os traballadores e que prefire o
despedimento. “O Banco rara
vez sanciona o erro: só cando
se comete na fronteira do ina-
ceptábel. En troques, considé-
rase que para as actuacións
abusivas –por non traballar ou
por quebrantar as boas prácti-
cas– só cabe como sanción o
despedimento. Nin o Banco
nin os empregados poden estar
en situación de permanente
conflicto”, di a voz “despedir”.

As boas prácticas ás que se
refire son un compendio de
comportamentos abnegados
que teñen como obxectivo que
a entidade saque o maior parti-
do dos empregados, aínda que
para iso teñan que realizar un
esforzo persoal que vai máis
aló do normal. Neste sentido é
representativa a voz “desloca-
lización”: “O Banco resístese
a que os directivos dunha su-
cursal, dunha oficina operati-
va, pernocten fóra da poboa-
ción na que traballan, aínda
que o seu domicilio estea cer-
ca. Ninguén debera traballar
no Banco sen estar disposto a
rotar e o cambio de poboación
leva consigo ou conleva cam-
biar o domicilio permanente-
mente”. Así, na voz “rotar”
asegura que “non debe estar
no Banco quen non quere ro-
tar, como non debe estar no
Corpo Diplomático quen non
quere viaxar”.

Pero ademais, os directivos
do banco deben ter unha dedica-
ción absoluta, “non poden bus-
car ingresos extrabancarios nin
endebedarse por enriba das súas
posibilidades. De querer ingre-
sar máis diñeiro deben indepen-
dizarse: pedir a excedencia e
dedicarse a gañalo pola súa con-
ta e risco”, reza na voz “incom-
patibilidade”.

Un empregado do Popular
non só debe gastar só o que ga-
ña, ademais ten que investir
unha parte nunha indumentaria
que guste ao banco. Aínda que
dá certa marxe, sinala que
“agradar forma parte da corte-
sía ou das regras sociais. Por
iso fan ben algúns líderes polí-

ticos e sindicais cando se po-
ñen a garabata e a chaqueta pa-
ra acudir ás reunións con exe-
cutivos”.

En poucas palabras, o Po-
pular pide aos seus emprega-
dos identificación coa entida-
de: “Atoparse cun persoal
identificado cos obxectivos e

cultura do Banco é a mellor
axuda que poden ter para de-
senvolver eficazmente a súa
xestión”. Demasiada entrega
ao banco, pero é que xa dixo
José María Escrivá de Bala-
guer “onde non hai mortifica-
ción non hai virtude” (Camiño,
aforismo 180).♦
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O seu libro de estilo define conductas públicas e privadas

Manual do bo empregado do Banco Popular
Doutrina
para a vida
privada
A política non está vedada no
Banco Popular, pero case e
ademais debe contar co aval
da entidade. A voz “política” é
clara: “O Banco é contrario á
intervención en política da
súa xente, mesmo cando se
alegan razóns morais”. O últi-
mo parágrafo de “dedica-
ción” abonda nesa cuestión:
“O ofrecemento de calquera
nomeamento ou cargo que en-
trañe responsabilidade políti-
ca ou social, ou que poda afec-
tar aínda que só sexa tanxen-
cialmente á esixida dedicación
profesional ao Banco, debe
poñerse en coñecemento da
Dirección antes de ser acepta-
do”. Outra definición (contor-
no) afirma que: “ante a comu-
nidade humana á que se per-
tence debe manterse o princi-
pio da solidariedade, sempre
compatíbel co mantemento
dunha posición neutral como
característica básica do estilo
do Popular en todo aquelo
que supoña unha opción polí-
tica ou social de principio”.

Apolíticos e con bos mo-
dais, así serán os traballadores
do Popular. “A confianza que
transmite unha institución
fundaméntase na que emana
de cada unha das persoas que
compoñen o seu cadro de per-
soal. Por iso é necesario que o
comportamento de quen tra-
balla en banca sexa correcta
tanto dentro como fóra do
Banco, debendo manter unha
conducta moral e social inta-
chábel” (comportamento).

A discreción é outra carac-
terística que debe definir ao
empregado deste banco, como
sinala o Libro de Estilo: “O
empregado bancario adoita
ter bastante claras as súas
obrigas en canto á confiden-
cialidade en todo canto afecta
ás relacións cos clientes, pero
quizais non sempre valore na
súa xusta medida a importan-
cia que ten a discreción como
norma que debe estar presen-
te na súa vida cotiá, dentro e
fóra do Banco”.

O xogo está proscrito: “Os
casos de xogadores que se de-
tectaron no Banco remataron
co despido” (xogar), a especu-
lación tamén: “o Banco non
quere (...) que un empregado
especule aínda que sexa co seu
propio diñeiro”, e a parentela
terá que saber comportarse:
“o banqueiro, director ou
apoderado, non pode tolerar
que os seus parentes fagan o
que el non debe facer: nego-
cios de calquera clase”.♦♦

O Libro de Estilo do Grupo do
Banco Popular indica que
acudir á xustiza non sempre é
o recurso máis interesante pa-
ra a entidade. É significativa a
voz denunciar: “A Real Aca-
demia distingue entre a pri-
meira acepción de denunciar
–noticiar, avisar– e a segunda
acepción: a que se “dá á auto-
ridade competente de terse co-
metido algún delicto ou falta”.

«O Banco lamenta que os
propios empregados e os cole-
gas non practiquen a primeira
acepción. Máis dun colega

arrepentiuse de non ter avisa-
do das prácticas bancarias de
Pepe, o director da axencia ur-
bana de Santander. En tro-
ques, o Banco está en contra
da práctica xeral da segunda
acepción, practíquea quen a
practique, de dentro ou de fó-
ra da casa. Non obstante, hai
conductas delictivas que o
Banco denuncia, como as sos-
peitas fundadas de delictos de
droga ou terrorismo. Noutros
casos, por exemplo os atracos,
o Banco denúnciaos porque a
lei obrígao”.

Extráese unha filosofía
de fondo deste Libro de Esti-
lo que parece invitar a solu-
cionar os problemas por ou-
tras canles menos burocráti-
cas. Neste sentido, e aínda
que non se refire directamen-
te a esta cuestión, é revelador
o contido do último parágra-
fo da voz “responsabilida-
de”: “Actuar a tempo e en
forma axeitada, máis que es-
cribir, evita crebacabezas aos
supervisores e desgustos,
sancións e despedimentos
aos supervisados”.♦

Invitación a non denunciar

En 1999 os traballadores do Banco de Galiza protestaron continuamente contra a política laboral da entidade, que forma parte
do Grupo do Banco Popular. Arriba, Libro de Estilo do grupo.                                                                             XAN CARBALLA



No ano do trixésimo primeiro
aniversario da morte a mans da
policía dos traballadores da Ba-
zán Amador Rei e
Daniel Niebla, os
principais sindica-
tos celebraron de
novo por separado
o Día da Clase
Obreira Galega.

O dez de mar-
zo a Confedera-
ción Intersindical
Galega celebrou
senllas manifesta-
cións en Ferrol e en Vigo que ti-
ñan como lema “Salario digno,

emprego fixo”. En total aos actos
asistiron unhas tres mil persoas,
que corearon consignas contra as

altas taxas de pa-
ro (o 13% da po-
boación activa) e
a temporalidade
(o 35%).

Durante as dú-
as manifestacións
da CIG tamén
houbo constantes
alusións á catás-
trofe do Prestige e
á política do Go-

berno central no sentido do aliña-
mento do Estado coas teses norte-

americanas a respecto do Iraq.
Ao remate do acto celebrado

en Ferrol o secretario xeral da
CIG, Xesús Seixo, pronunciou
unhas palabras nas que denun-
ciou “as políticas neoliberais do
PP” que introduciron a flexibili-
dade laboral e “os pactos sala-
riais asinados polas centrais sin-
dicais estatais”, que permitiron a
moderación salarial nun contorno
de suba de prezos. Ademais, Sei-
xo denunciou o alto desemprego
e temporalidade, así como a ac-
tuación dos Gobernos centrais e
autonómico na xestión da crise
do Prestige e a posición de Aznar
ante a inminente guerra de Iraq.

CCOO e UGT

CCOO e UGT celebraron un ac-
to conxunto en Ferrol que con-
sistiu nunha manifestación á que
asistiron mil persoas e que con-
tou coa participación do secreta-
rio xeral das CCOO, Xan María
Castro. Ás consignas de corte la-
boral tamén se sumaron berros
sobre o Prestige e o Iraq.

Comisións Obreiras, que nesta
ocasión conmemorou a data baixo
o lema “Nunca Máis o esquece-
mento”, ademais celebrou o sete de
marzo un acto en Lugo que consis-
tiu nunha cea homenaxe para reali-
zar a entrega dos Premios Dez de
Marzo, que concede anualmente.
Nesa ocasión os agasallados foron
María Pita del Tío, traballadora la-
boral da Consellería de Educación,
Xesús Buxán, traballador da REN-
FE, Benxamín Trancón, emprega-
do de Eximesa, e o catedrático Xe-
sús Alonso Montero.

A UGT, como é tradicional,
limitouse a participar nos actos
de Ferrol, xa que non concede a
esta data unha relevancia espe-
cial a nivel nacional.♦
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O AVE que non voa
MANUEL CAO

Os problemas xurdidos na prevista posta en marcha do AVE
Madrid-Lleida poñen de manifesto os efectos perversos do mo-
delo de política económica caracterizado polo déficit cero e a
privatización dos servicios públicos. En efecto, a pretendida
eficacia na xestión dos recursos públicos por parte do Partido
Popular aparece desacreditada unha vez que afloran os resulta-
dos da execución das políticas implementadas. Se antes foi o
Prestigee, en xeral, o deterioro programado dos servicios bási-
cos, agora, o fracaso deste proxecto estrela demostra que a re-
dución de medios humanos e materiais públicos e a privatiza-
ción, desorganización e politización dos recursos administrati-
vos produce resultados menos eficientes e, mesmo desastrosos,
que incrementan os custos globais e impiden a dotación de ca-
pital infraestrutural en cantidade e calidade axeitada.

Acomparación deste AVE co Madrid-Sevilla é difícil pola tra-
dicional falta de transparencia e credibilidade da informacion es-
tatístico-orzamentaria en España máis, salta á vista, que o prego-
ado e probábel despilfarro de recursos tivo naquel caso como
compensación unha gran calidade da obra, comprobada no nivel
de puntualidade e frecuencia das viaxes ao Sul. Pola contra, nes-
te novo proxecto resalta o despilfarro de fondos, o incumprimen-
to dos prazos, a mala calidade das vías e a inseguridade na viaxe.
As claves deste fracaso derivan da tendencia á subcontratación da
obra pública en UTE misturadas por comenencias políticas ou
clientelares, da falta de controles de calidade, da desorde organi-
zativa ocasionada pola xustaposición dunha rede paralela privada
aos recursos da Administración,  da utilización de man de obra
pouco cualificada escollida en base á afinidade política e/ou ao
seu baixo custo salarial, da descoordinación interadministrativa e
da priorización absoluta de obxectivos electorais a curto prazo.

En conxunto, pode observarse como as consecuencias do
modelo neoliberal de menos Estado e menos impostos se tra-
duce en piores infraestruturas e servicios públicos, máis inse-
guridade, menos competitividade e necesidade de incurrir en
gastos públicos ou privados superiores para paliar os efectos
negativos dos aparentes aforros programados.  Os continuos
accidentes na rede dos camiños de ferro indican que non pode
haber tantos “sabotaxes” senón que estamos diante da redución
de medios humanos, materiais e financeiros para mantemento
das vías férreas de xeito que o paso do tempo co deterioro na-
tural dos materiais vai danando unhas infraestruturas que re-
quiren de reparacións e melloras continuadas. É o mesmo que
o caso do salvamento marítimo ou as estradas que unha vez fei-
tas e vendidas electoralmente son abandonadas por falta dun
sistema de mantemento do firme e prevención de derrubamen-
tos ocasionando unha porcentaxe significativa de accidentes
con graves danos ás persoas e ao parque automovilístico.

Situacións como esta son xa ben coñecidas en países co-
mo o Reino Unido onde o modelo de Margaret Thatcher des-
regulamentou e privatizou servicios públicos esenciais como
os transportes e a saúde con graves consecuencias para a ca-
lidade da prestación no curto prazo e co deterioro e obsoles-
cencia do capital e instalacións infraestruturais debido ao nu-
lo incentivo para a empresa privada en dotar e manter con in-
vestimentos a medio prazo unha rede asistencial e de trans-
portes que incorpore novas e custosas tecnoloxías.

Nunha situación de crise económica e política na que os par-
tidarios do capitalismo salvaxe dos EE UU tratan de impoñerse
frente aos deseños organizativos e orzamentarios do chamado
capitalismo renano convén redefinir este para preservar uns mí-
nimos niveis de benestar económico e convivencia sociopolíti-
ca que permitan manter a democracia representativa frente ao
fundamentalismo autoritario, agresivo e altamente ineficiente.♦

‘Convén redefinir o capitalismo
renano para preservar uns mínimos

niveis de benestar económico e
convivencia sociopolítica que permitan
manter a democracia representativa”

Labregos afectados polas expropiacións tentaron impedir a saída do AVE en
Lleida o 22 de febreiro.

O paro, os baixos salarios e a temporalidade
principais denuncias das mobilizacións

Vigo, Ferrol e Lugo centran os actos
do Día da Clase Obreira Galega

A manifestación da CIG celebrada en Vigo partiu da praza de Fernando o Católico.                                             PACO VILABARROS

Ofrenda floral do concello de Ferrol
O concello de Ferrol aproveitou a data para realizar unha ofrenda flo-
ral ante o monolito conmemorativo do Dez de Marzo situado na ci-
dade. O acto institucional contou coa participación das forzas políti-
cas municipais e dos responsábeis dos sindicatos. A ofrenda estivo
presidida polo alcalde da localidade, o nacionalista Xaime Bello.♦

A.N.T.
Os tres principais sindicatos do país celebraron de distinta forma o
Día da Clase Obreira Galega, que tivo lugar o pasado dez de mar-
zo. A CIG manifestouse en Vigo e Ferrol e UGT e COOO en Ferrol.

A CIG levoua
a 3.000 persoas ás
súas manifestacións
de Ferrol e Vigo.



Vense de celebrar o Día da
Clase Obreira Galega. Semella
que esta data está esmorecen-
do nos últimos anos.
Non é unha data consolidada, tan-
to a nivel social como nas mes-
mas bases da central sindical, co-
mo o 1 de maio ou o 25 de xullo.
Pero este ano a participación das
nosas manifestacións de Ferrol e
Vigo non foi menor que en anos
anteriores. O feito de ser un día
laborábel condiciona a celebra-
ción. Aínda así, nós pretendemos
darlle cada vez maior protagonis-
mo ao 10 de marzo. Apostaremos
porque a base asociativa da CIG
entenda que é unha data moi sig-
nificativa para o sindicalismo na-
cionalista. Queremos que nesta
celebración se ollen as nosas rei-
vindicacións básicas, os nosos
obxectivos e a nosa razón de ser.

As grandes mobilizacións
destes meses non tiveron refle-
xo no 10 de marzo.

Estamos metidos nunha ruti-
na que nos leva a ollar esta data

como algo a celebrar polo que
significa históricamente, pero
sen saber darlle a importancia re-
al actual. De cara aos próximos
anos imos modificar o esforzo e a
dedicación para esta celebración.

¿En que marco sindical ce-
lebraron este 10 de Marzo?

Centrámola nos salarios e no
emprego: salario digno e emprego
fixo. Ambos aspectos están a ser
seriamente cuestionados e ataca-
dos polas políticas neoliberais. Os
acordos que a nivel de Estado están
a asinar CCOO e UGT inciden ne-
gativamente nestes aspectos. Bai-
xo a escusa de que nunha crise eco-
nómica é necesario recurrir á mo-
deración salarial para que as em-
presas teñan un compromiso de
manter emprego e de calidade, per-
dese poder adquisitivo sen que a
creación de emprego e o emprego
estábel se ollen por ningún lado.

Comisións e UGT centra-
ron esta data nunhas reivindi-
cacións máis amplas como a
guerra e a crise do Prestige...

Nós tamén facíamos referencía
na nosa campaña nestes dous te-
mas. Facíamos fincapé en que é ne-
cesario seguir movéndose polo te-
ma do Prestigepois queda aínda
moito que facer. O petróleo segue a
estar na costa, seguen sen aprobar-
se as medidas oportunas para que
non volte a ocurrir o desastre e tam-
pouco se poñen en marcha os me-
canismos para recuperar o litoral e
os sectores afectados. O Plano Ga-
liza segue a ser puramente virtual.
Consideramos que a guerra contra
Iraq xa é inevitábel, pero pensamos
que hai que seguir condenando esta
agresión imperialista e a atitude do
Goberno español apoiando esta ac-
ción dos EE UU con fins claramen-
te económicos. Vai supor para o fu-
turo un cambio internacional moi
forte, con institucións como a ONU
que vai pasar a cumplir un papel
puramente marxinal.

As diferencias con CCOO e UGT

Este discurso poderían asumilo

as outras centrais sindicais
¿Non existiu un intento de dife-
renciarse de Comisións e UGT?

Para nada. Cando deseñamos
a nosa campaña non sabíamos
cal ía ser o centro das súas rei-
vindicacións. Que non haxa uni-
dade de acción está motivado
pola súa política sindical de
acordos co Goberno.

Pero están en periodo de
eleccións sindicais. Este feito
ten que influír nas relacións
entre os sindicatos.

As eleccións inflúen escasa-
mente. Inflúen moito máis nas
relacións con CCOO e UGT os
acordos que están a asinar co
Goberno na negociación colecti-
va. Estes acordos son moi des-
mobilizadores. Os únicos en-
frontamentos aparecen cando
UGT e Comisións, colaborando
coa patronal, axudan a desmon-
tar as candidaturas da CIG.

¿Que valoración fai a CIG
dos seus resultados nestas elec-
cións sindicais?

Os resultados son moi positi-
vos, sobre todo naqueles sectores
máis sindicalizados onde a patro-
nal ten menos capacidade de in-
fluír. O ensino público, a adminis-
tración, a banca, as empresas me-
dianas e grandes... Nestes sectores
estamos a mellorar e a obter uns
resultados realmente interesantes.
Tampouco pode-
mos ser triunfalis-
tas cos resultados
finais, porque nas
pequenas empre-
sas, onde hai unha
influencia directa
do empresario  so-
bre os delegados,
é complicado ter
bos resultados.

¿O clima so-
cial de descon-
tento nótase na
o r g a n i z a c i ó n
sindical dos tra-
balladores?

Existía unha grande descone-
xión entre o que era a mocidade
traballadora e as organizacións sin-
dicais, motivado fundamentalmen-
te pola propia situación do merca-
do laboral, cun índice de máis do
50%  de precariedade. Nesas con-
dicións é difícil conseguir que a
mocidade se achegue ás centrais
sindicais. Nos últimos dous ou tres
anos estase a dar un cambio de
mentalidade. Despois de varios
anos de prometer milloras impor-
tantes nos dereitos sociais e labo-
rais, na realidade sufriron recortes
malia á bonanza económica. Amo-
cidade deuse conta de que a solu-
ción non vai vir do sistema, pois
este o que vai é acentuar estes índi-
ces de precariedade. Esta ecperien-
cia lévaos a participar cada vez
máis nos movimentos sindicais e
reivindicativos. As últimas folgas
xerais foron un exemplo.

¿Unha central radical?

Falase da posibilidade dunha
folga xeral contra a guerra.
¿Cal é a postura da CIG?

A Confederación Europea de
Sindicatos está a avaliar a posibili-
dade de convocar unha folga a ni-
vel europeo se se produce unha in-
vasión de Iraq. Tampouco se des-
carta que a folga sexa a nivel mun-
dial, pois estase en contacto coa
outra grande organización a nivel
internacional. A nós pareceríanos
non só oportuno, senón necesario.
Non só estamos a falar de vidas

humanas, senón, de que o imperia-
lismo americano vai impor unha
nova orde na que prescinde total-
mente de organizacións como a
ONU. O imperialismo americano
está disposto a ser hexemónico no
mundo impoñendo  a súa forza mi-
litar pasando por encima de todo.

Acusase á CIG de radical,
¿será porque usan aínda pala-
bras como imperialismo...?

Non é cuestión de palabras.
Imperialismo úsano moitas orga-
nizacións progresistas do mundo
porque é o que máis científica-
mente define unha situación. As
acusacións veñen desde o poder
porque nós somos unha central
sindical que nunca entra en ningún
tipo de componendas nin de políti-
cas de pactos sociais perxudiciais
claramente para a clase traballado-
ra. Como molestamos, pois dase
esa imaxe negativa nosa, cando o
único que facemos é defender os
intereses dos traballadores.

As relacións co BNG

Esa capacidade reivindicativa
está presente senlleiramente
nas administracións públicas.
O BNG, unha organización na-
cionalista como a CIG, está a
gobernar en moitos concellos.
¿Cales son as relacións?

Nin a CIG nin o BNG son
iguais en todos os
concellos. Hainos
onde as relacións
son boas e se te-
ñen conseguido
melloras laborais
importantes para
o personal tanto
funcionario coma
laboral. Noutros
casos, como en
Vigo, as relacións
son bastante máis
confitivas. Tam-
pouco debemos
de darlle excesiva
trascendencia a

que xurdan discrepancias entre
quen goberna e os representantes
dos traballadores e traballadoras,
aínda que exista certa afinidade
ideolóxica. Moitas veces estas
discrepancias son froito de apre-
ciacións diferentes a respeito do
ritmo das cousas, das milloras que
son prioritarias afrontar en cada
momento. Mentres as discrepan-
cias se manteñan nese ámbito non
son preocupantes. O que sí resulta
xa máis preocupante é que esa
conflitividade sexa froito de vi-
sións equivocadas do papel que
xoga cada quen. Se se confunde a
proximidade ideolóxica co some-
temento dunha organización a ou-
tra. Ás veces, este tipo de condu-
tas responden unicamente a inte-
reses persoais ou de grupo máis
que aos das propias organiza-
cións. En calquer caso, e digo isto
con carácter xeral, desde a CIG
non estamos dispostos a xogar ese
papel de sumisión con ninguén,
por moita afinidade ideolóxica que
exista. En coerencia con iso, tam-
pouco lle imos exixir aos demais
que xoguen ese papel a respecto
de nós. Agardo que haxa, polas
dúas partes, a madurez e o respec-
to mútuo necesarios para que as
discrepancias se solucionen de
xeito dialogado, tanto no ámbito
político coma sindical. Flaco favor
nos faríamos a nós mesmos, pero
sobre todo a Galiza e á clase traba-
lladora galega, se non fose así. Hai
luxos que no nacionalismo non
non podemos permitir.♦
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Xesús Seixo
‘Os acordos de CCOO e UGT co Goberno

desmobilizan os asalariados’
AFONSO EIRÉ

Para a CIG o 10 de Marzo, Día da Clase Obreira Galega, é unha data especial ao
xuntar as reivindicacións nacional e de clase. Xesús Seixo, secretario xeral da cen-
tral nacionalista, analisa esta celebración no contexto actual e as relacións desta
central sindical, maioritaria na Administración, cos gobernos municipais do BNG.

‘Hai luxos que no
nacionalismo non
nos podemos
permitir. As
discrepancias hai
que resolvelas de
xeito dialogado”

A.N.T.



Os que asinamos este documento, cida-
dáns que temos en común o nacemento
ou a veciñanza nas comarcas que confor-
man a Costa da Morte, queremos mani-
festar a nosa enérxica protesta polo novo
esquecemento e marxinación de todo es-
te territorio no chamado ‘Plan Galicia
2003’, pomposamente presentado no
Consello de Ministros do Goberno espa-
ñol o pasado 24 de xaneiro na Coruña.

Toda Galicia, toda España e toda Eu-
ropa sabe que a Costa da Morte foi con
moito a zona máis prexudicada polo ver-
tido do petroleiro Prestige, desde o pun-
to de vista ecolóxico, económico, social
e mesmo simbólico. Sen embargo, no
‘Plan Galicia 2003’ só aparece unha úni-
ca cousa, un parador de turismo, como
remedio milagre para a súa recuperación,
como se isto abondase para sacarnos dun
atraso secular que ten moito que ver co
abandono destas terras occidentais polas
sucesivas Administracións.

A Costa da Morte é unha xeografía
especial, algo máis cá xuntanza de tres
ou catro comarcas. Na súa condición de
Finis Terrae, este territorio chega a re-
presentar a Galicia enteira. ¿Concibiria-
mos este país sen símbolos tan enraiza-
dos como Dombate, o Vilán, a Barca ou
o promontorio de Fisterra? 

Despois de tantas declaracións gran-
dilocuentes por parte das autoridades,
que facían concibir esperanzas de que es-
ta catástrofe fose o punto de partida para
sacar estas comarcas fisterrás das súas
carencias seculares, unha vez máis ve-
mos que, a pesar de sermos os máis afec-

tados, volvemos quedar esquecidos e
burlados polos gobernantes. Con razón
un xornal titulaba, despois do citado
Consello de Ministros da Coruña: “A zo-
na máis afectada [Costa da Morte] queda
fóra das grandes infraestruturas”.

Como cidadáns sentímonos indigna-
dos e reclamamos un efectivo Plan Espe-
cial Costa da Morte 2003 se é que de cer-
to se quere poñer ó día esta ampla zona
costeira e interior que vai desde Monte
Louro e Carnota a Malpica e a Caión, on-
de non só se contemple unha necesaria
recuperación ecolóxica que volva a natu-
reza ó seu estado vital anterior (isto im-

plica non só a limpeza das praias, coídos
e  cantís, senón a rexeneración da flora e
da fauna e da paisaxe alterada), senón ta-
mén unha recuperación económica (un-
has infraestruturas básicas: autovía gra-
tuíta de Carballo á comarca de Fisterra,
comunicacións decentes con Santiago,
unha vía férrea; modernización da cativa
rede eléctrica; rápido acceso a internet,
etc.), unha recuperación turística (menos
declaracións vacuas e máis realizacións
de proxectos concretos baseados no noso
patrimonio cultural e natural) e, moi es-
pecialmente, que non se esqueza unha re-
cuperación social da que a penas se fala e

que pode levar a unha desvinculación dos
habitantes co seu contorno e todas as con-
secuencias que isto conleva (depresións,
paro, emigración, alcoholismo, drogadi-
ción, problemas familiares, etc.). 

Reclamamos do Goberno un verdadei-
ro Plano como punto de arranque para a
recuperación efectiva da Costa da Morte,
para sacala da súa marxinación e esquece-
mento seculares; de pésames compasivos
e declaracións de boas intencións carentes
de orzamentos estamos sobrados.♦

Asinan este documento: Xosé Mª Lema Suárez
(historiador); Manuel Vilar Álvarez (historiador);
Miro Villar (poeta); Manuel Suárez Suárez (avoga-
do); Rafa Villar (lingüista e escritor); Antón A. Pom-
bo Rodríguez (xornalista e escritor de turismo. Pte
da AGACS); Sabela Agrelo Paz (Profesora); Rodri-
go Fernández Casais de Castro (Profesor); Miguel
Vázquez Freire (profesor e escritor); Mariña Toba
Barrientos (decoradora); Xurxo Martiño (pintor),
Luz Varela (filóloga); Franck Meyer (filólogo, escri-
tor e editor), Adela Vázquez (profesora); Juan Creus
Andrade (arquitecto), María Isabel Longueira (fotó-
grafa e historiadora da arte), Francisco Xosé Fer-
nández Naval (escritor); Ramón López Facal (profe-
sor); Marilar Jiménez Alexandre (escritora); Carmen
Sanleón (profesora); David Creus Andrade (artista e
profesor); Mª Teresa Vilar Alvarez (lingüísta); Rosa
Figueira (dependenta); Xulio Noia Lista (animador
sociolingüístico); Saulo Priegue Araujo (PAS); An-
tonio Vilar Álvarez (condutor); Carmen Lasheras
Goicoechea (funcionaria); Paz López-Felpeto (his-
toriadora); Álvaro de la Vega (profesor e escultor);
Andrés Rodríguez Gómez (profesor); Nolo Suárez
(pintor); Neves Herrero Pérez (antropóloga) e Ma-
nuel Rivas (xornalista e escritor).
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Manifesto contra a nova marxinación da Costa da Morte
XOSÉ Mª L EMA - MANUEL VILAR

Dun par de meses para acá, os cidadáns
deste país e os do mundo enteiro, temos
fixa a atención no duelo que sosteñen Es-
tados Unidos e Iraq. É lóxico que así se-
xa posto que do resultado final depende,
en moito, o noso futuro individual e co-
lectivo. Corremos o perigo pero, de que
as arbores nos impidan ver o bosque.
Certo que a decisión entre a guerra e a
paz é determinante, apesares de todo non
debemos esquecer que o tempo transco-
rre e na primaveira do 2004, dez novos
estados incorporaranse á actual Unión
Europea dos quince, co o que o número
de cidadáns europeos se incrementará en
cen millóns. Persoalmente preocúpame
constatar que tanto o cidadán de a pé co-
mo aqueles que viven a política como un
feito importante e incluso os que viven
dela, parecen ignorar os efectos positi-
vos, pero tamén negativos que a incorpo-
ración destes dez paises comportará. Non
podo deixar de pensar, que os efectos
dunha guerra se eslúen co tempo, a Nova
Europa, polo contrario, permanecerá.

Dos feitos chama a atención nestes úl-
timos días. O primeiro é a constatación
inequívoca de que a Unión Europea conti-
núa sendo única e exclusivamente unha
unión económica e financieira, nin tan só
o é desde o punto de vista monetario, o
euro aínda non alcanzou a condición de
moneda única. Frente ao dilema guerra ou
paz, Europa, a Europa dos quince, non foi
capza de falar cunha única voz, máis ain-
da, os países candidatos a se incorporar á
Unión, pronunciáronse, maioritariamente
a favor das posturas belicistas dos EUA,
dando así a razón ao presidente americano
George Bush cando dixo que os seus me-
llores aliados en Europa serían, sen dúbi-
da algunha, os países ex comunistas. Ca-
be preguntarse que personalidade vai a ter

unha Unión Europea ampliada, atá a data
Francia e Alemania ostentaban o liderato
co permanente incordio do Reino Unido,
apartir da ampliación todo dependerá das
novas estruturas que sexamos capaces de
dotar á Unión, está farto demostrado que
as actuais serían inoperantes para o seu bo
funcionamento. Moito me temo porén,
que deixando a un la-
do o coste económico
que, sen nengún xene-
ro de dúbida, terá para
nós a incorporación
de novos paises, con
toda seguridade, ta-
mén comportara gran-
des desequilibrios so-
ciais. Temos un re-
ferente relativamente
cercano, a absorción
por parte da Repúbli-
ca Federal Alemana
da República Demo-
crática, os seus efec-
tos negativos, tanto
económicos como sociais. A nova Alema-
nia aínda hoxe, non os superou, apesares
de que ambos países tiñan a mesma cultu-
ra, uníaos a mesma lingua e que a súa fu-
sión tivo lugar nun momento particular-
mente favorábel economicamente.

Non cabe dúbida de que coas novas in-
corporacións ampliaremos os nosos mer-
cados, non obstante, debemos ter presente
a capacidade económica, o nivel de rique-
za, en definitiva o PIB dos países candida-
tos. Como podemos constatar no cadro,
está moi por debaixo da media da Unión.

Só Chipre dispón dun PIB similar ao
de España e sete país gozan dun PIB que
non alcanza o 50% da media europea.
Temos que pensar pois que dados estos
niveis de riqueza a súa capacidade de

consumo de produtos manufacturados,
será máis ben baixa. En canto a produtos
agrícolas, non tan só, na súa maioria, é
autosuficiente, senón que mesmo os hai
excedentarios.

Se tomamos como referencia os costes
de produción, decatarémonos de que estos
son moi inferiores aos nosos, do que se

pode deducir facil-
mente que se xa ac-
tualmente empresas,
non tan só de capital
extranxeiro senón do
Estado español, se
desprazan cara os paí-
ses candidatos, aparti-
res da súa incorpora-
ción, a fuxida pode
ser, senón masiva, si
preocupante. Non po-
demos ignorar que en
moitos destes países, a
man de obra está alta-
mente cualificada.

Son sorprendentes
e preocupantes os seus costes laborais. Se
analizamos o salario medio dun obreiro
na industria manufactureira, establecendo
como medio UE = 100, a comparación é
casi incríbel.

Estes datos indícannos que os nosos
costes laborais son seis veces máis altos
que os da media destes países. Non quixera
que ninguén entendese que estou a favor
dunha rebaixa de salarios no noso país, o
que si quero remarcar é que certas indus-
trias de capital español ou foráneo, con man
de obra extensiva, desprazaran as súas plan-
tas produtivas cara estas zonas, ao mesmo
tempo que é previsibel un alude de emi-
grantes procedentes destes países, atraídos
polos nosos salarios. Este feito, sen ningún
xénero de dúbidas, provocara tensións no

noso mercado de traballo, tensións que se-
rán máis graves entre esta nova emigración
e a que xa temos procedente do Magreb,
países subsharianos e latinoamericanos.♦

JORDI CLIVILLÉ é Economista

A nova Unión Europea
JORDI CLIVILLÉ

País ..................% do PIB medio da UE

Bulgaria ...............................................24
Chipre .................................................82
Eslovenia ............................................71
Estonia ................................................38
Hungría ...............................................52
Letonia ................................................29
Lituania ...............................................29
Malta ...................................................53
Polonia ................................................39
República Checa .................................60
Eslovaquia ..........................................48
Rumania ..............................................27
Media ..................................................44

País Salario

Bulgaria ..........................................4,16
República Checa .............................2,39
Estonia ..........................................11,13
Hungría .........................................12,37
Letonia ............................................9,17
Lituania .........................................10,07
Polonia ..........................................17,15
Rumania .........................................4,55
Eslovaquia .....................................10,04
Eslovenia .......................................28,58

Conxunto .......................................11,55
UE .................................................100
España ..........................................73,73

‘Na primavera de 2004,
dez novos estados

incorporaranse á actual
Unión Europea dos

quince, co que o número
de cidadáns europeos se

incrementará en cen
millóns”

Cadea humana na Costa da Morte o pasado 22 de xaneiro.                                                   P. VILABARROS



“A identidade vasca é ben forte e
non se pode destruír tan só cunha
orde xudicial”, explicou Martxelo
Otamendi durante a súa interven-
ción na Igrexa de Santa María del
Pi, de Barcelona. Naquel encon-
tro con máis de duascentas enti-
dades catalanas en apoio de
Egunkaria, o director do fechado
diario recibiu amparo cívico no
momento no que o ministro do
Interior, Ángel Acebes, anuncia-
ba que presentaría unha demanda
contra el e os demais directivos
do xornal encarcerados por cola-
boración con banda armada.

Ángel Acebes considera que
as denuncias de tortura que Ota-
mendi lle atribuíu á Garda Civil
gardan relación cunha orde da
ETA. “Como todos os membros
da organización terrorista, este
suxeito seguiu o ordenamento
interno da banda, que esixe de-
nunciar torturas sempre que un
sofre unha detención”, dixo, co-
mo xustificación para encausalos
xudicialmente.

A pesar desta ameaza, Ota-
mendi defende a veracidade do
seu testemuño e a súa teima en
que a súa acusación se demostre
nos tribunais. “Queremos ser os
derradeiros vascos en ser tortura-
dos en dependencias policiais”,
explicou.

No acto de defensa pública
do pasado 10 de marzo en Cata-
lunya, convocado polo Ciemen,
fraguouse o primeiro apoio soli-
dario do eixo das nacións poeri-
féricas do estado. O sociólogo
Salvador Cardús tomou a pala-
bra para denunciar “un ataque
contra a liberdade de expresión e
o dereito dos vascos a participar
activamente na vida pública a
través do seu propio idioma”. 

O secretario xeral do Ciemen,
Aureli Argemí, tamén reclamou
respecto pola lingua. “Egunkaria
era un xermolo de diálogo, de
convivencia”, afirmou. Para Ar-
gemí, o xornal vasco foi vítima
dun ataque dos inimigos da plu-
ralidade. “Bateu de fuciños o dia-
rio con persoas que non conside-
ran nin o vasco nin o catalán nin
o galego nin as outras linguas
minorizadas como unha riqueza
senón como un estorbo, tropezou
con xente que ve moi mal a plu-
ralidade lingüística e nacional”.

A sociedade móvese

En Euskadi a sensación de abuso
medra entre a sociedade. Xa na
pasada manifestación a prol do
xornal demostrouse que había
unha clara vontade de procurar
apoios para lanzar un novo me-
dio de comunicación. Os traba-
lladores do xornal, xunto cos
seus directivos, decidiron avan-
zar nesta proposta e conseguir
estar na rúa cun medio baseado
na filosofía de Egunkariano me-
nor tempo posíbel.

Para logralo, os traballadores
precisan de financiamento. Para
iso están recabando apoios de di-
versos sectores sociais que cola-
boran coa súa imaxe pública na
conscienciación social. Foron os
deportistas vascos os que primei-
ro e con maior orgullo saíron á
rúa para defender a necesidade
de prensa en euskera. Nun acto
en Andoain, futbolistas de pri-
meira división, como Tiko (Ath-
letic) ou Gurrutxaga e Jáuregi
(Real Sociedad), lendas deporti-
vas como o atleta Iñaki Perurena,
defenderon a necesidade de que
o pobo vasco teñan voceiros no

seu propio idioma e reclamou a
solidariedade de todos os euskal-
dúns cos traballadores “conside-
rados asasinos cando só cumprí-
an o labor de resgatar do esque-
cemento o euskera”, dixo o ta-

mén poeta Perurena.
No documento asinado por

máis de douscentos deportistas
–incluído o adestrador do Celta,
Miguel Ángel Lotina–, esíxese
o respecto polo euskera, pola li-

berdade de expresión e polo res-
pecto aos dereitos humanos. Ta-
mén os actores, escritores e de-
mais traballadores intelectuais
anunciaron respostas cívicas se-
mellantes.♦
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“Errando, errando, vaise acertan-
do”, do refraneiro popular. Así
debe consolarse Pasqual Mara-
gall despois da súa desafortuna-
da incursión na polémica sobre
os supostos maltratos que recibiu
o director do diario vasco Egun-
karia, Martxelo Otamendi, por
parte da Garda Civil. Refrán que
debeu ensinarlle José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Quedou claro,
unha vez máis, que o Partido So-
cialista de Catalunya non é autó-
nomo, que non pode desprender-
se das actuacións e posturas do
PSOE, e menos aínda se se trata
de asuntos de Estado. Para poñer
en cuestión as formas dun corpo
policial, publicamente e sendo
un personaxe político, necesítase
valor. As mesmas que se necesi-
tan para mantelas en firme a pe-
sar dun aluvión de críticas. Do
contrario, o ridículo é estrepito-
so, a credibilidade queda por de-

baixo do asfalto e a satisfacción
do adversario polas nubes, a ale-
gría aparece na sobremesa e os
compañeiros de partido poñen a
mirada noutro punto. 

O líder socialista catalán
desperdiciou a semana pasada
unha boísima oportunidade de
gañar votos. Sobre a mesa, un
diamante en bruto: o escándalo
da suposta manipulación das en-
quisas públicas de valoración de
políticos por parte do goberno

catalán. O PSC comezou ben o
seu ataque mostrándose inflexí-
bel, propoñendo unha comisión
de investigación que incluso po-
de prosperar se o PP decide
apoiala, esixindo ver rodar cabe-
zas. Cando o grupo podía lucirse
encabezando a oposición, apare-
ce o Maragall que periodicamen-
te solta algunha sen deixarnos de
sorprender e desde Bruxelas rec-
tifica. Recoñeceu, entre longos
silencios, que os xuíces decidi-

rán, pero que el ten confianza
plena nas forzas de seguridade
do Estado. Poucas horas antes
aseguraba crer as denuncias do
director de Egunkaria

Segundo me explica un xor-
nalista amigo que seguiu a Mara-
gall na súa viaxe oficial a Bruxe-
las, a rectificación veu sen pre-
gunta previa de ningún membro
da corte mediática. Cando com-
pareceu ante os periodistas, car-
gados eles das últimas novas so-

bre a polémica das enquisas, sor-
prendeunos avanzándose a eles.
A pregunta despois da sorpresa,
era clara. ¿Existira unha chama-
da previa desde Madrid? Eviden-
te. Ao día seguinte, os xornais
falaron máis del que da estafa e o
escándalo das enquisas. 

A vergoña del saberse con-
trolado e conducido debería de-
saparecer rápido. Maragall, e os
socialistas cataláns, deberían
centrarse agora en cómo limpar a
mancha, facer política para dar-
lles credibilidade aos seus pro-
xectos, como por exemplo o da
reforma do Estatut. Destapado o
pastel de maneira tan burda, o
PSOE debería apoiar o PSC, res-
paldar os seus proxectos para
que o electorado non pense que
as promesas lanzadas en mitins
sexan consideradas ilusas pro-
postas que despois serán impedi-
das desde la rúa de Ferraz. ♦

Errando, errando, vaise acertando
A. MARQUÈS

Pasqual Maragall viuse obrigado pola dirección estatal do
PSOE a rectificar a súa defensa do director de Egunkaria. O lí-
der do PSC converteu un acto de valor nun ridículo absoluto.

Barcelona

Gran parte da sociedade vasca mobilízase en apoio dos xornalistas

A redacción de Egunkaria
lanzará en breve un novo xornal en euskera

A.N.T.
Tal e como anunciara o directordo clausurado xornal Egunkaria, Mart-
xelo Otamendi, os empregados da empresa de comunicación ultiman a
busca de financiamento para constituíren un novo medio de comunica-
ción monolingüe en euskera. Este anuncio coincide co aumento dos
apoios sociais aos redactores encausados pola Audiencia Nacional.

A organización humanitaria
Amnistía Internacional (AI) esi-
xiulle ao goberno español que
non resolva sempre do mesmo
xeito a sospeita de torturas nas
instalacións policiais. “É ilóxico
atribuírlle a unha manobra da
ETA a denuncia reiterada de
malos tratos nas comisarías”, di
o comunicado.

Para AI, o goberno Aznar
desentendeuse das súas reco-
mendacións para minimizar a
posibilidade de abusos poli-
ciais. “Sabemos que o proceso
de incomunicación conduce a
situacións dificilmente xustas.
Pois o goberno non renuncia a
iso senón que a reforma penal
amplía a incomunicación aos

13 días”.
AI acusa a Ángel Acebes de

ter unha visión hipócrita do la-
bor policial. “Ninguén se pode
gabar de non ter torturas nas sú-
as forzas da orde cando esas
forzas seguen a ser investiga-
das polo Comité de torturas das
Nacións Unidas”, culmina o
documento.♦

Amnistía Internacional esíxelle ao goberno
que actúe contra a tortura

Os traballadores de Egunkaria protestaron polo peche do xornal diante da súa sede en Andoain.



Os pacifistas españois queren de-
mostrar día tras día que a súa loita
contra o apoio militar e político do
goberno de Aznar ao ataque ao
Irak proxectado polos EE UU non
vai ter paranza. As últimas vítimas
foron o presidente da Comunida-
de de Madrid, Alberto Ruíz-Ga-
llardón e a ministra de Cultura, Pi-
lar del Castillo, que tiveron que
interromper e modificar senllas
visitas pola presencia de centos de
persoas que os culpaban de garan-
tir unha guerra que rexeita a mei-
rande parte da sociedade.

A estratexia deste acoso conti-
nuo procura a división interna den-
tro do PP, un partido que se mos-
trou moi unido na defensa da pos-
tura belicista, pese ás disidencias
de homes destacados, como Ma-
nuel Pimentel, ex ministro de Tra-
ballo. Segundo os organizadores
dos apupos, a idea é facerlles ver
aos políticos que a súa maneira de
gobernar si ten consecuencias, alén
de futuros resultados electorais.

Obviamente, a técnica ten
unha clara orixe, máis recente-
mente, na desfeita do Prestigee

as continuas manifestacións que
os altos dirixentes popularesti-
veron que soportar cada vez que
facían un acto público. O medo
ao apupo provocou que José Ma-
ría Aznar nin se achegase ás cos-
tas galegas e tivo como resultado
varias cargas e moitos dispositi-
vos de seguridade policial de
máximo control.

No punto da acción policial,
o PP está a manter as formas, de
momento. Durante a visita de Pi-
lar del Castillo a Oviedo, recibiu
un bombardeo de boliñas de pa-
pel sen que a policía intervise. O
propio Ruíz-Gallardón paseou
polas rúas madrileñas xunto aos
seus manifestantes nunha estam-
pa incluso surrealista e servíron-
lle de escolta ata a sede do go-
berno autonómico.

Aznar, de pés chantados

José María Aznar mantén a posi-
ción firme no panorama interna-
cional a pesar das fendas creadas
entre Londres e Washington e o
constante acoso da oposición en

pleno contra o seu apoio á guerra.
O presidente insiste moito nos
mesmos puntos dos que lles gusta
falar a Colin Powell e George
Bush, secretario de Estado e pre-
sidente estadounidense, respecti-
vamente. “A guerra aínda se pode
evitar se o seu máximo responsá-
bel, Sadam Husein, responde ao
chamado do mundo”, dixo nunha

entrevista para Telecinco o pasa-
do 10 de marzo. “Nós sabemos
que o Irak é quen de facer moito
dano coas súas armas de destru-
ción masiva e sabemos tamén que
apoia o terrorismo”, engadiu.

Entre os piares das armas e
do terrorismo internacional,
Aznar considera que pode reci-
bir máis apoio da opinión públi-

ca abaneando a pantasma do te-
rrorismo. “Nós que tanto o su-
frimos, debemos axudarlle ao
resto do mundo a librarse del”,
explicou nesa mesma interven-
ción televisiva. Para os asesores
do presidente, pode dar resulta-
do o tema estrela de política in-
terna tamén no departamento de
Exteriores.♦
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ATAQUE AO IRAK

Cando eu era rapaz e soñaba con
chegar algún día a ser xornalista
de profesión, tiña como referen-
tes  na prensa escrita dous co-
rresponsais no extranxeiro: Jose-
fina Carabias corresponsal en
París do xornal Ya e mai da de-
funta xornalista e escritora Car-
men Rico-Godoy e da embaixa-
dora Mercedes Rico e o galego
Felipe Fernández Armesto que
asinaba como Augusto Assía nas
páxinas de La Vanguardiae que
moitos anos despois xogaría,
dende o seu refuxio de Xanceda,
algún variopinto papel na políti-
ca galega dos últimos tempos.
Pois ben, Augusto Assía  escribía
as súas crónicas co formato de
“cartas ao director”, estilo que
hoxe vou copiar neste pequeno
“solto” quincenal no que vostede
me  acolle, señor director.

O caso é que, despois de ler
os dous últimos números de
ANT nos que se recolle ampla

información do acontecido en
Madrid o 23 de Febreiro, teño
un desacougo que me empurra a
botar fóra o que penso. Coma se
soe dicir: “se non o digo, reben-
to”. Imos por partes. Compren-
do moi ben a euforia, o sacar
peito por parte de todos os gale-
gos que viñeron a Madrid, os
que traballaron para ese fin, os
que se teñen que sentir más que
satisfeitos. E mesmo escribín
que me sentía dese xeito dende o
pequeno papel que me tocou de-
sempeñar. Mesmo dixen que era

un 23-F histórico comparable co
de 1981. Pero lendo ANT nal-
gunhas pasaxes, dáme a impre-
sión de que os compañeiros que
informan e tras a selección de
testemuñas que recolleron non
vivimos a mesma preparación e
non estivemos na mesma mani-
festación. O debuxo dun Madrid
“triste” tomado polos galegos
aos que os madrileños “descu-
briron” por que non os coñecían;
os atrancos postos por partidos
“estatais” e algunha organiza-
ción que non cría os galegos

“capaces” de tamaña xesta, re-
dundan nunha caricatura que eu
pensaba trasnoitada e obsoleta, é
dicir, confundir Madrid co cen-
tralismo abafante, os partidos
estatais como pantasmas chu-
chadores do sangue dos “verda-
deiros galegos” e os madrileños
cos señoritos que “non nos en-
tenden, non” resulta cando me-
nos, simplista e neste caso rigo-
rosamente inexacto. Teño noti-
cia de que, antes de que eu me
incorporara á Plataforma de
apoio, algunha saída de ton hou-

bo, pero non se pode xeralizar
cando o esforzo, a solidariedade,
mesmo económica das organiza-
cións “madrileñas” foi impor-
tante e a demostración do pobo
de Madrid botándose á rúa e in-
corporando o “Nunca máis”, así,
en galego á súa linguaxe cotiá,
merece todo o respecto, toda a
verdade informativa, toda a aná-
lise plural e obxectiva por riba
de conviccións políticas moi le-
xítimas e de consumos de curto
percorrido para grandes masas.
O certo é, señor director, que o
movemento que “Nunca máis”
ten orixinado é de tal magnitude
e está chamado a variar o rumbo
dese barco no que caibamos to-
dos que se chama Galicia ata tal
punto que as visións excluíntes,
os maniqueísmos e as vellas eti-
quetaxes non poden levar máis
que a unha –e esta vez definiti-
va– frustración. Non o queiran
os deuses. ♦

Carta ao director
MANUEL LOMBAO

Non é certo o debuxo dun Madrid “triste” tomado o 23-F polos ga-
legos aos que os madrileños “descubriron” por que non os coñecían.

Madrid

Aznar defende a postura belicista en nome do contraterrorismo 

Os políticos do PP, en perigo de apupo permanente
CÉSAR LORENZO GIL

Universidades, museos, presentacións de libros, inauguracións… Cal-
quera programa de actividades que os altos cargos do PP pretendan
realizar ten que ter en conta a presencia de grupos cidadáns contra-
rios á guerra que apupan permanentemente as autoridades, que res-
ponsabilizan dun apoio férreo ás teses do presidente José Mª Aznar.

A.N.T.
Producíronse 52.664 votos en
contra e 4.029 a favor. Son os da-
tos provisionais do referéndum
sobre a guerra que a Coordena-
dora de Ensino Area Negra orga-
nizou entre a comunidade educa-
tiva o mércores 12 de marzo.

Os estudantes e profesores

téñeno claro, non queren a gue-
rra segundo manifesta unha
abrumadora maioría. No re-
ferendum participaron 162 cen-
tros de toda Galiza, o que se
traduce nun censo de 78.127
electores, dos que se abstiveron
19.940 e votaron 58.187. Ade-
mais dos 52.664 votos en contra

e os 4.029 votos a favor produ-
círonse 671 nulos e 824 en
branco.

A xornada electoral puido se-
guirse na páxina www.areane-
gra.net. Esta Coordenadora ta-
mén artellou a cadea humana de
escolares na Costa da Morte, e
nesta nova iniciativa, a organiza-

ción semella que foi igual de es-
crupulosa. Os centros tiveron
modelo de papeletas, furnas e
Xunta Electoral e terán que en-
viar as actas por escrito. Ade-
mais, os responsabeis recomen-
daron que a participación no re-
ferendum fora aprobada polo
Claustro e o Consello Escolar.

Non rematan aquí as iniciati-
vas a causa da guerra nos centros.
Para o 20 de marzo a plataforma
“Mocidade galega pola paz” con-
vocou un paro xeral contra a gue-
rra en todo o ensino. Haberá fol-
ga nas aulas e tamén manifesta-
cións e concentracións nas cida-
des e vilas máis importantes.♦

O non gaña un referendo de Area Negra sobre a invasión

Paro xeral no ensino a prol da paz o 20 de marzo

Os dirixentes do PP sofren constantemente protestas cando acoden a actos públicos, especialmente nos que teñen que ver con estudantes.
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CÉSAR LORENZO GIL
Varias cidades do mundo serán
novamente escenario das mobi-
lizacións contra a guerra o vin-
deiro 15 de marzo. A masiva
resposta das manifestacións do
pasado mes e a modificación do
escenario diplomático interna-
cional que trouxeron consigo
converteu o movemento paci-
fista nun dos elementos funda-
mentais para entender por qué
a guerra aínda se pode evitar.

Cando as Torres Xemelgas se
esfarelaron aquel 11 de setem-
bro do 2001, moitos expertos en
socioloxía advertiron de que
unha das primeiras vítimas da
nova orde emerxente sería a li-
berdade de expresión e de ma-
nifestación. O clima de vingan-
za que propugnou a Casa Bran-
ca durou máis dun ano e ampa-
rou a Guerra do Afganistán.
Mais os preparativos para a
guerra do Irak devolvéronlle á
sociedade o seu labor de parti-
cipación e denuncia dos abusos
do poder.

O éxito das manifestacións
do 15 de febreiro, programadas
sincronizadamente en todo o
mundo, fíxose patente na nego-
ciación internacional. A postura
probélica, defendida polos EE
UU e os seus aliados preferentes
Gran Bretaña e España, tiveron
que adiar o seu plano inicial de
ataque e hoxe xa se fala incluso
de retirada do Consello de Segu-
ridade das Nacións Unidas para
evitar a derrota diante da posi-
ción de diálogo.

A postura de Francia, Rusia,
Alemaña e a China beneficiouse
moito da mobilización popular,
e viceversa. Para analistas polí-
ticos, como Xosé Luís Barreiro
Rivas, sen o apoio destes países,

o contido das manifestacións
pacifistas quedaría esluído na
marxinalidade habitual dos mo-
vementos sociais. “O respecto á
legalidade internacional e ás
inspeccións de Francia dálle un
viso institucional á protesta, fai-
na críbel para moitos cidadáns
alleos normalmente ás manifes-
tacións de calquera tipo”, expli-
ca Barreiro.

As mobilizacións pacifistas
están baseadas no método de or-
ganización dos movementos an-
timundialización. Non en balde
foi no Foro Social Europeo de
Florencia onde se xestou a mani-
festación global do 15 de febrei-

ro e foron as súas canles infor-
mativas (a maquinaria da inter-
net, principalmente) as que pu-
xeron en marcha a conscien-
ciación xeral.

Obviamente, sobre estes ali-
cerces, o movemento cobrou
corpo gracias á involucración
dos líderes sociais de opinión
(os actores, no caso español), á
sensibilidade moral da cidada-
nía e ao exemplo dos devandi-
tos países e partidos políticos
dun amplo espectro dentro do
progresismo. Hoxendía, o ‘Non
á guerra’ deixou de ser un labor
para utópicos. Máis ben demos-
trou que todas as capas sociais,

en calquera país do mundo, po-
den actuar contra a decisión do
máximo dirixente mundial.

Vindeira cita

As manifestacións do 15 de mar-
zo –convocadas pola Coordina-
dora Galega pola Paz nas princi-
pais cidades e vilas galegas para
as 19 horas– axuntarán nova-
mente nas rúas diferentes sensi-
bilidades en contra da guerra. O
chamado chega de diferentes bo-
cas e percorre o mundo enteiro.

O Parlamento Europeo vo-
tou unha resolución en contra
da guerra e en apoio do traballo

dos inspectores de armas das
Nacións Unidas. Diversas or-
ganizacións estadounidenses
tomarán a rúa durante varias
xornadas en apoio da paz. Nos
EE UU, ademais, aumenta o
calado social de iniciativas cí-
vicas como a que segue o ex
fiscal xeral do Estado, Ramsey
Clark, para facer un referendo
popular contra a xestión de Ge-
orge Bush.

En países como o Reino
Unido, os movementos pacifis-
tas acoden diariamente ao Par-
lamento para acusar a Tony
Blair, primeiro ministro británi-
co, de colaborar no asasinato de
milleiros de inocentes. Ade-
mais, nos portos militares in-
gleses, é constante a actuación
contra as mobilizacións de tro-
pas e material bélico, igual que
sucede tamén en instalacións de
Italia ou Bélxica.

Escudos humanos

Logo de diversas informacións
que apuntaban as diverxencias
entre os voluntarios estranxei-
ros chegados a Bagdad como
escudos humanos e o goberno
iraquí, foron varios os alí des-
prazados que recoñeceron que o
réxime de Sadam Husein prefi-
re que os activistas permanezan
en instalacións tales como cen-
trais eléctricas ou depósitos de
agua. Pero eles mesmos acepta-
ron ese destino e explicaron
que, contra o que moitos me-
dios afirmaron, non se trata de
obxectivos militares en ningún
caso, xa que a subministración
de agua ou de electricidade son
usos preferentemente civís e a
súa destrución suporía maiores
problemas para a cidadanía que
para a milicia.♦
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A xuntanza que o Movemento de Países
Non Alineados (MPNA) celebrou a fi-
nais de febreiro na capital malasia apos-
tou, na súa declaración final, por unha
saída pacífica á crise de Iraq, un enun-
ciado favorábel pero ben tímido á lus do
que se aveciña sobre un país membro,
evidenciando a ambigüidade crítica dun
movemento que atopa as naturais dificul-
tades para concebir un espacio propio
despois da caída do muro de Berlín. 

Na actualidade, o MPNA agrupa a
un total de 116 países, máis do 60 por
cento dos integrantes de Nacións Uni-
das, en extensión territorial suman o 42
por cento da superficie do planeta, o 51
por cento da poboación mundial, pero
“captan” un 4% dos investimentos es-
tranxeiros e aportan un 14% da exporta-
ción total de bens e servicios, represen-
tando apenas o 9 por cento da riqueza
universal. O seu maior lastre, ese fardo
do 46 por cento da débeda total dos pa-
íses en vías de desenvolvemento.

De 1955 a hoxe son moitas as cousas
que pasaron sen que o MPNA atopara os
camiños precisos para a actualización dun
discurso que, con pleno sentido en tempos
da guerra fría, precisaría hoxe de líderes
políticos (Brasil foi un dos grandes ausen-
tes) dispostos a renovar o movemento.

¿Queda sitio para os Non Alineados na
posguerra fría? En teoría, podería habelo.
Hai lugar para un terceiro espacio que mi-
lite na condena do uni-
lateralismo estadouni-
dense e reivindique a
complexidade dun
mundo que non se po-
de simplificar na céle-
bre frase de Bush,
quen non esté con nós
está contra nós. Pero é
unha empresa difícil
para un MPNA que é
máis heteroxéneo ca
nunca, o que fai extre-
madamente delicado
acadar unha coheren-
cia que resulte de mí-
nima eficacia. 

Seis membros do
MPNA (Angola, Camerún, Chile, Guinea,
Paquistán e Siria) forman parte actual-
mente do Consello de Seguridade e de ter

que votar unha segunda resolución desti-
nada a respaldar a guerra, o seu parecer
resultará decisivo. Pero agardar unha hi-

potética posición co-
mún, en consonancia
co texto e o espíritu
da declaración pacta-
da en Malasia, é parte
da utopía. Pese ao
acordo acadado en
Kuala Lumpur, An-
gola, por citar un dos
casos máis notorios
–coa fe do converso,
coma Bulgaria–, dei-
xou cair xa o seu ali-
ñamento cos belicis-
tas, dinamitando cal-
quera ilusión e espe-
ranza.  

Probabelmente,
tan ampla diversidade, económica, polí-
tica, social, relixiosa, étnica, etc., nas sú-
as filas, faga pesar máis as diferencias

que as posicións comúns. A proliferación
de ámbitos supranacionais de carácter re-
xional con diferentes cometidos (MER-
COSUR, Unión Africana, Asean, por citar
algúns) semella unha fórmula máis acaí-
da para os tempos que corren, ámbitos
donde é posíbel aproximar posicións na
defensa de intereses máis converxentes e
pragmáticos; e deixando de lado, cons-
cientemente, toda política que incomode
a prepotencia da superpotencia. 

A reunión do MPNA desperdiciou
unha excelente ocasión para explicitar o
descontento de tantos países do Sur,
desconcertados ante o entusiasmo da
maquinaria de guerra de Bush, quizáis
confiando, coma no poema de Brecht,
en que a ningún deles lle toque servir de
diana na próxima edición da campaña
“antiterrorista”. Cabería ao MPNA, po-
la contra, reivindicar a dimensión social
do problema e argumentar a necesidade
de urxir máis recursos para o desenvol-
vemento, un investimento seguro en paz
e humanidade que desbarataría a raíz
profunda dos conflitos. Pero este xigan-
te ten os pés de barro.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Nada no medio
XULIO RÍOS

Aquí fóra

ATAQUE AO IRAK

‘O s Non Aliñados
agrupan 116 países, máis
do 60 por cento da ONU,

o 51 por cento da
poboación mundial, pero
só representan o 9 por

cento da riqueza
universal”

Novas manifestacións pacifistas en todo o mundo o 15 de marzo 

A mobilización cidadá dá os seus froitos

O Parlamento Europeo aprobou unha resolución contra a guerra. Na imaxe, deputados do grupo ALE-Os Verdes mostran unha ban-
deira que pide a paz.



C.L.
As contas non lle cadran ao se-
cretario de Estado norteameri-
cano, Colin Powell. Washington
prefire non presentar unha se-
gunda resolución contra o Irak
antes que perder a votación no
Consello de Seguridade. O se-
guinte paso sería o ataque baixo
mandato unilateral co apoio
dos seus aliados preferentes.

George Bush esqueceu xa a xo-
gada de “vitoria moral” para
xustificar diante da súa cidada-
nía e o seu goberno un veto dos
opositores á guerra no Consello
das Nacións Unidas. Ante a in-
capacidade para lograr os nove
votos favorábeis que precisaría
para sacar adiante a famosa no-
va resolución que contén un ul-
timátum a Sadam Husein, o
presidente estadounidense po-
dería saltar ese requerimento.
En consecuencia, ordenaríalle
o inicio dos bombardeos ao xe-
neral Tommy Frank, xefe do
comando operativo no Golfo
Pérsico.

Esta perspectiva vén deter-
minada pola postura de indeci-
sión hamletiana que manteñen
os seis países que non anuncia-
ron o sentido do seu voto no
consello. A diplomacia anglo-
norteamericana e o chanceler
francés, Dominique de Ville-
pin, moveron os seus fíos entre
as capitais destes países (Gui-
nea Conakry, Angola, Came-
rún, Pakistán, México e Chile)
na busca dunha adesión que de-
sequilibrase finalmente a roma-
na. Mais só se logrou unha saí-
da do armario parcial por parte
dalgúns deles, caso de Came-
rún e Pakistán, que recoñece-
ron grandes presións desde am-
bos os bandos pero que de-
fenderán, case con total certe-
za, a abstención.

Deste xeito, Washington nin
parece ter claro poder presentar-
lle á súa opinión pública unha
vitoria “no campo” botada abai-
xo nos “despachos” do veto de
calquera dos tres membros per-
manentes opostos ao ataque. É
por iso que, seguindo a estrate-
xia de desbrozadora que acostu-
ma utilizar ás veces a diploma-
cia do presidente George Bush,
talvez os bombardeos comecen
de contado, antes de que os ofi-
ciais estadounidenses comecen
a queixarse pola calor.

Blair súa

Estes movementos de última ho-
ra de Bush poden esganar aínda
máis o xa amarrado pescozo de
Tony Blair, primeiro ministro
británico. O líder laborista está a
sufrir xa unha auténtica rebelión
no seu propio partido e se se se-
gue estirando a crise iraquí, po-
dería acabar como o primeiro
“cadáver” político da guerra.

Blair tivo que aceptar a

ameaza da súa ministra de Coo-
peración Internacional, Clare
Short, disposta a marchar do
gabinete se o Reino Unido entra
en guerra sen o amparo das Na-
cións Unidas e agora sofre o
desgaste da asa máis progresis-
ta do Partido Laborista, que
pretende poñer en dúbida o li-
derato de Blair sobre a social-
democracia británica.

Moitas institucións británi-
cas dubidan de que sexa posíbel
patrocinar unha guerra na que a
comunidade internacional re-
presentada na ONU non quere
participar e os máis grandes te-
óricos do dereito internacional
das máis prestixiosas universi-
dades inglesas dubidan de que a
resolución 1441 dea permiso
para usar a forza. Xustamente,
ese fora o argumento que Bush
manexa agora para permitirse

ignorar as Nacións Unidas, ao
defender que a decisión de pre-
sionar militarmente o Irak para
conseguir o seu desarme xa es-
taba recollida naquel primeiro
documento.

Mais Blair pretende aínda
dar unha volta de rosca ao seu
labor diplomático. É por iso que
o premierconsulta cos seus alia-
dos presentar unha proposta de
resolución que conteña un ulti-
mátum matizado, no que se re-
collan seis propostas concretas
de desarme que Husein debería
aceptar sen condicións. A máis
polémica destas é a que obriga
os científicos a seren entrevista-
dos en Chipre, lonxe das pre-
sións do seu réxime mais tamén
perto de máis das “tentacións”
que os servicios secretos ociden-
tais teñen reservadas para os de-
sertores de luxo.♦
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ATAQUE AO IRAK

Déixennos ver
o ‘Informe
Clark’

GUSTAVO LUCA

Explícannos dende hai anos
que os xornais son o que o
público quer que sexan e

que esta vontade do leitor
mídese polas cifras de venda
diaria de papel impreso. Os
propietarios de empresas de in-
formación abrazan a famosa
sentencia de Goethe,  a de “ca-
da país ten o goberno que me-
rece”, e onde aparece goberno
poñen información. 

Como algúns dos donos do
negocio de informar téñense en
algo máis estima que a miseria
intelectual que a diario venden,
argumentan en privado que o
pobo pide estupefacción e vicio
e non hai máis remedio que lle-
lo dar. Observan a moral do tra-
ficante: venden heroína adulte-
rada para poderen mandar os
seus fillos a un internado de xe-
suítas con piscina cuberta, ideas
reaccionarias e nada de drogas.

Se a maioría recusa a
guerra, como ben estamos a
ver ¿por que os que deciden os
contidos dos medios resístense
a darnos información pacifista?
A mesma cidadanía que pinta
na fiestra da súa casa Guerra
Non, compra un diario que se
marabilla coa capacidade mor-
tífera das novas armas. Espera-
ba ler un artigo que o axudase
a descodificar a retórica
belicista pero só atopa un plano
dos perigos que esperan aos
soldados de Arizona. 

¿Que perigos? ¿Por que
non contan os medios a ruína
na que vive Iraq dende a
guerra de 1991? Se temen
contaminarse coa
propaganda dos Estados
Ruíns, que publiquen algo do
que recollera a Comisión
Clark (presidida polo ex-fis-
cal xeral do Estados Unidos,
Ramsey Clark) e que nunca
foi desmentido. Unha mostra
só: a testemuña do xornalista
Paul Roberts (que non foi ás
ordes dos invasores coma o
resto dos reporteiros) sobre
as tres mantas de bombas
que cada noite e durante dez
días deitaran sobre o país os
B-52, seguidas de berros de
nenos e maiores a fender a
escuridade ou a heroicidade
do Estado Maior aliado de
queimar vivas con napalm
nun refuxio anti-aéreo a 400
mulleres e cativos. Foi en
Bagdad e había información
de abondo sobre a carnicería
pero británicos,
norteamericanos e
australianos censurárona. As
grandes cadeas de televisión e
os diarios accederon ao que lle
pediran os militares e
renunciaron a informar. Trece
anos despois e na véspera dun-
ha repetición daquel crime,
aínda non nola deixan ver. ♦

O liderato de Blair no laborismo británico, cuestionado por primeira vez

Bush esquivará a ONU antes que perder
a votación no Consello de Seguridade

Soldados estadounidenses preparando as armas en Kuwait. Abaixo, Clare Short, minsitra británica de cooperación internacional.

A guerra de Afganistán gañouse
tanto con bombardeiros como
con carteiras ateigadas de dóla-
res, que compraron as vontades
dos señores da guerra, uniron as
milicias feudais de varias zonas
do país e enfocaron todo o po-
der de fogo sobre os talibáns de
Kabul. Agora, Washington pre-
tende facilitar o labor militar
garantindo a rendición pacífica
de moitos altos oficiais do exér-
cito iraquí a cambio dunha boa
presada de diñeiro.

O Pentágono recoñeceu que
a CIA está a traballar xa sobre o
terreo para conseguir que polo
menos unha ducia de oficiais de
máximo rango se entregue xun-
to cos seus soldados e lles afo-
rre traballo aos avións e tan-
ques. Non se falou de cifras pe-

ro xa os planos de posguerra
que George Bush presentara hai
un mes contiñan unha referen-
cia específica aos privilexios
que recibirían no novo réxime
militar dirixido desde a Casa
Branca todos aqueles que trai-
zoaran a Sadam Husein antes
ou durante a guerra. Incluso o
propio presidente pediu publi-
camente que alguén aliviase “a
dor do mundo” e lle metese un
balazo ao presidente iraquí para
evitar o ataque.

Espionaxe no consello

Tal e como recollía A Nosa Te-
rra no número pasado, o rotativo
inglés The Observerdetectou
unha rede de espionaxe nortea-
mericana aos membros do Con-

sello de Seguridade das Nacións
Unidas co fin de coñecer cales
eran as súas posturas respecto a
unha nova votación. Esta sema-
na sóubose que se produciron as
primeiras demisións nos servi-
cios secretos británicos en rela-
ción a este tema e que a propia
ONU iniciou un proceso de in-
vestigación para coñecer polo
miúdo esta posibilidade.

Segundo o propio The Ob-
server, varios altos cargos das
diplomacias mexicana e chile-
na denunciaron o feito de que
os encargados de negociar a
súa posición chegados de Was-
hington utilizaran argumentos
que só poderían coñecer desde
dentro dos propios ministerios
de Asuntos Exteriores de am-
bos os estados.♦

Washington ofrécelles subornos
a altos oficiais iraquís



O magnicidio do primeiro minis-
tro de Serbia –figura política só
superada en rango polo presiden-
te federal, Vojislav Kostunica–
podería abrir unha importante
crise política no país, moi debili-
tado institucionalmente logo das
reformas que conduciron á anti-
ga Iugoslavia a se chamar Fede-
ración de Serbia e Montenegro.
O estado de excepción decretado
pola presidenta en funcións, Na-
tasa Micic, confirma a situación
de gran crispación social que vi-
ve un país que pasa por unha di-
fícil transición na que toman cor-
po desde novos magnates capita-
listas a mafiosos con conexións
en Albania, Rusia e Italia, pasan-
do por ex combatentes nas gue-
rras dos Balcáns que atopan difí-
cil asento na posguerra.

O tira-puxa permanente da
política serbia e a difícil posición
que tomara Djindjic, enfrontado
por igual aos nacionalistas e a
unha parte do crime organizado
podería explicar os porqués do
seu asasinato. O presidente ser-
bio era unha figura carismática
en parte do país pero ben manti-
do pola intelixencia estadouni-
dense, que pagou as súas campa-
ñas electorais e buscou socios
comerciais solventes para garan-
tir o seu ascenso político. El
mesmo adoitaba presumir de que
non gobernaba para os serbios
senón para a historia e gañou boa
fama nas chancelerías ocidentais
gracias a ter extraditado o ex
presidente Slobodan Milosevic,

para que fora xulgado no Tribu-
nal de Den Haag.

A OTAN escolleuno para co-
mandar a transición logo dos
bombardeos de 1999 e a caída de
Milosevic. Desde a súa parcela
de poder no goberno serbio con-
seguiu sacar adiante grandes re-
formas, especialmente de caste
electoral, co fin de boicotear o
labor do presidente Kostunica. A
rivalidade entre os dous estaba
baseada non só na posición res-
pecto a Ocidente, senón no con-
tinuo ataque polas costas que o
presidente sufría a mans do seu
primeiro ministro. 

A cilada máis espectacular
que tivo que sufrir Kostunica foi
a lei electoral que esixía que só
se validasen os resultados se nos
comicios se computaban o 50
por cento dos sufraxios posíbeis.
Esta norma bloqueou repetidas
veces o calendario electoral e
serviu de arma arreboladiza para
un Djindjic que, segundo os seus
haxiógrafos, contaba cun enxeño
e unha ambición igualmente po-
derosas.

O casino dos Balcáns

Para os que consideran que a
morte de Zoran Djindjic é unha
consecuencia do seu labor en
contra dos grandes clans dunha
determinada asa do crime orga-
nizado balcánico, o magnicidio
terá un efecto inmediato sobre
toda a clase política serbia. Un-
ha organización capaz de asasi-

nar un responsábel do goberno
de tan alto nivel podería estar a
piques de tomar conta de manei-
ra fundamental en calquera vin-
deiro gabinete que goberne o
país. Ese medo á influencia da
mafia ten a súa razón de ser. A
caída de Milosevic favoreceu a
creación dunha forte rede de cri-
me organizado, especialista en
dous mercados florecentes no
conduto Moscova-Kiev-Roma-
Marsella: a trata de brancas e o
tránsito de armas. Belgrado é
hoxe parada e fonda para as
grandes redes criminais ucraí-
nas que manexan centos de
prostitutas da ex URSS e sabo-
roso depósito de armas e coches
roubados para as bandas albane-

sas, mantidas, en parte, gracias
aos fondos destinados á resis-
tencia albano-kosovar da UCK.

Armas de máis

A outra hipótese ten a ver máis
coa ideoloxía ou, mellor dito,
coas loitas polo poder das dife-
rentes faccións políticas que
puxan por tomar o poder en
Serbia. A amizade con Was-
hington e o seu pacto para levar
aos tribunais internacionais o
maior número posíbel de vete-
ranos de guerra serbios creou
odios acérrimos non só nos al-
tos cargos dos grupos dirixentes
do Partido Socialista que diri-
xía Slobodan Milosevic senón

en moitos grupos nacionalistas
que consideran que o goberno
de Djindjic estaba a converter
perigosamente a Serbia nun vi-
cerreinato da OTAN.

De seren estes os culpábeis,
queda por ver se o ideario e os
métodos do agora finado terán
herdeiro ou se realmente esta
conduta de ponte cos EE UU era
particular dun home que estaba
destinado a deseñar a futura Ser-
bia e Montenegro que máis lle
gustaba ao Pentágono. Non en
van, o portavoz da Casa Branca,
Ari Fleischer, laiouse da morte
do político. “É un golpe á demo-
cracia, un retorno pantasmagóri-
co dos que pretenden regresar a
un tempo de tebras”, dixo.♦
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O nomeamento de Mahmud
Abbas (máis coñecido como
Abu Mazen) como primeiro mi-
nistro de Palestina supón un pa-
so adiante de Iasir Arafat na
busca de resucitar o proceso de
paz con Israel e puxar por un
estado independente árabe na
zona antes do 2005. A reforma
lexislativa que permite que Ma-
zen ocupe este posto de recente
creación supón que a maioría
da OLP recoñece o fracaso da
segunda intifada e tenta prepa-
rase para un novo escenario do-
minado pola inminencia da
guerra no Irak e os cambios es-
truturais que un cambio de réxi-
me en Bagdad traerán para o
goberno palestino.

Iasir Arafat sabe agora que a
segunda intifada só serviu para
aumentar o desgaste do seu po-
bo e non mover nin un milíme-
tro a posición de forza que Isra-
el se permite mercé ao apoio

dos EE UU. É polo tanto nece-
sario cambiar de estratexia e
tentar tender pontes con Tel
Aviv e Washington. A figura de
Abu Mazen está ben considera-
da en ambas as capitais e o seu
respecto político viralle moi
ben ao goberno autonómico pa-
lestino para tentar reestablecer
o diálogo.

Arafat quizais está a pensar
máis nun posíbel futuro goberno
israelí, xa sen Sharon e con par-
ticipación activa dos laboristas,
os máis convencidos de que
cómpre volver á mesa de nego-
ciación para evitar a ferida eco-
nómica xa moi profunda que
deixou a represión contra os pa-
lestinos. Por iso a urxencia da
decisión responde máis ben á
posíbel guerra no Irak.

A día de hoxe, Bagdad é o
gran valedor da OLP que dirixe
Arafat. O goberno de Sadam
Husein, sen tanta vistosidade
como no conflito do Golfo de

1991, segue a colaborar con di-
ñeiro e apoio humano á cons-
trución política da causa pales-

tina nos parámetros laicos e de-
mocráticos que representa a ac-
tual Autoridade Nacional Pales-

tina (ANP). É por iso que un fu-
turo cambio político no Irak
deixaría os palestinos modera-
dos orfos, perdidos entre o odio
sionista e a presión dos islamis-
tas radicais. A única saída é ra-
char ese illamento a través da
póla máis vizosa do novo pano-
rama xeoestratéxico antes de
que os EE UU os varran direc-
tamente do mapa.

Do lado islámico, o nome-
amento foi mal visto e cuestio-
nouse o liderato de Arafat sobre
os palestinos. Para Hamas, Jihad
Islámico e Hezbolá, Abu Mazen
é un home ben visto polos inimi-
gos de Palestina e o seu papel
pon en risco a lexitimidade da
ANP. De feito, estes movemen-
tos seguen na primeira liña de
combate, como demostra a ten-
sión vivida nos últimos días, coa
morte do número dous de Ha-
mas, Ibrahim Al Makadme e ou-
tros ataques israelitas a cidades
palestinas.♦

Arafat nomea a Abu Mazen para reiniciar o proceso de paz

Palestina prepárase politicamente para o novo escenario

Zoran Djindjic estaba considerado como o “home de Washington” na transición iugoslava.

A mafia e os paramilitares pro-Milosevic, sospeitosos do magnicidio

O asasinato de Djindjic bloquea
o plano de futuro estadounidense para Serbia

C.L.
Zoran Djindjic non puido sobrevivir ao segundo atentado
que sufriu en menos dun mes. Un grupo de francotiradores
acabou con el o pasado 12 de marzo nas rúas de Belgrado.
A súa morte enche de interrogantes o futuro de Serbia e ra-
cha a ponte tendida entre o goberno balcánico e os EE UU.

Iasir Arafat, no centro, acompañado por Abu Mazen, á súa dereita.



CÉSAR LORENZO GIL
Paulo Couñago finalmente pare-
ce que encontrou o seu sitio no
fútbol británico. A súa segunda
tempada no Ipswich Town está a
demostrar que o novo ariete re-
dondelán aprende día a día o
mellor xeito de lidar cos contun-
dentes defensas da First Division.

Dez goles leva marcados Paulo
Couñago na actual tempada na
segunda división inglesa. O seu
nome faise aos poucos un oco
nos corazóns dos siareiros do
Ipswich Town. Nun fútbol moi
competitivo e rigoroso especial-
mente cos homes do ataque, o ga-
lego conseguiu facerse respectar
e medrar día a día no seu fútbol.

Paulo Couñago demostrou ser
un valente cando renunciou a con-
verterse en fetiche “autóctono” de
Horacio Gómez no Celta e saíu
coa maleta cara a Inglaterra. Da-
quela falouse de que o redondelán
fracasaría nas Illas Británicas e
que aquel contrato millonario que
firmara cos azuis (600.000 euros
por tempada durante cinco anos)
ía ser o derradeiro antes de ter que
se refuxiar na segunda división
galega. Ao tempo, o propio Celta
iniciou un contencioso xudicial
para esixir do equipo inglés un pa-
gamento en concepto de dereitos
de formación. Nestes días, a xusti-
za rexeitou tal demanda.

Con certeza, Couñago sufriu
no seu primeiro ano en Ipswich.
Chegaba a Inglaterra cunha gran
sona, especialmente porque tanto
o seu novo presidente como o
adestrador recalcaron diante dos
xornais da cidade a súa condición

de máximo goleador do Mundial
Sub’20 de Nixeria, en 1999. Os
seus novos xefes tiñan que “ven-
der” a fichaxe como un investi-
mento de futuro: “novo dianteiro
español que pronto aumentará o

seu valor de mercado”, afirmaba o
verán pasado a páxina electrónica
do club. En realidade, tivo poucas
opcións de xogar e estivo mal en-
camiñado de cara á porta rival.

Couñago pagou o ano de inex-
periencia e agora pelexa por tirar
o Ipswich da segunda división –de
momento, as cousas non van ben.
O equipo é sétimo, a 23 puntos do
líder, o Portsmouth–. O seu fútbol
mellorou moito, tal e como reflec-
ten as estatísticas, e os seus 10 go-
les son unha boa mostra de que
nos tres anos restantes do seu con-
trato podería facerse un sitio na
elite do fútbol inglés.♦
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A toda vela
MANUEL PAMPÍN

Nesta ocasión recurro a dúas frases que teñen o mesmo significa-
do final: poden elexir entre a máis simple de “a cada un o seu”,
ou a xa mítica “ao César o que é do César e a Deus o que é de

Deus”. Porque –seguindo con terminoloxía histórica– ¡albricias!, a
Consellería de Cultura ven de ter unha brillante idea, e se outras veces
critico con dureza a inoperancia dos nosos dirixentes, esta vez vai des-
de aquí o meu aplauso.

Non é para menos; Galicia, por iniciativa dos responsábeis de
deportes da Xunta, podería acoller no 2007 a competición deportiva
máis antiga do mundo: a Copa América de Vela, que ten máis de sé-
culo e medio de historia e goza dun imenso prestixio que algúns si-
túan mesmo á altura duns Xogos Olímpicos. Particularmente paré-
ceme esaxerada a comparación, pero valoro este acontecemento cun
rango semellante ou superior ao mundial da Fórmula 1, á final da
Copa Davis ou ao Tour de Francia, todos eles de primeirísimo nivel
e cun seguimento masivo de centos de millóns de persoas.

Preguntaranse, loxicamente, qué pinta en augas galegas unha rega-
ta que comezou alá por 1850 chamándose “copa das 100 guineas”, que
era precisamente o premio para o gañador dun desafío que naquel en-
tón medíu as forzas de americanos
e británicos en Nova York.

Pois, á marxe da grandeza de-
portiva; da repercusión mundial
que suporía para Galicia a disputa
da proba, os beneficios serían ex-
celentes; desde os exclusivamente
económicos ata os de creación de
emprego. Na edición que acaba de
rematar en Nova Zelanda, segun-
do o Ministerio de Turismo da-
quel país, a Copa América deixou
case 1.000 millóns de euros e xe-
rou 12.000 postos de traballo. Hai gobernos, coma os de Australia,
Gran Bretaña ou Estados Unidos, que valoran ista competición case
de “asunto de Estado”, e adican grandes sumas a financiar as súas
embarcacións. Engádanlle que grandes empresas e multinacionais
non escatiman medios para promocionarse, e que as tripulacións dos
barcos viven previamente na zona entre un e dous anos para adap-
tarse, e resúltanos case a instalación dunha “miniCitroen” na nosa te-
rra, coas vantaxes sociais que conlevaría.

E sen ter en conta as melloras en infraestruturas; estradas, te-
lecomunicacións, hoteis… ¡e mesmo se podería dar o empurrón
definitivo ao tren de alta velocidade galego, mira ti por onde!

Pero o obxectivo non é nada doado; Galiza ten que competir con
Francia (Marsella), Italia (Nápoles), Portugal (Cascais) e cidades espa-
ñolas: Barcelona, Palma de Mallorca e Cádiz. A decisión tena –outra
peculiaridade da regata– o gañador deste ano, un multimillonario suizo
de orixe italiana, chamado Ernesto Bertarelli, que xa declarou a súa in-
tención de celebrala nalgún lugar do occidente europeo. Seica Palma
ten moitas posibilidades xa que conta co apoio do mesmísimo Rei de
España, pero agora entra en xogo a habilidade do señor Fraga e com-
pañía; cando hai que salvar o noso litoral, ¡qué mellor golpe de efecto

que conseguir a Copa América de
Vela, e dese xeito espantar os mei-
gallos do chapapote e apuntarse un
tanto político!; quizáis estou frivo-
lizando un asunto moi serio ou
dando argumentos con tinte dema-
góxico, pero douno por ben empre-
gado se se conseguen os beneficios
antes mencionados.

Agardo que a Xunta pelexe
con unllas e dentes por este
evento. E sería desexábel que to-
dos os partidos se volcaran una-
nimemente. Seica París ben vale
unha misa; pois a creación de ri-
queza e traballo nun país ben
merece tamén un apretón de
mans e esquecer as diferencias
aínda que sexa por uns meses.

Confío que sexa posíbel, e que
Galiza, que xa recibíu nas súas au-
gas campionatos mundiais de ve-
la, sexa un escenario magnífico da
Copa América 2007; que as nosas
costas sexan noticia no mundo po-
la súa grandiosidade e beleza, non
por catástrofes ecolóxicas. 

Como profano no asunto do
deporte da vela, sempre me
abraiou que se poida navegar co
vento en contra; se consegue iso
un pequeno barco, ¿Qué non lo-
grarán os nosos políticos, aveza-
dos en loitar nas procelosas au-
gas doutros mares?♦

acomódase ao xogo británico no Ipswich Town

Un dianteiro aprendendo
a esquivar cóbados

A  ‘ P R E S E L E C C I Ó N ’  G A L E G A

Couñago

Nome:
Paulo González Couñago.

Lugar e data de nacemento: 
Redondela,
9 de agosto de 1979.

Equipo:
Ipswich Town.

País:
Inglaterra.

Posto:
Dianteiro centro.

Equipos anteriores:
Celta.

FICHA

‘Espero que
a Xunta pelexe

con unllas e dentes
por traer para
Galiza a Copa
América 2007”



Mariza,
a mellor de Europa
A cantante Mariza foi escollida pola BBC
como a mellor artista de Europa. Nacida
en Moçambique pero criada no ambiente
lisboeta e fadista da Mouraria, Mariza
acadou un singular éxito co seu disco
Fado en min, que levantou asimesmo a
comparanza coa grande Amalia. A artis-
ta portuguesa actuará o día 14 de marzo
no Teatro Rosalía de Castro da Coruña
dentro do ciclo “Música con Raíces”.♦

Contra a ditadura
na cultura
Aproveitando a estrea de Daquel abrente,
primeiro acto da Consellaría de Cultura
despois da censura dos premios Max,
desenvolveuse o pasado 7 de marzo en
Compostela unha protesta contra a política
cultural da Xunta. Manuel Lourenzo leu o
manifesto no que se lle lembraba a Fra-
ga que a política “é un dereito de todos”
e se acusaba á xestión cultural de “abe-
rrante de puro nepotismo e arbitraria”.♦

Debates
atlánticos
Co título de “Xornadas Atlánticas” o Mu-
seo de Arte Contemporánea de Vigo orga-
niza dous debates entre os principais pro-
tagonistas de Atlántica que se celebrarán o
13 e 14 a partir das 19 horas. A. Goyanes,
R. Pereiro, A. Pexegueiro, Q. Martelo,
A.G. Alegre e Cipriano J. compoñen a pri-
meira mesa mentres que na segunda parti-
ciparán X. Seoane, I. Basallo, X.A. Cas-
tro, Lamazares, Patiño e M. Moldes.♦

Teatro galego
en Barcelona
Dani Salgado e Afonso Becerra, dous ga-
legos formados no Institut del Teatre, en-
cárganse de tres espectáculos dramáticos
que se desenvolven en Barcelona. Todos
os sábados de marzo chega á escena L´es-
tranger de Teatre Lliure, adaptación de
Salgado da novela de Camus dirixida por
Becerra. Para o mes de abril, Salgado e Be-
cerra preparan dous novos espectáculos, un
sobre Wittgenstein e outro sobre Warhol.♦

unha mani-
festa

recolleu
Luís Tosar

un novo pre-
mio pola súa actuación en
Os luns ao sol. Como no

caso dos Goya, na gala
organizada pola Unión de

Actores escoitáronse
Nunca Máis e Non á gue-
rra. Berros que soaron ta-
mén na concentración do

día 7 en Compostela e
que se esperan oír tamén
na entrega dos María Ca-
sares o próximo día 27 ou

na dos premios Max en
Vigo, coa polémica que

aínda continúa pola
retirada de apoio da Xun-

ta. Abre as portas a
Fundación Casares cando
se conmemora o primeiro

aniversario da morte do
escritor e na Terra Cha
apuran os preparativos

para a celebración do Día
das Letras Chairegas que

nesta edición se lle
dedica a Darío Xohán

Cabana. ♦

N AASS  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNNSS
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Foto sin título,
da serie Retratos de Vigo,

de Julián Germain
en Vigovisións 2000.
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Manuel Lourenzo. Cipriano Jiménez. Andy Warhol.



¿Como xurde a idea de crear
a Fundación?

Nace pouco despois da súa
morte e por iniciativa da propia
familia. Quería atopar unha
fórmula para preservar todo o
seu legado, o bibliográfico coa
súa importante biblioteca per-
soal pero tamén coleccións co-
mo as de cámaras fotográficas,
plumas ou trens eléctricos. Os
obxectivos fóronse ampliando
e chegamos á conclusión de
que unha fundación se se cen-
tra unicamente na obra e na
persoalidade do escritor acaba
sendo unha entidade con pouca
irradiación social e pública e só
un grupo pequeno de xente ao
seu arredor, un feixe de espe-
cialistas que dan volta sobre os
aspectos máis miúdos da súa
obra. Quixemos ter en conta
que o legado de Casares non é
só literario senón que, polas
distintas actividades que de-
senvolveu, tan tamén unha pre-
sencia cívica e cultural en sen-
tido amplo e, en función diso,
elaboramos un proxecto que
recolle todas estas actividades. 

¿O proxecto sería entón
un reflexo de todas as facetas
de Casares transladadas a un
organismo? 

Casares era un escritor pero
tamén presidente de ACNUR
en Galicia, presidente do Con-
sello da Cultura, membro da
Academia, foi diputado e tiña
un amplísimo nivel de relacións
fora de Galiza. Desenvolveu
ademais un importante papel de
ponte entre o mundo da cultura
galega e outros ámbitos da vida
pública como o político ou o
xornalístico e todo iso quere es-
tar recollido na Fundación. 

¿Como se materializa esa
idea?

Establecimos uns obxecti-
vos e catro areas relacionadas
con eles. A primeira dedicarase
ao estudio da vida e obra de
Casares e nel inclúese a prepa-
ración da obra completa e o
apoio ás investigacións que se
fagan arredor del, traballos de
catalogación, traducción, expo-
sicións, cursos, conferencias,
etc... A segunda área sería a
sección cívica que tentaría con-
tinuar o seu labor en diversos
campos distintos ao literario,
cunha grande amplitude. Trata-
ríase de potenciar a comunica-
ción, o diálogo e o debate entre
distintos sectores da sociedade
galega e a elaboración e parti-
cipación en iniciativas e pro-
xectos beneficiosos para o país
desde os principios supraparti-
darios e integradores do gale-
guismo transversal auspiciados
por Ramón Piñeiro e Carlos
Casares, como se contempla no
proxecto de creación da Funda-
ción. A terceira área sería de
diálogo intercultural, aprovei-
tando ese capital de relacións
que Carlos estableceu con ou-
tras culturas e a  última dedica-
ríase á lingua e á cultura gale-
ga. O abano de actividades que
pode desenvolver a Fundación
carlos Casares é enorme. 

Un proxecto tan ambicio-
so necesita apoios.

É ambicioso porque non
queriamos que a Fundación fo-
se como tantas, de campanario

e cunha actividade limitada a
unha homenaxe anual ao que
dá nome á fundación. Quere-
mos que teña un funcionamen-
to colectivo no que se implique
moita xente, con equipos de
traballo varios seminarios per-
mantentes ademais dos eventos
máis públicos que se podan or-
ganizar. Para iso sabiamos que
tiñamos que contar cun padroa-
do importante por parte de ins-
titucións e persoas. 

¿Quen compón o padroa-
do?

A familia está representada
por cinco persoas, Kristina, a
viuva, é a presidenta e están

dous irmáns e os dous fillos.
Seis persoas foron nomeadas
directamente pola presidenta,
Manuel Rodríguez Vázquez,
Manuel Rodríguez Álvarez,
Xosé María Fonseca Moretón,
Darío Villanueva, Manuel Ri-
vas e eu mesmo e logo están as
entidades, a Consellería de
Cultura, os concellos de Vigo e
Ourense, o Consello da Cultura
Galega, Caixagalicia, Caixano-
va, a Real Academia Galega,
Corporación Voz de Galicia,
Editorial Galaxia e Fundación
Penzol. Tivemos que deixar fo-
ra a moitas persoas e entidades
porque resultaría unha xestión

complicada pero, ademais,
queremos poñer en marcha a
creación do colectivo de Ami-
gos da Fundación Carlos Casa-
res, que será unha instancia de
participación para moita xente
que nos manifestou a súa inten-
ción de colaborar. 

A sede inaugúrase o día
18 de marzo pero a Funda-
ción xa apareceu en varias
homenaxes e quedan aínda
moitas neste primeiro cabo-
dano da súa morte. ¿Sor-
prendeuse de que a lembran-
za fose tan grande?

Quedan aínda actos na Uni-
versidade de Santiago, no con-

cello de Ribadavia onde se
inaugura unha rúa co seu no-
me, no instituto Carlos Casares
de Vigo descubrirase unha pla-
ca, en Gondomar dedicaráselle
un paseo e o concello de Ou-
rense quere facelo fillo predi-
lecto da cidade. Eu dicía hai
pouco que desde a morte de
Otero Pedraio non se lembraba
outra tan sentida como as de
Torrente e Casares e esta aínda
máis porque a xente víao máis
achegado. Tiña moitos lectores
e non só nos institutos e cole-
xios e ademáis a súa práctica
do xornalismo contribuiu moi-
to a súa popularidade. Casares
conseguiu case un miragre que
era que a súa colaboración dia-
ria en La Voz de Galicia fose a
máis lida segundo os datos do
xornal e iso é extraordinario
estando escrita en galego.  A
xente apreciaba tamén o seu ta-
lante amistoso e cercano. Nin
siquera cando o nomearon pre-
sidente do Consello da Cultura
Galega que era protocolaria-
mente a terceira autoridade do
país deixou de ser asequíbel. 

Cando a súa morte, Suso
de Toro dicía que cumpría un
papel de comunicación entre
a cultura e o poder político,
como vostede anotou, para o
que non había substituto.
¿Notouse a falta de Casares
neste ano?

Quizais é pronto para dicilo
pero coido que si porque nestes
momentos non hai ningunha fi-
gura que reuna as cualidades
que el tiña. Era excepcional, e
non o digo retoricamente, por-
que tiña unha serie de condi-
cións que lle permitían desem-
peñar ese papel e coido que a
súa falta se nota e aínda se vai
notar máis. 

¿Por que máis?
Suso de Toro dicia tamén

que o papel de Casares era anó-
malo porque era singular que
unha soa persoa desempeñase
ese papel e que cumprise unhas
funcións que xa deberían ter
permeado a toda a sociedade.
É, de certo, unha anomalía que
Casares chame a atención por
ser un negociador, tolerante, ou
por falar e escoitar á xente,
cando iso debía ser normal.
Apostaba por unha sociedade
aberta, plural, democrática, na
que a xente se poidese expresar
libremente, cousas que poden
parecer obvias pero que non o
son tanto. Era moi libre e gus-
táballe sentirse así. 

Vostede foi subdirector de
Galaxia con Casares como
director e deixa a editorial
pouco despois da súa morte.
Agora pasa a dirixir a Fun-
dación que leva o seu nome.
¿Como ve estes cambios na
súa vida neste ano?

Para min dalgunha maneira
é o pago dunha débeda que non
me cobrarían nunca pero que
eu fun contraendo con Casares.
Na miña vida foi unha persoa
moi importante tanto persoal
como profesionalmente e unha
vez que a familia decidiu poñer
en marcha a Fundación e me
propuxo dirixila accedin inme-
diatamente. Para min era un
compromiso moral e de lealta-
de con Carlos Casares. ♦
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Damián Villalaín
‘A figura de Carlos Casares aínda

non ten substituto’
CARME VIDAL

O próximo día 18 a Fundación Carlos Casares abrirá a súa sede en Vigo, cando
se cumpre un ano do seu pasamento. Damián Villalaín é o seu director. Colabo-
rador directo de Carlos Casares ao frente de Galaxia, Villalaín deixou a editorial
pouco despois da súa morte. Aceptou de inmediato o ofrecemento da familia pa-
ra dirixir a Fundación como un “compromiso moral e de lealtade” con Casares.
Defende que a entidade recén criada terá unha actuación máis alá do estudio da
vida e obra do escritor, cunhas vistas amplas, á medida da figura de Casares. 

PACO VILABARROS
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Os socios de Biblos recibirán na
casa cada dous meses unha revis-
ta con máis de 250 títulos de ca-
se todas as editoriais galegas e
unha selección de libros portu-
gueses e brasileiros. Como aga-
sallo terán nas súas mans tamén
de xeito bimestral un libro da ex-
clusiva colección Mandaio que
se inicia con Sete noites e un
amencer de F.X. Fernández Na-
val. A cambio, os pertencentes a
este “clube de lectores” terán que
pagar 15 euros de subscrición
anual e mercar como pouco cada
dous meses un libro do catálogo. 

A primeira revista xa está na
rúa cunha tirada de 278.000
exemplares. “A maior de cal-
quera publicación deste estilo
feita na Galiza porque o obxec-
tivo é chegar a un amplo núme-
ro de persoas, só así se pode asu-
mir que por un prezo módico se
reciban ao ano seis revistas e
seis libros” explica a directora
do proxecto Carmela González.
Nestes primeiros días de andai-
na percibiu o “entusiasmo” de
moitos lectores e tamén das edi-
toriais que teñen, ao seu ver, “un
verdadeiro escaparate para as
súas publicacións, a idea é facer
visíbel o libro galego que, como
vemos, ten dificultades para

chegar a un número amplo de
lectores”. Case a totalidade das
editoriais galegas colaboran xa
con Biblos e a súa directora
anuncia que en breve se incor-
porarán mesmo as pequenas em-
presas de pouca producción. 

Novidades e libros de fondo

A oferta principal do catálogo de
Biblos céntrase no anuncio de
novidades editoriais pero na von-
tade dos seus creadores está in-
cluír obras descatalogadas ou fo-
ra da comercialización. “Preten-
demos que o libro galego sexa
accesíbel, que chegue a canta al-
dea hai onde os lectores teñen di-
ficultade de atopar librarías. Ás
veces teñen que andar máis de
vinte quilómetros para o estable-
cemento máis próximo no que,
por desgracia, en moitas ocasións
non hai espacio para a nosa li-
teratura” comenta Carmela Gon-
zález, indicando que cada lector
que faga un pedido recibirá na
súa casa os libros á volta de co-
rreo. “Entre as chamadas de
apoio que recibimos, unha parte
delas facíannos notar que cando
colleran a revista se sorprenderan
ao ver que había tantos libros pu-
blicados en galego e esa é tamén

unha mostra de como é difícil co-
ñecer o que se está editando nes-
te momento” sinala a directora. 

Co nacemento de Biblos bota
a andar tamén a colección Man-
daio, libros de autores actuais pu-
blicados en tapa dura e con edi-
ción única para os socios do pro-
xecto. Esta iniciativa toma o no-
me da parroquia onde se instalou
o proxecto empresarial que os
seus promotores ven tamén co-
mo “unha alternativa de activida-
de no medio rural”. Carmela
González comenta que a maior
parte da xente supón que Biblos
está instalado nun parque indus-
trial. “Cando se decatan de que

estamos unha aldea levan unha
sorpresa pero para nós é impor-
tante promover iniciativas para
que o rural saia adiante” defende. 

Unha das singularidades de
Biblos é a oferta de libros por-
tugueses e brasileiros e,  nos
primeiros pedidos, os promoto-
res sorprendéronse da boa
aceptación que tiveron entre os
socios. A revista inclúe neste
primeiro número algúns volu-
mes que son tamén de difícil
acceso como dous libros con
gravados. As primeiras mil per-
soas que se inscriban recibirán
o libro de Fernández Naval nu-
merado e asinado polo autor.♦

Os libros galegos
chegan ás casas con Biblos
Ofrece máis de 250 libros para venda á domicilio

Muller-
Espera
PILAR PALLARÉS

“Elas soñaron con cousas
pouco románticas para quen

as dá por supostas”
(Elvira Lindo)

Ese dia, sen saber mui
ben por que –talvez
a luz, un pouco

morriñenta, ou o
cansazo- detivo-se un
momento a recapitular.
Estaba conforme coa
vida, satisfeita.
Conseguira mesmo
cumprir algún dos soños
merados para xeracións
sucesivas de devanceiras.
Si, xa sabia que os seus
triunfos farían rir a
moitos noutros países.
Tiñan-lle contado que no
Occidente a prioridade
era a felicidade: viver na
tensión dos praceres e dos
sentimetnos e posuír
moitas cousas, a maior
parte inúteis. Ainda que o
fillo da sua vella amiga,
morta na primavera,
tamén contaba desde
Europa que ás veces
tocaban ao timbre das
casas parados que pedían
diñeiro ou comida, que
havia quen dormia verán
e inverno na rúa, ainda
morando na mesma
cidade e no mesmo bairro
coñecidos, amigos da
nenice. Que, con tanto
dar importancia á
felicidade, moita xente
parecia triste, solitaria. 

Seguramente era
certo. non o sabia. O
mundo é realmente
estraño. Para ela o
importante era que xa
tiña case sesenta anos,
que tiña conseguido
matner con vida sete dos
oito fillos. O seu home
tiña estado mui doente
catro anos atrás, mais
tiñan o diñeiro necesario
para pagar o médico e as
medicinas. Xantaron e
cearon durante meses
arroz e todos alongaron a
vida dos zapatos. 

Ela tiña boa saúde.
Saíra viva de partos e
traballos. Moitas viciñas
non. Morrían noviñas,
silenciosamente, ou coa
dor dos rapaces lonxe, en
terras desvaradas. Os
seus, non. Ainda os
conservaba a todos, ainda
non os engaiolaran as
sereas. Só terán que
marchar se morría o
home antes de os tres
pequenos acharen
traballo. Por iso cada dia
que pasaba era un grande
triunfo. Na sua familia
havia o don da
supervivencia. 

Talvez recapitulaba
porque era marzo, e cada
dia que pasaba unha
esperanza menos.
Procuraba seguir, seguir,
seguir. Pero en voz baixa
todos falaban da guerra.♦♦

A.N.T.
Unha revista e un libro de agasallo cada dous meses e unha
oferta de máis de 250 títulos de 25 editoriais é a carta de pre-
sentación de Biblos, clube de lectores, un proxecto de venda a
domicilio de libros galegos. A iniciativa dirixida por Carmela
González e con Tucho Calvo como director literario bota a an-
dar co obxectivo de “romper a invisibilidade do libro galego”. 

Francisco Fernández Naval é o autor do primeiro libro de agasallo da colección.



Título: A morte de A.
Autor: Anxo Angueira.
Edita: Xerais.

Dicía Almeida Garret, naquelas
exquisitas Viagens na minha
terra, querendo denunciar a li-
teratura facilona e sensibleira,
que para ter bon suceso cunha
novela abondaba botar man
dunha ou dúas damas, un pai,
dous ou tres fillos de 19 a 30
anos, un criado vello, un mons-
to facedor de maldades e algún
figurante extra. Non estamos
no século XIX, pero sempre
houbo e haberá formulismos.
Sen embargo, detrás do formu-
lismo agóchase ás veces algo
máis que o oportunista desexo
de éxito rápido. En A morte de
A. aniña un
movemento
de reacción
contra os ex-
cesos posmo-
dernistas que
descreron dos
valores tradi-
cionais sen
propoñer ou-
tros novos.
Por outro la-
do, a volta da
literatura fo-
lletinesca, de-
be ser con-
templada en
relación ao seu equivalente au-
diovisual, os seriais, culebróns,
novelones(Cuba), soap-opera
(EEUU) etc.

A morte de A.é unha novela
folletinesca escrita en 31 capítu-
los de dimensións breves e
equiparábeis entre si, coa que
Anxo Angueira rende homena-
xe a Eça de Queiroz, o grande
autor portugués, quen tamén
botara man do xénero. Trinta e
un capítulos, breves, como trin-
ta e un días hai nun mes; de pen-
sarmos que detrás está o Premio
de Novela por Entregas convo-
cado por un coñecido xornal ga-
lego, non cabe dúbida de que
estariamos no bo camiño. 

Mais non é unha novela fo-
lletinesca típica, canónica á ve-
lla usanza, non é un simple dis-
curso para pasatempo burgués,
non se pode dicir dela que re-
trate unha sociedade inmobilis-
ta na que nunca pasa nada. An-
xo Angueira quixo reconducir
a estratexia técnica follestines-
ca acondicionándoa para novos
tempos, para o que puxo moito
coidado en evitar esa grave ei-
va, que levaría ao xénero á ex-
tenuación, mentres concentra-
ba os esforzos nunha traballada
e lograda dosificación da ten-
sión interna, aspecto funda-
mental nun discurso que aspira
(e logra) crear adición nun lec-
tor que debe ficar intrigado con
cada capítulo. 

Deste xeito, a misteriosa
morte de A., o eixo sobre o que
xira a trama, ten ao seu carón

outro, de igual ou superior rele-
vancia, que é o entramado de re-
lacións que se establece entre as
personaxes, nun momento so-
cialmente conflitivo tanto desde
o punto de vista social (tempo
da morte de Franco) como indi-
vidual (un rapaz, o protagonista
central, que deixa a adolescen-
cia para ir coñecendo o mundo
dos adultos). Disto, da impor-
tancia deste segundo plano, so-
mos especialmente conscientes
no remate, un remate moi lírico,
non moi propio para un discur-

so desta factura e cun certo sa-
bor a deus ex machina. 

Anxo Angueira usou ao na-
rrador protagonista para con-
tarnos a historia dun negocio
familiar de lixivia clandestina,
a dun mozo (X.L.) que traballa
para pagar os estudos, a dun
sobriño de X.L. que fica pren-
dado de A. (a quen rouba unha
folla cun poema e uns números
escritos) e que nos pon en con-
tacto coa represión e a loita an-
tifranquista. Mentres, por de-
baixo, vai tecendo outra que

posibilita unha catarse poética,
lírica, moi humana, diferente
da daquel folletín clásico, que,
logo da aventura, do anecdóti-
co, só popoñía a aterraxe forzo-
sa no convencionalismo social
máis tópico.

Neste traballo de adapta-
ción non están descoidados os
valores literarios. Vimos de
mentar a estudiada dosifica-
ción da intriga, imprescindíbel
para lograr a amenidade. Non é
o único. Quen agarde esas per-
sonaxes prototípicas, de car-
tón-pedra, que tan mala fama
deron ao xénero, atopará que
en A morte de A., todas están
ben configuradas (inclusive as
secundarias), todas evolúen e
se agrandan segundo trancorre
a acción relatada desde a sec-
ción das “Cartas o director”. 

O lector atopará tamén un-
ha lingua rica, que arrecende a
autenticidade da terra, e moi
áxil. Unha elevada variedade
de referencias ao mundo lite-
rario (Cunqueiro, Castelao,
Manuel Antonio, Pimentel...
entre outros) ou musical (Chi-
cago, Santana, L. Cohen...),
ben integradas na ficción no-
velesca. Quizá en exceso, non
hai que esquecer que quen
conta todo non foi precisa-
mente un estudante avantaxa-
do. Percíbese aquí a voz auto-
rial sobre o narrador que, en
determinados momentos, non
dá fuxido da tentación (aínda
que contida) do afán de estilo,
mais, en todo caso, para nada
inflúe na axilidade da acción e
na súa tensión interna.

Todo isto move á seguinte
reflexión. Naquel contrato so-
cial, que dicía Frederic Jame-
son (Te political unconscious,
narrative as a socially symbo-
lic act, Methuen, London,
1981) establecido entre o escri-
tor e público lector, nunca, no
decorrer histórico da literatura
galega, a parte autorial deu
tantas mostras de estar capaci-
tada e disposta a entregar tra-
ballos acordes co que se agarda
atopar nunha colección de dis-
cursos para consumo masivo e
popular. Lonxe quedan os tem-
pos nos que, existindo vontade
de crear un ámbito editorial
deste estilo, non houbo máis
remedio que acomodar forza-
damente aí discursos heteroxé-
neos que mesmo berraban con
el. Ao que hai que engadir o
proceso de reivindicación que
nos últimos anos se vén dando
por parte da crítica, nos siste-
mas literarios máis innovado-
res e vangardistas, e tamén en-
tre nós, onde o traballo que so-
bre as novelas do oeste fixo
Santiago Díaz (Boletín Galego
de Literatura, nº 23, 1º semes-
tre do 2000, 37-76) reclama
continuadores.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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O porqué
das cousas
Cando os animais falaban é
un texto que nos devolve ás
orixes míticas da ciencia. Xo-
sé Miranda e Antonio Reigosa
presentan de novo os
porqués
antigos
cos que
se expli-
caban en
Galicia
aqueles
feitos pa-
ra os que
non había
certeza.
Con moito
humor e
ilustracións de Andrés Meixi-
de, Xerais presenta agora toda
esta maxia nun estupendo vo-
lume que fará as delicias dos
máis novos e daqueles que
aínda lembren aqueles
contos.♦

No lume
dos xitanos
Positivas edita agora Contos
xitanos, en tradución de
Xabier Campos. Trátase
dunha mostra
da tradición
oral deste
pobo
nómada que
se instalou na
Península
Ibérica hai
máis de 500
anos. Historias
sinxelas que
enlazan coa
tradición
xitana de Centroeuropa, coa
súas orixes exipcias e co resto
das literaturas mundiais, coas
que comparte mitos e xeitos
de contar. Historias de mozas
fermosísimas, reis lendarios,
avogados aleutos, namorados
tocados polo destino, magos
capaces de volver os homes
en ratos ou ladróns
chocalleiros.♦

Escuma
de mariñeiros
Xurxo Alonso pódese gabar de
ter sorte co seu primeiro libro
publicado. Onde viven os
saqueadores de naufraxiosga-
ñou o Premio de poesía Johán
Carballeira 2002, de Bueu. Este
poemario é unha homenaxe ao
mar e aos mariñeiros. En 30
poemas, o autor vai debullando
e enrique-
cendo os
versos que
compoñen
o Poema
índice.
Lembranzas
de faros,
carpenteiros
de ribeira,
ron do Cari-
be, trafican-
tes de
especias e
corsarios abandonados pola
fortuna. Ilustracións feitas po-
lo autor. Todo o libro abala
coma un barco. Edita Espiral
Maior.♦

Debaixo
da trama
inicial hai
outra,
se cadra
máis
importante,
que é
a da
relación
entre os
personaxes.

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

2. PEL DE LOBO.
Xosé Miranda.
Xerais.

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

4. DIÁRIO COMBOIO .
Raquel Miragaia.
Laiovento.

5. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A. AVILÉS DE TARAMANCOS .
Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.

2. NUNCA MÁIS .
GALIZA Á INTEMPERIE .

Suso de Toro.
Xerais.

3. MULLER NO BAÑO .
Manuel Rivas.
Xerais.

4. VIDA DE AVILÉS
DE TARAMANCOS.

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

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

Tabela das letras

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

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

Modernizar o folletín
Anxo Angueira presenta A morte de A.

Anxo Angueira.                                                                                      A.N.T.
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Militancia da Terra
Cantos da Seiva enceta a poesía pública de Xesús Pereiras

En Cantos
da Seiva o
panteísmo
politízase
para
desembocar
na
militancia
pola terra,
nun
ecoloxismo
de gorxa
ancha.

Ilustración de portada de Cantos da Seiva.

A canción de Sálvora
Antón Riveiro Coello

Saíra da Coruña á unha do mediodía e tiña
que facer escala en Vilagarcía para recoller a tres
ducias de pasaxeiros arousáns cando, por culpa

da brétema e das inclemencias dun temporal
furibundo, o barco tocou nos baixos
dunhas rochas chamadas de Pegar e

alí empoleirou a popa.
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A NOSA TERRA

Nova Colección: RELATOS HISTÓRICOS



Título: Le rappel à l’ordre. Enquête sur les 
nouveaux réactionnaires.
Autor: Daniel Lindenberg.
Edita: Éditions du Seuil. Paris, 2002.

No momento no que, en expre-
sión de Pilar Garcia Negro, a
Galiza acababa de entrar no sé-
culo XXI, quer dicer, en no-
vembro/decembro do 2002,
apareceu en Francia un panfle-
to, Le rappel à l’ordre. Enquê-
te sur les nouveaux réaction-
naires, de Daniel Lindenberg,
historiador das ideas, profesor
de ciencias políticas na univer-
sidade de Paris VIII e membro
do consello de redación da re-
vista Esprit. Lindenberg é au-
tor, entre outros, de libros co-
mo Le marxisme introuvable,
Les annés souterraines 1937-
1947ou Figures d’Israel.

¿Quen son, para Lindenberg,
os novos reaccionarios? O autor
admite que non existe “un movi-
mento estruturado e consciente,
cos seus manifestos, os seus tri-
bunos carismáticos, as suas es-
colas e as suas querelas de esco-
las”, pero son moito máis que
ecos, son “martelos sen donos
que lanzan a sua musiquiña sen
medo á cacofonia”. ¿Pero quen
son, xa que logo, estes novos re-
accionarios? Nunha estraña, e
confusa moitas veces, amalga-
ma, os novos reaccionarios son
os que se opoñen en bloque á
cultura de masas, á democracia,
ao feminismo, ao antirracismo, á
mestizaxe, ao Islám, etc., cuxa
ofensiva (a dos novos reacciona-
rios) se desprega hoxe “simulta-
neamente contra os dous pólos
históricos da cultura política
francesa, que predican unha so-
ciedade aberta e pluralista: a es-
querda igualitaria e a direita li-
beral”. Se ben, en realidade,
Lindenberg nunca di que ou
quen conforma a direita liberal
francesa –suponse que os discí-
pulos de Raymond Aron, no te-
rreo das ideas, mais, ¿que for-
mación ou tendencia política se
sinte representada polas ideas
aronianas? Iso non o explica–,
ou a esquerda igualitaria, xa que
tampouco menciona ningunha
formación, ben que se supón
que é a que está integrada no
Partido Socialista francés, na so-
cialdemocracia francesa.

Ora ben, ¿teñen nomes e
apelidos estes novos reacciona-
rios franceses? A lista que dá
Lindenberg non é que sexa moi
ampla, pero introduce nela ele-
mentos, escritores e pensado-
res, asi como asociacións ben
coñecidas: Michel Houllebecq,
Maurice G. Dantec –pouco co-
ñecido fora do hexágono–,
Alain Finkielkraut, Marcel
Gauchet, Jean-Claude Milner,
Alain Badiou, Luc Ferry –ac-
tual ministro de educación–,
ATTAC, etc, de distinto pensa-
mento político, xa que uns es-
tán á esquerda e outros á direi-

ta. É, o máis confuso do libro,
a mestura que fai dos “devan-
ceiros” dos novos reacciona-
rios: Hobbes, Nietzsche, Marx,
Bataille, Charles Maurras, Carl
Schmitt, Drieu  La Rochelle,
Céline (estes dous últimos para
os escritores), Hannah Arendt,
Guy Debord, Georges Sorel (a
quen, por certo, Lindenberg
louvaba como grande pensador
marxista en Fráncia no seu Le
marxisme introuvable) e todo
un etcétera que acaba por des-
pistar ao lector. 

En cambio, hai que procla-
malo, acerta cando deseña o in-
telectual xudeu, que de ser un
pear da cultura
de esquerdas
nos USA, e en
Francia, aca-
bou apoiando
a Sharon e a
política máis
intransixente
dos falcóns is-
raelitas, para
acabar demo-
nizando o Is-
lám. Con todo,
dá a impre-
sión, á parte
do caso Oriana
Fallaci, que o
que lle moles-
ta a Linden-
berg é máis o
proceso a unha relixión, á reli-
xión que sexa, que o proceso
ao Islám, aínda que denuncie
os teóricos (católicos) de extre-
ma direita que atacan o Islám e,
á vez, as derivas do Vaticano II.

En principio, o panfleto
preséntase como non-panfleto,
senón como investigación, o
que non é certo, pois a maioría
das citas –moitas veces des-
contextualizadas– están tiradas
de xornais, de entrevistas, ou,
no caso dos escritores como
Houllebecq e Dantec, de opi-
nións de personaxes de novelas
(voltaremos sobre estes dous). 

O panfleto toca un tema
abondo pertinente, en Francia e
nos países do entorno europeo
(e nos USA), incluído o noso:
realizar unha síntese e unha
análise dun fenómeno do que
temos só unha percepción par-
cial e empírica: a conversión
de certo número de intelec-
tuais, moitas veces esquerdis-
tas, alguns ex-comunistas ou
ex-revolucionarios, a un para-
digma de crenzas nostálxicas
que, face a evolución do mun-
do e da sociedade, xulgada ca-
tastrófica ou regresiva, predi-
can o “retorno á orde, á autori-
dade, á restauración dos valo-
res”, uns intelectuais que –de-
silusionados do anticolonialis-
mo e do antirracismo, da des-
feita do maio do 68– acabaron
defendendo a política de Ariel
Sharon e demonizando o Islam
(un exemplo, non citado por
Lindenberg, sería o de Claude

Lazmann, director de Les
Temps modernes, que defende
a capa e espada a política de
Sharon, porque o contrario é
axudar á destrución do pobo
xudeo), ou defendendo “identi-
dades” seculares de dubidosa
traxectoria democrática.

Lindenberg, porén, conver-
te o seu libro nunha “casoulet-
te” onde cabe todo. Cando acu-
sa a muitos dos novos reaccio-
narios de denunciar a cultura
de masas, na esteira de Adorno
e Horkheimer, dá a impresión
de que confunde a entrada das
masas na cultura coa cultura
“feita” para as masas pola in-
dustria cultural. Cando denun-
cia, na maioría dos casos, o ata-
que ao igualitarismo, confunde
prácticamente voto e opinión:
un voto é igual a outro, por iso
é secreto, mais –desenganémo-
nos– unha opinión non val, ne-

cesariamente, igual que outra.
Eis un fallo, de base, do panfle-
to de Lindenberg: confundir
opinións e votos. Como con-
funde, maiormente, direitos e
liberdades. Lindenberg non
gosta de falar de liberdades
(quizais porque, unha vez
abandonado o marxismo, con-
verteuse ao socialismo cristián
representado pola revista Es-
prit), fala de dereitos. As liber-
dades, di o lingüista Jean Clau-
de Milner, un dos alcumados
como novos reaccionarios por
parte de Lindenberg, “poñen o
problema do límite: límite
oposto a un poder ou a outra li-
berdade. Os direitos, pola con-
tra, poñen o problema dun con-
trol: hai que controlar se un di-
reito dado é respectado ou non.
Mentres direitos e liberdades
estexan unidos, nada a dicir
[...] Mais no momento en que a

linguaxe dos direitos é separa-
da da linguaxe das liberdades,
aparece un novo encadeamen-
to; un dereito novo, calquera
que sexa, non é máis que un
novo control” e así se chega a
unha multiplicación ilimitada
de controis. É dicir, como no-
taran Deleuze e Foucault a so-
ciedade a vir é unha sociedade
de control.

Por outra parte, parece que
a Lindenberg lle molesta que,
unha vez gañados certos direi-
tos, se amplien e se superen os
límites que o estado lles impón,
ou mesmo que se procuren ou-
tros novos, como tentan algúns
dos denunciados por el como
novos reaccionarios

Lindenberg pensa que toda
crítica da democracia está feita
polos inimigos da democracia,
cando se sabe que a democra-
cia, precisamente, é o réxime,
o único, que vive a sua propia
crítica. Desde o momento en
que a democracia non acepte a
propria crítica, deixa de selo
para se convertir noutra cousa,
eis outra das cuestións que
non parece entender Linden-
berg, no seu apresurado repar-
to de paus, isolando arbitraria-
mente a un certo número de
autores e escritores que nada
teñen a ver uns con outros,
mentres moitos que deberian
figurar están ausentes. 

O libro acaba con dous re-
tratos, de dous escritores, Hou-
llebecq, ben coñecido no Esta-
do español, e Maurice G. Dan-
tec, descoñecido por estes pa-
gos. Non imos falar da deriva
case-fascista de Houllebecq,
mais tanto el como Dantec son
grandes escritores, aínda que o
segundo vexa as súas novelas
publicadas na “Série Noire” da
Gallimard. Escritores, ambos,
saídos de medios de esquerdas,
aínda que, é verdade, hoxe non
poden ser considerados como
tales: o gosto polo provocación
levaron a un a defender o petai-
nismo e a outro a sociobioloxía
e outras errancias polo estilo.

Le rappel a l’ordre, debido
ao seu esquematismo, á sua op-
ción ideolóxica claramente de-
señada (quen non loite para
que o Partido socialista francés
torne ao poder é reaccionario)
e ás forzadas relacións de pa-
rentesco que establece o autor,
así como a total ausencia de re-
flexión política, filosófica,
convertese nun panfleto falido
cuxo mérito, cando menos, é
que despertou un novo debate
intelectual en Francia. Un de-
bate en que, por fin e nova-
mente, se enfrontan diversas
ideas de como encarar a socie-
dade. Un debate, diferente do
francés, mais con elementos to-
mados de alá, agardamos se
dea no noso país.♦

X.G.G.
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O panfleto falido de Lindenberg
Francia debate sobre ‘os novos reaccionarios’

O libro toca
tamén un
tema
pertinente
entre nós: a
conversión
de certos
intelectuais,
outrora
esquerdistas,
a crencias
nostálxicas
de defensa
da orde.

Caricatura de Lindenberg.

Houllebecq, un dos autores citados no libro.



Título: Projecto Entropia.
Grupo: Bate Certo.
Edita: Zouma Records.

O disco foi gravado ao vivo no
Café Cultural “Auriense” a
noite do 10 de marzo de 2001.
O mesmo local no que en 1996
se deran a coñecer por vez pri-
meira. Dalgúns dos sete músi-
cos que compoñen a formación
xa tiñamos referencia sobran-
ceira aló polo ano 1993 (caso
do Iván Area e dos irmáns Car-
los e Gelucho Pérez), tocando
en festas e alboradas. Máis tar-
de, no 96, e xa co nome “Bate
Certo”, foron
deixando a súa
pegada en fes-
tivais tan dis-
pares coma o
do Santo Este-
vo (Ribas de
Sil), Punteiro
Rock (Vilano-
va de Louren-
z á )  o u  n a s
Noites Folk
(Caste lo de
Maceda) entre
outros.

De todos eses anos xurde
como primeiro e único traballo
discográfico este “Projecto En-
tropia”, fechando así un ciclo
vital e creativo premedita-
damente anovador.

Abonde con ollar a capa
(unha dinamo espallando partí-
culas) os títulos dalgúns dos te-
mas (quark, termodinámicas,
enxofre, quantum...) ou as alu-
sións textuais ao poeta e teóri-
co “dadaista”, Tristan Tzara
para comprobarmos as inten-
cións do disco:

“...Absoluto na pureza do
cósmico / e ordenado caos,
eterno / no instante globular
sem duraçom, / sem respi-
raçom, sem luz / e sem con-
trolo... (T. Tzara) . Ao que eles
engaden: “Quando umha idia
está na mente, /Antes de levá-
lo á prática / Nútrese de partí-
culas, / De faíscas inestáveis, /

Fugazes, / Que fogem... / Co-
mo reter esses instantes de en-
tropia, / De desordem, para
voltarem a umha ordem / De
fixaçom? / A questom é que, /
Na maior parte dos casos, /
Apenas umha portentagem pe-
quena / dessas partículas de
pensamento / se tornam reais,
já que a sua velocidade / é tal,
que non se podem reter (...)

A “Entropia” é unha mag-
nitude termodinámica que dá a
medida do grao de desorde
dun sistema (mesmo social).
Ven definir a súa capacidade
de traballo e por tanto a súa
funcionalidade. Concepto que
eles entenden como o colapso
final do grupo. Separación que
viría dada ao non poderen fa-

cer fronte ao ritmo de esixen-
cia, tanto individual como
grupal (actuacións e novos re-
pertorios; compatibilización
das obrigas persoais coas ar-
tísticas, etc.)

Ao respecto teñen mani-
festado: “Non nos considera-
mos profisionais da música”
Xa que logo compréndese que
nin tan siquera fagan unha xi-
ra de promocións pois “é un
disco de agradecimento a to-
dos aqueles que nos apoiaron
nos últimos anos coa súa com-
paña e a súa amizade (...) Pre-
tendemos ser fieis á nosa for-
ma de concebir a tradición”.

“Projecto Entropia” recolle
e define, en suma, a historia dos
seus autores e as súas variadas

propostas: unha de rúa (corpo a
corpo co público facéndoos
partícipes); alternando aires de
balada e alborada recreadas nos
acompañamentos e as voces,
con outras melodías máis re-
centes dotadas de personalida-
de de seu, nas que a gaita ten un
papel predominante.

Escoitando “Quark” (o pon-
to indivisíbel), un entra en rela-
ción coa continuidade rítmico-
melódica do pasoble e o pasa-
corredoiras, alongadas “ad libi-
tum” segundo cadre a ocasión.

Entrando en “Osixenia” po-
demos experimentar o efecto
euforizante cando a muiñeira é
interpretada con carácter e so-
briedade. Aire popularizado no
Barroco, moi noso, do que Avi-
lés de Taramancos, deixou es-
crito en As moradías do vento:

Forza da muiñeira, pulo espido
De aturuxo druída e misterioso.
Lixeiros pés no ar, no redobrante.
Lixeiras mans enfeitizando a vida.
Fiandeira do vento, viño roxo,
Ceibado polas veas a brincar,
Desexo de esgaza-la forma mesma
Nun berro aqueloutrado, fondo, inxel (...)

Segundo Marta Vázquez,
Carlos e Gelucho Pérez, Xa-
bier Paz, Roberto de Andrés,
Francisco Gómez e Iván Area
“reter o tempo na retina e no
tímpano, perceber e mudar pa-
ra encontrar unha nova realida-
de, a nossa realidade”. Esta-
mos certos que así é a xulgar
polo exposto neste traballo; e
porque no futuro estas voces,
gaitas, flautas, acordeón e per-
cusións han-nos deparar gratas
sorpresas. Novos proxectos
para os que eles están capacita-
dos, tanto polo dominio inter-
pretativo como pola preocupa-
ción teórica; sexa esta literaria
ou ben mamando da oralidade,
para despois fusionala e rein-
terpretala nunha sorte de alqui-
mia enriquecedora.♦

RODOLFO DA CUÑA
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Nº 134. Febreiro de 03. Prezo 4 euros.
Dirixe: Manuel Llusia.

Eugenio del Río fai unha
valoración do que supuxo a
maré de voluntarios contra a
desfeita do Prestige. Tamén
tratan este asunto Sabela Seo-
ane, Xavier Queipo, Leocadio
Flores e Floren Enríquez. Ima-

nol Zubero
chama a aten-
ción sobre o
aumento da
precariedade
laboral no
Primeiro
Mundo, con
máis horas
traballadas
por menor
soldo.
Guillermo

Múgica reflexiona sobre as re-
lacións entre o documento dos
bispos contra a ETA e o
interese político en que sirva
para atacar o nacionalismo.♦

Viento Sur
Por una izquierda
alternativa

Nº 66. Diciembre 02. Prezo 6 euros.

Charles-André Udry alerta do
perigo dun novo colonialismo
norteamericano en Asia, moi
parecido ao do século XIX.
Carlos Henrique Árabe e José

Correa
reflexionan so-
bre os retos do
goberno de
Lula, no
Brasil. Raúl
Zibechi dá
conta dos mo-
vementos so-
ciais
indíxenas no
Ecuador. Ro-
bert Brenner

dá un diagnóstico sobre a eco-
nomía mundial na actualidade.
Inclúe o texto (en galego)
Chapapotistas: mil palavras e
unha imaxe, de Íñigo
Berriochoa, Dionísio Pereira,
Mercedes Raíces, Alberte Pa-
gán e Lola Varela.♦

El Otro País
Nº 16. Febreiro-marzo 03. Prezo 1,80 euros.
Dirixe: Luis P. Ruiz.

Ernesto Martín Salgado relata
a planificación desde os países
ricos para “importar” órganos
de nenos pobres. Juan María

Olarieta dá
conta do
pacto entre a
gran banca
e os especu-
ladores para
aumentar o
prezo das
vivendas.
Eduardo
Galeano
explica
nun artigo
os

resortes de racismo cara a
indios e negros que manteñen
na inxustiza permanente a
América. Laura Cheethon en-
trevista o actor Juan
Echanove.♦

Bate Certo e o Projecto Entropia
Un CD de despedida con gran nivel conceptual

No futuro
estas voces,
gaitas,
flautas,
acordeón e
percusións
han-nos
deparar
gratas
sorpresas.

P R E S E N T A C I Ó N
EN

S A N T I A G O
DE

“TERRA DE IRIA. VIAXE AO PAÍS DE ROSALÍA”
DE ANXO ANGUEIRA. EDICIÓNS A NOSA TERRA

MÉRCORES 19 DE MARZO ÁS 20 HORAS NA GALERÍA

SARGADELOS COA INTERVENCIÓN DE

ANXO ANGUEIRA,
XULIO VALCÁRCEL,

AVELINO ABUÍN DE TEMBRA, e
CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS

C O L O Q U I O
EN

S A N T I A G O
SOBRE O LIBRO

“AMIGO MEDO”
DE XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ. EDICIÓNS A NOSA TERRA

MÉRCORES 19 DE MARZO ÁS 20 HORAS NO CENTRO

SOCIO-CULTURAL DAS FONTIÑAS (BERLÍN 13)
COA INTERVENCIÓN DE

XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ,
FELIPE LUBIÁN, alcalde de Lubián (Zamora),

X. ENRIQUE ACUÑA, editor



O libro de memorias Diario ínti-
mo dun vello revoltado (Gala-
xia) e o poemario Cadáver adia-
do (Edicións do Castro) son os
últimos títulos de Antón Tovar.
Desde hai dous anos o poeta ten
manifestado que xa non pode
escribir e lamentaba que a súa
obra non fose re-
coñecida. Tovar
chegou a dicir que
os seus libros terí-
an mellor sorte se
non levasen o seu
nome na capa. 

A súa primeira
obra poética en ga-
lego é Arredores
(1962) e despois
virían Non (1967),
Calados esconxu-
ros (1980), Berros
en voz baixa
(1990) ou A nada
destemida (1991), libros que
afondan no seu sentir tráxico e
pesimista da existencia. De todos
eles, Antón Tovar ten dito que re-
flexan a súa vida, que no caso de
se someter a unha terapia piscoa-
nalítica serían os seus libros os
que falarían por el mesmo. “Os tí-
tulos son un retrato do que vivín.
Quen queira pode coñecer a miña
vida a través dos distintos libros”
comentaba nunha entrevista reali-
zada hai dous anos na que asegu-
raba que se sentía “incapacitado”
para escribir. “Xa todo está dito”
sinalaba. 

Antón Tovar considérase po-
eta ao seu pesar. O que el sem-
pre quixo é ser filósofo. “Quería
ordenar as ideas. Atopei de ra-
paz exemplos tan formidábeis
como Rosalía ou Curros e foi
cando me fixen poeta. Ía á bi-
blioteca de Risco para que me

prestara libros ga-
legos e portugue-
ses”. Da súa obra
Antón Tovar de-
fende cun ton crí-
tico que “hai boa
poesía e outra non
tanto”. Dos “tem-
pos de poesía
afortunados” des-
taca especialmen-
te dous poema-
rios, o castelán El
tren y las cosas e o
galego Calados
esconxuros, no

que o autor fai patente o alegato
político que aínda mantén: “E
resulta que son revolucionario,
perdoen”. 

Diario íntimo dun vello revol-
tado responde á súa disconformi-
dade “coa vida que remata na
morte, na agonía”. Ao seu dicir, o
escritor fotografía “a realidade e a
cámara dá a imaxe, unha imaxe
pesimista”. Cadáver adiado toma
o título dun verso de Ricardo Reis
no que autor se pregunta polo que
procrían. “Máis cadáveres adia-
dos e así vai a roda do mundo.
Non hai esperanza”.♦
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Nunca Máis
xa ten música

A.N.T.
Xa está á venda o CD de Nunca
Máis, un disco que contén de-
zaoito temas interpretados por
Pinto de Herbón, Ruxe-Ruxe,
Luz Casal e Carlos Núñez, Vic-
tor Manuel, Ana Belén, Amaral
Vantroi ou Ana Belén. Inclue
ademais a lectura do “Manifes-
to do silencio” de Manuel Rivas
na voz de Rafa Villar. 

Todos os temas do CD de
Nunca Máis lembran dun xeito
ou outro a traxedia do mar. Con
Negra sombra na voz de Luz Ca-
sal e coa gaita de Carlos Núñez,
Planeta agua de Ana Belén, Co-
rren tiempos perros de Miguel
Ríos, Unha rezada de Pinto de
Pinto de Herbón, Na miña casa
non manda ninghén de Ruxe-
Ruxe, Por que me vuelvo al pue-
blo de Los Enemigos ou Lixado
mar d´a esperanza de Brath pó-
dese facer unha lectura a través
do desastre producido polo Pres-
tige. O disco recolle tamén a can-
ción Rosa de la paz de Amaral,
que a cantante interpretou na
Porta do Sol o día da histórica
manifestación en Madrid. 

No compacto recóllese un ál-
bum de fotos do desastre da au-
toría de case unha vintena de fo-
toxornalistas que viron coas súas
cámaras a pegada do chapapote
nas nosas costas e todas as reper-
cusións do embarrancamento do
petroleiro. “A dignidade dun po-
bo abrolla da loita solidaria que o
fai ceibe” lese en diversos idio-
mas dun traballo colectivo que se
adica aos “que botaron unha man
ou as dúas”. Impreso queda ta-
mén o manifesto da Plataforma
Nunca Máis con todos os colec-
tivos que a integran.♦

Os libreiros
premian
a Suso de Toro
O libro Nunca Máis Galicia á
intemperie de Suso de Toro foi
o escollido pola Federación de
Libreiros de Galiza como gaña-
dor do Premio da Irmandade do
Libro na modalidade de autor.
A entrega terá lugar nun acto
que se celebrará o día 15 de
marzo en Pontevedra, cando se
den a coñecer tamén os galar-
doados nas categorías de centro
de ensino, medios de comuni-
cación, librerías, institucións
ou mellor libro do ano 2002.♦

Batiscafo,
inmersión poética
na realidade
Chus Pato, Arturo Casas, Ma-
nuel Outeiriño, Lupe Gómez,
Xavier Cordal ou Manuel M.
Romón son algúns dos poetas
que escriben na que se presen-
ta como “primeira inmersión”
de Batiscafo. Alfonso Pato, Iris
Cochón, Manolo Martínez e
Antón Lopo promoven este
“espacio submarino de poesía
e acción” que anuncia novas
inmersións “en tanto haxa for-
zas para termar da corda”. Cun
orixinal formato desplegábel
na faixa que pecha Batiscafo
figura o logotivo de Burla Ne-
gra. Nunca Máis.♦

A.N.T.
A conxura dos necios de Sarabe-
la seleccionada en dez candidatu-
ras é a clara favorita para os Pre-
mios de Teatro María Casares.
Roberto Vidal Bolaño é candida-
to nas categorías de texto orixinal
e dirección pola súa obra Anima-
liños, nominada tamén ao mellor
espectáculo . A gala de entrega
celebrarase o próximo 27 na Co-
ruña mentres a Academia Galega
do Audiovisual decidiu aprazar a
entrega dos seus galardóns ata o
mes de xuño.  

A gala organizada pola
Asociación de Actores Direc-
tores e Técnicos de Escena de
Galiza retransmitirase pola Te-
levisión de Galicia en diferido.
O colectivo de profesionais do

teatro anunciou desde o pri-
meiro momento que manterían
a data da celebración do 27 de
marzo e solicitáronlle aos
“compañeiros” da Academia
Galega do Audiovisual que fi-
xesen o mesmo coa súa entrega
de premio. A solicitude fíxose
patente unha vez a Xunta de
Galiza retirara o apoio prome-
tido para a celebración da gala
dos Premios Max de Teatro en
Compostela despois de que a
entrega dos Goya se convertise
nun manifesto dos actores con-
tra a guerra e a desfeita provo-
cada polo chapapote nas nosas
costas. Sen embargo, a petición
da asociación de profesionais
do teatro non chegou a bo por-
to xa que a Academia Galega

do Audiovisual decidiu trasla-
dar a súa celebración ao mes de
xuño, despois das eleccións
municipais.

A compañía Sarabela, diri-
xida por Ánxeles Cuña Bóve-
da, parte como favorita de cara
ao día 27 xa que está seleccio-
nada para dez das trece catego-
rías a concurso, entre elas, co-
mo espectáculo, dirección ou
adaptación. Sarabela conse-
guira na anterior edición seis
premios por Sexismunda e foi
tamén a máis recoñecida o hai
dous anos con O lapis do car-
pinteiro. Un dos galardóns xa o
ten asegurado dado que os tres
actores que compiten como se-
cundarios son da compañía,
Xavier Estévez, Xosé A. Porto

“Josito” e Tito R. Asorey. O
mesmo acontece na categoría
de actriz protagonista na que os
votantes terán que escoller en-
tre Susana Dans, Laura Ponte
ou Mara Sánchez, as tres da
obra Mulleres de Uvegá. 

Ademáis de A conxu-
ra dos necios de Sarabela, Ani-
maliños de Teatro do Aquí e
Rio Bravo´02 compoñen a tria-
da da que sairá o mellor espec-
táculo do ano 2002. Roberto
Vidal Bolaño, Xan Cejudo e
Ánxeles Cuña Bóveda optan á
mellor dirección e Lino Braxe,
Cándido Pazo e Roberto Vidal
Bolaño poden rematar a noite
como autores do mellor texto
orixinal do ano pasado que
chegou aos escenarios.♦

Sarabela, a compañía con máis opcións
aos premios María Casares de teatro
A Academia Galega do Audiovisual retrasa a celebración a xuño

Antón Tovar, premio Casa dos
Poetas pola súa traxectoria literaria
Recoñe a obra dun poeta tráxico e pesimista

A.N.T.
O poeta Antón Tovar (Rairiz de Veiga, 1921) será o próximo
galardoado co Premio Celanova, Casa dos Poetas. O xurado
decidiu por unanimidade concederlle a XIX edición do ga-
lardón en recoñecemento da súa traxectoria literaria. O
premio entregarase nun acto que terá lugar o día 31 de agos-
to, data do aniversario da morte de Celso Emilio Ferreiro. 

Diario íntimo
dun vello
revoltado
responde á súa
disconformidade
“coa vida que
remata na morte,
na agonía”
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♦
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O Museo de Arte Contemporá-
nea de Vigo renova por vez pri-
meira, desde a súa recente inau-
guración, as súas exposicións, e
Cardinais deixa a primeira plan-
ta baleira para que poida acoller,
o sábado 22 de marzo, Melodra-
ma, unha mostra producida polo
propio centro xunto co Artium
de Vitoria e o Centro José Gue-
rrero de Granada. Trinta e catro
artistas participan nesta colecti-
va que ten como tese a evolu-
ción do xénero teatral do melo-
drama cunha visión desenvolvi-
da desde a pintura, a escultura,
as instalacións, o vídeo ou a fo-
tografía. Atlántica, a exposición
do segundo andar, tardará uns
días máis en desmontarse xa que
ata o 10 de abril non se inaugu-
ra Vigovisións, 1986-2000, un
proxecto que ten como comisa-
rios a Manuel Sendón e Xosé
Luis Suárez Canal. Móstrase
neste caso un conxunto de 265
fotografías e 4 instalacións do
Concello de Vigo producidas no
marco das Fotobienais, no pro-
xecto que tiña á cidade como ei-
xo de actuación dos fotógrafos. 

O Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC) ten na
súa mente unha data próxima. O
29 de setembro cumprirá o seu
décimo aniversario e desde a
entidade dirixida por Miguel
Fernández Cid anuncian a cele-
bración da onomástica con di-
versas inauguracións, entre elas,
as de obra de Vicente Blanco ou
Roland Fischer. Pero ata entón,
o centro con sede en Santiago
ten aínda na carteira varias mos-
tras que abrirán as súas portas
ao público nestes meses. Cando
o 6 de abril se peche Miradas
Cómplices, a primeira das catro
colectivas organizadas polo di-
rector do centro cun estudio te-
mático dos fondos propios, en
só cinco días abrirase Xogos de

escala, a segunda das mostras
do ciclo. Stephan Balkenhol,
Suso Fandiño, Filipa César, Ka-
rin Sander, Thomas Schütte,
Andrés Pinal ou Mónica Alonso
son algúns dos artistas desta ex-
posición que se inaugurará o día
11 de abril. 

As esculturas de Ignacio Ba-
sallo que agora se poden ver nas
salas privilexidas do CGAC
–pranta baixa e dobre espacio–
darán paso á obra doutro escul-
tor, o portugués José Pedro
Croft (Porto, 1957), un dos máis
internacionais dos creadores lu-
sos. De Croft chegarán a Santia-
go unhas trinta obras dos seus
últimos traballos, algunha das
pezas máis coñecidas da súa tra-
xectoria e unha serie de instala-
cións creadas especialmente pa-
ra o espacio deseñado polo ar-
quitecto Álvaro Siza. Sen em-
bargo, unha das sorpresas da
tempada pode ser o proxecto

Villar da danesa Eva Koch no
que a artista relata a historia da
súa nai, Cistobalina, unha mu-
ller que foi separada da familia
no tempo da Guerra Civil espa-
ñola. Anos despois atopouse cos
seus parentes e ese encontro es-
tá na base da obra da súa filla
Eva Koch. 

O 17 de marzo a Fundación
Barrié de la Maza clausura a
exposición con máis visitantes
da súa historia. A poucos días
do seu peche, a mostra Picasso
Xoven foi vista por case cin-
cuenta mil persoas na sede co-
ruñesa da entidade. A partir do
29 de maio o fotógrafo ameri-
cano Ansel Adams (1902-1984)
ocupará o seu espacio expositi-
vo no que se poderán apreciar
as imaxes deste creador que to-
mou nome como fotógrafo de
paisaxes, en especial, das mon-
tañas, desertos e árbores do
suoeste americano que retratou
cunha estética naturalista. 

Á Coruña chega tamén un-
ha exposición que recolleu un
extraordinario apoio do públi-
co na súa estancia en Madrid.
As filas de espera repetíanse

para ver a mostra sobre o exilio
que organizou a Fundación Pa-
blo Iglesias e que se instalará a
partir do 28 de marzo nas salas
do Kiosko Afonso. Libros, ob-
xectos, documentos ou obras
de arte compoñen esta mostra
de claro carácter memorialísti-
co que quere ser tamén home-
naxe dos desterrados despois
do golpe militar. 

En Caixanova as fotografí-
as de Nenos da guerra de Ger-
vasio Sánchez darán paso o 22
de abril a unha exposición do
escultor Buciños e xa a partir
do 22 de maio chegará a Vigo a
mostra Vangardas (1925/1939)
con fondos do Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid. 

As caricaturas
de Daumier en Compostela

A obra de artistas novos é a
protagonista do ciclo de expo-
sicións Miradas Virxes que
promove o Centro Torrente Ba-
llester de Ferrol. David Barro
encárgase de producir estas
mostras que inaugura a artista
Mónica Alonso da que se pode-

rán ver os seus últimos traba-
llos a partir do día 15 de marzo. 

Tamén de artistas novos
son os nomes da colectiva Fi-
guracións que ata o día 27 de
abril ten aberta o Auditorio de
Galiza en Santiago. Xoves cre-
adores dentro do proxecto da
obra social de Cajamadrid que
darán paso en xuño á exposi-
ción de Honoré Daumier con
máis de 200 litografías realiza-
das entre 1832 e 1872. A mos-
tra de caricaturas deste históri-
co debuxante satírico está pro-
ducida polo Museu Nacional
da Imprensa de Porto e corres-
ponde á colección particular de
Juan Espino. Nacido en Marse-
lla, Daumier pasou pola cadea
a causa atrevimento da súa
obra, na que se debuxa a si
mesmo como un republicano
convencido e un rexo opositor
ao imperialismo. 

As máscaras de Granell

Euxenio Granell é, dunha for-
ma o outra,  o protagonista in-
discutíbel das mostras que a
Fundación que leva o seu nome
ten abertas ou abrirá en breve
na súa sede de Compostela. No
segundo andar, óleos, debuxos
e esculturas do artista tirados
do fondo da entidade estarán á
vista do público durante todo o
ano. Na primeira planta exhí-
bese polo de agora unha parte
da colección étnica nunha das
salas e en breve abriranse as
outras dúas para albergar máis
máscaras, árbores da vida,
utensilios ou figuras do intere-
sante compendio acumulado
polo artista procedente funda-
mentalmente de África e Amé-
rica Latina. En carteira, a Fun-
dación Granell ten idea de po-
ñer ao goce do público a colec-
ción surrealista e a de Philip
West. En canto á Fundación
Laxeiro, en Vigo a súa sede
mostra a obra da fotógrafa An-
drea Costas e na súa actividade
está a apertura de mostras do
artista en Canarias e Lisboa.♦

Da sátira ao exilio
Próximas exposicións de Croft, Buciños, Ansel Adams e Daumier

A Fundación Luís Seoane non
ten en mente só inaugurar ex-
posicións senón abrir a súa no-
va sede na Coruña. O venres 9
de maio estreará o reconstruí-
do edificio do cuartel de Ma-
canaz onde se instalará defini-
tivamente. Para entón, a pri-
meira planta albergará unha
ampla exposición da obra de
Seoane, óleos e traballos sobre
papel do importante legado
que custodia a entidade dirixi-
da por González-Alegre. A se-
gunda planta conta con tres sa-
las de exposicións que xa te-
ñen definida a liña que segui-
ran no futuro. Na máis ampla
de todas poderase ver a mostra

Luís Seoane e as vangardas na
que, á par de obra do artista
galego incluiranse pezas de
coleccións privadas de artistas
vangardistas do seu tempo co-
mo Matisse ou Torres García.
Outra das salas dedicarase ao
libro e nesta mostra inicial Fe-
derico García Lorca será o
protagonista, nunha iniciativa
realizada en colaboración coa
Casa Museo do poeta na que
se poderán contemplar edi-
cións e manuscritos da súa au-
toría. O terceiro dos espacios
estará reservado para distintos
proxectos e neste tempo inau-
gural será a reconstrucción do
propio edificio a que protago-

nice a primeira das exposi-
cións. O fotógrafo Juan Rodrí-
guez rexistrou coa súa cámara
a demolición e todo o proceso
de construcción da nova sede
da Fundación Seoane e unha
mostra do seu traballo estará á
vista no propio edificio a partir
do día 9 de maio. Xunto ás sú-
as imaxes, o centro decidiu ex-
poñer os debuxos de traballo
dos dous arquitectos autores
do proxecto, Juan Creus e Co-
vadonga Carrasco. Mentres a
data non chega, a exposición
de acuarelas de Luís Seoane
continúa aberta ao público ata
o peche definitivo da que ata
agora foi sede da Fundación.♦

Inauguracións de luxo na nova sede
da Fundación Luís Seoane

CARME VIDAL
As caricaturas de Daumier, as esculturas de Croft ou Buciños, a
memoria do exilio, as interpretacións plásticas do melodrama, as
fotografías paisaxísticas de Ansel Adams ou a colección étnica de
Granell son algunhas das exposicións da próxima tempada. 

Á esquerda, “Church,
Taos Pueblo”

(New Mexico, 1942). Por riba,
The Tetons - Snake River

(Wyoming, 1942). Á dereita
“In Glacier National Park”

(Montana, 1941).
Fotos do National Archives and

Records Administration,
Records of the National Park

Service 



Poeta, máis tarde autor de
dous libros de relatos. Fíxose
de rogar coa primeira novela.

Saíu unha novela non sei
porqué. Inicialmente tratábase
dun relato de 14 folios, escrito
no ano 86 e non o incluín en O
soño dirixido porque era moi
malo. Pero a idea seguiume na
cabeza. Logo reconvertino nun
conto de 70 páxinas, xa con oi-
to capítulos, pero resultaba de-
masiado monocorde. Máis tar-
de veume a idea da estrutura
caótica e continua do pensa-
mento e volvino reescribir xa
de forma definitiva. Unha es-
trutura sen puntos e a parte por-
que o pensamento non descan-
sa. Tamén me interesaba non
darlle tregua ao lector, tratalo
como un sparring, bum, bum,
cada frase un puñazo. Na esco-
lla estilística hai outra idea, a de
que estabamos no fin dun sécu-
lo e sería interesante facer ba-
lanzo, reflectir as teorías éticas,
científicas, políticas que estive-
ron no fondo do século XX.

Volvo á pregunta. Vostede
ten 52 anos e esta é a súa pri-
meira novela. Aquí hai moita
xente de 30 que xa publicou
media ducia.

Eu cheguei á novela quizá de
forma casual. Se alguén me di no
86 que ía escribir unha non lle te-
ría dado moito crédito. Amaioría
das novelas que hoxe se publi-
can non me interesan. A min o
que me moveu foi unha historia
que me acompañaba desde a in-
fancia, que me gustaría expresar
e coa que pasei 12 anos. É algo
consubstancial ao meu carácter.
Preciso ir de vagar.

¿Que o sorprendeu da no-
vela?

Sentín esa sensación da que
tanto se ten falado: a de que al-
guén che dita o texto. No rela-
to curto víame máis dono do
que dicía.

Un dos eixos de Os no-
mes da morteé o do relativa
que resulta a
verdade.

Non pretendo
reiterar o tópico
de que todo é rela-
tivo, senón dicir
que hoxe a ciencia
avanza, por unha
parte, no sentido
de acharse máis
perto da verdade,
aínda sabendo que non a vai aca-
dar e, por outra, ocupándose non

tanto de procurar a verdade co-
mo de desmontar as falsidades.

Asúa escritu-
ra deixa ver un-
ha gran concien-
cia do texto. 

Intento mos-
trar que cada pa-
labra é un pro-
blema que hai
que resolver. A
escrita é o terri-
torio da subxec-

tividade. A palabra mente co-
mo mente a fotografía. Trato

de que o lector se decate de
que en lugar desa palabra ou
parágrafo podería ter escolli-
do outro. Tamén intento traba-
llar con rigor sobre o campo
que teño que é o da lingua.
Non quero ter niso unha pos-
tura acomodaticia. Moito do
que se escribe é español tra-
ducido. Algúns pensan que
cun galego máis depurado
perderían lectores. 

Polo formulamento e o es-
tilo, ás veces lémbranos un
texto xudicial: racional, aus-
tero, preciso.

Si, a min palabras como
marmóreo ou irisación non me
gustan. A min o que me intere-
sa é unha prosa concisa, con
economía de medios e iso non
está reñido co traballo sobre a
lingua do que falaba antes.
Sempre digo que un dos meus
mestres é Borges.

A súa novela inclué biblio-
grafía. Houbo quen o inter-
pretou como unha pedantería
e quen o tomou como unha
suxestión doutras lecturas.

Eu non vou dicir cómo o ten
que tomar o lector. El ten que
decatarse de que o texto está
composto por unhas citas ini-
ciais, unha narración, unha bi-
bliografía e un índice analítico.
O lector debe saber que todo é
unha única historia. A novela é
todo. A cada lector correspónde-
lle distinguir que hai de verdade
e que de ironía ou xogo. Debe
tomar postura segundo os seus
gustos, construir a súa propia
novela e ter presente o que dicía
Pessoa: o poeta é un finxidor.

Houbo quen lle puxo á
súa obra o cualificativo de
novela policial.

Se alguén a quere ver así
deberá ter en conta que quen
resolve o caso é un feiticeiro,
que ten a credibilidade que lle
queira dar o lector.♦
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A Frouseira

Canallas
XERARDO PARDO DE VERA

Recén volto dunha
miña carreiriña polos
eidos de Euskal

Herria, aqueles das
históricas “Cinco Villas”
(unha delas, Vera de
Bidasoa, levo tamén no san-
gue e no nome), atópome
cun baleiro no meu caudal
galego. Exprícome. A
Consellería de Cultura -¡de
Cultura!- está a “executar”
unhas obras de
restauración-destrución na
merada igrexa do antigo
mosteiro de Penamaior, con-
cello de Becerreá. Hai
pouco, cando eu marchei
galgueando polas mariñas
nordesías dende o Miño ao
Bidasoa, ficaban en
Penamaior, baixo as pedras
gardadoras e respectuosas
do chan da propria igrexa,
os restos seculares e
pacíficos duns meus
antergos, moi xunguidos á
historia daquela bisbarra e
xa para sempre na humilda-
de (no humus) da morte, xa
para sempre no ventre da
tribo. E dixen “ficaban”.
Agora non están alí.
Tampouco non sei onde.
Cóntanme que osos, pedras
e pó foron violados e padea-
dos cara o areal da
anteigrexa e, ante o
rebulicio veciñal, non se sa-
be se descargados nunha fo-
xa común ou nunha
escombreira ou...que sei eu.
Penamaior é “Monumento
Nacional”. Agora seguirá a
selo, pero monumento
nacional da barbarie. Dí un
“técnico” da Administración
(?) que os restos atopados
non han ter máis alá de
corenta ou cincuenta anos.
Heille lembrar que, en álxe-
bra, os ceros que non contan
son os que están á esquerda,
porque un dos documentos
que farei valer para
reclamar ¿que? leva data de
1498. Eu sempre aceptei, ou
millor, sentín, que as pedras
falan. Don Álvaro Cunquei-
ro ensinoume que hai pedras
antigas que poden seren
chamadas como testigos, “e
ata respostan sí ou non”.
Don Ramón del Valle-Inclán
clamou: “quero en pedra a
miña alma deixar erixida”.
Don Xosé Filgueira Valverde
cóntanos a experiencia de
que “nos pardiñeiros, nas
muradelas caídas, nos
cruceiros deitados pódese es-
coitar o falar das pedras”.
Se así o fan as pedras, ¿qué
non farán os osos dos meus,
as súas lousas acolledoras,
outravolta mortos a ferro de
piqueta? Non hei calar. “Eu
dígovos que se istos calan
berrarán as pedras.”
(Lucas, 19,39-40).♦♦

Está ben, aceptémolo, Almodóvar xa che-
gou onde quería. Pasou de nominado á
mellor película extranxeira por “Todo so-
bre mi madre”, a nada menos que candi-
dato ao mellor director e mellor guión ori-
xinal por “Hable con ella”. Esto é, de “Pe-
pi, Luci e Bom” á gloria dun Oscar a tiro
de pedra. Os franceses déronlle o Cesar,
os británicos déronlle o Bafta e en Madrid
negáronlle o Goya. Eu quédome cos últi-
mos. Quen coñeza os meus gustos, saberá
que non son dos que idolatran ao manche-
go. Non vou repetir aquí os motivos. Pero
si me gustaría salientar asi, a bote pronto,
un aspecto non tratado a propósito do seu

último traballo e que, na miña opinión, pa-
sou desapercibido para a crítica máis ins-
titucionalizada: Hable con ellaé, ao meu
xuizo e, entre outras cousas, unha mirada
amábel sobre un caso de violación, onde o
seu executor consegue acadar do respetá-
bel non só a simpatía e a mirada cómplice,
senón tamén a xustificación do seu crime.
Entre o celofán que envolve a fita esque-
cémonos non só de que a heroína do filme,
inconscente e indefensa, é violentada polo
seu cuidador de xeito totalmente impune,
senón tamen de que este amor unilateral,
por moi poético e apaixoado que se pre-
sente (perciba) non pode chegar a servir

de xustificación para tal acción de domi-
nio e posesión sobre un ser inerme e cua-
si morto; o que nos leva sen dúbida á hi-
pótese da necrofilia. 

Pode que sexa todo moi rachador e es-
candaloso (¿subversivo?) e que, mesmo,
resposte á habitual tendencia melodramáti-
ca do realizador, esa que o leva a concebir
algúns dos seus filmes como letras visuali-
zadas dun bolero... pero o que para min se
atopa debaixo da pel de Hable con ella
(florituras habituais aparte) é a lectura
amábel e indiferente dunha acción execrá-
bel que os movementos feministas no foron
quen de denunciar.♦

Violando con amor
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

Vítor Vaqueiro
‘Cada frase é un golpe ao rostro do lector’

M. VEIGA

Os nomes da morte(Galaxia) é unha novela esixente, medida. Unha obra que lle leva a con-
traria á maioría das que se publican, non só no noso idioma, senón en todos os do noso con-
torno. Vítor Vaqueiro mantense fiel ao seu ideario e aquí explica algunhas das súas claves.

‘Moito
do que se escribe
é español
traducido”



Despois de levantar bochas en
Cataluña e Andalucía, a emi-
sión da serie xaponesa de debu-
xos animados Shin Chan pola
TVG non pasa desapercibida no
noso país. A partir das sete e
media do serán os nenos deixan
o seu rebulir para sentarse no
sofá e ver as trasnadas de Shin-
nosuke Nohara, un rabudo mo-
coso irreverente que tolea os
seus pais e a todos os que o ro-
dean.

As chantaxes, as contesta-
cións simpáticas e escatolóxicas
e as situacións cómicas que van
provocando as personaxes, crea-
das polo debuxante Yoshito
Usui, tamén causan fascinación
entre o público adulto.

“Á xente de vinte e pico, dí-
goo polos rapaces que coñezo,
gústalles Shin Chan”, explica
unha moza. “Os diálogos teñen
unha dobre lectura, son ocorren-
tes e todo está moi esaxerado. A
simple vista parecen debuxos pa-
ra nenos, pero teñen chiscadelas
intelixentes e graciosos e mensa-
xes para adultos”.

Corrica pola casa ensinando
o cu ou anda semiespido cun
elefante pintado ao redor dos
xenitais cantando “mira que
trompa, que cacho trompa,
troooompa” provocando a sor-
presa da súa mestra, dos policí-
as ou das dependentas e a de-
sesperación de Misae, a súa nai,
que o recompensa con cotena-
das e berros.

“É posíbel que os nenos se
sintan identificados con Shin
Chan pola coincidencia nalgún
comportamento, pero o que lles
resulta máis atractivo é a súa ac-
titude escatolóxica e contestata-
ria”, explica o profesor de Peda-
goxía Pablo Meira. 

Os insultos a Misae e a Hi-
rosi, o pai, a actitude contesto-
na e alporizante de Shin Chan
provoca en parte dos proxenito-
res galegos unha postura crítica
ante a serie ou cando menos de
receo.

“Prohibinlle ao cativos que o
visen porque pasaban o día cos
pantalóns baixados, tocándome
o cu e chamándome nena”, co-
menta Luísa, nai de dous nenos
de catro e seis anos. Outros, sen
embargo, non son tan contun-
dentes e aínda que ven actitudes
pouco apropiadas non se atreven
a censuralos.

O problemático Shin Chan 

Ademais dos insultos e dos ta-
cos, Shin Chan sabe aproveitarse
dos seus compañeiros de garde-
ría e utiliza as chantaxes para
conseguir o que quere. 

“Paseime a miña infancia
vendo películas de asasinatos e
non por iso son agora un asasi-

no en serie. Debemos preocu-
parnos máis polos comporta-
mentos da sociedade e non ra-
char as vestiduras por Shin
Chan”, sinala o profesor da
USC, Xorxe García Marín. Para
el, as series de debuxos anima-
dos cumpren o seu labor educa-
tivo pero non son os axentes so-
cializadores máis importantes.
“Shin Chan presume de trompa,
dille á nai que ten as tetas caí-
das e o cu de pandeiro. Si ten
valores sexistas, pero os perso-
naxes están situados na realida-
de, son un reflexo do modelo de
relación entre país e fillos”, en-
gade o profesor.

Sen embargo, os trazos inxe-
nuos e faltóns do pequeno diaño,
para outros pedagogos, como Pa-
blo Meira, non son inofensivos.
“No eido da literatura infantil
atópanse exemplos de nenos, co-
mo Carlos Brown, que se rebelan
a autoridade. Pero esta serie
apoiase en valores sexistas, vio-
lentos, case reaccionarios, valo-
res inaceptábeis para a sociedade
e para os nenos, que parecen ser
os destinatarios e que non son
capaces de discernir entre reali-
dade e ficción”.

A pesar de todo, para avaliar
o impacto que ten sobre os ne-
nos, cómpre ter en conta outra

serie de factores como o contex-
to familiar ou o uso que se faga
da televisión. Como explica Pa-
blo Meira “se existen outras al-
ternativas de lecer, a influencia
dos debuxos suavízase, pero se o
cativo está nunha casa onde pre-
dominan pautas violentas ou se-
xistas, a serie pode reafirmalas
no neno”.♦
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MAR BARROS

¿Sexistas? ¿Maleducados? ¿Divertidos? ¿Irreverentes? ¿Simpáticos? ¿Inxenuos? ¿Inapropiados? ¿Violentos?
¿Enxeñosos? ¿Exhibicionistas? Con tan só cinco anos o neno Shin Chan preséntase como o novo fenómeno me-
diático, capaz de enganchar tanto a adultos como a cativos e de desatar a polémica entre país e educadores.

Shin Chan
entre a gardería e o reformatorio



Durante séculos as mulleres ten-
taron pescudar lugares inhóspitos,
descoñecidos para o mundo “civi-
lizado” do mesmo xeito que o fixe-
ron os grandes exploradores. Sen
embargo, sempre se atoparon
con atrancos que lles impedían
viaxar, trabas sociais, enfermida-
des exóticas que lograron superar
como mulleres e como viaxeiras.
Mary Livingstone, Mary Slessor,
Juana Smith, Alexine Tinne ou De-
lia Akeley foron algunhas das
aventureiras que racharon con
convencionalismos e se embarca-
ron en viaxes inimaxinábeis, soas
ou acompañadas dos seus mari-
dos, seguindo “a chamada de Áfri-
ca”. As súas biografías preséntan-
se como pequenos e valiosos te-
souros que a periodista e viaxeira
Cristina Morató quixo inmortalizar
no libro Las reinas de África. Via-
jeras y exploradoras por el conti-
nente africano, que sairá publica-
do o vindeiro 4 de abril.

“O eido das mulleres viaxeiras
está completamente esquecido”,
explica Cristina Morató. “Os ho-
mes fixáronse nas fazañas mas-
culinas que foron as que transcen-
deron porque eles mesmos eran
os encargados de escribir a Histo-
ria. Sen embargo, a achega etno-
gráfica, xeográfica e histórica des-
tas mulleres intrépidas a través
dos seus libros é moi importante”.

Na época victoriana, os con-
vencionalismos non permitían ás
mulleres viaxar nin emprender ex-
ploracións, a non ser que fosen
solteironas sen familia. Tachadas
de marimachos e de excéntricas e
reprimidas socialmente, estas mu-
lleres foron capaces de rachar cos
canons establecidos e de embar-
carse en viaxes cheas de perigos
cara o interior de África. A malaria,
a febre negra e o resto de enfer-
midades da selva, que consumían
aos europeos, non fixeron distin-
cións de xénero.

Aos poucos foron introducíndo-
se no centro do continente, lugares
onde non tiñan chegado moitos ho-
mes. Tribos de caníbales, reis san-
guinarios, os ataques dos animais
salvaxes ou os intentos de viola-
ción foron algúns dos perigos que

tiveron que sortear estas mulleres,
exploradoras, misioneiras ou espo-
sas de investigadores.

Como explica Cristina Morató
“a viaxe para as mulleres era un-
ha escola de coñecemento, des-
frutaban máis da viaxe que os ho-
mes porque eles fixábanse máis
nas batalliñas, nos perigos que ti-
ñan que contar ao regreso”. Ao
non se ver atadas a ningunha So-
ciedade Xeográfica podían des-
prazarse con máis liberdade aín-
da que dun xeito máis modesto.
Damas adiñeiradas emprenderon
elas mesmas as súas expedicións
con centos de portadores para de-
mostrar que unha muller podía ir a
África Central sen homes. Este foi
o caso da norteamericana May
Sheldon, que a finais do século
XIX recorreu Kenya e Tanzania. A

rica holandesa Alexine Tinne, que
perdeu a súa nai, a súa tía e as
súas serventas nun tráxico viaxe
ou May Kingsley, recorreu a costa
africana na procura de peixes pa-
ra museos londinienses. 

A vida en África

Ademais de acompañar os seus
maridos nas exploracións, moitas
destas viaxeiras formaron a súa
familia en África. Desprazándose
en carretas tiradas por bois, a mu-
ller do doutor Livingstone, Mary Li-
vingstone, recorreu todo o sur do
continente e compartiu con el a
viaxe ao deserto de Kalahari. Eran
nómades no interior de África, e
foron quen de soportar os partos
nos desertos e as longas ausen-
cias dos seus compañeiros.♦

Nº 1.073 ● Do 13 ao 19 de marzo de 2003 ● Ano XXVI

Lois
MARGA ROMERO

Hai persoas queridas e
que a súa aptitude se
fai imprescindíbel.

Ensínannos a loitar pola
vida, a saber levala e a acep-
tar a morte como algo
natural. Isto está ben se se
aprende cedo. O pobo de Tui
e todo o contorno tivo a sor-
te de aprender cun sanador.
O doutor Alberto Lois
Bernárdez, cardiólogo, que
atendía as febres de toda a
rapazada e as dores de ósos
dos maiores, era un sanador.
Médico amábel que emitía o
seu diagnóstico, que nos
axudaba a recobrar a saúde
e, moitas veces, a entender a
enfermidade. Sabía das
andainas de cada enfermo,
dos sufrimentos calados de
moitas mulleres, das súas de-
presións, da vida de cada
corpo. Tiña configurado un
mapa xeográfico de quen o
visitaba, da sorte de cada un
e das familias.  Acertaba co-
as febres reumáticas, falaba
da imprudencia de certas in-
tervencións cirúrxicas e da
precisa necesidade doutras.
Era un ser ilustrado e
tolerante. Un home que
admiraba o saber e que
explicaba as enfermidades
coas palabras xustas e
adecuadas. Podía achegarnos
bibliografía sobre as
migrañas, valorar o farelo
como algo que axudaba a
mover os intestinos e dicir
que neste país había que
facerlle un monumento ao
porco, do que se falara tan
mal ¡Tantas mentiras sobre o
colesterol! ¡E o unto que evi-
tara tanta fome! Insistía na
necesidade de buscar a
felicidade. A angustia provo-
cada pola vertixe, polo
consumismo e pola competi-
vidade insolidaria resolvíase
cuns comprimidos, pero con
cambios radicais: paseos, sol
e apagar a televisión. Chega-
ba a Tui despois das sete da
tarde. Xa na consulta el
escoitaba e falaba mentres ti-
rabamos a roupa, explicaba
todo, alá no cuarto escuro
dos Raios X e non tiñas me-
do coas pinzas do electro,
nin coa culler na gorxa e en-
sinábache que eras hipotensa
e que cumpría erguerse a
modo. Todo precisa do seu
tempo e el semellaba
posuílo. Escribía a máquina
as  receitas e os nomes dos
medicamentos en encarnado
e as explicacións de como os
había que tomar en negro.
Explicaba e metía o papel
nun sobre. E aí non
remataba a visita porque ne-
se momento preguntaba:
¿Como estás? Foise.  Sei
que é moito o pobo que gar-
dará para sempre as súas
máxicas receitas, coa lección
imprescindíbel de
aceptarmos, con dor, tamén
a súa morte e buscar a felici-
dade, defender a vida e non
a guerra. El bo e xeneroso.♦

GONZALO

As auténticas memorias
de África

MAR BARROS

De Sudáfrica a Nixeria, do deserto de Kalahari a Tanzania. Intrépidas mulleres teñen
percorrido o continente africano dende o século XVIII, rompendo regras e aportando á
historia, a través dos seus libros e as súas biografías, a súa visión particular de África. 

Osa Johnson nun momento da expedición. Abaixo, Karen Blixen en Kenia. Fotos do libro Las Reinas de África, de Plaza & Janés.



A nova do descubrimento correu-
se polas rúas empedradas, coas
paroladas dos mariñeiros e foi en-
trando en cada un dos pequenos
talleres artesáns da época, dedica-
dos ao tecido ou ao o coiro. Desta
vez, non foi preciso agardar a que
se propagase o rumor das novas
terras. Miles de persoas quixeron
celebrar o pasado fin de semana a
Festa da Arribada, unha das festas
medievais máis importantes do
país, que revive a chegada da Pin-
ta ao primeiro porto europeo, des-
pois da viaxe atlántica.

Amúsica, a comida, o que facer
diario, os vellos oficios, o mercado,
os traxes, os nomes das rúas. Todo
coincidía. As cantigas de Santa Ma-
ría deixáronse oír da man do grupo
de música medieval Acibreira. Pero
tamén os trobadores e malabaristas
de Malabaranda quixeron retomar
o labor secular dos seus antepasa-
dos errantes que amenizaban as vi-
las e os castelos. Nos areais da praia
da Ribeira, duelo entre cabaleiros.
As longas lanzas esqueceron, cin-
cocentos anos despois, a loita san-
guiñenta polo amor dunha dama ou
por unha honra luxada para ser as
protagonistas duns dos espectácu-
los máis vistosos da Festa. Concer-
tos de arpa celta, cetrería ou carros
de cómicos, obras de teatro, fogos
artificiais e bandas de gaitas.

As rúas enchéronse de espectá-
culo e música mentres unha fer-
venza humana buligaba pola zona
vella entre os máis de trescentos
postos que compuñan o Real Mer-
cado Medieval. Os feirantes, vesti-
dos con traxes da época, mostraban
os seus productos, competindo po-
lo ollar curioso dos visitantes. En-
tre o cheiro a comida, un vendedor
ataviado de monxe, ofrecía os seus
botes de mel, facendo unha peque-
na homenaxe a este sector da igre-
xa que, fuxindo do mundanal ruí-
do, se recluía nos mosteiros para
rezar e cultivar a terra. Pero tamén
houbo campesiños, mouros, po-
bres, que quixeron participar nun
mercado cos seus productos.

Moedas, tesoiras, pendentes,
viños, queixos, empanadas, chou-
rizos e todo tipo de alimentos pro-
pios da época ateigaron todo o
conxunto histórico da vila en pe-
quenos postos.

Marzo 2003. Nova Arribada

Un dos puntos álxidos da Festa
Medieval baionesa tivo lugar coa
representación da obra teatral da
Arribada, presentada pola actriz
Verónica Forqué e escrita por Ave-
lino Sierra. O sábado, as oito da
noite a praia da Ribeira recordou
un episodio do feito que marcou a
historia do vello continente. O ca-
pitán Martín Alonso Pinzón ao
mando da carabela, atravesaría a
area para levar a nova. Nesta oca-
sión tamén se arremuiñaron na
praia os aldeáns para saber do des-
cubrimento. A explosión de fogos
artificiais puxo fin a esta represen-
tación dirixida por Alicia Borrás.♦
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Xurxo
Estevez
‘O disco de sons
de guerra está
sendo un éxito

A.N.T.
O pasado 31 de xaneiro ce-
lebrouse en Valencia un ac-
to de protesta protagoniza-
do polo son de bombas,
metralletas, tanques, todos
recollidos nun CD, no que
vostede tivo unha partici-
pación activa. ¿Como na-
ceu a proposta?

Propúxenlle a asociación
cultural valenciana Ca Re-
volta, a creación dun taller
de arte de intervención so-
cial, o Grup de intervenció
artística de guerra e a pri-
meira iniciativa que se levou
a cabo foi a gravación do
CD Sorolls de guerra. Reco-
llemos o material da internet
e comezamos a reproducilo.
Difundimos 500 exemplares
no barrio do Carme para que
o 31 cada persoa o puxese
dende o seu equipo ao máxi-
mo volume. Aínda que non
había moita xente pola rúa, o
acto saíu moi ben. Incluso
houbo incidentes cuns poli-
cías que querían subir a un
edificio a apagar a música.

E a partir de aí o disco
comeza a xirar por todo o
Estado.

Unha concelleira decidiu
reproducilo no concello de
Buñol, o cura de Sillas dende
o campanario, tamén en
Huelva e noutros lugares de
Andalucía. Pero o que máis
sorpresa nos causou foi que
ao final das manifestacións
de Madrid e de Barcelona re-
produciron o noso CD. Fixe-
mos mil copias máis que
vendemos a un euro e agora a
carteleira Turia vai distribuír
quince mil máis, que espera-
mos que se utilicen no acto
que temos programado na ci-
dade para este venres. Así
que a difusión do traballo su-
perou as nosas expectativas.

¿Como está concibido o
disco?

O traballo tenta ser unha
intervención social indivi-
dualizada pero dende os pa-
rámetros conceptuais, dende
a arte. É importante a reac-
ción que se está a producir
no mundo da cultura no refe-
rido á guerra, pero coido que
todo este movemento, co
dos premios Goya a as ou-
tras mobilizacións, tiveron
como espoleta Nunca Máis.
Eles foron os que espertaron
a conciencia social.♦

A arribada de Pinzón a Baiona
MAR BARROS

Porto de Baiona, venres, 1 de marzo de 1493. Os aldeáns arremuíñanse na praia ante a chegada dunha carabela, a Pinta, que fora na
procura das Indias. As verbas dun debilitado Martín Alonso Pinzón coa noticia do descubrimento abraiaron ao vello continente. Máis
de cincocentos anos despois trobadores, cantigas, o Mercado Real ou o torneo de cabaleiros tentan retornar a Baiona o rebulir da Arribada. 

Os traxes de época, a comida e o viño déronse cita na Festa da Arribada en Baiona.                   Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Entre os postos do mercado, os
trobadores e os nobres, o rebulir
inquieto dos visitantes detíñase
nos pequenos talleres artesáns
que retomaban o labor dos vellos
oficios da época. Fiadeiras de li-
ño, tecedoras de la, zoqueiros,
ferreiros, cesteiros, todos tiveron
o seu espacio, entre tornos, tea-
res ou foles de ferreiro de máis
de tres séculos de antigüidade.

Outro dos oficios lembrado
polas rúas foi o de afiador. Ar-

mado de chifre e de roda,
acompañado para o seu trans-
porte por unha sorte de lázaro,
comezaba o afiador o seu peri-
plo polas rúas medievais. “Afío
coitelos, navallas, tesoiras.
Restitúo virgos e conciencias.
Quito puntos ás medias das
mulleres”, berra Rodesindo de
Barrosa, que en barallete, a
xerga dos afiadores, significa
Redosindo da Feira. Personaxe
de ficción encarnado polo tea-

treiro Pepe Penabade, repre-
senta coa súa fala groseira,
bruta e impertinente, coas súas
zocas de coiro e a súa bota de
viño, unha das profesións máis
antigas, a de afiador.”A xente
métese contigo dicíndoche ‘vai
chover, vai chover, ai afiador,
canto máis malo mellor’. Pero
daste conta de que a xente ten
morriña desta personaxe, unha
caste de rebelde que corría li-
bre polos camiños”.♦

A volta do afiador
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Agora que os Sims xa son uns ti-
pos famosos e a vida en directo
xa é posíbel tamén nos videoxo-
gos, a empresa creadora deste tí-
tulo lanza a versión máis novido-
sa da cidade de tales personaxes:
Sim City 4. En realidade, a serie
de Sim City é unha das máis pres-
tixiosas e aditivas da historia dos
videoxogos. Xa a principios dos
90, os xogadores de todo o mun-
do pasábano de marabilla cons-
truíndo estradas, camiños de ferro
e centrais eléctricas naquel pri-
meiro título editado por Maxis.
Pouco a pouco, o mito de crear
unha cidade da nada e converter-
nos nunha figura metade alcalde
metade deus, foi medrando am-
parada nas melloras técnicas das
tres dimensións. A segunda e ter-
ceira entregas foron revoluciona-
rias. Non só podiamos recualificar
terreos para industria, comercio
ou vivenda, senón crear hospitais,

escolas, universidades, campos
de fútbol ou depósito de aguas.

A medida que o xogo avan-
zou, tamén o fixo a súa comple-
xidade. Curioso era o Simcity
2000 (segundo da saga), que
esixía ter construído un porto pa-
ra permitir logo o crecemento de
toda a cidade. No Simcity 3000,
a evolución das tecnoloxías co-
rría parella ao século XX. Así, se
iniciabamos a construción a pri-
meiros do 1900, non podiamos
levantar un metro ou utilizar
enerxía solar, por exemplo.

O importante é o detalle

En Sim City 4, que conta co am-
paro da todopoderosa Electro-
nic Arts, sorprende o seu gusto
polo detalle. A reprodución físi-
ca é boísima e a calidade gráfi-
ca dá gusto (iso si, para orde-
nadores con máis de 1,5 ghz de

potencia de microprocesador).
O primeiro que debemos fa-

cer para levantar unha megaló-
pole é escoller ou crear unha re-
xión, na que diferentes parcelas
dividen as futuras cidades. En
cada territorio poderemos ac-
tuar como un Zeus omnipotente
e erguer montañas e mergullar
vales para crear a orografía que
mellor se axeite ao noso intere-
se. Hai que ter en conta o valor
da agua nese deseño, xa que o
desenvolvemento urbano vai
depender moito deste elemento. 

Unha vez dentro da cidade,
no modo alcalde, os pasos son os
habituais na saga: hai que cons-
truír unha planta enerxética, dese-
ñar unha rede de transportes (es-
tradas e ferrocarril) e cualificar
parcelas para vivendas e indus-
trias. Ademais, teremos que pre-
parar unha rede de agua corrente
e de autobús. O xogo inclúe un li-

xeiro tutorial moi axeitado para
comezar a xogar e o resto faino a
práctica. Para que os barrios se
convertan en destino de faraóni-
cos rañaceos, cómpre que os
seus veciños conten con servicios
de educación, sanidade, recollida
de lixo e entretemento en grao al-
to. Só así dará xeito levantar al-
gún edificio famoso para agasallar
os nosos cidadáns en compensa-
ción á mansión, estatuas e de-
mais presentes que nos han facer
a medida que cumpramos obxec-
tivos de convivencia.

O máis difícil do xogo é con-
trolar o orzamento. O equilibrio
entre gastos e ingresos é case
imposíbel se non atendemos
ben aos gastos producidos polos
servicios públicos. O mellor é sa-
crificar a rapidez no crecemento
co obxectivo de crear suficiente
base demográfica para gañar
cartos cos seus impostos.♦

Ser alcalde sen pasar polas urnas

Soños Eléctricos César Lorenzo

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Non se poñen de acordo os que
tratan de lle encontrar a raíz eti-
molóxica ao seu nome, pois
mentres todos están de acordo en
que o termo “Bert” significa lu-
minoso, uns aseguran que
“Hum” vén sendo pensamento, e
outros que quere dicir oso xigan-
te. E así, entre que Humberto se-
xa “pensamento luminoso” ou
“oso iluminado”, o debate que
aproxime o seu nome ás disposi-
cións divinas está servido.

Como queira que sexa, am-
bas teses se relacionan co
que vén sendo a súa bio-

grafía e a súa haxiografía.
Era Humberto fillo do rei Ber-

trand de Aquitania, e cóntase del
que foi un mozo moi afeccionado
á caza, deporte que practicaba cos
oficiais do pazo real e co seu pro-
pio pai, con quen, en certa oca-
sión, se encontrou cun enorme
oso que se botou ao rei, e el, un
rapaz aínda, con mostras de gran-
de valentía, atacou á fera e libe-
rou ao monarca dunha morte se-
gura. Fazaña pola que os súbditos
tiveron claro os dotes do príncipe.

Educado para herdar un reino,
Humberto casou coa filla do rei de
Austrasia (leste do imperio Mero-

vinxio), con quen tivo un fillo.
Coa vida resolta e unha espo-

sa comprensiva e cariñosa, Hum-
berto dedicouse a gozar dos pri-
vilexios de calquera príncipe her-
deiro, a practicar a caza (deporte
de moda na época), a celebrar
grandes festas e banquetes, e a
pasar un pouco dos seus deberes
relixiosos, algo que preocupaba
os bispos do reino, polo mal
exemplo que o seu comporta-
mento podía deixar nos súbditos.

Sen embargo, despois de moi-
tas discusións e consellos de esta-
do sen facer ben del, a Igrexa tivo
a sorte de que o Ceo –ou quen fo-
se–, lle botase unha man para trae-
lo ao rello un día de Venres Santo.

En tal data, coa igrexa rebordan-
te de xente, a cadeira baleira
do príncipe chamaba a aten-

ción e espellaba o mal exemplo
que o futuro monarca lle estaba
dando ao pobo, nunha época na
que o cristianismo non se acababa
de asentar entre as clases máis hu-
mildes e remisas a abandonar ve-
llos ritos e crenzas. El, coa prima-
vera locindo nos campos que rode-
aban o pazo, decidira saír a practi-
car o seu deporte favorito antes de
se meter na sombría igrexa a se

aborrir cun acto longo e soporífero.
Pero aí foi cando, por entre

as árbores, o cazador viu un cer-
vo que traía entre os cornos unha
cruz relucente, e de súpeto, unha
voz saída da profundidade do
bosque reclamáballe: Volve a
Deus ou caerás no inferno. E a el
iluminóuselle o entendemento.

Profundamente aflixido con
tan inesperado encontro, Hum-
berto volveu ao pazo e visitou o
bispo Lamberto, arrepentido do
mal exemplo que estaba dando e
decidido a cambiar de modais.

Dito e feito. Tanto cambiou,
que cando quedou viúvo
meteuse freire e deixou os

luxos palacianos para o seu fillo.
Sen embargo, nunha viaxe a Ro-
ma, o Papa Serxio, que non que-
ría perder a un home educado e
preparado para dirixir e gobernar
un pobo, nomeouno bispo, co
encargo expreso de loitar contra
a idolatría reinante nos territo-
rios da actual Bélxica e Holanda.

Durante anos, Humberto per-
correu as terras encomendadas,
tratando de convencer os paisa-
nos dos beneficios que obteñen
os que están a ben coa Igrexa.

No seu evanxélico peregrinar

pola diocese, un día de tormenta,
ao pasar por un lugar costeiro, viu
como un barquiño se debatía con-
tra as ondas e se afundía. Hum-
berto axeonllouse fronte o mar,
clamando ao ceo para que lle bo-
tase un cabo a aqueles desgracia-
dos, que os paisanos vían, impo-
tentes, como afogaban; cando de
súpeto, todos eles, foron xurdindo
entre as ondas e chegaron a terra,
mollados, pero sans e salvos. Ac-
to que os seus acólitos aclamaron
e proclamaron en púlpitos e ro-
marías, convertendo ao bispo en
salvador de náufragos.

Ademais de protector dos
mariños, Humberto tamén
é invocado polos hidrófo-

bos, desde que en certa ocasión,
cando estaba dicindo misa, en-
trou un home enfermo de rabia, e
el, cunha simple bendición, cu-
rouno de tan perigosa doenza.

Despois de anos dedicado a er-
guer novos templos e asegurar o
crecemento da Igrexa en dotes e al-
mas, por todos os métodos o seu
alcance, Humberto, deixou este
mundo un 13 de marzo de 727, tras
anunciar previamente, ao finalizar
un oficio relixioso: Xa non beberei
máis deste cáliz entre vós.♦

San Humberto, un iluminado cazador

Canción
sen palabras
LUÍSA VILLALTA

Soan tambores de guerra e
números de resolucións da
ONU que nada resolven.

Houbo un debate parlamentario
no que, salvo algunha
excepción, unicamente se
confrontaron consignas publici-
tarias de posicionamento electo-
ral. Os xornais veñen todos os
días cheos de variacións sobre
un mesmo tema completamente
inalterábel nos seus acordes
fundamentais: o exceso de hor-
mona armamentística estadouni-
dense busca e paga esbirros pa-
ra secundar a camorra que ten
preparada en Oriente Medio.
Hai gobernos macarras como o
noso que acoden entusiastas
aínda que sexa entre os asubíos
indignados do público.  Pero dá
igual o que se diga con tal de
“que el ritmo no pare...”.

Félix Mendelssohn criou un
xénero musical tan paradóxico
como expresivo, a canción sen
palabras (lied ohne wörte),
pezas para piano só, que deixan
o argumento da melodía a dispo-
sición da imaxinación de quen
ouve. Pouco sabía Mendelssohn
que o que estaba a definir era to-
do un modelo de actuación que
se viría plasmar nesta nosa músi-
ca de fondo: non hai letra, non
hai logos, non hai razón, só a
melodía dunha marcha militar
que conxuga caprichosa e esper-
penticamente os matices do God
Save the Queen, o Yanquee Do-
odle e o Batallón de
Modistillas. Polo lado contrario,
máis ou menos o mesmo: Fran-
cia e Alemaña moi liricamente
opóñense á humillante
imposición bélica á “Vella
Europa”, co que, enternecidos,
tardamos en advertir que agora
o petróleo iraquiano se vende en
euros e non en dólares. Mentres
tanto Rusia e China... ese é
outro cantar, evidentemente.

Nos libros de historia, desde
os níveis máis elementais, ensí-
nase aos rapaces que nengún
conflicto bélico responde ás
causas formais que se aducen
nen aos gritos de guerra con que
se recrutan soldados. Sen
embargo na historia que está a
acontecer ante os seus ollos e os
nosos, só temos dun lado a
Bush falando do “eixo do mal”,
“da xustiza infinita” e dun mun-
do “no que os seres humanos e
os peixes podan conviver en
paz”. Do outro, Sadam Hussein,
na entrevista para a TV
americana que lle tería forneci-
do a oportunidade de desvendar
moitas informacións ao seu
favor e sobretodo do pobo
iraquiano, limitouse a lamentar
unha xenérica inxustiza e
confiar en Alá todopoderoso.

Pero o verdadeiramente
indignante é sabermos xa ago-
ra que, se esta música remata
no tráxico solo da percusión
militar exterminadora, entre
os gritos das vítimas e o
horror silencioso dos mortos,
entón será cando sobren
realmente as palabras.♦



Apagáronse as luces
de sócato na grande
sala de lectura da Bi-
blioteca Nacional.
Polos altavoces avisa-
ron que tiñamos os
lectores que evacuar a
sala e saimos apresa
dela, acomunándonos
no vestíbulo da Bi-
blioteca o cento de
persoas que fora en-
trando nela de unha
en unha. Era ainda in-
verno e cada cal dei-
xara no gardarroupa a
súa prenda de abrigo
ou contra a choiva.
Tres servidoras afaná-
banse en devolvernos
os lectores os nosos
gabáns ou gabardinas,
pero aínda así tarda-
ron unha hora en acabar a faena.

Corrían entretanto atropelados e
contraditorios rumores sobre o que
estaba sucedendo naquel momento
en Madrid. Nada soupen de certo
namentras non subín nun microbús
que me levaría pola Castellana ata a
Plaza de Castilla. Dou a casualidade
que viaxaba no veículo público meu
bo amigo Xosé Cimadevila, que su-
cedera había pouco ao xeneral Lobo
Montero na presidencia do Centro
Galego de Madrid.

S entei á sua veira e quixo in-
formarme de seguida do
que acontecía; mais atalléi-

no para darlle denantes o pésame
pola morte dun fillo seu en tráxi-
cas circunstancias, da que eu non
me enterara a tempo. Logo, Ci-
madevila Covelo narroume todo
no que nise intre sabía do asalto
ao Congreso dos Diputados.
Posto que falábamos xa no serán
do 23 de febreiro de 1981.

■ OS ALVITE NO ASOTANADO
CENTRO. Coñecera a Pepe Cima-
devila no pequeno local asotanado
que ocupaba ainda o Centro Gale-
go, na Carreira de San Jerónimo a
principios dos anos cincuenta. Fó-
ramos a Madrid un feixe de xorna-
listas da cidade xacobea dos Alvi-
te, para facer na Escola de Perio-
dismo un cursillo de tres meses que
nos proporcionaría o imprescindí-
bel carnet de prensa para o noso
traballo profesional. Entre os que
se contaban os propios Xesús e Pe-
pe Alvite, os tan populares infor-
madores das rúas, e excepcionais
reporteiros que heredaran do seu
pai a apostólica exclusiva daquel
topónimo que tan familiar fixeran.

Cimadevila xa estaba entón ao
frente dos Coros Rosalía de Cas-
tro, adxunto ao Centro Galego, e
que ensaiaban naquel local bastan-
te miserento. Mais os Coros canta-
ban de abondo e moi harmoniosa-
mente, baixo a dirección do maes-
tro de música, esposo da cantante
Mili Porta, profesores ambos do
Conservatorio. Alí, todos eles aco-
llérennos con moito agarimo, par-
ticularmente ós Alvite, a quen o
presidente do Coro, nado en San-
tiago, tanto estimaba dende rapaz.

Morábamos os xornalistas
vidos de El Correo Gallego e La
Noche, incluídos Olano e Gara-
bal, na pensión de La Morena
frente ao Ateneo, na que vivira

nos meus anos coarenta de bohe-
mia. A calle ateneística do Prado
está moi perto da Carreira, onde
o ambigú do Centro foi o punto
de reunión noso en tales días de
saudade santiaguesa, alonxados
das nosas recentes parellas e da
prole resultante.

Forxaron os Alvite unha ami-
zade trimestral moi forte, singu-
larmente Pepe, co barman do am-
bigú, e cando acabou o cursillo
na Escola de Periodismo, non se
daban despedido do cantineiro,
de Pepe Cimadevila, dos cantan-
tes do Coro e dos socios do Cen-
tro Galego que alí acudiran na-
quel emocionante momento. Aín-
da que os estaba esperando, me-
téndolles prisa, para levalos no
seu coche á estación do Norte, o
fillo dun Varela Radío que casara
con Soledade, a filla de Ortega e
Gasset. E de miragre Xesús e Pep
non perderon o tren que os de-
volvería a sua cidade xacobea.

■ A CRUZ DE DON PEDRO
GO... Cando uns anos despois vol-
tamos a Madrid uns cantos xorna-
listas galegos, invitados por Eduar-
do Barreiros e máis Fariña Jamar-
do (administrador entón da súa
empresa), para visitar a súa famosa
industria, xa ocupaba o Centro Ga-
lego un local máis amplo nun piso
da Praza de Oriente. Aínda lle que-
daban moitos anos na presidencia
ao comandante Lobo Montero,
sempre axudado por Cimadevila,
que era, por oposición, letrado dos
sindicatos verticais. Déronnos un-
ha recepción aos periodistas que
viñeramos da terra naquel Centro
palaciegamente situado, pero con
certa pobreza interior.

Recordo que o militar presiden-
te propuso nas súas palabras
de benvida que nos adheríra-

mos a proposta de concederlle
non sei qué cruz, a Don Pedro
Go..., aquel presidente Gómez
Aparicio, da Asociación da Pren-
sa, que cada vez que falaba pola
radio de política internacional, en
canto iniciaba o seu primeiro ape-
lido, trocaban de sintonía.

Atrevínme nise intre a indicar-
lle a don Constantino, que tanto ou
máis que Gómez Aparicio a mere-
cía o máis veterano dos xornalistas
madrigalegos daquil tempo: D.
Eladio Portasany, vello redactor-
xefe do ABC. E así conseguín que

lle diran a condecoración á vez
que a D. Pedro Go.... Quen, ¡o que
son as cousas!, anos máis tarde de-
cidiu que a Asociación que presi-
día correra coas costas do pleito
que tiven, no Supremo, coa miña
anterior empresa compostelán.

■ O MINISTERIO DOS GALEGOS.
Ven ser iste exemplo de José Cima-
devila un apéndice do anterior, con-
sagrado ao xeneral Lobo Montero,
que me dá pé para enumerar os dis-
tintos locais do Centro Galego, de
Madrid, e lembrar algúns dos seus
directivos, que escollera o seu presi-
dente para darlle maior categoría.
Pois procurou contar cos madriga-
legos que máis empezaban a soar e
influír na capital de España: Fraga
Iribarne, Pío Cabanillas, o casi vita-
licio subdirector Xeral do Tesouro,
Jaime Alfonsín...

Foi Alfonsín quen xestionou
persoalmente co subsecretario de
Facenda, o villalbés D. Santiago
Basanta, o crédito para mercar o
piso que agora ten o Centro na
rúa de Carretas, esquiña a Praza
de Benavente, na que ista sigue,
por certo, enfrente dende sempre
da Dirección Xeral do Tesouro.

Constituía aquela directiva
unha sorte de goberno gale-
go de Madrid, no que algúns

dos seus membros ían alcanzando
nivel ministerial e lle daban bri-
llantez. Pero o que traballaba ver-
dadeiramente nela era Cimadevila
Covelo, ben coma vocal ou na se-
cretaría, aparte de presidir os coros.

Tanto comezou a escoitarse o
nome do xa coronel Lobo Monte-
ro, e dos seus compañeiros da xun-
ta directiva, que chegou a Bonn,
onde estaba de embaixador un dos
diplomáticos Aguirre de Cárcer.
Quen comunicou a Manuel Blan-
co Tobío, que acababa de chegar
alí coma enviado especial do dia-
rio Pueblo, a inminencia dunha re-
novación ministerial no Goberno
de Franco. E parecía ser que o pró-
ximo ministro de Información e
Turismo, sustituíndo a Arias-Sal-
gado, sería un tal Lobo Montero,
un militar que presidía o Centro
Galego, ¿coñecía a ise paisán seu?,
preguntóulle o embaixador a meu
máximo amigo, que lle dou re-
ferencias de abondo sobre il.

En cambio, Aguirre de Cárcer
sabía moi ben quen era Manuel
Fraga, por pertencer ao Corpo Di-

plomático, e de quen
se falaba que sería o
Subsecretario de Infor-
mación, naquela remo-
delación ministerial,
na que Pío Cabanillas
ocuparía unha direc-
ción xeral e non sei se
Xaime Alfonsín outra.
E posiblemente, Cima-
devila, a secretaría do
próximo ministro.

Mais todo quedou
en augas de mara-
ñas... ata que o mes-
mo Fraga Iribarne,
foi nomeado directa-
mente polo Caudillo
ministro de Informa-
ción e Turismo, sen
que chegara a desem-
peñar a subsecretaría,
co ministro que nun-

ca foi, don Constantino.

■ IMPULSOR DO CAMIÑO DE
SANTIAGO. Pepe Cimadevila sigue
ocupándose cada vez máis do
Centro Galego, suplindo coma vi-
cepresidente a Lobo Montero can-
do iste ascendeu a xeneral e foi no-
meado gobernador militar do Fe-
rrol. Logo sería elexido para a pre-
sidencia ao deixala don Constanti-
no polos seus moitos anos e acha-
ques. Cimadevila Covelo presideu
así, nos anos da transición, a maior
apertura do Centro, que de ser un-
ha sociedade frecuentada máis ben
polos veciños do barrio que xoga-
ban nela aos naipes, pasou a ser
unha entidade autenticamente ma-
drigalega, onde se celebraban con
frecuencia semanal conferencias
de nosos intelectuais máis impor-
tantes e exposicións dos nosos ar-
tistas máis modestos.

Os ingresos producidos polo
bingo que o Centro Galego mon-
tou na Gran Vía melloraron en-
tón as súas finanzas, facilitando
así as iniciativas da nova presi-
dencia, que se prolongou tamén
bastantes anos, ainda que moitos
menos que a súa predecesora.

Ata que Cimadevila conside-
rou comenente terminar o
seu ciclo, promovendo pa-

ra sustituílo ao eficaz e conspi-
cuo xornalista e escritor boiren-
se, Luis Blanco Vila, que xa fora
antes asemade, presidente da
Asociación da Prensa de Madrid.

O letrado, xa xubilado, adicou
dende ise momento o seu compos-
telán entusiasmo a Asociación de
Amigos, –ou como lle chamen–,
do Camiño de Santiago, da que foi
seu delegado en Madrid e princi-
pal impulsor. Para iso ía e viña por
España adiante representándoa, e
animando a xente a peregrinar a
cidade xacobea... dos Alvite.

Mais, nise tempo, Pepe Ci-
madevila sempre estaba pendente
da mala saúde da súa dona, unha
señora moi culta que se educara
no Instituto Escola e recebira a
súa impronta liberal. Observei
moi ben a súa preocupación por
ela tanto en MadriGalicia, coma
no balneario de Caldas e na praia
de Esteiro, onde o matrimonio
soía veranear. Ainda que o bó e
incansábel galego adiantouse a ir
para outro mundo á súa sempre
tan querida esposa madrileña.♦
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Un xornal galego
cartografou, hai días,
os concellos nos que

están a abrollar partidos
locais ante as próximas
eleccións municipais. Son
numerosos; hai que
engadirlle as candidaturas
de independentes mediante
procedementos de firmas.
Toda unha proliferación.
¡Todo un sorriso da
espontaneidade!. 

¿A que se debe? A
etioloxía é múltiple. As
veces son o resultado de
carencia de democracia
adecuada nos partidos
convencionais. As
direccións elevados ao
poder mediante listas
pechadas, seguen
“pechadas” nos círculos
inmobilistas dados os seus
siareiros. Outras veces, son
produto de caciques locais
que se enfrontan  ás
baronías provinciais.
Outras, a sociedade civil
non se sinte a gosto ante a
burocratización partidaria
ou ante grupos de presión
que impiden  o xogo
democrático, e opta por
representantes propios. 

Este fenómeno pode
pervertir a sá educación
cívica: case todas as
candidaturas desta
modalidade son
conglomerados incoloros
que agachan personalismos,
idealismos ou localismos. A
educación democrática
madúrece coa información
veraz, cos debates abertos,
con analises políticas e con
propostas cara a diversos
horizontes. O labor político
é complexo, abranxe o
espazo total, pero non
esgota as actividades
individuais e colectivas
senón que as coordena. 

A abundancia desta
eclosión de partidiños
locais en toda a nosa terra
interroga o funcionamento
dos partidos e a educación
democrática que vehiculan.
Insistamos: poden ser
expresión dunha sociedade
que rebenta ao non ter
confianza nas
superestruturas do poder;
pode dar espazo a xermolos
velenosos antidemocráticos
como os que se agochan nas
“k” dos grafitis e na
variopinmta desfeita de
nostálxicos fascismos. Os
síntomas existen; non son
sospeitas, son certezas. O
maior erro  dos partidos é
sacrificar a liberdade
democrática  á  prol dos
seus fieis cortesáns ou
rebaixar a emerxencia do
novos valores. A mocedade
actual é hipersensíbel ao
funcionamento democrático
e á información veraz. O
fenómeno das “infindas”
candidaturas para maio,
2003, debe contar na
reflexión dos axentes
políticos. Non sexa que
aren fora das cortiñas, en
barbeitos improdutivos.♦

O exemplo de Xosé Cimadevila Covelo

Xosé Cimadevila foi, durante anos, representante da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago.            A.N.T.



O BarO Barcoco
■ CINEMA

HABLE CON ELLA
A Casa da Cultura estrea
equipamento escénico e
amoblamento do patio de
butacas coa proxección des-
ta película de Pedro Almo-
dóvar este xoves 13 ás
22:30; Os luns ao sol,de
Fernando León de Ara-
noa,o sábado 15 ás 17, 20 e
23 h; o domingo 16 ás 17,
20 e 22:30; o luns ás 10:15 e
22:30; e o martes ás 20:15.

■ TEATRO

ANIMALIÑOS
Escrita e dirixida por Ro-
berto Vidal Bolaño, e con
Mónica Caamaño, Avelino
Gonzáleze Rubén Ruibal
no reparto, será representa-
da polo Teatro do Aquío
venres 14 ás 22:30 h.

BoirBoir oo
■ TEATRO

UN DÍA CON COCHE
Pablo Nojesvai represen-
tar este espectáculo o ven-
res 14 na Casa da Cultura.

CabanaCabana
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Ata finais de marzo teremos
a oportunidade de mergu-
llarnos, a través desta mos-
tra fotográfica, no mundo
submariño do noso país, re-
sultado de 25 anos de traba-

llo de Xosé Luís González.
De luns a venres, de 16 a 20
horas non sendo os xoves.

Cambados Cambados 
■ EXPOSICIÓNS

GUILLERMO PEDROSA
Mostra de pintura na galería
Borrón 4,ata o 19 de marzo.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

OS ECOLATAS
¿Axúdasnos a salvar o pla-
neta?Baixo este título pode-
remos ver esta mostra sobre
ecoloxía, adaptada para as
crianzas pero útil, tamén, pa-
ra os adulto, ata o 21 de mar-
zo no Museo Bergantiños.

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 das Artes da
Imaxe (Durán Loriga 10), co-
meza a programación desta se-
mana co ciclo adicado á direc-
tora catalana Isabel Coixet;
este xoves 13 van proxectar, ás
20:15 h., Cosas que nunca te
dije (1995), o venres 14, ás
20:45 h., e o luns 17, ás 20:15,
poderemos ver A los que
aman (1998). Continúa, ta-
mén, o ciclo que rinde home-
naxe a Adolfo Aristaráin e
Federico Luppi coa proxec-
ción La parte del león(1978)
o venres 14, ás 18:15 h., e o sá-
bado 15, ás 20:45; Tiempo de
revancha (1981) poderá ser
vista o vernes 21, ás 20:45, e o
sábado 22, ás 18:15. O cinema
experimental de E. Granell
atopa un oco na pantalla; o sá-
bado 15 ás 18:15 h. veremos
Eugenio Granell, 1960-1989,
presentado por Alberte Pa-
gán. Dentro do ciclo Quasi
una fantasíavaise proxectar
As virxes suicidas(Sofia
Coppola,1999) o martes 18 e
mércores 19 ás 20:15 h; o ven-
res 21, ás 18:15 h, e sábado 22,
ás 20:45, poderemos ver AIlla

(Kim Ki-duk, 2000). O cine-
ma de produción galega ofré-
cenos Toro (Alfonso Zarau-
za, 2002). Máis información
en www.cgai.org.

■ CONFERENCIAS

A COR DA AUGA
Mesa redonda e coloquio,
que organiza a Fundación
Luís Seoane,co gallo da
mostra Acuarelas,e na que
participarán Xoaquín Cha-
ves, Paula S. Fdez. Bañue-
los, Luís Rei Núñeze Rei-
ner Schiestl,que serán pre-
sentados por Rosa Espiñei-
ra Pan. Na Fundación L.
Seoane(Casa da Cultura
Salvador de Madariaga) es-
tes venres 14 ás 8 do serán.

O MEDIO AMBIENTE E
GLOBALIZACIÓN
Charla que vai ter lugar este
xoves 13 ás 20 h. na Aula So-
ciocultural de Caixa Galicia.

EFECTOS NA SAÚDE DA
MARÉ NEGRA
DO PRESTIGE
Este xoves 13 ás 20 h., a
plataforma de sanitarios de
Nunca Máisorganiza esta
charla no salón de actos da
ONCE (Cantón Grande) na
que intervirán F. Vázquez
Vizoso (médico), Luís Dí-
az (médico e membro de
ADEGA) e Pablo Baha-
monde (presidente da So-
ciedade Galega de Medici-
na Familiar e Comunitaria).

LAICISMO, PRINCIPIO
INDISOCIABLE
DE LA DEMOCRACIA
Organizada polo Instituto

de Estudios Políticos y So-
ciales no Salón de Actos de
Caixa Galicia (Médico
Rguez 2) este venres 14 ás
20 h. e que será impartida
por Gonzalo Puente Ojea,
embaixador de España.

■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍA SUBMARIÑA
A biblioteca municipal
González Garcésacolle esta
mostra de fotografías adica-
da aos Motivos do mar.

AL FONDO
DE LA GALERÍA
Esta é a mostra colectiva
que, ata o 23 de marzo, vai
estar na sala 4 Ingletes.

FIRMAS PARA
UNA COLECCIÓN
O clube financeiro Atlánti-
co vai acoller esta mostra
colectiva ata finais de mes.

RE-PINTAR ALTAMIRA
O Museo de Belas Artes
acóllea ata o 6 de abril.

MANOLO LAGE
As súas obras están sendo
albergadas polo Pazo Mu-
nicipal, ata o 30 de marzo.

CARLOSPÉREZHERRERO
Ata o 29 de marzo o Casino
Atlántico vai acoller a súa
pintura.

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

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. 

■ MÚSICA

FESTA EMPUJE.NET
Con motivo do 1º aniversario
desta páxina electrónica, vai
ter lugar, no Playa Club o

venres 14, unha festa na que
poderemos gozar do pop de
Valdeorras de Garijo Mam-
brú; do pop-rock ferrolán de
Loom; e do rock de The
Band, Who is the band?,
grupo creado para esta oca-
sión no que participarán mú-
sicos de Ultracuerpos, Delu-
xe, Tricratops, The Sunday
Truckers, Guru Deva e Elec-
tricats. Comezará ás 23 h. e o
prezo da entrada é de 3 eu-
ros. A festa continuará das 3
h. en diante na sala Boîte, on-
de pincharán Juan Naya e
El Ayatola. + Info en
www.empuje.net.

FADO EM MIN
Mariza chega de Portugal,
o venres 14, para presentar
o seu traballo no teatro Ro-
salía de Castro,ás 21 h.

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIOGARCÍA
BELLIDO E...
a arqueoloxía do noroeste
peninsular. As investiga-
cións arqueolóxicas e histó-
ricas deste profesor no no-
roeste da península supuxe-
ron o espertar do labor cien-
tífico neste ámbito. A mos-
tra contén pezas do Museo
de Leóne do Arqueolóxico
de Asturias.Ata o 4 de maio
no Museo Arqueolóxico do
Castro de Viladonga.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchezque po-
demos visitar na sala Caixa-
nova. Un percorrido polo
sufrimento dos máis cativos,
tamén dos adultos, que vivi-
ron conflitos armados en di-
versas partes do mundo.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS
Inaugúrase este venres 14
ás 20 h. na Casa da Cultura.

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

Outravolta as organizacións
pacifistas reclaman a rúa como
espacio idóneo para a protesta
contra a Guerra do Irak. Será o
vindeiro sábado, 15 de marzo,
na meirande parte das cidades

e vilas cabeceira de comarca.
Convoca a Coordinadora
Galega pola Paz e apoian
múltiples organizacións
sindicais, humanitarias e
políticas.♦

AA rúa rrúa r esponde á guerraesponde á guerra
O O TTrinquerinque
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☞ AS IRMÁNS DA
MAGDALENA . Trinta

mil rapazas irlandesas caidas
(preñadas sen casar, etc) pasa-
ron por estes conventos vixen-
tes ata os anos noventa. A fita
recrea a vida de varias destas
xóvenes. Recomendábel.

☞ 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 DA ALE-
GRÍA. Ao enviuvar, unha

muller descobre que o seu home
deixouna completamente arrui-
nada, de modo que, para non
perder a súa casa, amaña unha
solución: cultivar marihuana.

☞ TRECE BADA-
LADAS. Un escultor

(Juan Diego Botto) volve a San-
tiago para coidar da súa nai, pen-
dente de ingresar nun psiquiátri-
co. Das sombras aparecerá a
pantasma de seu pai (Luís To-
sar). Dirixe Xabier Villaverde.

☞ FELICES DEZASEIS.
En dous meses Liam cum-

prirá dezaseis anos e búscase a
vida na rúa para que cando a súa
nai saia da cadea non teña que

volver á vida de antes, aínda que
para iso ten que vender drogas.

☞ O SINAL. Uns mozos
ven un vídeo e en sete dí-

as morren, de modo que unha
xornalista familiar dun deles de-
cide investigar qué acontece, pe-
ro do decurso das pescudas ela
tamén ve o vídeo e está en peri-
go de morte. Medo previsíbel.

☞ APOCALYPSE NOW
(REDUX). Vietnam, 1969.

Un tenente das Forzas Especiais,
Wilard (Martin Sheen), recibe o
encargo de matar o coronel Kurtz
(Marlon Brando). Viaxe ao fondo
do horror baseado en O corazón
da escuridade, de Joseph Conrad.
Nova versión do clásico, con
máis de tres horas de metraxe.

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

peradores de barcos localiza
un vello transatlántico perdido
e decide remolcalo, pero no in-
terior da nave as pantasmas do
pasado cobran vida. Prescindí-
bel.♦

CarCar teleirateleira

Banda de mestizaxe catalana, que fan o
que eles definen como folclore coa plas-
mación da música popular: a berbena glo-
bal. Imparábel máquina de ritmo que mis-
tura hip-hop, rock‘n roll, vals, chachachá,
funk, sardana, merengue.... O venres 21
estarán no Iguana Clubde VIGO; e o sá-
bado 22 no Clavicémbalode LUGO.♦♦

DusminguetDusminguet
Esta orquestra clásica vai actuar o venres
14 no Pazo da Culturade PONTEVEDRA
ás 21 h. baixo a dirección de Cristian
Mandeal. En VIGO, estarán, no C.C.
Caixanova,este xoves 13 ás 20:30 h.♦

Haydn di BolzanoHaydn di Bolzano

Darán un concerto este xoves 13 ás 22:30
h. na sala Mardi Gras(Travesía da Torre
8) da CORUÑA; o sábado 15 tocarán na
sala Nashville (Carral, 3) de VIGO. O
prezo da entrada é de 6 euros. Máis in-
formación en www.vantroi.com.♦

VVantrantr oioi

Esta banda vai estar o xoves 20 en PON-
TEVEDRA tocando na sala Camawey; irán
a LUGO o venres 21 para tocar xunto con
Free Serenano Clavicémbalo; en OU-
RENSE van estar o sábado 22 no Rock
Club xunto con Burgas Beat.♦♦

Jet LagJet Lag

Animaliños, a obra escrita e dirixida por Roberto Vidal Bolaño,
será representadada no BARCO de Valdeorras este venres 14.

As
investiga-
cións
arqueoló-
xicas de
Antonio
García
Bellido, á
esquerda,
son obxecto
dunha
mostra no
Museo do
Castro de
Viladonga
en CASTRO
DE REI.
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FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ DE LATORRE
Ata o 23 de marzo, está
aberta unha mostra coas súas
pinturas no Club de Campo.

PRENSA CLANDESTINA
NO FRANQUISMO
Ata o 21 de marzo, podere-
mos ver esta mostra no Ate-
neo, organizada pola Fun-
dación 10 de Marzo. Cons-
ta de 50 portadas de prensa
orixinais e de 15 paneis ex-
plicativos de algunha pren-
sa do antifranquismo en
Galiza e no resto do Estado.

JOSÉGÓIRIZ
Mostra de fotografía no ca-
fé Sevilla.

MARTA CASTRORGUEZ.
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.

LalínLalín
■ MÚSICA

REVÓLVER
Estarán, dentro do progra-
ma de concertos básicos, o
venres 14 ás 21:30 h. no
Auditorio Municipal.

LugoLugo
■ CINEMA

IRMÁNS MARX
Este xoves 13 e o venres 14
continúa o ciclo de cinema
adicado a estes xenios da 7ª

arte na aula sociocultural Cai-
xa Galiciadas 20 h. en diante.

■ EXPOSICIÓNS

JUAN DÍAZ
Mostra de pintura e escultura
deste artista e de Daniel Alon-
sona galería Sargadelos.

ANTIGOS ALUMNOS DE
ARTESAPLICADAS
Ata o vernes 21, o centro
cultural Uxio Novoneyra
vai acoller unha mostra
deste colectivo.

CARMEN ROMAY
Os seus gravados e amoni-
tes poden ser ollados na ga-
lería Augatinta.

MATERNO-INFANTIL
Baixo este título está expos-
tos na galería Puerta 11os
óleos de Manuel Carreira.

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.

ALEJANDRO COSTA
Mostra pictórica na galería Rua
Nova Arte, ata o 20 de marzo.

SARGADELOS
Os seus fondos poden ser
ollados no polo Museo Pro-
vincial.

MAREA NEGRA,
NUNCA MÁIS
Mostra fotográfica sobre
este tema dePedro Agrelo,
Xosé M. Albán, Simón
Balvís, Santy López, Xóse
Marra, Xesús Ponte e J.
Vázquezno Mesón do For-
no (Río Ser 12)

2 KULTUREN, EIN DIALOG
Esta é a mostra que ata o do-
mingo 16 poderemos visitar
na capela de Sta. María.

■ MÚSICA

SALVA DEL REAL
Concerto, o sábado 15, no
Clavicémbalo,deste grupo
flamenco que se vai polo jazz.

FRANCISCOCOMESAÑA
Vai tocar o violín, acom-
pañado polo pianista Ken-
nedy Moretti, o venres 14
ás 20:30 h. no Círculo das
Artes.

TRES SÉCULOS DE
MÚSICA PARA ÓRGANO
O vindeiro xoves 20 terá lu-
gar, na Catedral ás 20:30, este
concerto con música de Nico-
lás Grigny a Jehan Alain.

■ TEATRO

DILLEI
Nordesía Produccions
presenta no auditorio Gus-
tavo Freireesta obra o xo-
ves 13 ás 20:30 h.

ARTEFACTO
Faro-Miño representará
esta obra o venres 14 no
Clavicémbalo.

MeisMeis
■ EXPOSICIÓNS

WORLD PRESSPHOTO
Ata o 23 de marzo, no Fo-
rum da Cámara Municipal,
poderemos visitar esta
mostra de fotografías.

MoañaMoaña
■ MÚSICA

ECLÉCTICA ENSEMBLE
Grupo de “música pola su-
premacía estética”, forma-
do no Conservatorio Tradi-
cional e Folque de Lalín
por iniciativa de Richard
Rivera, David Salvado,
Ramón Piñeiroe Uxía Pe-
dreira, estará este venres
14 no café-teatro Do Reala
partir das 23 h. por 3 euros.

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.

■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Este xoves 13 no Multiusos
Municipal,Sarabela Teatro
vai representar esta obra.

OleirOleir osos
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS DEOLEIROS
A sala de exposicións da
Fundación Juana de Vega,
situada no Pazo da Carba-
lleira, acolle esta mostra
dos traballos de catorce
pintoras e escultoras que re-
siden no municipio, no que
é a súa II edición para con-
memorar o Día Interna-
cional da Muller.Ata o sá-
bado 15 en horario de tarde.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CONDE
A súa concepción da arte co-
mo forma de entendemento
(cos demais ou cun mesmo),
como explicación de  algo
que preocupa, vese reflectida
nas súas esculturas. Son figu-
ras obesas nas que non se dis-
tingue se son vellos ou novos,
homes ou mulleres; poden
adoptar posturas estrañas,
mais lóxicas dentro da súa re-
alidade. Na galería Visol.

MARALLA
Ata o 28 de marzo podere-
mos ver as súas obras no
Ateneo.

FERNANDO
PREGO DEOLIVER
O neto do coñecido pintor
ourensán do mesmo nome,
mostra as súas pinturas ao
óleo, ata o sábado 15, na
Casa da Xuventude.

CARMEN CADARSO
A súa mostra A través da
mirada pode ser ollada no
Ateneo estes días.

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.

■ TEATRO

O BICO
DA MULLER ARAÑA
No teatro Principal podere-
mos ver esta representación
da man de Balea Branca
este xoves 13 ás 20:30 h.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

HUMOR CRU
A Casa Dopesoacollerá es-
ta mostra do Museo do Hu-
mor de Feneata este venres
14 de marzo.

RAMÓN CAAMAÑO
Retratos da Costa da Morte,
imaxes deste vello e recoñe-
cido fotógrafo que podemos
ollar no Mercado Vello. 

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

MULLER AS 24 HORAS
Grace, produtora dun pro-
grama de televisión dirixido
a amas de casa traballadoras
queda embarazada e atópase
na mesma situación que as
súas espectadoras. A mater-
nidade pasa a ser un tema de
debate público nesta pelícu-
la dirixida por Nancy Savo-
ca e que poderemos ver o
mércores 19 ás 20:15 h. e
22:15 h. no Espacio para a
Arte Caja Madrid, dentro da
progamación do cine-clube.

■ EXPOSICIÓNS

MANUEL PAZ PESCADOR
A sala de exposicións Cai-
xanova acollerá as súas
acuarelas ata este sábado 15
de marzo.

BOLIVIA
Fotografías de Txomín
Txuecadun dos países máis
empobrecidos de América
Latina. No Café Moderno.

O MINIMALISMO
FRANCÉS
Poderemos ver, na sala Teu-
cro, esta mostra de escultu-
ra ata o 31 de marzo.

MUSEOS DEGALICIA ,
A MEMORIA DUN POBO
Mostra que se encontra no
edificio Sarmiento,do Mu-
seo de Pontevedra,onde
estará ata o 23 de marzo.

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

■ MÚSICA

WARCRY
O sábado 15 vai dar un con-
certo no Camawey. Para o
sabado 29, esta mesma sala
ten prevista a actuación de
Skunk D.F. e Breed 77.

■ TEATRO

DOMINGOS DOPRINCIPAL
Clásico programa de teatro in-
fantil no Principal da man do

Concello, onde as crianzas,
ademáis de espectadores ta-
mén, actuarán como críticos.
O domingo 16 vamos contar
coa actuación de Cia. Anna
Roca que, desde Girona, trae-
rá o espectáculo Cuentos en
la azoteapara maiores de 3
anos. O domingo 23 e o luns
24 veremos a representación
Violeta y Pantagrueldebida
a Jacara Teatro.

RIO BRAVO 02
Desde este xoves 13 ata o
sábado 15, ás 20:30, pode-
remos asistir, no Pazo da
Cultura, á representación
desta obra da man da com-
pañía Chévere.

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.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Mostra de fotografías deste ar-
tista que poderemos ver na Ca-
sa da Cultura Pintor Llorens.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

CARLOS CASARES,
O UNIVERSITARIO E
O ESCRITOR
Acto literario, organizado po-
la Universidade, o PEN Clu-
be e a Fundación C. Casares,
para este venres 14 ás 20:30
no Salón Nobre de Fonseca.

ACTIVIDADES PARA
FAMILIAS NO CGAC
De xaneiro a xuño, están
especialmente pensadas pa-
ra acoller ás familias duran-
te os sábados, polo serán,
ou os domingos, pola mañá.
As salas e exposicións con-
vértense nun lugar de diálo-
go e colaboración entre pais
e fillos, acompañados de
monitores. Máis informa-
ción no telf. 981 546 630.

■ CONFERENCIAS

APRENDER
PARA EDUCAR
Técnicas de traballo inte-
lectualvai ser o tema que se
trate este xoves 13 ás 19:30
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia. E o xoves 27
falarase de Educar os senti-
mentos, educación do afec-
to e a sexualidade.

A DIETA ATLÁNTICA
A alimentación en Galiza
vai ser obxecto de análise
nesta conferencia que, o xo-
ves 20, vai ter lugar na Aula
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III edición desta arriscada e singular cita do pa-
norama cultural galego. Da man das salas Nasa
e Galán, COMPOSTELA acolle este festival al-
ternativo de teatro música e danza. Do xoves 13
ao sábado 15 ás 22 h. no teatro Galán actuarán
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 compartida), espectá-
culo xurdido dun proceso de investigación con
enfermos mentais dun centro psiquiátrico. O
sábado 22 ás 23 h. e o domingo 23 ás 21 h. na
sala Nasaos madrileños La Carnicería Teatro
representarán Compré una pala en ikea para
cavar mi tumba; teatro radical e contemporá-
neo, crítico e activo ata a médula. Remata o
venres 28 e sábado 29 de marzo ás 22 h. coa re-
presentación, no teatro Galán, pola compañía
Willi Dorner de Viena, dos espectáculos de
danza Threesecondse No credits.♦

Festival Festival Alternativa 03Alternativa 03

A quien madruga..., de Cambaleo Teatro.

(O corpo que fala)é o espectácu-
lo que Roberto Cordovani, gran
figura do teatro brasileiro, levará

ao centro cultural de GONDOMAR
o sábado 15; e o sábado 22 a GUI-
MARÃES.♦

Belle OterBelle Oteroo

Darán unha serie de concertos, promovi-
dos por Caixa Galicia, o sábado 15 ás
20:30 no Café Modernode PONTEVE-
DRA. Na CORUÑA van tocar o sábado 22
ás 20:30 h. na Igrexa da Orde Terceira.
Estarán en TUI o sábado 29 para tocar na
Catedral ás 20:30 h.♦

MadrigaliaMadrigalia

A World Press Photo pode ser visitada en MEIS.

Ecléctica
Ensemble

tocará este
venres 14

no café
Do Real de

MOAÑA.

Ramón
Conde
mostra
as súas
esculturas
na galería
Visol de
OURENSE.
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Sociocultural de Caixa Ga-
licia das 20 h. en diante.

OS DESAFÍOS DA
CULTURA DE PAZ HOXE
Federico Mayor Zaragoza
ofrecerá na Aula Sociocultu-
ral Caixa Galiciaesta confe-
rencia o luns 17 ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS 

IMAXINANDO
ESPACIOS, RECREANDO
REALIDADES
Ata o 6 de abril as obras da Co-
lección Fundación ARCOvan
ser expostas no Centro Galego
de Arte Contemporánea.

A REVOLUCIÓN AZUL
Esta mostra, que acolle o Mu-
seo de Povo Galego,ten o ob-
xectivo o de concienciar so-
bre a necesidade de acadar un
mundo e un futuro con auga
para todos. Ata o 5 de abril.

JOSÉALFER
Ata o 10 de abril, podere-
mos ollar as súas pinturas
na galería Citania (Agalia
de Abaixo 39). Está aberta
de 18:30 h. a 21:30 h.

SINDROME DE DOWN:
UNHA VIDA POR DIANTE
A Fundación Araguaney
acolle esta mostra de foto-
grafías de Roberto Villa-
graz ata o 17 deste mes.

X. MAGALHÃES
Ata o 26 de marzo podere-
mos contemplar os seus len-
zos na galería José Lorenzo.

DESDE O SILENCIO
Obra debuxada de Mario
Granell, que pode ser olla-
da na Casa da Parra.

NL 2002 
Mostra de arquitectura holan-
desa que vai estar, ata o mérco-
res 26, na Casa da Conga, se-
de 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, espa-
cios de fronteira, isto é o que
nos ofrece esta mostra que, ata
o 27 de abril, poderemos visi-
tar na sala Isaac Díaz Pardo
do Auditorio de Galicia. Ex-
posición colectiva onde pode-
remos ver traballos de, entre
outros, María Cañas, Salva-
dor Cidrás, Juan Cuéllar,
Manu Muniategiandikoet-
xeaou 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

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Este xoves 13 ás 21 h., no
Auditorio de Galizavai dar
un concerto, baixo a direc-
ción de Josep Pons,no que
interpretarán obras de O.
Messiaen. O xoves 20 ás 21
h. o concerto será a cargo da
Real Filharmonía de Gali-
cia, baixo a dirección de
Manuel Valdivieso e cos
tenores Ute Lemper, Julio
Morales e Paco Vas,o ba-
rítono Benno Schollume o
baixo Alberte Feria.

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. Este xoves 13
das 22 h. en diante.

SKUNK DF
Considerados o máximo ex-
poñente  do novo metal na
península, o éxito desta ban-
da madrileña radica en mes-
turar a estética patineto e os
sons do hardcore, o nu-metal
e o rock industrial. Estarán
na sala Nasao xoves 20 ás
22 h. presentando o seu novo
traballo Neo; xunto con eles
tocará Coilbox, banda for-
mada en Madrid no ano
2000 e que sufriu un empu-
rrón cara ao éxito coa súa ac-
tuación no Festimad 2001.

■ TEATRO

HANSEL E PONSEL
Bucanero teatro represen-
tará esta obra no Yagoeste
xoves 13 e venres 14 ás
20:30; o sábado 15 ás 22:30;
e o domimgo 16 ás 19 h. 

MI SUICIDIO
Representación a cargo de
Tanttaka Teatroa este xoves
13 no teatro Principalás 22 h. 

CABARÉ CIRCUFUSIÓN
O resultado destea iniciativa
pioneira ferrolá, unha escola
de circo, vai levar ata a sala
Nasao vernes 14 ás 22 h.e o
sábado 15 ás 23 h., o espectá-
culo Pistacatro, froito de tres
anos de traballo no que trece
persoas toman a pista con nú-
meros de lume, contorsións,
malabares, danza, etc. Estarán
xunto con Pámpanoe os seus
Family Problems, pallaso

desconcertante, inxenuo e su-
rrealista que ten traballado cos
mellores clowns europeos.

A VOLTA DO PARAFUSO
Estrea mundial da montaxe
feita polo brasileiro Rober-
to Cordovani da obra de
Henry James, o 19 e 20 no
teatroPrincipal.

LOS TRES CERDITOS
Espectáculo, para os maio-
res de 4 anos, da man dos
madrileños Trompos Títe-
res que estarán o sábado 15
ás 17 h., e o domingo 16 ás
12:30 na sala Yago.

XUSTIZA INFINITA
A sala Yagovai ser o esce-
nario desta obra de Cándi-
do Pazó que a compañía
Talía vai representar o xo-
ves 20 e venres 21 ás 20:30
h., o sábado 22 ás 22:30, e
o domingo 23 ás 19 h.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Ata o 27 de marzo, a Área
Panorámicaten aberta esta
mostra fotográfica que reune
obras de Óscar Cela, An-
drea Costas, Fran Herbe-
llo, Enrique Lista, Zoraida
Marqués, Jorge Meis e
Cristina Rodríguez, sobre
o mundo dos maiores.

CASE UN ANO
CON LEO (E ANTES)
Obras de Renata Otero,
ata o 15 de marzo na galería
Trisquel e Medulio.

VVigoigo
■ ACTOS

NOITESVIVAS
O venres 14 pódense realizar
as seguintes actividades: no
CASTRO, ping-pong, xogos e
Counter Strike na rede; no lo-
cal da A.X. ABERTAL (Vene-
zuela 3), faino ti mesmo, fut-
bolín, ping-pong, cartas, xo-
gos de mesa e acceso a inter-
net; no C.X.M. URUGUAI, co-
ciña básica, encadernación,
self service, acceso a internet
e sala de xogos; no BERBÉS,
baile actual, Tai-Chi, muscu-
lación e squash; en CORUXO,
acceso a internet, futbolín e
cine; en TEIS, xogos de mesa
e sala multiusos. O sábado
15, no CASTRO, ping-pong,
divírtete no castro e Counter
Strike; na ABERTAL, patinaxe,
maquillaxe, futbolín, ping-
pong, cartas, xogos de mesa e
acceso a internet; no URU-
GUAI, bricolaxe, self service,
acceso a internet e sala de xo-
gos; en COIA, obradoiro de
imáns, balón xigante e ma-

gic. + info en www.xuventu-
devigo.org.

■ CINEMA

ÉLOGE DE LÁMOUR
Fita de Godard que a
Alianza Francesavai pro-
xectar no C.C. Caixanovao
venres 14 ás 20:30.

OLLADAS DE MULLER
Ciclo en versión orixinal
no que se vai proxectar, o
luns 24; Suspicious river,
de Lynne Stopkevich
(Canadá), ás 20:30, no
C.C. Caixanova.

LES AMANTS
DU PONT-NEUF
Fita de Leos Caraxque se
proxectará en versión orixi-
nal no C.C. Caixanovaeste
xoves 13 ás 20:30, organi-
zado polo COAG.

■ CONFERENCIAS

A TRANSICIÓN
DE GALICIA
AO POST-FRAGUISMO
Conferencia organizada po-
la Fundación Enclave,que
se celebrará o venres 14 á
20 h. no C.C. Caixanovae
que será impartida polo pro-
fesor de Ciencias Políticas
Xosé L. Barreiro Rivas.

ARTE ROMÁNICO
MONTAÑÉS
Séptima edición do semina-
rio adicado a este tema, or-
ganizado polo Concello, os
días 15 e 23 de marzo, no
C.C. Caixanova.

OS SERVICIOS DE
ATENCIÓN ÁS PERSOAS
O proxecto Asisteorganiza
esta charla no C.C. Caixa-
novao venres 14.

■ EXPOSICIÓNS

OS MUNDOS DE
CARLOS CASARES
Podemos visitar na Casa da
Cultura Galega (Princesa
2) esta mostra sobre a vida
e obra do escritor.

JOSÉPEDRO CROFT
Poderemos ollas as súas es-
culturas na galería VGOata
o 28 de marzo.

FEMENINO SINGULAR
Mostra colectiva que vai
permanecer aberta ata o
19 de marzo na galería
Chroma.

COLECTIVA
INTERNACIONAL
Ata o 28 de marzo, esta
mostra de pintura, escultura
e fotografía poderá ser visi-
tada no Club Financiero.
ANTOLÍN

Mostra das súas esculturas
na galería Androx ata o 25
de marzo.

150 ANOS
DE FARO DE VIGO
A mostra As imaxes da his-
toria. 150 anos de xorna-
lismo gráficovai poder ser
visitada na Casa das Artes
ata o 6 de abril. 

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.

ANDREA COSTAS
Formas de serleva por tí-
tulo esta mostra fotográfi-
ca, composta por tres se-
ries: Tempo ao tempo, In-
corporados e Compostu-
ras, que podemos ollar na
Fundación Laxeiro,ata o
30 de marzo.

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchezque po-
demos visitar, ata o 13 de
abri,l no C.C. Caixanova.
Un percorrido polo sufri-
mento dos máis pequenos,
e dos adultos, que viviron
conflitos armados en diver-
sas partes do mundo.

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.
ATLÁNTICA 1980-1986

RELATO CURTO
‘TERRA DE LOBOS’
A asociación cultural Cova da Serpeor-
ganiza a IV edición deste certame, no
que se pode participar con relatos, en
lingua galega, que versen sobre a figura
do pensador e ensaista Celestino Fdez.
de la Vega. Os traballos serán orixinais e
inéditos, cunha extensión non superior a
8 folios. Entregaráse o orixinal e tres co-
pias, mecanografados a dobre espacio
por unha soa cara, acompañados dun so-
bre fecho onde figuren os datos do autor.
O prazo de presentación de orixinais re-
mata o 15 de marzo e as obras deben en-
viarse a A.C. Cova da Serpe. Macedo-
27235 Condes. Friol (Lugo).

BOLSAS CAIXANOVA
Caixanova convoca unhas bolsas para a
realización de estudios de postgrado ou
proxectos de investigación no estranxei-
ro, vinculados á realidade sociocultural
do país, co obxectivo de apoiar aos sec-
tores produtivos galegos. Os candidatos

deben ter nacido despois do ano 1971,
ser galegos ou fillos de galegos ou resi-
dentes na Galiza desde hai dous anos ou
máis; deben ter unha titulación universi-
taria e bon expediente académico. A do-
tacion das bolsas inclúe os gastos de
desprazamento, matrícula na Universi-
dade ou centro de investigación corres-
pondente, seguro de accidentes e enfer-
midades, e unha cartos extra para cubrir
gastos de vivenda, manutención e libros.
O periodo máximo da bolsa é de 12 me-
ses e os impresos de solicitude están a
disposición dos interesados en calquera
oficina da entidade. Máis información
en www.caixanova.es.

CONCURSO DE RELATO CURTO
O C.S.C.D. “As Pedriñas” de Tameiga
convoca a IV edición deste premio co
obxectivo de conmemorar o día das Le-
tras Galegas. Para participar hai que re-
mitir ao centro (avda. do Rebullón s/n,
Tameiga-Mos) un relato inédito e escrito
en lingua galega, cunha extensión máxi-

ma de 10 folios e mínima de 5, mecano-
grafados a dobre espacio e escritos en
Arial 12. O prazo de admisión de orixi-
nais remata o 30 de abril; entregaránse
por triplicado acompañados dun sobre
fecho, onde figuren os datos do autor e o
mesmo pseudónimo co que se asina o re-
lato. O tema dos traballos é libre e o pre-
mio único que se establede é de 150 eu-
ros. Máis información en cultura@ta-
meiga.com e no fax 986 288 057. 

CONCURSO DE CARTEIS
‘FESTAS DOCRISTO DAVICTORIA’
O concello de Vigo organiza este certa-
me para escoller o cartel anunciador das
festas, no que poden participar todas as
persoas, físicas ou xurídicas, con cantas
obras inéditas desexen. Os traballos se-
rán verticais, en papel de 50 x 32 cm;
presentaránse sobre soporte ríxido e
desmontábel, que non poderá exceder
máis de 3 cm por cada lado do traballo.
A técnica a empregar é libre, sempre
que permita a súa reprodución fotome-

cánica. Os orixinais  deberán levar o lo-
gotipo e anagrama oficial da Concelle-
ría de Festas e Animación Sociocultu-
ral, ademáis dos seguintes textos: Festas
do Cristo da Victoria 2003, Vigo, Xullo
e Agosto. Os traballos deben ser remiti-
dos á Concellería (pr/ do Rei s/n,
36202, Vigo) antes das 14 h. do 28 de
abril. Presentaranse sen asinar e baixo
un lema, que irá escrito ao dorso, que
tamén figurará nun sobre fecho no que
se incluirán os datos do autor. Establé-
cese un premio único de 2.400 euros e 2
accésits de 450 euros cada un. Para
máis información consultar www.vi-
go.org ou ofi.festas@vigo.org. 

CURSO DE APRECIACIÓN
MUSICAL
O C.C. Caixanovade Vigo vai acoller a
VIII edición deste curso impartido por
Faustino Núñez,entre o 17 e o 20 de
marzo ás 20:30 h. Desta volta, o curso es-
tá adicado á vida e obra de Mozart. Máis
información en www.caixanova.es.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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X.
Magalhães

expón na
galería José
Lorenzo de
SANTIAGO.

Zoraida
Marqués

participa na
mostra

fotográfica
Imaxes

Maiores,
que

podemos
ollar en TUI.



Nº 1.010 ● Do 26 de

A transición española trouxo
unha efervescencia creativa
pouco común en todos os ei-
dos da cultura. Galiza non es-
tivo á marxe. No ano 1980
naceu Atlántica,colectivo de
artistas e intelectuais unidos
por unha vontade común de
renovación que logrou que as
súas obras transcederan a ni-
vel internacional. R. Baixe-
ras, I. Basallo, L. Borrajo,
X. Cabanas, C. Corredoira,
A. Datas, M. Facal, J. Frei-
xanes, A. Goyanes, A. Gue-
rra, A. Huete, M. Lamas, A.
Lamazares, F. Leiro, J. Lo-
deiro, F. Mantecón, Q. Mar-
telo, M. Moldes, G. Mon-
roy, A. Patiño, R. Patiño, S.
Rivas, M. Ruibal, M. Vasco
e X. Vázquezson os artistas
representados nesta mostra
que o Museo de Arte Contem-
poránea de Vigo(MARCO)
elexiu para a súa inaugura-
ción. Ata o 30 de marzo.

■ LEITURAS

PORTUGAL NAS SUAS
PÁGINAS ESCRITAS
Mostra de libros portugue-
ses, publicados entre o sé-
culo XVIII e o XX que se
inaugurará o venres 14 ás
20 h. Neste acto pronun-
ciarase a conferencia Por-
tugal nas suas páginas es-
critas. Aproximação a do-
cumentos escritos da His-
tória e Cultura portugue-
sas, a cargo do profesor
Aníbal Pinto de Castro.
Durante o acto, tamén, se-
rá apresentado o libro Un
ímpeto do Tempo (unha
fixación deleitosa),do que
é autor o propietario da
colección exposta, Ángel
Núñez Sobrino.

■ MÚSICA

MALVELA
Este grupo xurdeu dun cur-
so de cantos populares diri-
xido por Uxía Senlle, orga-
nizado, hai uns anos, pola
Asociación de Mulleres Ru-
rais de Mos,e que logo deu
en converterse en paixón,
ata que a madurez e as gañas
de transmitir o levou a todos
cantos sitios foi demandado.
Agora presentan o seu disco
no Auditorio do C.C. Caixa-
novao venres 15 a partir das
22:30 por 3 euros.
IGUANA CLUB

Nesta coñecida sala, o sá-
bado 15 vai tocar Betaga-
rri. O venres 21 contarán
coa actuación de Dus-
minguet. O sábado 28
D.I.O.N.I.S.I.O.S. E para
rematar o programa do
mes dará un concerto Ju-
piter Moon, o sábado 29.

TRÍO DE PRAGA
Vai ofrecer un concerto o
luns 17 ás 20:30  no C.C.
Caixanova.

HAYDN DI BOLZANO
A orquestra clásica, baixo a
dirección de Giancarlo de
Lorenzo, acompañada polo
piano solista de Maurizio
Moretti, vai interpretar
obras de Mozart e Schubert
este xoves 13 ás 20:30 no
C.C. Caixanova.

THE MODEL ROCKETS
Estarán na sala Iguana
(Churruca 14) para nos
presentar o seu novo disco:
Tell the kids the cops are
here. Sen abandonar o es-
pírito do power pop que os
caracteriza, nesta ocasión
optaron por incluír máis
elementos musicais  enri-
quecendo a súa proposta. O
prezo da entrada é de 12
euros (anticipada) ou de 15
euros. Estarán o sábado 22
das 00:30 h. en diante.

■ TEATRO

FESTIVAL ALTERNATIVO
Ten lugar no Auditorio do
Concello.Trátase de mon-
taxes realizadas fóra dos
cánones convencionais pa-
ra lle dar paso á experi-
mentación. O venres 14,
Delirium teatro (Tenerife)
vai representar Footin. Re-
mata o venres 21 coa posta
en escena de Genuflex-
xion, da man dos vigueses
Noescafé-teatro.Entradas
a 5 euros.

III CICLO DE
CONTACONTOS
Organizado pola Aso-
ciación de Veciños Doutor
Fleming (Zamora 80), ce-
lebrarase as noites dos
venres ás 22:30 h. por 2
euros, estando prevista a
actuación Cándido Pazó,
o día 14; Soledad Felloza,
o 21; e José Campanari,
o 4 de abril.

VVila de Crucesila de Cruces
■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN PERMANENTE
O museo A Solaina (Pilo-
ño) ten aberta ao público a
súa exposición pemanenete
de obras de arte.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

EN TR3S TEMPOS
Esta mostra, adicada á Casa
do Concello da vila, ofrece
unha visión sobre a evolu-
ción da mesma con tres da-
tas como punto de referen-
cia: 1889, 1958 e 2003. Po-
derá ser visitada no salón de
plenos do Concello ata a Se-
mana Santa.

VVilalbailalba

■ 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
No Auditorio Municipalás 21
h., o sábado 15 será a quenda
do grupo vilalbés Panderetei-
ras de Andradee da Escola
de Baileda APAdo CEIPAn-
tonio Ínsua Bermúdez.

■ TEATRO

AS OBRAS COMPLETAS
DE WILL SHAKESPEARE
(ABREVIADAS)
O Auditorio Municipalserá
o escenario para esta repre-
sentación de Produccións
Librescena,o venres 14, ás
12 h. e ás 21 h.; prezo da
entrada, 1,20 euros.

BarBarcelonacelona
■ ACTOS

FOLIADA
O Ateneu Popular de 9 Ba-
rris (Portlligat s/n), na súa
aposta polas culturas periféri-
cas e polo intercambio de ex-

periencias e vivencias, orga-
niza entre o xoves 28 e o do-
mingo 30 esta gran festa mu-
sical e cultural adicada a Ga-
liza, como mostra de solidari-
dade ante a catástrofe do
Prestige. O programa inclúe,
o venres 28, un pasarrúas con
gaitas; a lectura do pregón a
cargo de Xurxo Souto ás
21:30 h; unha noite literaria
con recitais de Manuel Ri-
vas, Xurxo Soutoe Helena
González,unha queimada da
man de Pinto de Herbóne a
actuacion de Diablese Drac
de Nou Barris;para rematar,
das 00 h. en diante haberá un
concerto de Rumba Atlánti-
ca.O sábado 29 das 17 ás 20
h. haberá animacións partin-
do de elementos da cultura
galega e un obradoiro de pan-
deireta. Pola noite, por un
prezo de 8 euros, haberá un
concerto de Susana Seivane,
As Garotas, Os diplomáti-
cos e Jarbanzo Negro. O
domingo 30, ás 12, vai ter lu-
gar unha representación in-
fantil, da man de Furafollas,
chamada Don Chapapote(2
euros); haberá un xantar gale-
go; e das 18 h. en diante, un
espectáculo de rock-teatro a
cargo de Teatro Maltése dos
Diplomáticos (4,50 euros).
Para participar en todos os
actos pódese mercar un bono
de 15 euros. Máis informa-
ción no telf. 933 539 516.

■ EXPOSICIÓNS

OS DESASTRES
DO PRESTIGE
Voluntarios, praias contami-
nadas, paxaros deseperados
e unha sociedade  de luto
nunha Galiza monocroma.
Esta mostra de Susana Car-
pinteiro pode ser visitada,
ata este domingo 16, no cen-
tro cultural La Casa Elizal-
de(València 302). + info en
info@casaelizalde.com.

■ EXPOSICIÓNS

L´ESTRANGER
Os galegos Dani Salgado,
adaptador da obra de Albert
Camus,e Afonso Becerra,
director, montan esta obra
para o Espai Lliure, lugar
da representación (Plaça
Margarida Xirgu 1) do Tea-
tre Lliure, dentro do ciclo
“Assaigs Oberts”, durante
todos os sábados de marzo,
ás 18:30 con entrada de bal-
de. Máis información en
AFONSOBECERRA@terra.es

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, 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 Faculdade
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 recentes informacións,
acompañados por unha expo-
sición de fóseis de dinosaurios
carnívoros. No Museu Na-
cional de História Natural
(Rúa da Escola Politécnica 58)
ata o 18 de maio. Máis infor-
mación en www.mnhn.ul.pt.

TTorrorr ejónejón
de de ArdozArdoz
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
A compañía Matarile Tea-
tro presenta este espectácu-
lo como unha das 6 obras fi-
nalistas do VI Certamen Na-
cional de Teatro para Direc-
toras de Escena.Dirixida e
creada por Ana Vallés, po-
deriamos dicir que esta obra
fala continuamente da mor-
te, pero cunha ironía que ra-
tifica as ganas de vivir e a
necesidade de ser queridos
por riba de todo, co obxecti-
vos posto en rirmos das no-
sas miserias cotiás. Estarán
o domingo 16 no teatro José
María Rodero.♦

TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE
www.teatroprincipalourense.com

Páxina electrónica do Teatro Principal de
Ourense, con información sobre o padro-
ado que o rexe, historia e instalacións do
teatro, axenda de actos, datos sobre a súa
recuperación, contacto e ligazóns.♦

AA RedeRede
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■ Persoa nova ofrécese para coida-
do de nenos e limpeza en Santiago.
Telf. 670 804 918 / 665 494 575

■ En Lira, Carnota, alúgase aparta-
mento a carón da praia completamen-
te equipado para 4 persoas. Con vistas
ao mar. Semana Santa e semana de San
Xosé. Telf. 981761 144 / 666 843 997.

■ Matrimonio con amplia experien-
cia como veterinarios, ofrécese pa-
ra traballar en explotacións ou coo-
perativas en calquera lugar do país.
Tlf. 986 434 001 (Preguntar por Ger-
mán ou Georgina).

■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en litera-
tura galega, filoloxía e historia. In-
clúe, tamén, discos e revistas. Con-
súltanos en http: //es.geocities.com/li-
broteca21/index.html

■ 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 ficaria obrigado de receber
informaçom de lugares onde actuar.
Para contactos e contrataçom: menin-
hosdarua@yahoo.es ou nos telf. 657
616 701 e 651 131 015.

■ Dona`s Trío, formación musical
–frauta, piano, contrabaixo– ofrécese
para amenizar calquera tipo de
eventos. Cecilia, telf. 655 367 503.

■ Quero ponherme em contacto com
pessoas comprometidas que pensem
que outro mundo é posíbel; interesa-
dos/as em trocar ideas e tentar formar

um grupo para façer algo práctico,
axudar, apoiar e programar as ideas dos
movementos que luitam pela liberdade
en todo o mundo. André, tlf: 619 488 716.
■ Busco traballo: repartidor, dependien-
te, dinamizador cultural, libreiro, peón... o
que sexa con tal de non ter que emi-
grar ás Canarias. Manuel 616 354 911.

■ Alúgase praza de garaxe na rúa
Areal 138 de Vigo por 60 euros. As
persoas interesadas poden chamar
aos telf. 986 437 871 ou 651 977 086
e perguntar por Belén.

■ Precísase persoa para atender
tenda de alimentación ecolóxica e
artesán en Santiago. Razón no telf.
630 069 636.

■ Realizamos traballos de biocons-
trución. Telf. 981 513 273.

■ Alúgase cuarto con dereito a co-
ciña na zona do Campus Sur de
Santiago. Telf. 636 779 794

■ Licenciada en Xornalismo, 25
anos, con experiencia en medios au-
diovisuais, busca primeiro emprego co-
mo redactora en prensa, radio ou TV lo-
cal. Tamén para actualización informati-
va ou creación de contidos en páxinas
electrónicas. Teño coche e residencia
en Compostela. Verónica, telf. 630 915 792.

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

■ Véndese casa de canteiría con
palleira (200 m2) e terreo na zona de
Chantada (Lugo). Ben situada.
8.500.000 pta. Telf. 982 441 589.

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

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A obra de Federico García Lor-
ca vai ser representada, baixo a
dirección de Ricardo Iniesta,
por Atalaya Teatro, este xoves
13 ás 20:30 no teatro Principal

da ESTRADA; o venres 14 ás
22:30 no C.C. Caixanova de VI-
GO; e o sábado 15 e domingo 16
ás 20:30 no teatro Rosalía de
Castroda CORUÑA.♦♦

El PúblicoEl Público

Malvela
tocará e

cantará o
vernes 15

no C.C.
Caixanova

de VIGO.

A gaiteira
Susana
Seivane, na
fotografía,
tocará, en
BARCELONA
do venres
28 ao
domingo 30,
nun festival
solidario
pola
catástrofe
do Prestige,
xunto cos
Diplomáticos,
Garotas,
Jarbanzo
Negro...
tamén
haberá
poesía,
teatro e
moitas
cousas máis.



¿Son voces vivas as do seu tra-
ballo?

Son. Trátase dun conxunto de
biografías nas que o máis impor-
tante é a propia voz das mulleres
que se recollen. Falei con dez de
distinta procedencia e visitei a cada
unha delas entre tres e seis veces. A
través da súa palabra elaborei un
retrato persoal das súas historias. 

¿Como seleccionou eses dez
nomes?

A primeira delas foi Maruxa
Seoane e o seu nome chegoume a
través de Xesús Alonso Montero
que me aconsellou recuperar a súa
memoria cando foi profesor meu
de doutorado. No Congreso-ho-
menaxe ao Exilio Galego de Pon-
tevedra coñecín a Choncha Con-
cheiro e Marivi Villaverde nunha
sesión que se facía sobre a memo-
ria das mulleres exiliadas. Logo
no congreso de Santiago foron sa-
índo máis nomes dos que tomei
nota. Hai dúas persoas ás que lle
debo especialmente o ánimo para
elaborar o traballo que son Alonso
Montero e Carme Blanco. 

¿Que outras mulleres com-
pletan a lista?

Pois están Mariví Villaverde,
Choncha Concheiro e Maruxa Se-
oane, Ana Vieitez Gómez –a máis
nova–, Iolanda Díaz Gallego e Mª
Luísa Barreiro –locutoras de Sem-
pre en Galiza– Josefina e Luísa
González Cudeiro, dúas irmáns
comunistas, Carmen Arias –Mini-
na, a de Sargadelos– e Concepción
Cid, locutora de radio Pirenaica. 

¿Son mulleres militantes?

Algunhas delas moito. Xose-
fina e Luísa González Cudeiro
eran comunistas con moita con-
vicción e por iso sufriron a cadea,
en especial a primeira que tiña de-
zasete anos cando estalou a gue-
rra  e pertencen a unha familia na
que moitos dos seus membros pa-
deceron a represión. Concha Cid
marchou de moi cativa para Ar-
xentina e volveu nos anos cin-
cuenta. Os pais marcharon alá por
Franco e ela volveu por Perón. 

¿Falaban con facilidade
das súas vidas?

Este tema forma parte das súas
vidas, ao principio custáballes
abrirse pero logo era un encanto fa-
lar con elas. Foi unha experiencia
extraordinaria atoparse con elas e
coas súas biografías apaixonantes.
Persoalmente eu non coñecía a
ningunha delas pero a medida que
falabamos a confianza ía crecendo
ata que puiden afondar con facili-
dade nas súas andainas vitais. 

Titula o traballo Voces da
memoria. 

Porque sempre foron a parte es-
quecida do mundo. Nestes últimos
anos comézase a facer unha inter-
pretación de xénero e os nomes
vanse recuperando pero ata hai
pouco non había ese interese por
dar a coñecer historias como estas. 

¿Sorprendeuse vostede do
que lle contaron?

Moito. Apesar de estudiar Hu-
manidades eu non sabía nada da
Guerra Civil. Non tivera ningunha
formación ata que fixen os cursos
de doutoramento. Intrigábame

moito e ata este momento non
descubrín o que fora todo aquilo.
O importante destes retratos é que
se poden xeralizar, todas teñen o
mesmo sufrimento, a amplitude
do que viviron é como un espello
no que se poden reflexar outras
mulleres. Estas que se recollen no
traballo sobreviviron e podemos
contar coa súa memoria pero hai
moitas máis que non tiveron esa
sorte. De todos xeitos, uns nomes
van tirando doutros. 

Exiliadas pero tamén emi-
grantes ¿onde está a división?

É moi difícil establecela. O

traballo está constituído en dúas
partes. A primeira chámase “Exi-
liadas e resistentes galegas coa vi-
da cortada” e a segunda “Exilia-
das e resistentes galegas coa vida
marcada”. As primeiras son maio-
res e viviron a guerra civil directa-
mente e as segundas andan agora
polos sesenta anos e sufriron as
súas consecuencias. Nelas con-
fúndense o exilio e a emigración.
Teñen ideas galeguistas, republi-
canas ou comunistas pero tamén
marcharon pola miseria que había
aquí. Non se sabe onde empeza a
emigración e onde o exilio.♦

Nº 1.073
Do 13 ao 19
de marzo
de 2003 AOTAN non foi derro-

tada polo Pacto de
Varsovia, pero si por

estas vésperas de guerra. Al-
bíscase un novo e inédito eixo
París-Berlín-Moscova-Pekín.
Sen a coartada que supuña a

existencia do “gran oso co-
munista”, o rei, ou seña Bush,
ficou espido, coas vergoñas
ao aire. Os EE UU están a ver
como nace un inimigo ben
máis perigoso que a URSS: a
opinión pública. A ONU

emerxe nas conciencias como
alternativa ao imperio. Ao fi-
nal parece que van triunfar
as teses de Gorbachov, claro
que non sen algúns misilazos
e algunhas guerras rexionais
polo medio.♦
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Cambalache

MANUEL CIDRÁS

Alegalidade inter-
nacional, da que
tanto se fala ares-

tora, ten pouco que ver
coa legalidade interna
dos Estados por causa da
inexistencia dun poder
lexislativo suprana-
cional. Non é tal a
Asamblea Xeral da
ONU, e menos aínda o
Consello de Seguridade.
Por iso cando os Esta-
dos, e singularmente os
poderosos, invocan a le-
galidade internacional
non aluden, naturalmen-
te, a unha normativa que
limite o seu poder, senón
a unha etérea instancia
que os lexitime, ou des-
lexitime ao adversario.
Por iso non é de extrañar
que Bush diga: con reso-
lución do Consello de
Seguridade ou sen ela
América (eles din Amé-
rica) se reserva o seu de-
reito a facer a guerra
contra o Ditador Sad-
dam. Se acada o bene-
plácito da instancia lexi-
timadora, mellor para
América, pero ás vítimas
que toda guerra produce
non lles ha servir de con-
solo que as bombas este-
an consagradas.

Tamén por iso as re-
solucións do Consello de
Seguridade máis que nor-
mas (que non son) son
actos internacionais re-
sultado da correlación de
forzas entre os membros
do organismo. Cando se
fala, por exemplo, de que
os Estados Unidos desen-
volven unha inxente la-
bor diplomática para
achegar ás súas teses aos
membros indecisos do
Consello, en especial os
máis débiles, alúdese su-
tilmente a nada inocuas
presións para forzar ou
mercar os seus votos.
Que a chantaxe teña ou
non efecto está por ver,
pero o caso é que se ad-
mite con naturalidade un-
ha práctica que se com-
padece moi mal coa idea
de legalidade interna-
cional.

Se nunha asamblea
lexislativa calquera tras-
cendese que un grupo
pretende acadar a maioría
parlamentaria mercando
o voto dos outros deputa-
dos con subvencións,
créditos a baixo interese,
colocacións dos fillos das
venais Señorías ou cousa
parecida o tema acabaría
no Xulgado de Garda. Os
que asimilan tales prácti-
cas á legalidade interna-
cional, deturpando a súa
esencia, reducen un con-
cepto potencialmente tan
elevado e benéfico a un
vulgar cambalache.

A diplomacia é me-
llor que a guerra, pero ten
as súas miserias. A legali-
dade internacional non
pode ser iso. ♦

Ano XXVI.
IV Xeira.
1,75 euros.
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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

Beatriz Graña
‘Na universidade non oín falar do exilio e da guerra civil’

CARME VIDAL
Con Voces da memoria. Mulleres galegas exiliadas, emigradas
e resistentes, Beatriz Graña ven de gañar o premio Xohana
Torres de investigación do Concello de Santiago. Beatriz Gra-
ña entrevistouse con dez mulleres que sufriron o exilio e a
través das súas voces elaborou un retrato de cada unha delas.
Licenciada en Humanidades, neste momento prepara en Bre-
taña o seu doutorado e, do traballo premiado, destaca a sor-
presa de atoparse coa represión na memoria destas dez mulleres. 

PACO VILABARROS




