
O PPNON ADMITE RESPONSABILIDADES
no caso do Prestige, nin no da guerra e non comprende que
os cidadáns o critiquen pola súa actuación. As palabras gra-
vadas de Raxoi burlándose dos que dicían que podía haber
unha marea negra e as fotografías dun Aznar fachendoso ti-
rando da levita de Bush son quizá un invento de medios de
comunicación desafectos. Ante a enxurrada de críticas, o par-
tido no goberno central practica o que xa coñeciamos ben en
Galiza: o estigma e o amedoñamento da oposición. Unha es-
tratexia que sen dúbida pode ter éxito en casos nos que o des-
contento é minoritario. Pero, ¿como culpabilizar, manipular,
insultar e asustar a sectores que son, non totalidade, pero si
maioría clara, tanto no caso do barco, como no da guerra? Os
asesores en técnicas de propaganda estanlles fallando aos
conservadores. Ás veces parece que é o PP mesmo o que tei-
ma en botarlle gasolina aos conflitos. Chantado no seu tradi-
cional orgullo e negándose a toda autocrítica non fai máis
que aumentar as distancias coa poboación.♦
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Pepe Carreiro

Un neno
castigado

no colexio por
dicirlle ‘Nunca
Máis’ a Fraga

(Páx. 2-3)
1,75 euros

Conto de contos ou fantasía literaria,
velaquí un percorrido pola vida,
desde a infancia á vellez, seguindo
o roteiro das estrelas que forman
a Osa Menor. Escrito con todo
o pulo da narrativa realista e o
poder fabulador do relato galego
de xinea popular.

Xosé Nicanor Alonso
Osa Menor

OOss  EEssttaaddooss
UUnniiddooss  aattaaccaann  aa
ppoobbooaacciióónn  cciivviill
qquuee  pprreetteennddííaann

ssaallvvaarr

Xoán Fernández
pacta a entrada
no PP para despois
das eleccións

(Páx. 19)

Darío Xohán Cabana
revisa a súa carreira
literaria

(Páxs.  36 e 37)

Labordeta:
‘Conseguimos
que se respecte o
nacionalismo aragonés’

(Páx. 25)

Arredores do mercado
do distrito de
Al Shaab, en Bagdad,
destruido por un mísil
o pasado 26 de marzo.

Armand Mattelart
‘A postura da TVE na guerra

é única en Europa’



A circular fai referencia directa
aos carteis de Nunca Máise de
Non á guerra que aparecen
pendurados na gran maioría
dos centros de Galicia. Segun-
do a Consellería “estase mani-
pulando ao alumnado con polí-
tica, algo que non pertence ao
ámbito docente”. “Non se pode
manipular aos alumnos con in-
formación nesgada ou parcial”,
declaraba Celso Currás dous
días despois de terse iniciado a
polémica. O Conselleiro lem-
braba que cando unha activida-
de complementaria non está
contemplada ao principio do
curso e se “decide sobre a mar-
cha, deberá ser sometida ao
consello escolar do centro”.
Pola súa banda, tanto os direc-
tores dos centros de ensino, co-
mo os profesores, argumentan
que a educación para a paz e a
protección do medio ambiente
“son dous puntos recollidos nas
programacións curriculares
transversais dos centros”.

O presidente da Xunta, Ma-
nuel Fraga, non axudou a elimi-
nar a tensión suscitada entre o
mundo docente e a Consellería,
declarando que “considero un-
ha falta de respecto os carteis.
Estou farto desa merda coa que
queren untar o país”. Segundo
Fraga, os profesores “están a
violar as conciencias do alum-
nado”. Estas declaracións com-
pletaban as feitas polo director
xeral de Centros e Ordenación
Educativa da Xunta, Alberte
González Armesto, para quen
“os pasquíns teñen un carácter
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A Xunta considera que Nunca Máis e Non á guerra
‘violan as conciencias do alumnado’

Prohibido pegar carteis
RUBÉN VALVERDE

O mundo educativo está en pé de guerra. Alumnos, profesores, pais de alumnos, persoal non docente, sindicatos
e asociacións pedagóxicas amosaron a súa repulsa contra a “circular informativa” enviada pola Consellería de
Educación aos centros de estudio públicos. Na mesma declarábase que “os taboleiros de anuncios e demais insta-
lacións teñen que ser utilizados para fins propios do servicio público docente; o seu emprego para fins distintos
–propagandísticos, publicitarios ou referidos a declaracións ou manifestacións de coñecemento, xuízo ou vontade
sobre cuestións alleas ao ámbito que competencialmente lle é propio—, resultan, polo tanto, claramente ilegais”. 

Nenos manifestándose na cadea humana da Costa da Morte en xaneiro pasado.                                                                                                                 PACO VILABARROS



propagandístico ou político.
Son obscenos e ferintes coa
sensibilidade das persoas”.

Ante esta situación, os sindi-
catos CIG, CCOO, UXT, STEG,
CSIF, CNT, CUT, CAE, CAF,

Sindicato de Estudiantes, as AN-
PAS de Ferrolterra, Moaña, Vigo,
Santiago, Gondomar, a Aso-
ciación Socio-Pedagoxica Gale-
ga, Escola Viva e Agir acordaron
crear unha Plataforma para a De-
fensa da Liberdade de Expresión.

Esta plataforma esixe a retirada
inmediata da circular e a demi-
sión do Conselleiro de Educación
ante o que consideran unha mos-
tra de censura. “A propia Instruc-
ción (Circular da Xunta) deixa
claro que a promoción do plura-

lismo político, a participación ci-
dadá e a concorrencia na forma-
ción da vontade xeral, malia ser
valores constitucionais, deben
deixarse na porta d aescola ou do
ensino”, declara este colectivo
nunha carta enviada ao Conse-

lleiro. Para a Plataforma, “a
prohibición de colgar carteis non
ten base xurídica agás nos casos
que se refiran a inxurias e calum-
nias, casos nos que a administra-
ción ten vías concretas para ac-
tuar e non esta”.♦
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Vén da páxina anterior

O S   P R O T A G O N I S T A S

Nuria Martínez,
presidenta
de CONFAPA

CONFAPA representa ás
Asociacións de Pais
das catro provincias
galegas (600 en total).
Para Nuria Fernández
“a Circular foi unha
sorpresa para nós. Non
temos constancia de
que se producise nin-
gunha chamada ou
protesta na Consellería
por parte das APAS.
Estamos de acordo co
significado que teñen
os carteis de Nunca
Máise Non á Guerrae
solicitamos a retirada
inmediata da Circular.

A educación dos nosos
fillos ten que conter te-
mas como a paz, o me-
dio ambiente e a plura-
lidade política. Trátase
de temas transcenden-
tais e por iso é normal
que se traten con natu-
ralidade”.♦

Anxo Louzao,
CIG-Ensino

“Trátase da actuación
propia dun Goberno
antidemocrático. A ci-
rular non ten base xu-
rídica algunha porque
recolle puntos obvios e
eles saben que con iso
non poden eliminar os

carteis. Fixérona para
amedoñar os centros
públicos. O Consellei-
ro preferiría que hou-
bese carteis a favor da
guerra e dos vertidos
petrolíferos”.♦

Xosé Barral,
CCOO-Ensino

“O executivo pretende
coartar a  liberdade de
expresión. Queren inti-
midar os profesores e
os alumnos  porque sa-
ben que o contido dos
carteis forma parte do
contido curricular dos
centros e por iso non
poden expedentar.

Normativamente a cir-
cular é inútil”.♦

Celso Currás,
Conselleiro
de Educación

“Recibimos tal acu-
mulación de chamadas
por parte dos pais e
dos funcionarios que
tivemos que actuar
nesta cuestión. As
APAS de Ourense de-
nunciaron que viron
publicidade sobre a
apoloxía do terrorismo
e ninguén fixo nada
para retirala”. Tamén
denunciou que a fede-
ración provincial “re-

clamou aos consellos
escolares que poñan as
medidas necesarias
para controlar a publi-
cidade dos taboleiros
de anuncios”. Feito es-
te último desmentido
pola presidenta da
Confapa, que agrupa
ás catro federacións
provinciais.♦

Modesto Lopez,
director do IES
Santo Tomé de
Vigo
“A prohibición e ile-
gal. Manteremos o
cartel de Nunca Máis
ata que consideremos

oportuno. Non á gue-
rra é un lema que hai
que inculcarlle aos ra-
paces xa que os con-
flictos humanos hai
que resolvelos falando
e non bombardeando.
Din que non se pode
utilizar o centro para
aquelo que non teña
que ver co ensino.
Non sei se pensan que
temos anuncios de
discotecas ou de in-
mobiliarias. Non en-
tendo como miden
con distinto raseiro
estas proclamas e as
de Basta Ya. Se eles
consideran que hai al-
go ilegal nos contidos,
teñen outros mecanis-
mos para actuar”.♦

Francisco
Magide,
portavoz
de 50 profesores
de Ourense

“Existen dereitos fun-
damentais como é o
da liberdade de expre-
sión que deben res-
pectarse, ao igual que
a autonomía docente,
ou o dereito a incul-
carlles aos alumnos os
valores da paz, da so-
lidariedade, do dereito
internacional e o res-
pecto polo medio am-
biente. Por este moti-
vo, faremos caso omi-
so á circular”.♦

Un funcionario de medio ambien-
te foi sancionado por levar unha
pegatina de Nunca Mais no vehí-
culo oficial que lle foi asignado. O
expediente determina que o fun-
cionario, que é axente forestal, in-
cumpriu as “ordes dadas polos
seus superiores para que procede-
se á retirada do pasquín”. Sen em-
bargo, segundo indicou o secreta-
rio comarcal de administración da
CIG, Manuel Ferreiro, “a pegatina
non foi colocada polo funciona-
rio. Entre as funcións dun axente
forestal non se atopan as de inter-
vir no mantemento do vehículo,
polo que non lle corresponde qui-
tar a pegatina”. O funcionario ex-
pedientado era o candidato da
CIG nos próximos comicios sin-
dicais polo que Ferreiro non des-

carta que “alguén puxese inten-
cionadamente a pegatina no vehí-
culo para poder sancionar ao fun-
cionario. Sería un intento de ate-
morizar ao candidato e á colecti-
vidade que pretende representar”.

Sancións na sanidade pública

Unha circular semellante á dos
institutos foi enviada a todos os
centros de saúde para que fosen
eliminados os carteis de Nunca
Máis e de Non á guerra. Ade-
mais, prohibíuselle ao persoal
hospitalario que portase ningun-
ha insignia que non tivese que
ver co eido médico. Os sindica-
tos preparan mobilizacións ante
o que consideran unha “forma
máis de censura”.♦

Sancións
na administración autónoma

Os feitos aconteceron o 25 de
marzo. Celebrábase o día mundial
da árbore e o presidente da Xunta
acudiu a un descampado da cida-
de compostelá. Nun buraco dis-
posto chantou unha árbore e dixo
unhas palabras. Ao seu carón,
dous nenos de 12 anos do colexio
privado Peleteiro da cidade fixe-
ron exactamente o mesmo. Cando
remataron, un deles expresoulle o
seu agradecemento e o outro, que
portaba unha pegatina de Nunca
Máis, mencionou en alto esas dú-
as palabras dirixíndose ao xefe do
executivo autónomo. 

“A Fraga non lle fixo ningunha
gracia escoitar que o neno que xa
portaba unha pegatina lle dixera
Nunca Máis”, comenta un membro
do equipo directivo do centro que
prefire manter o anonimato. Cando

marchou o presidente da Xunta di-
xo con voz de enfado “adeus a to-
dos e tamén a ese que dixo Nunca
Máis”. Acto seguido, segundo fon-
tes do colexio, o rapaz foi castiga-
do cunhas horas de estudio despois
da xornada escolar “por saltarse a
normativa do centro”.

Sen embargo, un directivo do
Peleteiro desmentiu esta versión.
“Só falamos co rapaz para que
soubese que hai certos compor-
tamentos que non están ben, pe-
ro en ningún caso foi castigado”.
As fontes escolares que confir-
maron o castigo, sinalan que “o
pai acatou o castigo pero en lu-
gar de rifarlle polo que dixo, co-
mentoulle ao neno que para ou-
tra ocasión, en lugar dunha vez,
diga Nunca Máisdez veces e
máis alto para ver se fan caso”.♦

Castigan a un neno por
dicirlle ‘Nunca Máis’ a Fraga

¿Por que a Consellería saca un-
ha circular prohibindo os car-
teis cando saben que non teñen
base xurídica para iso? Fraga
viaxa á Guarda e a Gondomar a
facer dúas inauguracións no
mesmo día, o 18 de febreiro.
En ambos os dous lugares é re-
cibido con abouxos e con pan-
cartas esixíndolle responsabili-
dades e recriminándolle a súa
actuación na xestión do desas-
tre do Prestige e no posiciona-
mento do PP na guerra contra
Irak. En Gondomar os alumnos
do instituto encabezan a protes-
ta. Alí, o presidente da Xunta
pode ver como o recinto esco-
lar está cheo de bandeiras de
Nunca Máise de Non á guerra. 

Na Guarda, acudiu a inau-
gurar a nova Estación de Auto-
buses. Alumnos do IES A San-
griña recíbeno do mesmo xeito
que en Gondomar. A decisión
de estar presentes nas manifes-
tacións, asumírona os represen-
tantes dos alumnos de Ciclos
Superiores e de Bacharelato, no
Consello Escolar do Instituto.
A protesta coincidía co horario
lectivo, pero segundo os profe-
sores as clases non se suspen-
deron, senón que “os alumnos
que non acudiron á manifesta-
ción recibiron as corresponden-
tes clases e os demais recibiron
as súas correspondentes faltas
de asistencia”. Sen embargo,
para o presidente da Xunta, a
educación que reciben os alum-
nos no instituto “busca a con-
frontación política”.

De tal xeito, de volta en
Santiago, Manuel Fraga orde-
nou emitir unha circular á Con-
sellería de Educación. “A cir-
cular vai a misa. Non pode ser
que nalgúns centros docentes

como o da Guarda, remate an-
tes a xornada escolar para que
os alumnos se manifesten”, de-
claraba o presidente da Xunta.
Celso Currás admitiu que xa
están abertos entre 15 e 20 ex-
pedientes de investigación in-
formativos a di-
rectores e profe-
sores de centros
educativos non
universitarios por
“actuacións com-
pletamente ile-
gais nas instala-
cións”. Entre es-
tes expedientes
atópanse os da di-
rectora e xefe de
estudios do IES A
Sangriña. Aínda
que as investiga-
cións se están desenvolvendo, a
Xunta quere amosar á opinión
pública que estas concluíron e
que os docentes están expe-
dientados.

Reacción dos directores

Segundo puido saber A Nosa Te-
rra, os directores da área de Vigo
reuníronse para acordar unha
postura conxunta. En principio
estaba previsto que dimitisen en

bloque en acto de
reivindicación. Fi-
nalmente acorda-
ron sumarse aos
actos convocados
pola Plataforma
para a Defensa da
Liberdade de Ex-
presión. Consisten
en empapelar
dous institutos de
cada unha das sete
cidades, máis un
nas comarcas da
Mariña, Vilagar-

cía, A Guarda e Verín o xoves 27
ás seis da tarde. Os carteis estarán
centrados en tres temáticas: Nun-
ca Máis, Non á guerra e liberdade
de expresión.♦

O motivo da circular

O xoves 27 vanse celebrar encartelamentos en varios centros de ensino.

‘Celso Currás
admitiu que xa
están abertos
entre 15 e 20
expedientes
de investigación”
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A INVASIÓN DO IRAK

CÉSAR LORENZO GIL
A primeira semana de inva-
sión angloestadounidense no
Irak produciu un feixe de
mentiras e informacións nes-
gadas. A guerra da propaganda
somete a opinión pública de to-
do o mundo a unha loita por ga-
ñar nas pantallas o que tamén
se pelexa no campo de batalla.

O inicio da guerra no Irak non co-
lleu en cirolas as principais canles
de televisión norteamericanas.
Dúas son as que máis cartos inves-
tiron en afianzarse como referen-
cia para as familias estadouniden-
ses á hora de seguiren o conflito. A
CNN vive arestora o ocaso do seu
protagonismo na Guerra do Golfo.
A asunción sen fisuras da liña edi-
torial do Pentágono fixo que a súa
influencia se reducise moito. Pola
contra, Fox News pretende chegar
ao liderato utilizando todas as ma-
las artes do sector. Os directivos da
canle –dependente dunha das em-
presas de entretemento máis gran-
des do mundo, o grupo de Rupert
Murdoch– queren gañar a guerra
da audiencia a base de patriotismo.

Mais de momento, fóra dos
EE UU, son as canles árabes as
que alcanzan maiores cotas de
mercado. Por exemplo, en Europa
todas as plataformas dixitais in-
cluíron o sinal de Al-Jazira, a tele-
visión de Qatar que cobrou prota-
gonismo absoluto na pasada gue-
rra do Afganistán. Outra canle,
Abu Dhabi TV, dos Emiratos Ára-
bes Unidos, deu en primicia as es-
pectaculares e terríbeis imaxes do
centro de Bagdad ardendo, o pasa-
do 21 de marzo. Ademais, a propia
televisión iraquí segue a ser unha
referencia para coñecer a reacción
dos invadidos ante os avances dos
soldados da coalición.

A testemuña incómoda

A potencia das televisións árabes
nesta guerra desmontou moitas
falsidades vertidas polo coman-
do central angloestadounidense,

coa colaboración dalgúns dos
medios ocidentais. As notas de
prensa dos militares invasores
daban por conquistada Basora o
sábado, 22 de marzo; falaron de
entregas en masa de divisións
enteiras do Exército iraquí e in-
cluso anunciaron sublevacións
xiítas que estarían obrigando á
represión da poboación civil po-
los seus propios compatriotas. 

Un por un foron desmontados
estes argumentos gracias aos me-
dios do Golfo Pérsico, que lle deron
soporte ao traballo doutros xorna-
listas, de grandes axencias como
Associated Press ou France Press,
que non aceptaron a versión oficial
dos feitos. De socato, Basora con-
verteuse nun núcleo de resistencia
que arestora está a ser atacado casa
por casa. A suposta sublevación
nesta cidade por opositores xiítas
foi desmentida polos seus propios
dirixentes, contrarios a Sadam Hu-
sein, que só admitiron disturbios
entre a poboación civil por mor da
difícil situación debida ao cerco, xa
que non teñen nin auga nin comida
desde hai días. Finalmente, o Exér-

cito norteamericano só recoñece
1.000 prisioneiros de guerra e ad-
mite que moitos destes poderían ser
civís que se entregan en espera de
recibiren alimento e refuxio seguro.

Pero o golpe máis duro que re-
cibiu a opinión pública norteame-
ricana foi a difusión de imaxes de
varios prisioneiros estadouniden-
ses en mans dos iraquís. Os teste-
muños a penas se viron nos EE
UU e o secretario de Defensa de-
se país, Donald Rumsfeld –o mes-
mo que mantén os presos talibáns
de Guantánamo nun estatus de
non-cidadáns e os exhibe cons-
tantemente nos medios– conside-
rou que ese material contradí os
acordos de Xenevra sobre trata-
mento de prisioneiros. Contodo,
os norteamericanos comezaron a
decatarse, aos poucos, de que a in-
vasión non estaba a correr coa fa-
cilidade esperada e anunciada po-
los voceiros oficiais. 

O último caso de grave cen-
sura mediática foi o bombardeo
dun mercado en Bagdad, no que
morreron polo menos quince ci-
vís e outros sesenta foron feri-

dos. O Pentágono “recomendou”
non emitir as imaxes de corpos
chamuscados e feridos berrando,
ao tempo que acusaba a Sadam
Husein de ter lanzado un mísil
contra o seu propio pobo.

Mais os correspondentes na
capital iraquí falan de cinco mí-
siles tomahawk que impactaron
nun dos barrios residenciais
máis populares e coñecidos da
cidade. Finalmente, os EE UU
tiveron que recoñecer que inves-
tigarán o ocorrido para ver se
“houbo danos colaterais”.

Tal é a tensión que produce
certa “obxectividade” dos me-
dios no plano bélico invasor que
Al-Jazira perdeu as súas acredita-
cións na Bolsa de Nova York, o
propio Rumsfeld considerou que
“fora lonxe de máis” (igual que
fixera durante os bombardeos no
Afganistán) e moitos xa calculan
cara atrás o tempo que durarán en
pé os centros emisores da canle
qatarí en territorio do Irak. Non
en van, a televisión iraquí foi xa
bombardeada aínda que mantén a
capacidade de emisión.♦

O Pentágono logra que nos EE UU se censuren as imaxes ‘militarmente incorrectas’

Os combates tamén se libran nas televisións

Hai un programa de noticias
da Fox News no que os co-
mentaristas, todos eles milita-
res, aluden aos avances no
Irak con vocabulario e arengas
deportivas, nun ton positivo e
acrítico. Mais a meirande par-
te dos xenerais estadouniden-
ses que ficaron fóra da ofensi-
va ataca duramente o deseño
do ataque terrestre.

Nalgúns casos, as críticas
proceden de xenerais vetera-
nos da Guerra do Golfo que
se queixan da incapacidade
para varrer do mapa a resis-
tencia no sur. Para estes, os
bombardeos deberon ser
moito máis contundentes so-
bre Basora aínda que se fixe-

se necesario atrasar a inva-
sión terrestre.

Outros militares quéixanse
de que se menosprezou o va-
lor militar do Irak e confiouse
de máis na “deserción auto-
mática”. Vista a reacción dos
iraquís, non parece tan claro
que o sur fose un territorio in-
zado de opositores a Sadam
Husein nin que a chegada dos
invasores fose recibida como
unha “liberación”.

O propio Pentágono reco-
ñece que a resistencia está a
ser máis grande do agardado
e que os mal armados mili-
cianos están a demostrar
grande astucia ao se enfron-
tar co primeiro exército do

mundo. Ao peche desta edi-
ción, os EE UU recoñecen a
morte de polo menos corenta
soldados e a desaparición
doutros 20. Ademais, ata cin-
co helicópteros danse por
perdidos e quince blindados
foron destruídos só nunha
tarde, nos arredores da cida-
de de Karbala, ao suroeste de
Bagdad. Pola contra, anun-
cian que os mortos iraquís al-
canzan xa a cifra de 700 e
alertan sobre o risco de con-
fiar en supostos grupos de
soldados que se renden coas
mans en alto, xa que se pro-
duciron unha ducia de cila-
das que colleron desprevidos
os soldados coaligados.♦

O deseño da ofensiva fracasa
A Cruz Vermella e as Nacións
Unidas teñen xa preparados varios
acampamentos de refuxiados nas
fronteiras con Kuwait e principal-
mente Xordania e o Irán para aco-
ller os fuxidos das batallas polo
Irak. Mais ambas as organizacións
aseguran que polo momento son
poucos os chegados das cidades
atacadas. Rexións como a de Ba-
sora a penas tiveron tempo para
prepararen a evacuación, xa que o
sitio anglonorteamericano foi in-
mediato. Iso significa que son du-
cias de miles de civís os que están
en perigo de morreren de fame ou
nos bombardeos, ao non poderen
abandonar a cidade.

Segundo moitos xornalistas
destacados no Irak, sucede tamén
que están entrando no país, princi-
palmente a través de Siria e Xor-
dania, moitos exiliados, persegui-
dos noutrora por Sadam Husein,
que volven ao país mercé a unha
amnistía. Contra as suposicións
do propio primeiro ministro britá-
nico, Tony Blair, que recoñeceu
que o exilio tería un papel desta-
cado na posguerra, os principais
grupos –moitos deles duramente
reprimidos polo Baas– avogan
por defender o país contra a agre-
sión dos aliados. Segundo Asso-
ciated Press, no último mes retor-
naron ao país 3.000 exiliados.♦

O exilio volve
para defender o país

Ao redor
de 1.400
exipcios
‘únense á
resistencia’ 
Voluntarios exipcios están via-
xando ao Irak para loitar con-
tra as tropas invasoras, segun-
do informa desde O Cairo a
canle británica BBC. Xa serían
ao redor de 1.400 os exipcios
que terían recibido o visado ira-
quí desde o comezo da guerra.

En menor medida, diferen-
tes colectivos de sirios, xorda-
nos, libaneses e sauditas tentan
nos últimos días de consegui-
ren un visado iraquí que lles
permita “unirse á resistencia”.
En todos os países muslimes, o
ataque contra Bagdad –capital
histórica da cultura islámica–
é considerado como unha agre-
sión directa ao espírito árabe.

A repulsa cidadá medra
xustamente por mor do apoio
tácito dos seus gobernos á inva-
sión. En Exipto vivíronse as
manifestacións máis violentas
dos últimos vinte anos, con cen-
tos de feridos e as enquisas en-
tre a cidadanía revelan que o
99 por cento da poboación con-
sidera moi grave o ataque e de-
fende que o seu país debería
apoiar militarmente ao Irak.
Mais en realidade, o goberno
de Hosni Mubarak é un dos
grandes aliados árabes dos EE
UU, mercé aos dous mil millóns
de dólares anuais que o réxime
recibe de Washington.♦♦

Concentración cristiá en apoio da paz celebrada en Vigo o pasado venres 21 de marzo.                                          XAN CARBALLA
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A guerra
de Gila
A cadea ultrapatriótica
norteamericana Fox News está
amolada con Al-Jazira.
Róuballe protagonismo. A
emisora árabe xa foi
expulsada o pasado martes da
bolsa de Nova York, pero a un
directivo da Fox non lle
pareceu suficiente e pediu que
a bombardeasen. A iso
chámaselle defender a libre
competencia e a liberdade de
expresión.

Os medios de comunicación
deixaron de colocarlle a
Saddam Hussein o rosario de
insultos acostumado cada vez
que o citaban. Parece que os
iraquís prefiren sátrapa
coñecido que libertador por
coñecer.

Para sentido do humor o dos
chinos. Xa lles deron aos
norteamericanos as
coordenadas da súa
embaixada en Bagdad, “para
que non volva pasar o despiste
de Belgrado”, cando un mísil
lles tumbou o edificio, matando
varias ducias de diplomáticos
asiáticos.

O alto mando norteamericano
non deixa de queixarse do
ladinos e renartes que son os
iraquís “que se disfrazan de
civís, fan que se renden e logo
atacan, agáchanse na terra e
dispárannos con morteiros,
aproveitan as tormentas de
area para disparar sobre os
nosos acampamentos, xusto
cando os nosos soldados non
ven nada”. Teñen razón. Unha
pillería inadmisíbel. Os
norteamericanos en cambio
avisan por televisión de que
van lanzar o ataque cos B-52
con meses de antelación
incluso, mandan expertos
internacionais para fotografar
o lugar, logo ademais os
avións meten un ruído terríbel
e lanzan bombas a plena luz
do día, de modo que as pode
ver calquera desde a súa casa
ou desde o mercado onde se
encontra mercando froita,
antes de que lle caian na
cabeza.

Os norteamericanos din que
Um Qasr foi tomada, os
iraquís din que non. Se cadra
non se trata de guerra
propagandística. Ao mellor os
marines conquistaron outra vila
portuaria e pensaron que era
Um Qasr. Xa lle pasara ao
presidente Ford, que chegara
a Brasília e declarárase feliz
de arribar a Caracas.♦

Rusia nega
o argumento
da ‘liberación’
O ministro de Asuntos Exte-
riores ruso, Igor Ivanov, bur-
louse do argumento da “libe-
ración”, empregado polos es-
tadounidenses e británicos pa-
ra definir a súa misión no
Irak. “A triunfante marcha ca-
ra a Bagdad, co pobo feliz de
ser liberado, está resultando
unha carnicería con centos de
baixas e un grao de destrución
descoñecido ata agora”, dixo
o pasado mércores en Mosco-
va.

Ivanov atacou duramente a
Colin Powell, secretario de
Estado norteamericano, que
acusara a Rusia de terlle ven-
dido material militar de alta
tecnoloxía ao Irak a pesar do
embargo internacional
existente desde 1991. “Qué-
rennos meter nunha guerra de
informacións na que non imos
participar. Está en risco a esta-
bilidade de toda Asia e os EE
UU son responsábeis por teren
instigado unha guerra ilexíti-
ma”, advertiu o ministro.

O chanceler ruso advertiu
de que o seu país vetará calque-
ra intento de “legalizar” a gue-
rra no Consello de Seguridade.
“Falaron de vencer un tirano e
librar o mundo da destrución do
armamento non convencional.
E para conseguilo están a usar a
maior cantidade de armas que
se viu na historia da humanida-
de”, dixo.♦

Sen concurso previo nin res-
pecto polos acordos dos Aço-
res, que obrigaban os invasores
a contaren coas Nacións Uni-
das para reconstruír o Irak, o
presidente dos EE UU, George
Bush, xa lles adxudicou a va-
rias empresas labores para a
posguerra. En concreto, a cor-
poración Halliburton (na que o
vicepresidente Dick Cheney
traballou como directivo antes
de chegar ao goberno) xestio-
nará a recuperación dos pozos
de petróleo que ardan no sur do
país. A empresa de Seattle SSA

ingresará 5 millóns de euros
por realizar melloras no porto
de Um Qasr, co fin de que de
alí parta o transporte de petró-
leo cara a Ocidente. Tamén
nestes días se soubo que un dos
asesores do presidente en asun-
tos militares, Richard Perle,
membro destacado dos fanáti-
cos do Novo Século America-
no, tiña garantidos 720.000 eu-
ros por prestar servicios de
consultoría a Global Crossing,
unha multinacional nipón-esta-
dounidense que se encargaría
de planificar novas infraestru-

turas no Irak.
Estas informacións enga-

den que non haberá supervi-
sión das Nacións Unidas no
novo Irak e que todos os traba-
llos de reconstrución estarán
baixo control do goberno mili-
tar imposto por Washington. Se
ben o groso do investimento
será xestionado por corpora-
cións estadounidenses e britá-
nicas, Bush terá en conta os
outros aliados –entre eles, Es-
paña, para repartir as migallas
dun negocio que podería supe-
rar o billón de dólares.♦

Bush regálalles a reconstrución
a empresas do seu contorno

Os tres deputados do BNG no
Congreso dos Deputados pre-
sentaron ante a Fiscalía do
Tribunal Supremo unha de-
nuncia contra o presidente do
goberno español, José María
Aznar, por complicidade no
xenocidio do pobo iraquí. Es-
ta medida xudicial comple-
méntase coa campaña estatal
que busca a mellor maneira de
denunciar a Aznar no Tribunal
Penal Internacional.

O texto da denuncia ante o
Supremo considera probado

que Aznar colaborou activa-
mente no plano de ataque con-
tra o Irak, tal e como demostra
a súa asistencia ao cumio dos
Açores, no que se resolveu de-
cretar un ultimato contra Sa-
dam Husein. Ademais, Aznar
permitiu o envío de varios bu-
ques de guerra á zona do ata-
que e a utilización de bases mi-
litares de uso conxunto hispa-
no-estadounidense, desde as
que parten aeronaves que te-
ñen por destino bombardear
obxectivos no Irak.

Para os parlamentarios na-
cionalistas, estes actos contra-
dín o espírito das Nacións Uni-
das e, polo tanto, vulneran a le-
galidade internacional. Para
Francisco Rodríguez, Guiller-
me Vázquez e Carlos Ayme-
rich, o feito de que ata o día da
denuncia (o pasado 26 de mar-
zo) xa se produciran un consi-
derábel número de vítimas, é
suficiente xustificación para
acusar a Aznar de xenocidio e
e “outros delitos” que terá que
investigar tal fiscalía.♦

Aznar, denunciado
ante o Supremo por ‘xenocidio’



1.Algúns expertos en dereito interna-
cional, definiron a decisión do réxi-
me de Bush de invadir o Iraq como

“un golpe de estado contra a ONU” e co-
mo a acta de defunción desta instancia su-
praestatal. Non me parece exacto. O pri-
meiro golpe de estado deuno a chamada
comunidade internacional no caso da gue-
rra de Kosovo. Un golpe de estado apoia-
do por todos os paises membros da OTAN.
Coa coartada xustificativa do tratado de
Rambouillet, coa invención mediática da
limpeza étnica, coa satanización dos ser-
vios e dos seus dirixentes e coa destruc-
ción territorial, social etc. dunha incómoda
ex-Iugoeslavia, alterábanse as coordena-
das establecidas despois da derrota do na-
zismo e púñase de manifesto o triunfo dos
EE UU na guerra fría. E daquela mata de
Kosovo, a onde acudiron case todos (hou-
bo excepcións) ao toque de trompeta do
“dereito de inxerencia humanitaria” (mes-
mo o principal partido de oposición do Es-
tado Español) vén este sangue que se
apoia na abraiante e falsa fórmula xurídica
do “dereito da intervención militar preven-
tiva” que, sen dúbida, nos retrotrae a con-
cepcións medievais do exercicio do poder.

2.O artigo dous da Resolución
1514/1960 da Asemblea Xeral da
ONU sinala que “todos os pobos te-

ñen dereito á libre autodeterminación e en
virtude de tal dereito determinan a súa con-
dición política e perseguen libremente o seu
desenvolvemento económico, social e cul-
tural.” Por outra banda, lembrando a Reso-
lución 56/141 do 19 de decembro de 2001
da ONU, sobre a realización universal dos
dereitos dos pobos á autodeterminación, a
Resolución 2002/1 da Subcomisión da Pro-
moción e Protección dos Dereitos humanos
de 12 de agosto de 2002  declaraba “a súa
firme oposición a todo acto de intervención
militar extranxeira contraria aos principios e
provisións da Carta da ONU, así como a to-
da amenaza de derrocar por medio da forza
armada Gobernos debidamente constituídos
como unha flagrante violación dos princi-
pios de autodeterminación, soberanía equi-
tativa e non intervención nos asuntos que

caen na xurisdicción interna de calquera Es-
tado....” Asemade, a resolución 1441 do
Consello de Seguridade da ONU, no seu pa-
rágrafo 13, establecía que o Iraq “se exporía
a graves consecuencias se continúa faltando
ás súas obrigas”. Os guerreiros anglo-ameri-
canos, e os seus cómplices internacionais
decidiron converter
“graves consecuencias”
nun eufemismo da pa-
labra guerra”. Final-
mente, no parágrafo 10
da declaración de Tehe-
ran sobre Dereitos hu-
máns (conferencia pa-
trocinada pola ONU en
1986) afirmábase que
“os actos de agresión
acarrexan a denegación
xeral dos dereitos hu-
manos”. ¿Haberá quen
aínda apele á legalidade
internacional para xus-
tificar o ataque ao Iraq?

3.A ofensiva me-
diática trata de
autentificar coa

denominación perversa
de guerra o que máis
parece a ocupación mi-
litar dun país segundo
esquemas do vello co-
lonialismo. Aquí non
hai simetría entre os dous bandos, aquí, un
exército ultramoderno, comandado pola su-
perpotencia número un do planeta, enfrón-
tase a outro obsoleto e sen capacidade tec-
nolóxica dun país que leva máis de dez
anos de bloqueo. As imaxes de Al-Jazzira
non desminten este aserto. A televisión  qa-
tarí é como un espello que reenvía os sinais
do terror a todo o mundo. Cando as miles
de toneladas de bombas caian sobre Bag-
dad, quen isto asina experimentou a mesma
sensación que se ollase a un grupo de ma-
tóns de discoteca ou unha banda de skins
mallando sen piedade no corpo dun esmo-
lante. Os vellos documentais sobre a guerra
civil española mostráronnos un pobo en al-
pargatas combatendo contra un exército de

lexionarios, mouros e nazis. Agora son os B
52 ou os helicópteros Apache fronte a0os
labregos que erguen ao ceo as suas vellas
armas. Pero xa na guerra de Kosovo, o
exército da “comunidade internacional”,
encabezado polos USA e abenzoado polo
secretario xeral da OTAN, o socialista Ja-

vier Solana, bombar-
deou a televisión en
Belgrado. Dixeron que
era un obxectivo mili-
tar. Agardamos que Al-
Jazzira aguante. Polo
de agora, os seus co-
rrespondentes veñen
de ser expulsados, de
xeito indefinido, do
parqué da Bolsa de
Nova York.

4.Afirmar que
esta invasión
garda unha

determinante relación
coa apropiación total
do petroleo iraquí por
parte dos EE UU non
parece unha idea ori-
xinal. O control deste
hidrocarburo afortala,
aínda máis, o seu do-
minio económico do
planeta e confirma a
súa posición unilate-

ral desde o punto de vista militar. Esta re-
lación tampouco é allea aos intereses do
complexo militar–industrial estadouni-
dense e as súas vinculacións coa adminis-
tración de Washington.

De 1978 a 1984 George W. Bush foi al-
to executivo da Arbusto Energy/Bush Ex-
ploration, unha compañía petroleira, e en-
tre 1986 e 1990 pertenceu ao Consello de
Administración da Harken Company, im-
portante empresa do sector de hidrocar-
buros. O vicepresidente Cheney foi, entre
1995 e o 2000, presidente da Compañía
Petroleira Halliburton. Pola súa parte,
Condoleeza Rice pertenceu ao consello de
administración da petroleira Chevronentre
1991 e o 2000. Non hai que esquecer, nes-

te sentido, que as doazóns procedentes das
empresas do sector de combustíbeis fósiles
ao Partido Republicano de Bush nas elec-
cions que o levaron á presidencia ascende-
ron a 25.500 millóns de dólares e que entre
os doantes se atoparon as grandes compa-
ñias Enron Corporation, British Petro-
leum/Amoco, El Paso Energy Corporation,
Lockheed Martin, Dominion Resources,
Exxon/Mobile a Chevron Corporation.

5.En novembro do 2000, exactamen-
te o día seis dese mes, o goberno de
Saddam Husein decidía mudarse ao

euro como moeda desde a que facer as suas
transaccións petroleiras e cobrar o seu pe-
troleo en euros e non en dólares. A depre-
ciación do dólar foi case que automatica e o
euro chegou a gañar perto do 17% fronte á
divisa estadounidense. Estabamos asistindo
a un ataque frontal contra a “hexemonia do
dólar”, que desde 1945, é a unica divisa in-
ternacional para as transaccións petroleiras
globais. Desde aquela os USA imprimen
centos de billóns de dólares sen respaldo al-
gún, petrodólares que son empregados po-
los estados para mercarlles petróleo e ener-
xía aos productores da OPEP. ¿Qué pasaría
se a OPEP decidise seguir o exemplo do
Iraq e escomezase a negociar petróleo en
euros?. (Venezuela tamén esta no mesmo
barco do cobro en dólares e xa sabemos o
que intentaron alí). Pois sinxelamente, que
os estados consumidores terían que facer
saír os seus dólares das reservas dos seus
bancos centrais e reemprazalos por euros.
Isto daría lugar a que o valor do dólar se vi-
ñese abaixo e as consecuencias serían as
que poderían agardarse de calquera colapso
de divisa e inflación masiva (entre outras
cousas os activos en dólares fuxirían dos
bancos, facendo pequena a crise do 29) É
dicir, un desastre de consecuencias incalcu-
lábeis para a economía  dos Estados Uni-
dos. A loita contra o Iraq semella  así algo
máis que unha guerra de conquista dun pa-
ís e das súas riquezas petroleiras. Trátase
dunha operación que pode converter os es-
tados europeos, as súas economías e a súa
moeda nun branco máis doado para a cobi-
za dos Estados Unidos.♦
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Cinco apuntamentos sobre a invasión do Iraq
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

A.N.T.
A Coordenadora Galega pola
Paz, integrada por partidos po-
líticos, sindicatos e diferentes
organizacións sociais e humani-
tarias, amplía as convocatorias
de mobilizacións, de cara ás
vindeiras semanas. A idea da
coordenadora, compartida cos
demais grupos que se manifes-
tan pola paz no resto do estado,
é manter permanentemente a
tensión social en contra da in-
vasión ao Irak.

Entrementres os sindicatos
acordan se convocan ou non
unha folga de dúas horas para
o vindeiro 10 de abril, xa se
confirmou que o domingo, 6 de
abril, ás 12 da mañá, haberá
unha manifestación contra a
guerra en Santiago de Com-
postela.

Ademais, a coordenadora
mantén a convocatoria nos con-
cellos pero reduce as concen-
tracións a unha vez por sema-
na. Será todos os xoves, a par-
tir do 3 de abril.♦

A Coordenadora Galega pola Paz amplía as mobilizacións

O mércores, 26 de marzo, miles de traballadores de toda Galiza saíron á rúa, durante 15 minutos, nun paro convocado polos sindicatos para repudiar o ataque contra o Irak. Ao mesmo tem-
po, os estudantes saían á rúa nunha manifestación que denunciaba os bombardeos e os asedios ás cidades iraquís. Na imaxe, traballadores de Caixanova, en Vigo, secundando o paro. 
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‘O actual presidente
dos Estados Unidos,

George W. Bush
foi alto executivo

da Arbusto
Energy/Bush
Exploration”



A.N.T.
O vicepresidente do goberno cen-
tral, Mariano Raxoi, defendeu en
liñas xerais a actuación policial
nas manifestacións a prol da paz
que se viviron en Madrid entre o
20 e o 23 de marzo pero recoñe-
ceu que nalgún caso específico
puido haber “erros”, en alusión á
difundida imaxe na que unha mo-

za é brutalmente agredida (dispo-
ñíbel en www.nodo50.org/pare-
moslaguerra/images).

Pola súa parte, o ministro do
Interior, Ángel Acebes, anunciou
que haberá unha investigación ruti-
neira para dilucidar se houbo abu-
so por parte do axente. Á parte di-
so, Acebes criticou os grupos vio-
lentos que o pasado mércores, 26

de marzo, saquearon unha tenda de
El Corte Inglésen Barcelona.

O secretario xeral do PP, Ja-
vier Arenas, acusou o PSOE e a
IU de estenderen por todo o esta-
do a presión violenta contra as
sedes e cargos do seu partido.
“Estase a producir un aumento
da kale borroka en todas as cida-
des españolas”, explicou.♦
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A principios do ano 1991 ten lugar unha
das accións humanitarias sobre o pobo
iraquí: 109.876 misións de bombardeo
(¡unha cada 30 segundos!) arrasan de xei-
to premeditado a infraestrutura e os me-
dios de produción do país.

Moitos dos proxectís de artillería, bom-
bas lanzadas desde avións e mísiles estaban
recubertos co chamado uranio empobrecido
(UE) que é un refugallo radioactivo obtido
nas centrais nucleares fundamentalmente
de uso militar. Segundo datos oficiais os
EE.UU. teñen na actualidade máis de
500.000 toneladas de UE e, dada a súa ra-
dioactividade, o método de almacenaxe é
carísimo. Pero o seu uso nas armas nuclea-
res (como veremos de seguido) está a resol-
ver o problema. Aínda máis, o Departa-
mento de Defensa e Enerxía tomou a deci-
sión de dalo de balde á industria armamen-
tística aforrándose así o custe de almacena-
xe. Os estudios feitos por Word Information
Service on Energy (WISE), U.S. Environ-
mental Policy Institute (USAEPI), Targets
(xornal holandés), Washington Post, docu-
mentos militares e do Congreso dos
EE.UU.,... demostran que son máis de 60
países (aínda que moitos deles o negan co-
mo o caso do Estado español) os que mer-
can ou fabrican armamento con UE. Entre
eles: EE.UU., Reino Unido, Francia, Israel,
Arabia Saudita, Turquía, Kuwait, Italia, Xa-
pón, Rusia, Colombia, Porto Rico, Paquis-
tán, Canadá, Alemaña, Portugal, España...

■ URANIO EMPOBRECIDO . A industria
militar emprega uranio empobrecido para re-
cubrir proxectís, bombas e mísiles debido a
dúas características deste material. Ten unha
densidade moi grande: 18,7 g/cm3 o que sig-
nifica que cada centímetro cúbico ten unha
masa de 18,7 gramos. Polo tanto, posúe gran
capacidade de penetración en estruturas blin-
dadas, bunkers, formigóns... Un exemplo: un
proxectil con UE é capaz de destruír un ca-
rro de combate a 3 Km de distancia.

É un material pirofórico inflamándose

cando o proxectil recuberto de UE chega a
un obxectivo (carro de combate, búnker,
edificio...). Vexamos isto polo miúdo: un
proxectil con UE impacta, por exemplo, coa
blindaxe dun carro de combate; comeza a
arder transformándose o UE en óxido de
uranio na forma de micropartículas (da orde
dunha milésima de milímetro). O proxectil
atravesa a blindaxe dei-
xando un buraco con
bordes moi definidos
deixando ao redor do
mesmo un depósito de
óxido de uranio. Estou-
pa no interior do carro
producíndose unha
choiva de uranio fundi-
do a altísima tempera-
tura. A forma do bura-
co é moi particular
dando a impresión de
que o proxectil pene-
trou de dentro cara a a
fora do carro de combate. Todo o anterior é
moi importante para poder comprobar se os
proxectís usados levan uranio empobrecido.

As micropartículas radioactivas (da
orde dunha milésima de milímetro) pasan
ao aire, terra e auga dando lugar a conta-
minación química e, o que é máis grave, a
contaminación radioactiva do meio am-
biente, sendo cada vez máis as zonas do
planeta contaminadas: No Iraq, antes do
fatídico 20 de marzo do 2003, había máis
de 400 toneladas. En Kosovo hai 10 tone-
ladas a causa da intervención da OTAN
no 1999. En Bosnia sobre 4 toneladas. En
Serbia preto dunha tonelada. O exercito
israelí recoñece oficialmente en xaneiro
do 2001 que leva usando armamento con
UE desde hai moitos anos (intervencións
militares en Exipto, Líbano e Palestina).
Tamén o hai en Somalia (intervención mi-
litar dos EE.UU. no 1993). No Afganistán
o número de toneladas de UE é moi supe-
rior á dos países xa mencionados.

Temos que engadir a contaminación nos

campos de adestramento militar: illa de
Okinawa, Francia, Canadá, Alemaña, Porto
Rico, Corea do Sur, EE.UU,... Pensemos,
por exemplo, que Vieques, illa de Porto Ri-
co (pais en poder dos EE.UU. desde 1898)
xa é coñecida como a “illa do cancro”. Ade-
mais hai que considerar a contaminación
producida polas fábricas deste tipo de ar-

mamento: Oak Ridge,
no estado de Tennes-
see, Paducah en Ken-
tucky...

Ao ser aspiradas ou
inxeridas nos alimentos
e bebidas, as micropar-
ticulas poden provocar
gravísimas consecuen-
cias á saúde das perso-
as expostas: cancros
(moitos deles leuce-
mias), inmunodeficien-
cias, nutacións xenéti-
cas, malformacións nos

fetos... e dadas as características deste refu-
gallo radioactivo seguirán actuando durante
centos e centos de anos. Un pediatra de Ba-
sora comentaba con voz arrepiante: “o nú-
mero de leucemias nos nenos e nenas iraquís
aumentou nos últimos 12 anos un 1200%
(...) O número de nacementos con malfor-
macións duplicouse (...) nacen nenos e nenas
sen ollos, sen cerebro (...) Calquera os pode
ver visitando os hospitais ¿Como na prensa
e na TV dos vosos países non sae toda esta
barbarie? Isto é un crime contra toda a hu-
manidade. ¡Xa imos entendendo o que son
as chamadas accións humanitarias!

■ FEBREIRO DE 2003. Nun dos barrios
populares de Bagdad chamado al-Almiri-
ya podemos visitar un refuxio que foi al-
canzado na noite do 13 de febreiro do ano
1991 por dous mísiles da acción humani-
taria. Non é un refuxio feito con barro e
cascallos. Non. É un refuxio construído
por unha empresa filandesa especializada
en tales obras. Cada noite familias de ira-

quís e tamén sirios e xordanos entraban no
refuxio fuxindo do bombardeo humanita-
rio e tamén, no frío inverno da guerra,
buscando calor, luz e auga potábel.

Na noite do 13 de febreiro do 1991 un
primeiro proxectil de tipo perforante pene-
tra polo único punto vulnerábel do refuxio:
o seu sistema de ventilación, cuxa posición
exacta foi subministrada á aviación ianqui
pola empresa construtora. Uns minutos
despois un segundo proxectil penetra polo
burato deixado polo primeiro, producindo
nun segundo unha temperatura próxima
aos 4000 graos. Das 403 persoas (delas
142 nenos e nenas menores de 10 anos) só
quedaran as súas pegadas nas paredes.

Ao entrar no refuxio o que máis impre-
siona é ver as pegadas das mans de varios
rapaces gravadas nas paredes. Unha miste-
riosa e brutal forza obriga aos visitantes a
saír ao exterior e vomitar ata a bile. Polo ce-
rebro desfilan as imaxes dos responsábeis
de tanto horror. A mente queda uns minutos
totalmente en branco. O cerebro comeza a
funcionar como un tocadiscos escoitándose
“Campanades a morts” de Lluís Llach:

Assasins de raous i de vides
Que mai no tinguen repós en cap dels

vostres dies
I que en la mort us persegueixin les

nostres memóries
(Asasinos de razóns e de vidas/ que

nunca teñades repouso ao longo dos vosos
días/ e que na morte vos persigan as nosas
memorias)

Os visitantes observan un neno, os ollos
dun neno; os ollos arábes, que son os máis
belos do mundo. A súa mirada é aterradora.
¡Sabe moi ben o que vai pasar! Os visitan-
tes nunca a esqueceran. Xunto ao neno un-
ha muller (¿a súa nai?) cos ollos árabes, que
son os máis belos do mundo. A súa mirada
é de dignidade. Ten un Kalashnikov no co-
lo, collido fortemente coas mans. Para de-
fender o seu fillo. A todos os fillos do Iraq.
A todos os fillos do mundo. A todos os po-
bos da Terra. Con dignidade.♦

Bombardeos humanitarios con uranio
CARLOS VARELA TOBÍO

‘A principios do ano
1991 ten lugar unha das

accións humanitarias
sobre o pobo iraquí:
109.876 misións de

bombardeo”

Raxoi admite que puido haber ‘erros’
na represión policial

A.N.T.
O cardeal e presidente da
Conferencia Episcopal espa-
ñola, Antonio Rouco Varela,
precisou que é posíbel pero
pouco factíbel que o Papa ex-
comulgue a José María Az-
nar, por ser católico e non
aceptar o designio da igrexa.
Rouco, ponte entre o PP e o
Vaticano, quixo ser contem-
porizador e pediu unha guerra
curta e sen demasiadas bai-
xas. Entretanto, Xoán Paulo
II volveu esixir o fin da con-
tenda para evitar que aumen-
ten as vítimas civís.

Noutra orde de cousas,
tres concelleiros dos cinco
que o PP ten no concello se-
villano de Morón –onde se
ubica unha das bases de uso
conxunto hispano-estadouni-
dense– anunciaron a súa mar-
cha do partido por considerar
un erro o apoio á guerra. Feli-
pe López Rincón, Andrés
Martín e Manuel López Zam-
brana deixarán de militar nas

filas dereitistas, ao igual que
fixo o ex ministro de Traballo
e tamén sevillano Manuel Pi-
mentel. En Montmeló (Cata-
lunya), demitiu do seu cargo
como concelleiro Francisco
Mariscal, que admitiu que se-
guirá militando no PP.♦

Rouco non descarta
a excomuñón de Aznar

Antonio Rouco Varela, cardeal e presi-
dente da Conferencia Episcopal española.



No triste mapa da Humanidade estanse a
librar hoxe dúas grandes guerras. Unha
delas, en Iraq, a que nos chega a diario
desde os televisores, escupindo o horror
en doses ben calculadas, evitando ofre-
cernos a imaxe das vítimas e convertindo
en espectáculo hollywoodiense a realida-
de tráxica da barbarie. A outra guerra é a
da opinión pública que se ergue en toda
Europa e en todo o mundo, como nunca
antes sucedera, contra o discurso belicis-
ta e asasino de Bush. O imperialismo ten
todos os medios necesarios para masa-
crar un pobo indefenso como o iraquí,
castigado ademais por moitos anos de
embargo e miseria estremas, e pretende
tamén que ao remate aplaudamos o ho-
rror como se dun videoxogo virtual se
tratase, sen marcharnos as mans co san-
gue inocente dos asasiñados.

O imperialismo ten moitas esperanzas
tamén nesta segunda guerra, a guerra das
mentiras, pero esta vaina perder. Dicían,
algúns politólogos de sona, que xa chegá-
ramos a un estadio en que aos Estados
Unidos lles llegaba cun imperialismo sua-
ve, só de carácter cultural e de control das
industrias de ocio e dos medios de comu-
nicación, un xeito de imperialismo amá-
bel, consentido, a través do cine, a música,
as modas e as televisións. Así manterían a
súa hexemonía e prepotencia no mundo,
sen maiores conflitos. Pero non, equivocá-
ronse os politólogos. O imperialismo pre-
cisa unha vez máis volver á Barbarie máis
absoluta, non hai unha cara amábel para o
militarismo desaforado de Bush, Franks,
Rumsfeld e a tremenda Condoleeza Ricce
e todos os seus submisos e servís telonei-
ros. Necesitan probar as súas armas de úl-
tima xeración e mandar nos seus soldadi-
ños educados na Televisión de heroes de
deseño, para que non se aburran. 

E para xustificar os seus crimes aco-
den á maior concentración de mentiras
nunca vista: todo o mundo sabe que ata
agora Sadam Hussein nada tiña que ver
con Ben Laden, moi pola contra eran
enemigos políticos, enfrontados nas súas
estratexias. E as supostas armas de des-
trución masiva, ¿u-las están que non se
ven? ¿Se Iraq tivese medios tan terrorífi-
cos como se anunciaban non as estaría
usando xa en defensa desesperada ante
os bombardeos?

Todos debemos estar contra os tira-
nos, pero a suposta tiranofobia USA é
moi sospeitosa: os Estados Unidos só
ven ós tiranos cando eles queren, men-
tres ignoran os centos de tiranos que eles
mesmos formaron, armaron e potencia-
ron como aliados da súa política. En Iraq
contra Irán e no Afganistán dos talibáns.
Ata que deixan de ser útiles. 

Non son esas as causas desta guerra e
isto é xa un clamor en todo o mundo: as
causas son moito máis sinxelas e hai que
mirar cara os eternos intereses económicos
do petróleo que denuncian a consigna
“Non máis sangue por petróleo”, e o dese-
xo dun control colonial absoluto desa área
xeográfica. Bush quere completar a súa
colección de bandeiriñas e bases militares
por todo o Planeta: ocupa Europa e toda
América e o Pacífico e agora Afganistán,
non lle ía faltar o Oriente Próximo... 

Estamos ante unha nova mostra de
Imperialismo puro e duro, imperialismo
anacrónico e asasino, un acto que preten-
de legalizar o terrorismo internacional,
sempre que sexa de patente norteameri-
cana, e para iso, se é preciso, botar ao cu-
bo do lixo toda a historia da legalidade

internacional e os seus elementos máis
representativos, desde as Nacións Uni-
das ata a Unión Europea, se esas institu-
cións non se poñen de xionllos ante as
súas compulsivas bafaradas de terror. 

A situación é tan absurda que se in-
ventan as palabras máis falsas para lexiti-
mar o inxustificábel: Operación Liberda-
de, guerra humanitaria, bombas inteli-
xentes... conceptos estúpidos que violan
as regras elementais da linguaxe e que
nos farían escachar de risa se todo iso non
provocase regueiros
de sangue inocente.

■ LUGAR NA HIS -
TORIA . Bush xa pode
estar contento: xa ten
o seu lugar na Histo-
ria, un posto destaca-
do ao carón da histo-
ria do escravismo e
da conquista colonial
e o exterminio dos
pobos indíxenas, ao
carón do militarismo
imperialista do sécu-
lo XIX e a explota-
ción infantil e feminina nas fábricas no
mesmo tempo, á beira da imensa traxe-
dia do Holocausto e do xenocidio de áre-
as imensas de África e do mundo a través
da SIDA, das fames catastróficas e das
guerras mercenarias. O presuposto de
Defensa norteamericana deste ano supe-
ra os 600.000 millóns de dólares, un or-
zamento que sería poderoso e valioso pa-
ra combatir o subdesenvolvemento, a fa-
me, a SIDA e o fanatismo: un destino
axeitado deses fondos multimillonarios
si remataría co terrorismo internacional e
así os norteamericanos poderían pasear
polo mundo fachendosos do seu ronsel
na Historia da Humanidade.

Xa sabemos por qué Bush non quixo
participar entre os fundadores do Tribu-

nal Penal Internacional: pese ás súas li-
mitadas dotes mentais, xa sospeitaba que
el mesmo sería un dos primeiros en sen-
tarse no escano dos acusados por crimes
contra a Humanidade. 

Bush ten o seu lugar na historia, ben
indigno por certo, e ese monicreque do
bigote que nos manda en España non
quería ser menos, quería saír na foto. E
xa vimos como sae na foto, no encontro
das Azores, definindo cunha imaxe a re-
alidade brutal que padecemos: velaí a

Aznar en plan neno
repipí, a man do xefe
na ombreira, mozo
aplicado a aplaudir as
babecadas do seu
amo. Pero o pobriño
de Aznar só ten ga-
rantido un pequeno
oco na historia, qui-
zais unha nota a pé de
páxina cos nomes dos
gobernantes máis ser-
vís ao imperialismo
do século XXI.

■ UNIVERSO DA
PAZ. Fronte a todos eles, nace e medra
cada día con máis forza un exército de
Paz, un universo de millóns de persoas
en todo o mundo que berran “Non no no-
so nome, non co noso silencio”. Nunca
antes tantas voces se ergueran xuntas
nun berro único. E que non nos engañen:
son voces que se escoitan tamén en Lon-
dres (sede da Coalición Parade a Gue-
rra) e nos Estados Unidos, onde estes dí-
as foron detidos milleiros de cidadáns,
vítimas da máis feroz represión contra os
desexos de Paz. Para a bestialidade asa-
siña que hoxe goberna o mundo xentes
como Gandhi, Martín Luther King ou
Bertrand Russell serían hoxe perigosas
mostras dun activismo subversivo. 

E Aznar copia tamén nisto e enche a

rúa de policías para acalar un clamor que
non quere escoitar. Entendémolo: debe
ser moi difícil manter tal sumisión cando
o noso embaixador na ONU, o inefáabel
Inocencio Arias, confesa que as súas fi-
llas acoden ás manifestacións contra a
guerra. ¿Qué lle din aos seus fillos os di-
rixentes do Partido Popular, co alcalde
de Ourense á cabeza, para explicarlles
por qué España está a participar nesta
matanza insensata?

A mocidade debe sentirse orgullosa de
erguer esta bandeira, porque eles son a
mellor esperanza dun outro mundo que
restableza unha mínima orde interna-
cional. En Galiza sabémolo ben porque
ese alento ético naceu aquí hai varios me-
ses, cando a cobiza humana violou a nosa
alma de mar enchendo de merda negra e
viscosa as nosas praias e costas. Xurdiu
entón, de xeito libre, espontáneo, subversi-
vo, un berro de dignidade: o berro de Nun-
ca Máis á incompetencia e á prepotencia
dos poderosos. Un pobo de seu pacífico,
tranquilo, tolerante e aberto ao mundo,
amosou entón a súa máis forte reclama-
ción de dignidade. O poder non é quen de
silenciar ese berro nin co control censorial
absoluto dos medios de comunicación pú-
blicos nin coa ameaza de encher de policí-
as ás escolas para ocultar a verdade. Nada
diso lles vai servir porque toda a xente de
ben, que é a xente con liberdade moral e li-
berdade de conciencia, a maioría da xente,
está unida a reclamar as arelas de paz e
dignidade. Esa é a verdadeira “xente de-
cente” deste país, que diría un exministro
de Franco. Tena diante súa, señor Fraga, e
vaise convertir nunha estatua de pedra sen
entender por qué non lle agradecen os ser-
vizos prestados e por qué só berran Demi-
sión. Tamén por ser cómplice dunha gue-
rra asasiña e estúpida na que nos meten
contra a nosa propia vontade. Debímolo
ter presente xa cando o esperpento surrea-
lista e buñuelesco da cabra de O Pirixel:
iso é o que algúns entenden por patriotis-
mo, ese escarnio que agora devén nun
comportamento indecente e criminal. 

■ A ARMA DOS VOTOS. Temos unha
arma moi poderosa contra ese Eixo do
Mal que bombardea o Planeta: ningún
voto máis para Aznar, nin para Bush, nin
para Blair. Que paguen co voto democrá-
tico os seus crimes e se escondan nos to-
bos máis noxentos da Historia. Temos o
voto e a memoria. Negarémonos a es-
quecer tanta ignominia. Lembrarémos-
lles o sangue que eles xustifican e o cha-
papote nauseabundo co que nos enchou-
paron: as urnas deben cheirar mal, a cha-
papote e a sangue inocente. Desa memo-
ria, desa vontade, debe xurdir un mundo
mellor, máis xusto e incompatíbel co be-
licismo militarista e co poder das gran-
des multinacionais e dos cincocentos po-
derosos da lista Forbes que agrupan eles
sós 225 billóns de dólares. Ese mundo
non pode subsistir. Ese mundo lévanos á
barbarie e á destrución total. E só nós, os
cidadáns libres, coas mans limpas de
sangue, desde a Paz, desde a Dignidade,
podemos parar a desfeita definitiva, a fin
que conduce de xeito irremediable a des-
trucción do planeta.

Contra a guerra, pola Dignidade,
Nunca Máis á Guerra.♦

Texto lido o sábado 22 marzo 2003,
na Praza Maior de Ourense,

ao remate dunha masiva manifestación contra
a guerra de Bush e Aznar.
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Dúas guerras no noso mundo
MARCOS VALCÁRCEL

‘Que paguen
co voto democrático

os seus crimes e
se escondan nos tobos

máis noxentos
da Historia”

PAULO ALFAIA HERBELLO



As cifras sostéñense, máis alá
das que fornecen os organizado-
res ou a policía. O xornalista
apenas pode  contar porque as
mobilizacións se suceden. Desde
o primeiro día de bombardeo co-
mezaron as concentracións de
protesta, ás 12 e ás 20 horas, nas
portas dos concellos de todo o
país. Non só foron as grandes ca-
pitais, tamén en moitos concellos
de menor entidade. Ao tempo co-
mezaron as convocatorias infor-

mais: encadeamentos como o
dos xulgados de Vigo, velorios
ás 12 da noite na mesma cidade
ás portas do Museo de Arte Con-
temporáneo, acampadas como
en Lugo, simulacros de bombar-
deamento como o sucedido en
Compostela o venres 21, despois
dunha manifestación de estudan-
tes ou audición dos sons da gue-
rra como o que se ouviu en Pon-
tevedra antes da lectura do mani-
festo final a noitiña do 22 de

marzo. Así todos os días.
Chama a atención a diversida-

de xeneracional dos mobilizados.
Desde miniños que veñen cos
seus pais, pero coa conciencia
aprendida na escola de que hai
que defender a paz, a xente maior,
que sabe de moi primeira man o
que son os horrores da guerra. Pe-
ro tamén foron singulares as ma-
nifestacións de cristiáns organiza-
dos en Compostela e tamén en
Vigo. Neste caso  foron convoca-
dos polo propio bispo da diócese,
Xosé Diéguez Reboredo. Eran
seiscentos que se concentraron na
praza do concello vigués xunto
aos convocados pola Coordena-
dora Galega pola Paz, e que ao

marchar cara á igrexa da Soedade
cos seus círios acesos dicíanse,
“nós imos por outro lado, pero to-
dos estamos polo mesmo”.

Emocionante foi tamén o se-
guimento en moitos centros de
traballo do país do paro sindical
de quince minutos, enchendo as
cidades dun berro unánime de
“Non á guerra”. 

Críticas ao PP

Os incidentes coa policía foron
menores. Mesmo en situacións de
tensión non se chegaron a produ-
cir incidentes graves: unha tirapu-
xa na Praza Maior de Ourense e
unha carga cando un cento de per-

soas foi a un acto conxunto de
Cascos e Fraga na mesma cidade,
son quizais o máis salientábel.

Na Coruña a sede electoral
dos populares foi pintadas de arri-
ba abaixo, e cando se pasa por
diante dos locais do PP arrecian
os gritos. En Vigo, o pasado día
21, duascentas persoas encheron
o adro do hotel NH, no que pre-
sentaba a súa candidatura Corina
Porro. Non se chegou ao salón
onde parolaba, pero o escándalo
durou case unha hora: “Ilegalizar
o Partido Popular”, “Asesinos” e
“Non á guerra, Nunca Máis”, fo-
ron as consignas máis ouvidas alí,
e parece que van seguir ouvíndo-
se durante moitas semanas.♦
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Paros, manifestacións, peches, velorios e procesións en todas as cidades

Mobilización constante contra a guerra
X.C.

Desde que o 19 de marzo comezou a invasión do Iraq púxose en
marcha o proceso de mobilizacións. Atá o 15 de marzo queríase
evitar que comezase o ataque, agora o Non a guerrareclama di-
misións do goberno Aznar e berra unánime para deter a masacre.

Nenos e maiores na mobilización contra a guerra de Pontevedra. Abaixo, acampada contra a guerra en Lugo e paro no Banco de Santander en Vigo.
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Xa comezou a temida guerra. Malia as
oracións dos crentes, sumadas aos be-
rros e pacíficas mobilizacións de mi-

llóns de homes e mulleres por todo o mundo
contra a guerra e a favor da paz, xa van non
sabemos cantos mortos. En reali-
dade, nunca saberemos a cifra re-
al; os políticos e os medios de co-
municación que controlan os po-
líticos mentirannos sistematica-
mente aos pacíficos cidadáns de a
pé. Cando escoitei estes días a ci-
fra que a TVE daba das vítimas
da última guerra do Golfo, non
sabía se rir ou chorar de rabia...
fixeron as contas ao revés de co-
mo fixeran cos pacíficos mani-
festantes contra a guerra e contra
a vergoñenta actuación do gober-
no na catástrofe do Prestige. 

O papa Xoán Paulo II dixo
que os gobernantes que promo-
veron esta guerra insensata (¡pre-
ventiva!), tan inxustificábel como
todas (ou posibelmente máis,
porque nin sequera teñen o argu-
mento da “defensa propia”), de-
berían responder do seu gravísimo pecado
“ante Deus e ante a historia”. Deberá respon-
der ante Deus Georges Bush, que conta co
apoio blasfemo dos seus correlixionarios fun-
damentalistas da Igrexa Baptista (“Facer unha
guerra xusta é un acto de amor ao próximo”,
chegou a dicir un coñecido líder desa igrexa).
Pero tamén José María Aznar e Tony Blair,
que se din católicos; ou sexa, da Igrexa que
preside o Papa, e da que se dicían submisos
fregueses ata hai ben pouco. Os conservado-
res españois que votan PP supoño que se ve-
rán ante un grave dilema: ou co seu presiden-
te ou co Papa. Desde logo, un dilema non me-
nos grave que ante o que pretendían poñer aos
progresistas para poder votar os partidos de
esquerda por pedir unha lei regularizadora do
aborto. Agora non se trata de impedir vidas
humanas en xermolo, senón, do que é máis
grave, asasinar vidas de seres humanos, ne-
nos, mozos e adultos. 

Non é de estrañar que entre as propostas
que nos chegaron a algúns pola Internet esti-
vera a de pedir a excomuñón de Aznar e o
seu goberno de presuntos católicos. “Non
comprendo cómo o Papa non excomungou

de inmediato a Aznar –dicía al-
guén– por ir tan descaradamente
contra o quinto mandamento. Pí-
dolle que o faga”. Certamente,
creo que serviría tan pouco co-
mo outras presuntas pauliñas;
pero quizais a xerarquía debería
razoar coa mesma consecuencia. 

Particularmente, os confrades
de Federico Trillo, nesta ocasión
xa “Ministro da Guerra”, debían
negarlle o lugar reservado na pro-
cesión da Semana Santa de Car-
taxena, levando un dos pasos.
Con eles, todos deberiamos con-
verter esta Semana Santa nunha
semana de clara oposición á gue-
rra, na que de novo serán asasina-
dos inocentes, como ocorreu na-
quela primeira; uns asasinatos in-
morais, é o mesmo –en canto a
inmoralidade– que sexan seis,

que seis mil ou un millón.. 
Pero aínda hai máis posíbeis propostas.

Un amigo evanxelista, avergoñado de que Ge-
orge Bush se confese cristián-evanxelista e de
que seu pai, que meteu aos EE UU na anterior
guerra contra Iraq, sexa o presidente dunha
igrexa baptista, veu falar comigo porque esta-
ba convencido de que esta guerra só a pode
parar o Papa, indo el en persoa á capital de
Iraq. Non era o único en pensalo, a máis dun
se nos ocorreu que a viaxe do Papa a Iraq e a
súa presencia en Bagdad, sería a única garan-
tía contra a masacre causada polos bombarde-
os. Hai uns anos, o Vaticano barallou a posibi-
lidade desta viaxe, que non chegou a realizar-
se; hoxe, a pesar da saúde precaria do Papa,
podería ser a ocasión dunha das súas viaxes
máis xustificadas. Desde logo, a moitos paré-
cenos bastante máis xustificada que volver a
Madrid en loor de multitudes, como vai facer
dentro dun par de meses.♦
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O pesadelo de
Llamazares. Soñaba o
dirixente de IU que se
dirixía a un grupo de
traballadores iraquís
nunha fábrica. Dicíalles:
“¿Que máis dá que vos
explote un empresario
iraquí que un
norteamericano? Un
patrón é sempre un
patrón”. De pronto
empeza a recibir unha
choiva de dátiles.
Llamazares esperta a
suar e pensa: Caramba,
este argumento en Vigo
e Ferrol aínda coaba.

Nos novos anuncios
do PP afírmase que o
AVE chegará a Vigo en
tres horas. Como diría
Felipe González, o PP
“falta á verdade”.
Porque, primeiro, o AVE
non vai a Vigo, senón a
Santiago, segundo
levaralle máis de tres
horas incluso a
Santiago, e terceiro,
para chegar a Vigo
haberá que coller logo
un cercanías ou o
Castromil.

A verdade é que os
do PP non están a ter
sorte coas campañas de
propaganda. Aos tres
días de sacar a de
“Menos impostos, máis
seguridade”, chégalles
o Prestige. Rearmados
de valor, vólvena
desempoeirar pasados
dous meses prudenciais
e, entón, date: a
guerra. E outra volta a
campaña ao caixón. As
axencias queren cobrar
igual, os espacios
reservados sen usar, os
cartos investidos que se
perden. Xa están a
pensar nun gafe.

Fraga dixo que os
carteis do “non á
guerra” nos colexios
“violan a consciencia
dos nenos”. Pero, por
deus, ¿que quere este
home? ¿Que poñan
carteis de “si á
guerra”?

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Dar contas ante Deus e
ante a historia 

VITORINO PÉREZ PRIETO

Propostas de excomungar a Aznar ou que o Pa-
pa vaia a Bagdad para deter a guerra circulan
de boca en boca. A moitos parécennos posíbeis. 

‘Parécenos
bastante máis
xustificado

que o Papa vaia
a Bagdad que

volver a Madrid
como vai facer

dentro dun
par de meses”

Cartas

Nunca Máis en Noia

Lin con estupor a información,
aparecida no nº 1.074 (20-26 de
marzo do 2003) do voso periódi-
co, sobre a protesta da Platafor-
ma Nunca Mais de Noia nun ac-
to electoral do PP. Estiven pre-
sente na protesta e non logro re-
coñecer na vosa nota apenas na-
da do acto no que participei.

Dito acto foi claramente
convocado pola Plataforma
Nunca Mais (non polo alcalde
de Noia); en ningún caso rema-
tou ás oito e dez (porque, pese a
que estaba anunciada a presen-
za de Fraga para esa hora, a súa
chegada sofreu un considerábel
retraso e ás oito e dez o presi-
dente da Xunta aínda non se
presentara nesta vila); membros
do BNG e da Plataforma per-
maneceron até o momento en

que concluíu a concentración,
non abandonaron esta despois
de que se marchara Fraga. De
feito, a carón do alcalde de
Noia e dalgún concelleiro do
PSOE, achábanse tamén ediles
do BNG de Noia e da comarca,
ningún dos cales participou, co-
mo nos queren facer crer al-
gúns, en “algarada” de ningun-
ha clase, nen aporreou en nin-
gún momento a porta do local
no que se celebraba o acto. 

“Houbo insultos pero non
lesionados” remata decindo a
vosa información, aserto este
outravolta inexacto: houbo le-
sionados, todos da banda dos
que nos manifestábamos. Al-
gún, ferido pola policía munici-
pal alí presente e outros patale-
ados e cuspidos polos militan-
tes ou simpatizantes do PP asis-
tentes ao mítin.♦

ANA GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Manipulando
a guerra
Dende o meu escepticismo ter-
minal ao que cheguei cos anos e
cos desenganos, estou como
moitos cidadáns a padecer –ago-
ra que xa é un maior– un sufri-
mento non moi fácil de explicar.

Logo de ter pasado de neno a
fogueira do 36; logo de ollar a II
Guerra Mundial; logo de tantas e
tantas grandes e pequenas guerras
todas inútiles, non somentes me do-
en, o que máis claro está, os mortos,
os feridos, os exiliados..., dóeme ta-
mén cando vexo a televisión, escoi-
to a radio o leo determinados xor-
nais, como se manipula dacordo
cos intereses políticos ou empresa-
riais. Se a guerra é unha moi gran-
de desgracia onde ninguén gaña, xa
chega ben para que uns señores
dende os seus postos de mando en

consellos de administracións nos
fagan comungar con rodas de mui-
ño e nos tomen por parvos.

Se dous aviadores británicos
caen ao río Tigris, cáseque dá a ri-
sa se non fose pola traxedia que
estamos a vivir, o ollar como ca-
tro fusileiros disparan ás augas do
río sin ton nin son. ¡E esta noticia
ocupa nalgunhas TV minutos e
máis minutos...! ¿Como se pode
andar a buscar a dous soldados
que supostamente caen ao río, pe-
gando tiros á auga? ¿Como se lle
poden adicar minutos longos a
seis desgraciados mercenarios
ianquis para ensinalos como “tro-
feo”, cando logo se lles dá un
flash de segundos a milleiros de
presos iraquies ás mans das tro-
pas de EE UU e de Gran Bretaña?

Non me interesan nin Sadam
nin Bush. Interésame máis as fa-
mélicas lexións de nenos en Áfri-
ca, en Asia, en América..., e que

Ese voto,
por favor

XESÚSREDONDO ABUÍN

Non tiña motivos para terlle esti-
ma. E non lla tiña. Si os tiña
para terlle tirria. E si lla tiña. E

ben pensado, tiña máis razón que un
santo a terlle tirria e a non terlle esti-
ma. Eu quería ser libre para asentir ou
disentir conforme o meu libre albe-
drío. El tiña a manía obsesiva de dicir
“la calle es mía”. E non transixía, in-
transixía, mesmo a tiro limpo, a cres-
pón tendido: “duro y a la cabeza”,
adoitaba dicir. Non se cortaba nin
chisco. Era así de expeditivo. Así de
servil. Así de caín. Verdadeiramente
non tiña motivos para terlle estima. Si
os tiña para terlle tirria. 

Ben sei que non está ben a simple
vista. Pero daquela nada era simple. Era
o que era. Sei o que digo. Acordábame
do camarada Celso da Camocha (guin-
dárono dado por morto por un barranco,
gracias ás leiteiras que o escoitaron de
madrugada rebulir e o rescataron de en-
tre as silvas) e non podía terlle estima.
E non lla tiña. 

Acordábame da camarada Tina Pé-
rez (que se lles foi a man nos voltios
con ela na comisaría e non volveu en si)
e tiña que terlle tirria. E tíñalla. El tiña
fe cega na razón da forza. Eu tiña a fe
do carboeiro na forza da razón. Pero era
a súa a que ía a misa. Non a miña. A mi-
ña ía a onde ía: catro anos en busca e
captura; un ano secuestrado, sen seque-
ra instrucción de causa; oito anos de
presidio en presidio e un tiro entre a fe-
moral e o fémur, case homicida, para
máis INRI.

Direino unha vez máis aínda: non ti-
ña motivos para terlle estima, e non lla
tiña, e si os tiña para terlle tirria, e tíña-
lla. Así como tamén digo que chove so-
bre mollado o breu do Prestige. El non
foi quen o cuspiu, pero vestiu a canana,
colleu a escopeta e abandonou á súa
sorte o verdor cinguido de Galicia. Co-
mo era festivo.

Ese voto, por favor. “¿Hai que ir
morrendo, Manolo, hai que ir morren-
do?” Discrepo. Que o boten os votos.
Xa a súa feitura interna se encargará
do resto.♦



ODirector Xeral de Centros e Ordena-
ción Educativa, D. Alberto González
Armesto, acaba de remitir aos centros

educativos de Galicia instrucións para que se
eliminen dos taboleiros publicidade e propa-
ganda ao redor dos dous temas que veñen cen-
trando a actualidade do noso país nos últimos
meses: a catástrofe ecolóxica do Prestige e a
guerra contra o pobo de Iraq ditaminada polos
EE UU, Reino Unido e España. Igualmente,
prohíbe realizar calquera referendo  sobre
cuestións alleas ao ámbito educativo.

Na Programación didáctica de referencia,
emitida pola propia Consellería de Educación,
sinálase como obxectivo xeral para a área de
lingua o “desenvolvemento do pensamento
crítico do individuo” e nos obxectivos xerais
para 4º da ESO aconséllase a análise de textos
orais e escritos procedentes dos distintos me-
dios de comunicación e resáltase a importan-
cia de “centra-la atención no comentario de
textos próximos aos intereses do alumnado e
ligados a algún tema de actualidade”. Se imos
aos contidos transversais propón  “fomentar o
apego á terra e o respecto polo medio ambien-
te”  ou “adquirir un concepto de paz na di-
mensión de ausencia de violencia...”. Entre as
estratexias para conseguir estes obxectivos es-
tá a “creación ocasional de situacións de
aprendizaxe (xornadas, campañas...)”.

Eu, profesor de ensino secundario no
CPI Vicente Otero Valcárcel de Carral, con-
sidero que faltaría ao meu deber como pro-
fesor se non favorecese no meu alumnado
actitudes que fomenten o respecto e o coida-
do do medio en que viven, medio galego no
plano máis particular e o noso planeta a ni-
vel xeral. E considero que o o desastre do
Prestige e o inicio dunha agresión armada en
Iraq atentan contra Galicia e contra o plane-
ta e o meu alumnado ten o dereito a estar in-
formado sobre as causas e os responsábeis
destes atentados (e a miña responsabilidade
como profesor é facilitarlle diferentes mate-
riais con distintas visións dos temas trata-
dos). O alumnado ten diferentes visións dos
temas porque ten profesores de distintas op-
cións ideolóxicas, porque pode contrastar
coa visión que lle dan na súa familia, porque
ten a posibilidade de consultar diferentes
medios de comunicación, e despois pode
elaborar a súa propia opinión. 

No meu centro participamos na saída á
cadea humana na Costa da Morte, aprobada
por unanimidade polo Consello Escolar
(con autorización expresa dos pais e pago

da excursión a cargo do alumnado); cele-
bramos un referendo sobre a guerra no que
cadaquén puido votar o que quixo ou abs-

terse; hai murais expostos elaborados polo
alumnado e outros vidos de asociacións
alleas ao centro (como hai en todos os te-
mas). En ningún caso houbo queixas do
profesorado, e coido que non todos temos a
mesma visión dos temas; a dirección non
recibiu ningunha queixa dos pais nin do
alumnado. Por certo, o pasado ano dedica-
mos tempo a analizar os atentados contra as
Torres de Nova Iork e a ninguén lle preocu-
pou nin o que se expuxo nos centros, nin
que murais había, nin se houbo referendos,
campañas, etc.

Cando decidín ser profesor, en min in-
fluíron moitos profesores que tiven ao lon-
go da miña vida escolar. É curioso, pero
lembro un que só me impartiu unha hora de
clase porque lle tocou facer unha garda na
miña aula cando eu ía en 6º de EXB. Era o
director do meu centro e para pasarmos a
hora levou un xornal á clase, non lembro se
era La Voz ou El País; recordo que nos fa-
lou da importancia de estarmos informa-
dos, de saber como ordenaban os xornais as
noticias, de cómo se lían os xornais, etc.
Ese profesor, antigo director do colexio Al-
borada, era D. Alberto González Armesto,
o asinante da censura.♦

ANXO GÓMEZ SÁNCHEZ é profesor
de Lingua Galega no CPI

Vicente Otero Valcárcel,Carral.  
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Os do PP non queren
que os cativos acudan a
manifas, pero si que
vaian a misa.

Di o candidato
socialista, Ventura Pérez
Mariño, que el
converterá o concello
nun consello de
administración que trate
os cidadáns como
accionistas. Mal asunto
porque, como cidadáns,
todos valen un voto,
pero como accionistas,
os máis ricos teñen o
paquete maioritario.

Non é tan raro que os
norteamericanos non
queiran que os seus
prisioneiros saian na
televisión, mentres que
os iraquís detidos saen
todos os días nas
cadeas americanas.
Para eles hai unha razón
de fondo: quen non ten
pasaporte de iu-es-ei non
é unha persoa.

Non todo vai ser
televisión estes días. Os
que poidan vaian ao
cine, a ver O
americano impasíbel
que, ademais de estar
protagonizada polo
sempre magnífico
Michael Caine, ensina
moito sobre a atitude
dos norteamericanos no
mundo. Ben feita e
oportunísima.

Certo que a primeira
vítima da guerra é a
verdade. Pero tamén se
descobren algunhas
mentiras. O mando
militar británico vén de
afirmar que eles, gracias
ao Ulster, teñen
experiencia na loita
contra a guerrilla urbana.
¿Pero os do IRA non eran
simples terroristas? Agora
vai resultar que o de
Irlanda do norte tamén
era unha guerra e
ademais colonial.

Os famosos palacios
de Saddan chámanse:
Oriente, a Zarzuela,
Aranxuez, A Granxa de
San Ildefonso, Rasca
Fría, o Escorial. ¡Ai!
Non, perdón. Eses son
os do Rei Juan
Carlos.♦

Xosé Lois

A censura no ensino e González Armesto
ANXO GÓMEZ SÁNCHEZ

Fíxenme mestre, entre outras razóns, porque un día veu un profesor de guardia, e en só unha hora en-
sinoume que había que ler os periódicos e facelo en guardia contra a manipulación. Agora é censor.

ANA PILLADO

Correo electrónico: info@anosaterra.com

as grandes potencias estanlle a
enviar armamento aos xefes das
etnias ou os ditadores. ¡Esas son
as guerras que máis me interesan,
e non as que saen televisadas!

Sen que isto último non quei-
ra, dicir que non me doen no fon-
do da miña alma as carnicerías
das bombas “intelixentes” no
Iraq ou do armamento de destru-
ción masiva. Claro que me doen.
¿Non sería mellor empregar os
millóns que custe esta guerra en
alimentar a quen teñen fame e
sede de xustiza? Non nos ollarán
aos nosos ollos, só chorarán...♦

MANUEL REGO NIETO
(OURENSE)

Discriminación
racial
Con esta afirmación pretendo de-
nunciar o acoso que, por parte dos

corpos e forzas de seguridade do
Estado, estamos a sufrir cidadáns,
uns galegos, outros non, cuxo úni-
co defecto é o de pertencer a outra
raza. Son galego, fillo dunha gale-
ga e dun extranxeiro, xamais fun
detido, carezo de antecedentes pe-
nais e o meu aspecto e a miña ves-
timenta son convencionais, como
os de calquera outro da miña idade.
Amiña vida e as miñas raíces están
en Galiza e ruborízame ter que fa-
cer apoloxía da miña nacionalida-
de para frear os abusos da policía.
Casi todos os días sométenme a
identificacións dun xeito moi gro-
sero, preguntando sobre aspectos
da miña vida que nada teñen que
ver coa seguridade. Cando desco-
bren que non son iraquí, sirio, af-
gano... ou súbdito de calquera ou-
tro estado sospeitoso, senón, naci-
do nunha aldea galega (nacido na
mesma cama onde naceron moitos
dos meus antepasados) diminúen

na súa abominábel falta de respec-
to. Eu imaxino ao señor inmigran-
te que, ao abeiro dunha lei de ex-
tranxería xenófoba e restritiva, ve-
ña a traballar a Galiza, pobre. Pero
¿que podemos esperar dunhas for-
zas de seguridade cuxos xefes rete-
ñen cidadáns por levar deterxentes,
ou dun goberno que xustifica o au-
mento da delincuencia cos inmi-
grantes? ¿Non será todo isto sinto-
mático da falta de liberdade na que
vivimos? Recordade como trataba
o tercer Reich aos diferentes.♦

MARCOS JEAN-BAPTISTE Á.
(A CORUÑA)

Cristianos pola paz
Que non señores, que non. Que a
Igrexa non é do PPnin da oposición.
Por moito que teimen todos en me-
ter na urna tan gran cota de “merca-
do”. Os cristiáns non estamos dis-
postos a deixarnos mangonear.

Os cristiáns manifestámonos o
13 de marzo polas rúas de Santiago
baixo o mandamento: “Non mata-
rás (asinado: Deus)”. Esa era a
mensaxen. Non ás 40 guerras, Non
á diaria guerra da fame, Non ao
escándalo da escravitude infantil,
Non ao paro...Amarcha pechábase
con outra pancarta: “Construamos
a paz”. Porque os cristiáns levamos
o anuncio xunto coa denuncia, e
non aceptamos nada menos que a
paz. Non se pode concertar, non hai
pactos, non hai unión á oposición
nin ao goberno, a unión incondicio-
nal é cos pobres da terra. 

Non hai camiños para a paz, a
paz é o camiño, dixo Gandhi. Así
que os cristiáns seguiremos traba-
llando para construíla, desde a
non-violencia, desde o voto en
branco como protesta, desde a so-
lidariedade.♦
MAGDALENA PÉREZ DE VALLEJO

(SANTIAGO DE COMPOSTELA)
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Críticas a
unha reportaxe
de El País
Pascual Serrano analiza no
xornal Resistencias, correspon-
dente a febreiro, a reportaxe
ofrecida recentemente por El
Paíssobre o campo de concen-
tración de Guantánamo. Serra-
no critica que o xornal publica-
se unha información tan extensa
sen ter falado con ningún preso,
nin ninguén do interior do cár-
cere. “O diario elaborouno sub-
misamente coas testemuñas da
capitana Judith Brown , o
subteniente Aaron Combs, o
xeneral Jeoffrey D. Miller e o
capitán Albert Shimkus. O
máis semellante ao acceso aos
detidos por parte dos xornalistas
é o balbordo de voces que se oe
e que se escoitan moitos idio-
mas. Os militares norteameri-
canos son os que nos contan o
seu estado de saúde, o seu hora-
rio, as condicións da prisión e a
súa política de premios e casti-
gos. Non hai testemuña nin dos
presos, nin dos seus familiares,
nin dos seus avogados (non re-
coñecidos polo goberno dos EE
UU) nin das organizacións de
dereitos humáns”. No tocante ás
fotos “as tres publicadas son
fornecidas polo Exército dos
EE UU e dignas dunha empresa
construtora. Nelas non aparece
ningún preso”. Resistencias, un
medio que elaboran xornalistas
que pertenceron anteriormente
as redaccións de El País e El
Mundo, indica, finalmente, que
se trata “dunha publirreportaxe
á medida dos responsábeis de
relacións públicas do Exército
dos EE UU(...). Trátase, sen dú-
bida dunha reportaxe merece-
dora dos fondos económicos
destinados polo Departamento
de Defensa para xornalistas e
medios que colaboren co gober-
no norteamericano”.♦

Os puntos
feblesdo PP
Pablo López escribe en Faro
de Vigo(22 de marzo): “Cando
un ten enemigos, e ao PP só-
branlle, non convén declarar os
puntos febles. Coa sutileza que
o caracteriza, Fraga vén de fa-
celo. Sácano de quicio a carte-
lería de colexios e institutos e a
falta de neutralidade dos profe-
sores, unha inmoralidade que
sitúa no mesmo plano que as

agresións sexuais e os malos
tratos. Curiosa escala de valo-
res, pero xa non está o veterán
político para disimulos. Sobre
todo se, como recoñece, está
fóra de quicio. Quizás un presi-
dente fóra de quicio é o que
menos precisa Galiza nestes
momentos. Un presidente que
vai denunciando a quen o insul-
ta e insultando os que o criti-
can; un presidente que o mes-
mo lle nega o dereito a opinar
de política aos artistas que a un
ex conselleiro do seu goberno;
un presidente que tacha de mer-
da os carteis da oposición pero
asiste impasíbel á matanza de
Bagdag. Un presidente, en defi-
nitiva, que permite o paseo con-
taminante do Prestige, pero non
autoriza que os profesores llo
conten aos alumnos”.♦

A nai dun preso
norteamericano
obrigada
a subscribirse
a un canal
filipino
Anecita Hudson, de orixe fili-
pino e nai dun soldado nortea-
mericano prisioneiro no Irak,
vén de declararse en contra da
guerra despois de observar as
imaxes do seu fillo a través
dunha canle filipina. Anecita
Hudson viuse obrigada a abo-
narse a esta cadea porque que
nos Estados Unidos está prohi-
bido difundir fotografías ou ví-
deos dos presos de guerra.♦

A información
iraquí móstrase
máis críbel
Robert Fisk escrebe en La
Vanguardia (25 de marzo): “a
magnitude dos detalles bélicos
e estadísticos fornecidos polas
autoridades iraquís está empe-
zando a dar pé a que os rapaces
do centro de comunicacións es-
tadounidense parezan parvos.
O domingo á noite, o ministro
de Defensa iraquí, xeneral Sul-
tan Hashem, ofreceu unha no-
tábel conferencia de prensa so-
bre a guerra (...). E, pola miña
parte, lembrei que estes xene-
rais ofreceron idénticas confe-
rencias de prensa durante a te-
rríbel guerra de 1980-1988
contra Irán. E cando despois
quixemos verificar os feitos
daquela relatados, case sempre
resultaron verídicos”.♦

Censura
informativa nos
Estados Unidos
Pascal Barollier da axencia
France Press (24 de marzo) ex-
plica que nas televisións ameri-
canas “a guerra do Irak levanta
moita poeira, as tropas teñen
calor e en Bagdag as bombas
americanas aluman a noite, pe-
ro o televidente non viu ata
agora o sangue, nin os prantos”.

O secretario de Defensa, Do-
nald Rumsfeld, advertiu que
sería “lamentábel” que se di-
fundisen. Tampouco as mani-
festacións contra a guerra se vi-
ron nos Estados Unidos máis
que en breve, nunhas cadeas
que dedican 24 horas sobre 24 á
guerra. En cambio, indica Fran-
ce Press, a toma nocturna con
ópticas de infravermellos dun
edificio anónimo no sur de Irak
polas tropas aliadas, o nutrido
fogo durante o asalto, as grana-
das incendiarias ou a fuxida do
enemigo son mostradas repeti-
damente, acompañadas pola
voz emocionada dos presenta-
dores. Nada que ver coas ima-
xes que emiten as televisións de
todo o mundo, nin coa prensa,
que publica fotografías de mor-
tos e feridos civis ou militares
do bando iraquí e de prisionei-
ros de guerra americanos. Nin
Australia, nin o Reino Unido,
países que tamén participan na
guerra, practican unha censura
tan extendida. En Australia os
medios mostran duras imaxes
de nenos mortos ou feridos e
soldados feitos prisioneiros.♦

‘En Madrid non
interesa que
Galizaavance’
Fernando Aldana Mayor está
á fronte da delegación da
Unión Europea no programa
global de Sistemas de Fabrica-

ción Intelixente, tamén é presi-
dente do cluster de Acuicultura
de Galiza e ocupou postos de
responsabilidade no primeiro
Goberno de Aznar, como un
dos sete homes do seu gabine-
te. Atribúenlle ter sido o motor
que creou o Ministerio de
Ciencia e Tecnoloxía. Nunha
entrevista con La Voz de Gali-
cia (23 de marzo) Aldana sina-
la que “a unha Europa rica do
Norte, o que lle interesa é unha
España do sector servizos e
como mercado. Se nos move-
mos nas similitudes, á España
centralista de Madrid, pode
que non lle interese tampouco
unha Galiza tan desenvolvida.
Se miramos os últimos corenta
anos, non cabe dúbida de que
Madrid non lle botou moi boas
mans a esta terra”.♦

Matices
BIEITO IGLESIAS

Coincido coa maioría do censo mundial de persoas
sensatas no rechazo a esta guerra. Acho obsceno
o folión televisado pola CNN: foguetes sobre o

ceo de Bagdade, xornalistas outeando o panorama des-
de a terraza dun hotel, tentativa lamentable de especta-
cularizar as fazañas bélicas sen o engarro dos
cadáveres e tráxico arromedo dos fogos do Apóstolo
que admiramos en Santiago cada 24 de xullo. ¿Onde

van os uniformes heráldicos, os tapices con escenas
guerreiras tecidos pola pluma de Tolstoi? Se baixamos
ós matices, debo confesar que non partillo a descualifi-
cación de tódalas intervenciós do imperio
estaunidense. Clinton, por exemplo, axudou en Irlanda
e a Mandela. Bush sénior protexeu lexitimamente a
Kuwait no anterior conflicto do Golfo. Talvez por mo-
tivos espurios, pero o caso foi que evitou un xenocidio
de curdos iraquianos. Anque persistan agravios compa-
rativos no trato que se dispensa a Israel e ó réxime
odioso de Arabia Saudita, aínda que actúen cunha lóxi-
ca intereseira ou criminosa –Chile de Allende–, de can-
do en vez fan algo con xeito norteamericanos e británi-

cos (esa pérfida Albión aliada do Portugal independen-
te, que non lle chama ingleses a escoceses nin a
galeses). É discutible que Cuba librase do imperio
español pra meterse noutro souto máis ruín (USA), na-
da podía ser pior que vivir baixo a férula de España.
Porto Rico é un estado asociado, pero as colonias galas
de Ultramar son tout justefrancesas, non o
esquezamos. Agrandeurde España consiste en saír na
foto dos Azores. Agrandeuraznarista é un chiste. Se
me apuran, seica volvo polos ianquis antes que polos
españois. Nunca berraría, como certo señor no Congre-
so dos Deputados, ¡Viva Franza! Se acaso, ¡Viva o
Curdistao ceibe!♦

O xogo das diferencias
Á esquerda, imaxe de La Voz de Galicia, 24 de marzo; á de-

reita, a fotografía en Faro de Vigo do mesmo día. Na primei-
ra desapareceron as pernas mutiladas da cativa iraquí.

Anecita Hudson.

Fernando Aldana Mayor.



P. BERGANTIÑOS
As protestas contra a guerra
tamén chegaron ao Parlamento
da man da oposición que se re-
belou contra a decisión dos po-
pulares de pechar as portas a
un debate sobre o ataque a Irak
na Cámara galega. Despois de
que os deputados do BNG se
amordazaran a boca cunha pe-
gatina coas siglas do PP, socia-
listas e nacionalistas aproveita-
ron o tempo dunha interven-
ción para gardar dous minutos
de silencio sen que o grupo
maioritario puidera impedilo.

O pleno do martes 25 de marzo
comezou coa negativa do grupo
maioritario a alterar a orde do
día para poder abrir, tal e como
solitaban BNG e PSOE, un de-
bate sobre a guerra. En sinal de
protesta ante a actitude dospo-
pularesos deputados nacionalis-
tas decidiron taparse a boca cun-
ha pegatina coas siglas do PP, un
xesto que secundou tamén o so-
cialista, Miguel Cortizo.  

Antes da votación, os porta-
voces do BNG e do PSOE ape-
laron sen éxito á conciencia dos
deputados do grupo maioritario.
“Non é de recibo que a Cámara
que residencia a soberanía non
poida debatir sobre a preocupa-
ción fundamental dos cidadáns.
Hoxe o que están en xogo son
dereitos humáns recollidos na
Carta das Nacións Unidas e an-
te iso non serve o argumento da
obediencia debida”, indicaba
Alfredo Suárez Canal (BNG).
Ao seu entender “ningún argu-
mento competencial ou partida-
rio” debería impedir “sintoni-
zar” cos galegos.

Con anterioridade, Emilio
Pérez Touriño (PSOE), subliña-
ba que se están a  vivir momen-
tos dramáticos e que a obriga
do Parlamento é a de “conec-

tar” coas esixencias e deman-
das da sociedade galega “que
ten manifestado sistematica-
mente a súa oposición á gue-
rra”, dixo. A guerra, engadiu,
“non é allea a Galiza e aos seus
intereses”. Touriño mantivo
que o grupo maioritario está a
actuar do mesmo xeito que coa
crise do Prestige. “Queren im-
por a lei do silencio, convertir o
Parlamento nun deserto”, co-
mentou para logo acusar a Fra-
ga de ser un “propagandista da
guerra”. 

Xaime Pita, portavoz do
grupo popular e conselleiro de
Presidencia, argumentou a ne-
gativa do PP a debatir sobre a
guerra porque “non é compe-
tencia da Cámara galega -dixo-
a política exterior de España”.

Segundo el “falar de mordaza”
cando existe un Regulamento
que permite aos grupos, a través
de iniciativas de diferente tipo
“formular os temas que lles pla-
zan é fariseismo, demagoxia e
patético”.

Silencio obrigado

Pola tarde, os deputados do
BNG e do PSOE volveron bus-
car un posicionamento da Cá-
mara en contra da  guerra. O de-
putado do BNG, Alfredo Suárez
Canal solicitou do presidente
do Parlamento, García Leira,
que se gardaran dous minutos
de silencio, proposta que secun-
dou Emilio Pérez Touriño. Ante
a nova negativa, a deputada do
PSOE, Dolores Villarino, que

tiña o uso da palabra anunciou
que renunciaba a dous minutos
da súa intervención para poder
levar adiante a iniciativa. Du-
rante ese tempo os deputados
do PSOE e do BNG permanece-
ron en pé, en silencio, mentres
os do PP os contemplaban sen-
tados nos seus escanos.

Ao día seguinte, o mércores
26 de marzo os membros da
oposición tamén protagoniza-
ron unha concentración diante
do Pazo do Hórreo polo mesmo
motivo. Mentres, o deputado
do PSOE, Miguel Cortizo, era
expulsado do hemiciclo por su-
bir á tribuna de oradores cun
cartel coa foto dunha nena mu-
tilada. En solidariedade con el,
Xesús Veiga (BNG) declinou
logo facer uso da palabra.♦
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Latexos

O mundo
que vén
X.L. FRANCO GRANDE

Todos sabemos que
despois desta guerra o
noso mundo vai ser

outro. Xa empezaron a
cambiar moitas cousas antes
de que se materializase o
conflicto bélico. E moitas ou-
tras cambiarán cando a
guerra remate –ou mellor di-
to, a batalla do Iraq, porque a
guerra vai seguir. E moito
nos tememos que vai seguir
de maneira tan obscena como
empezou.

Algunhas cousas están
moi claras e xa van sendo ad-
mitidas, senón como cousa
natural, ó menos como un
mal ó que nos teremos que ir
afacendo. Entre elas, a
limitación das liberdades que
tanto custou conseguir:
calquera situación vai dar pe
a xustificacións e a supostas
razóns das que o poder se va-
lerá para autoxustificarse.

Outra, gravísima, será
que os usos e normas de
dereito internacional non van
ser tidos en conta pola poten-
cia hexemónica: nada vai
couta-lo seu decidido
empeño en domina-lo mundo
á marxe de calquera autorida-
de internacional, dos usos e
das normas civilizadas que,
máis ou menos, viñan sendo
observadas deica hoxe. A lei
da selva é saudada polos ana-
listas: sen a menor vergoña
sosteñen que os USA teñen
todo o dereito do mundo a
impoñe-lo seu imperio, e
séntense moi gallamardos de
que o seu poderío militar, sen
comparanza co de ningún pa-
ís, sexa usado para garanti-la
realidade dese imperio. O
mundo, pois, vai ter un retro-
ceso de non previsibles
dimensións.

O peor de todo isto é que
leva a outros, que distan moi-
to de ser imperios, a se senti-
ren microbushes, pequenos
emperadores nas maneiras e
nos feitos, ben dispostos ó
que todos sabemos e imos
vendo tan de preto: menos li-
berdades, máis autoritarismo,
o menor diálogo posible, po-
lítica de feitos consumados,
insolidariedade cos países
cos que temos intereses, me-
nos dereitos autonómicos,
máis malleiras da policía...
un mundo regresivo que imos
empezando a coñecer ben.

Europa, á que
pertencemos queiramos ou
non, pode que se divida e
que arredor de Francia e de
Alemaña aínda se manteña a
verdadeira Europa, á marxe
de Albania, España e outros
países semellantes, unha sor-
te de periferia europea, á que
nos confinou a torpeza políti-
ca española. Unha Europa
que, en calquera caso, vai sa-
ír moi debilitada destas
probas. Pode que isto sexa o
que máis negativamente nos
vai afectar de agora en
diante. Que non é pouco.♦

O socialista Miguel Cortizo
expulsado da Cámara por amosar un cartaz cunha nena mutilada

BNG e PSOE critican
o ‘amordazamento’ do Parlamento

BNG e PSOE tiveron que confor-
marse con reprocharlle a Manuel
Fraga a súa postura ante a guerra
a través da fórmula de preguntas
dirixidas ao presidente. Fraga ra-
tificou no Parlamento o seu apoio
ao ataque de Irak e ante as críti-
cas por deixación de funcións
que lle fixo o BNG, sinalou que
non ten medo nin ao veredicto
das urnas nin ao da historia.

Emilio Pérez Touriño
(PSOE) acusou a Fraga de estar
“de costas  a opinión da maioría
dos galegos” e de “debilitar a po-
sición de Galiza a nivel interna-
cional”. Mantivo que o presiden-

te da Xunta ten perdido a súa au-
toridade e lembroulle, ao igual
que Alfredo Suárez Canal
(BNG) a súa obriga de defender
os intereses e a identidade de Ga-
liza. Durante a súa intervención,
Fraga indicou que esta é unha
desas ocasións nas que cambia a
orde internacional e defendeu a
postura do Goberno  en base aos
intereses españois en América.
“Hai que estar aí e non só nunha
punta de Europa”, dixo. 

Suárez Canal indicoulle de
novo a Fraga que as súas “au-
sencias e carencias” nos últimos
meses son “clamorosas”. “É nos

momentos difíciles onde se evi-
dencian os defectos e virtudes e
vostede non estivo á altura das
circunstancias”, sinalou. O por-
tavoz do BNG pediulle a Fraga
que cambie o seu comportamen-
to “para exercer as funcións que
o cargo de presidente leva apa-
rellado” e reprochoulle, entre
outras cuestións, que chegase
“ao extremo escandaloso” de
“coa súa decisión persoal” blo-
quear a declaración institucional
do Parlamento en contra da gue-
rra pactada polos tres portavo-
ces parlamentarios hai varias se-
manas e deste xeito “violar as

conciencias dos deputados da
Cámara”, engadiu.

En relación a súa actuación,
Fraga respondeulle que “o que
ten que a última palabra é o po-
bo galego” despois dunha “cam-
paña serena” e afirmou: “non lle
teño medo nin ao veredicto das
urnas nin ao da historia”. En
canto á declaración institucional
engadiu “non era unha proposta
que tiñamos que considerar e
punto”. Para o presidente da
Xunta a oposición quere “cam-
biar o sistema” e coa crispación
“volcar a barca. Pero a barca -
dixo- vai seguir navegando”.♦

Afirma que non lle ten medo ao veredito das urnas e da historia
Fraga di que o apoio
á guerra beneficia os intereses españois

Deputados do BNG amordazáronse para protestar pola negativa do PP a discutir a invasión do Irak.                   XOÁN SOLER



Diante dos inquerimentos da de-
putada do BNG, Salomé Álva-
rez, Barreiro negou ter aceptado
aínda oferta algunha para o trata-
mento dos residuos. A de Fenosa
dixo é unha máis “dos centos de
ofertas de empresas” que está a
recibir a Administración. O con-
selleiro dixo que unha equipa
técnica estudia a solución máis
axeitada e anunciou que se daría
a coñecer nun prazo breve de
tempo. Esta, indicou, vai ser de
tipo “físico-químico, térmico ou
biolóxico” ou combinado.

A representante do BNG in-
sistiu na importancia de darlle
unha solución tamén aos residuos
deitados nos fondos mariños e ao

buque e lembrou que seguen apa-
recendo aparellos manchados de
fuel. Con unha censura sobre a
xestión da crise ata o momento,
Álvarez puxo en dúbida a com-
petencia do Goberno para darlle
saída ao problema dos residuos. 

Barreiro defendeu que a si-
tuación das praias é “boa no seu
conxunto” pero admitiu que hai
fuel enterrado. Indicou que os re-
siduos están almacenados coas
medidas de seguridade necesa-
rias e que non constitúen perigo
algún para a saúde, unha afirma-
ción que puxo en dúbida Salomé
Álvarez (BNG). Carmen Galle-
go (PSOE) tamén dubidou da ca-
pacidade do Goberno para en-

frentar o problema da elimina-
ción dos residuos.

Perdas económicas

En resposta tamén a unha inter-
pelación do BNG, o conselleiro
de Economía, Xosé Antonio Or-
za, expuxo no Parlamento unha
primeira valoración económica
dos danos ocasionados polo
Prestige, na que só contabilizou
como posibeis perdas as do sec-
tor extractivo e turístico.

Orza presentou unha avalia-
ción optimista na que as perdas
no sector extractivo estarían com-
pesadas polas axudas arbitradas
pola Administración, que ascen-
den a 110 millóns de euros. “O
sector do mexilón e da conserva
non está afectado, a pesca de altu-
ra e gran altura tampouco e o ma-
risqueo e acuicultura só temporal-
mente”, mantivo. En canto ao tu-
rismo Orza sinalou que as perdas
poderían situarse entre o 5 e o

10% e que o PIB podería caer en-
tre medio punto e 0,2 décimas. 

O deputado do BNG, Xesús
Veiga, cualificou o cálculo de
Orza como “incompleto” e refe-
riuse á necesidade de incluir na
avaliación das consecuencias do
Prestigeos costes pasivos, é di-
cir, as perdas indirectas relacio-
nadas con aspectos como o pa-
trimonio, a cultura ou o lecer.
Tanto o BNG como o PSOE in-
sistiron na importancia de que o
Executivo procure recursos adi-
cionais e “investimentos de cho-
que” que compensen as perdas e
que a día de hoxe, engaden, non
ten garantido. A oposición lem-
broulle que os efectos de acci-
dentes como o do Exxon Valdez
ou do Erika perduran hoxe. Vei-
ga acusou ao PP de ser o único
responsábel “do que pasou e do
que vai pasar” por non ter bus-
cado o consenso e comportarse
“como un Goberno prepotente e
soberbio”.♦
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da matanza
XOSÉ M. SARILLE

Aznar xa afirmara o ca-
miño cara á extrema
direita no ataque a Pe-

rejil. Co raquitismo que lle
corresponde, o noso chusco
presidente endurecera tamén
a lei de imigración, reforma-
ra o Código Penal e rompera
a relación cos nacionalistas
bascos. Unha política equiva-
lente en cativo á de EEUU
cando non asina o Protocolo
de Kioto ou o tratado de
minas anti-persoa. De
momento pouca cousa.  

Agora está ocupado coa
matanza do deserto, cruel co-
mo os bonecos de Hazañas
Bélicas.Como aquel Sarxen-
to Gorila da nosa infancia:
testán como os mulos, bruto
como un arado e carente da
máis mínima elasticidade
dialéctica. 

O problema maior
terémolo ao remate da gue-
rra, cando volva preocupar-
se das miudezas internas.
Porque as súas accións de
ultradireita gardan relación
lóxica entre elas, ou sexa,
que teñen congruencia. Az-
nar non fixa esta política
exterior para vestirse de
ovella dentro dun mes. A
ollada para Euskadi, Catalu-
ña ou para calquer cidadán
disconforme coa súa políti-
ca de verdades absolutas se-
rá moi diferente. Esta
viraxe na  política
internacional é o primeiro
ensaio do que quere
practicar aquí. Non hai que
enganarse, a preocupación
da nova ultradireita non é
tanto a grandeza exterior
como buscar o poder sen
concesións e vencer os
nacionalismos. 

O único xeito de paralo é
coa movilización na rúa e
varréndoo nas eleccións. Es-
te home é moi perigoso.
Igual que en poucos días
arruinou a política exterior
de España, non é ningún
disparate imaxinalo
despregando tropas en
Euskadi, suspendendo as
eleccións municipais ou
cuestionando o propio
estatuto de autonomía. E
máis tendo trabado, como
ten, ao Partido Socialista na
política basca e na relación
cos nacionalismos. 

Poucas veces o direito de
manifestación tivo tanta
importancia, e poucas veces
pasear protestando valeu para
tanto. Pero bótase de menos
a voz da xente do centro e da
direita democrática, esa que
votou e que nutre ao Partido
Popular. Eles están sendo
burlados como os demais,
como as xentes da esquerda.
Deberían expresar
abertamente o que pensan,
sobre todo os cristiáns verda-
deiros, porque son moitos
máis que os que saíron o ou-
tro día á rúa en Compostela,
pola súa conta, lexitimamen-
te sós, co único lema de
“Non matarás”.

A.N.T.
O BNG non realizará conven-
ción de candidatos municipais.
Un acto o 30 de marzo en Can-
gas (12 h. pavillón do Gatañal),
será quen o reemprace. Os na-
cionalistas anuncian que non re-
alizarán un “acto político ao
uso”. Queren que a xente sexa a
protagonista, “no mar, na paz e
no futuro do país”, segundo po-
ñen nun cartaz que, en certo xei-
to, tamén muda a imaxe tradicio-
nal do BNG: máis desenfadada,
máis directa e menos ideoloxiza-
da. Haberá actuacións musicais,

o humor de Carlos Blanco e a
presentación da actriz Camila
Bosa (Belinda en Mareas Vivas).

O acto irá de homenaxes.
Comezando polos propios al-
caldes e a súa laboura no desas-
tre do Prestige. Eles representa-
rán “a ese pobo que se ergueu
co protagonismo na batalla con-
tra o chapapote e pola dignida-
de”. Son os que, segundo afir-
ma Beiras, “se convertiron en
nación”. Agora o BNG queren
que se erixan “en poder, en go-
berno”. Nese punto o acto ta-
mén terá o seu aquel de reivin-

dicativo cos berros de Nunca
Máis e Non a Guerra como es-
lóganes previsibelmente máis
coreados.

Ademais da festa, da reivin-
dicación e das homenaxes, o ac-
to contará igualmente coa súa
parte política.  Cecília P. Orxe
(responsábel de política muni-
cipal na Executiva nacionalis-
ta), Anxo Quintana (coordina-
dor da executiva) e Xosé Ma-
nuel Beiras, (voceiro nacional)
serán os encargados dos discur-
sos.

Beiras afirma que o BNG

“está ao dispor dos cidadáns de
Galiza para asumir responsabi-
lidades políticas e para exerce-
las se usurpar o protagonismo
da xente”. Beiras considera que
“as vindeiras eleccións son un-
ha boa oportunidade para con-
solidar as dinámicas transfor-
madoras no terreo político que
sintonizan coa nova dinámica
social”.

Neste acto tamén se dará a
coñecer o lema que o BNG usará
nas próximas eleccións munci-
pais e que teiman en manter en
segredo ata aquel día.♦♦

O BNG comeza en Cangas a campaña das municipais

Barreiro di que as 73.000 toneladas de lixo recollidas
non constitúen perigo para a saúde

Medio Ambiente continúa sen solución
para os residuos do Prestige

P. BERGANTIÑOS
O conselleiro de Medio Ambiente deu largas no Parlamen-
to á pregunta do BNG sobre cal vai ser o tratamento dos re-
siduos da marea negra. Xosé Manuel Barreiro cifrou en
máis de 73.000 as toneladas que xa se recolleron e asegurou
que a Xunta terá unha solución para eles en breve. O BNG
desconfía de que xa pactara con Fenosaa súa incineración. 

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



Vostede foi crítico co Plan Ga-
liza.

En principio fun algo crítico
porque a zona máis danada, a das
Rías Baixas, co 80% dos afecta-
dos, era a que menos recursos re-
cibía. Creo que para esta zona o
Plan Galiza é un pouco pobre.

¿Continúa a ter a mesma
opinión?

Naquel momento non había
ningún parque industrial novo
pero hoxe [24 de marzo] a Con-
sellería de Política Territorial
anunciou unha serie de par-
ques. De todos xeitos, nas Rías
Baixas cita Vilanova, Catoira e
A Guarda, pero o de Vilaboa
era unha vella iniciativa da Cá-
mara de Comercio que estaba
en marcha mediante un acordo
coa Consellería de Política Te-
rritorial nos tempos de Cuíña e
que leva adiante Xestur. Dos
outros dous casos, non sei, pe-
ro o Plan Galiza segue a pare-
cer pobre.

Nas infraestructuras, ¿ta-
mén?

Nas infraestructuras falaban
dunha estrada de Pontevedra á
Cañiza, cando o lóxico en todo

caso sería de Pontevedra ao
Carballiño. Co AVE, agora
anuncian que entra o do Cantá-
brico e chega á provincia da
Coruña. Iso súmase ao que xa
estaba previsto, que entra por
Ourense e continúa a Santiago,
cando tiña que ir a Vigo e logo
a Pontevedra para continuar a
Santiago. Deste xeito chegan
dous AVE á Coruña, a única
provincia do Estado que ten
dous aeroportos.

É un discurso un chisco lo-
calista.

Non é tal, pero son presi-
dente da Asociación de Xóve-
nes Empresarios de Pontevedra
e teño que cinguirme ao seu
ámbito de actuación. Eu estou
polo interese xeral, pero hai
que ter en conta que este é un
desastre motivado por unha de-
cisión equivocada do Goberno
e terá que resarcirnos. Nas Rí-
as Baixas está o 80% dos afec-
tados e a provincia de Ponteve-
dra representa o 60% do PIB
galego. Somos, ademais, a
cuarta provincia máis exporta-
dora pero o Plan Galiza é moi
pobre con nós.

¿Realizaron algún tipo de
proposta?

Dirixímonos a Rodrigo Rato
cunha serie de propostas e aínda
non temos resposta. Nós somos
solidarios, o que nos sobra, dá-
molo, pero temos moitos déficits
en educación, en sanidade... A
nosa provincia ten corenta e tan-
tos títulos universitarios e A Co-
ruña 120, por iso propuxemos
unha universidade de verán en
Arousa. Tamén queremos un
hospital de referencia; o candi-
dato do PSOE en Pontevedra ti-
vo que recuperarse no Juan Ca-
nalejo da Coruña dun derrame
cerebral. Propuxemos un parque
temático para todo o noroeste da
Península e a pasarela única da
moda en Galiza. Ademais, a fa-
milia real podía vir a veranear ás
Rías Baixas, podía predicar co
exemplo. Sobre isto hai un em-
presario que cede unha casa al-
truistamente que cumpre todos
os requirimentos. Son propostas
tanxíbeis, porque vexo o Plan
Galiza pouco tanxíbel.

¿A qué atribúe que nas Rí-
as Baixas haxa ese déficit que
denuncia?

Falta liderato político, pro-
xectos emblemáticos, os nosos
políticos non están á altura, pero
os empresarios estano, proba é
que somos a cuarta provincia ex-
portadora do Estado.♦
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Aos poucos, a xestión da crise
do Prestigevai deitando vícti-
mas. Destas é o presidente de
Tragsa, a polémica empresa
pública que se encargou de di-
rixir a recolleita de fuel.

O Consello de Administra-
ción da Empresa de Transforma-
ción Agraria, S.A., Tragsa, acor-
dou a destitución do seu presi-
dente, Roque Manresa, como
consecuencia da xestión da com-
pañía despois de serlle encarga-
da a polémica coordinación da
recolleita do fuel do Prestige.

A destitución de Manresa
debe contar co aval da Xunta
de Accionistas que se celebra-
rá o xoves 27 de marzo, pero
dáse por suposto porque a So-
ciedade Estatal de Partici-
pacións Industriais, SEPI, con-
ta co 51% do capital e foi un
dos impulsores da destitución,
xunto do Fondo Español de
Garantía Agraria, Fega, que
ten o 38% das accións.

Roque Manresa atopábase
nunha situación delicada desde
había algúns meses porque non

contaba co apoio nin do Minis-
terio de Economía nin do de
Agricultura, pero foi a xestión
do Prestige a que precipitou a
súa caída. A actuación desta
empresa na catástrofe moles-
tou aos mariñeiros porque pre-
tendía empregar o medios que
eles aportaban e dirixir as ope-
racións sen pagar o que lle co-
rrespondía, cando puntualmen-
te recibía recursos públicos pa-
ra desenvolver ese labor.

Na actualidade Tragsa mo-
ve seiscentos millóns de euros
ao ano a través de varias socie-
dades e conta con 10.000 tra-
balladores, pero nacera como
empresa pública dedicada á
promoción do rural en 1977.
Posteriormente coñeceu un in-
tenso desenvolvemento coa
xestión do PSOE, que foi o que
en 1995 nomeou ao agora des-
tituído presidente. Barállanse
tres nomes para substituír a
Manresa: Juan Ignacio Barre-
ro, ex presidente do Senado,
Jaime Olmos, asesor do minis-
tro de Agricultura, e Elena de
Mingo, presidenta de Fega.♦

Destituído o presidente
de TRAGSA
pola xestión do Prestige

H.V.
As cámaras de comercio pu-
blicaron un informe no que
dan conta dos problemas em-
presariais provocados pola
catástrofe do Prestige e esi-
xen solucións. Entre elas está
a retirada do fuel que queda
abordo do buque afundido.

“Os principais problemas detecta-
dos fan referencia ao cesamento
de actividade ou caída das ven-
das”, indica o informe das cáma-
ras de comercio, que tamén alerta
da preocupación “pola imaxe do
producto (fresco e turismo) e in-
certeza respecto do futuro que o
deprime”. Segundo o informe fré-
anse “os proxectos de investimen-
to”. “A incerteza –indica o infor-
me– procede fundamentalmente
dos focos de contaminación vi-
xentes (fondos mariños, cantís)
ou latentes (o propio Prestige)”.

Para afrontar os problemas
que provocou a crise do Prestige
as cámaras reclaman a aplica-
ción de cinco medidas relativas á
recuperación da actividade, fi-
nanciamento, axudas directas,
imaxe e focos de contaminación.

Segundo as cámaras precí-
sase un “máximo esforzo” para
que a pesca e o turismo recu-
peren o nivel normal de activi-
dade, ampliando as liñas de cré-
dito postas en marcha. As cáma-
ras consideran que deben esten-
derse as axudas directas a secto-
res excluídos deica o momento,
como as cetarias e os cultivos
mariños, e que a reducción de
impostos debe abranguer tamén
ao comercio minorista. No to-
cante á imaxe, as cámaras recla-
man “importantes esforzos de
información e promoción”.

No que atinxe aos focos de
contaminación, este informe si-
nala que “a incerteza nos sectores
máis castigados é o denominador
común e está a incidir negativa-
mente nos procesos de investi-
mento. A clave está, para todos
eles, en que se eliminen urxente-
mente os focos existentes de con-
taminación, reais e potenciais”.

Con todo, a pesar das críticas
vertidas no seu informe, as cá-
maras de comercio afirman que
“a valoración que fan os sectores
das medidas das Administración,
en termos xerais, é positiva”.♦

Esixen a retirada do combustíbel do buque afundido
As cámaras de comercio ven un futuro
incerto pola contaminación do fuel

Cámara de Comercio de Vigo.                                                                     A.N.T.

Presidente dos Xóvenes Empresarios de Pontevedra

Xosé Luís Vilanova
‘O Plano Galiza é pouco tanxíbel’

H. VIXANDE
O presidente da Asociación de Xóvenes Empresarios de Ponte-
vedra denuncia o déficit de equipamentos das Rías Baixas, algo
que, asegura, non corrixirá o Plan Galiza a pesar de que esa zo-
na representa o 80% dos afectados pola catástrofe do Prestige.



P. BERGANTIÑOS
A importante presencia policial
non disuadiu os varios milleiros
de manifestantes que ateigaron
a praza do Obradoiro na tar-
diña do luns 24 para recibir
con apupos a delegación do Par-
lamento europeo que visitou
Galiza pola crise do Prestige. 

A plataforma convocou esta mo-
bilización para denunciar o “de-
samparo institucional ao que se
viu sometido o pobo galego” nos
últimos catro meses. A esa hora, a
delegación da Comisión europea
de Transportes, Política Rexional
e Turismo, acabada de chegar a
Compostela, mantiña unha reu-
nión no Hostal do Reis Católicos
co presidente da Xunta, Manuel
Fraga. Na protesta, que coincidiu
coa convocada pola Coordinado-
ra Galega pola Paz, os berros de
“incompetencia”, “demisión” ou
“Nunca Máis” alternábanse cos
de “asasinos” ou “ilegalizar o
Partido Popular”, entre outros.
Previamente un grupo de persoas
levaran a protesta ao aeroporto. 

Despois dunha intensa choiva
e doutra volta debaixo dos parau-
gas, o representante da platafor-
ma Nunca Máisen Compostela
criticou a actuación das diferen-
tes administracións durante a cri-
se do Prestige. “Tanto o Goberno
central como a Xunta de Galiza,
e o PP que os substenta, amosa-
ron a súa desidia e incompetencia
á hora de enfrontar esta crise, ao
tempo que se dedicaban a enga-
nar a cidadanía: minimizando os
feitos, manipulando a informa-
ción, indo de cacería, asustándo-
se das súas responsabilidades ou
desatando unha infame campaña
contra os esforzos colectivos que
se concentran na plataforma”,
explicou Rafa Villar.

Logo as críticas centráronse
na actuación da UE que achegou
como única axuda cinco millóns
de euros, unha cantidade que na
plataforma cualifican de “esmola
impropia de alguén cun mínimo
de decencia política”. Censura

pola falta de axuda pero tamén
por térense negado os eurodepu-
tados a reunirse formalmente coa
plataforma. “Pola axenda que
trae esta delegación –dixo Rafa
Villar– máis ben parece que a fi-
nalidade da visita é pouco máis
que turísitca”. 

Desde que se coñeceu esta
viaxe, Nunca Máisenviou tres
comunicacións ao presidente da
Comisión instándoo a que recon-
siderase a axenda prevista. A pla-
taforma pediu audiencias cos
concellos de Muxía, Carnota,
Ogrobe, Vigo, A Coruña e Baio-
na, o mundo científico galego
–por mediación das tres univer-
sidades– e os institutos de Inves-
tigacións Pesqueiras e Oceano-
gráfico e tamén coa propia plata-
forma que ata a noite do luns 24
só fora convidada a unha cea, en-
contro no que declinara partici-
par por entender que “non se da-
ban as garantías dunha interlocu-
ción clara e sinceira”. O desplan-
te da Comisión, indican, correxi-
do a última hora, deixaba a luz
“o enorme peso que tivo o PP na
confección desa axenda e o nulo
interese en que se coñeza a reali-
dade dos feitos”.

Nunha rolda de prensa que se
celebrou nos días previos, a plata-
forma tamén denunciou que esta
Comisión da Eurocámara incum-
priu o “compromiso adquirido”
de que Nunca Máissería escoita-
da en Bruxelas. O informe da au-
diencia creada no Parlamento eu-
ropeo en torno á catástrofe do
Prestige, manteñen, será “ligth e
non irá ao fondo” do sinistro, por-
que non vai ser vinculante nen vai
dirimir responsabilidades sobre
esta cuestión. Na opinión de Rafa
Villar “hai un nulo interese por-
que se coñeza a realidade dos fei-
tos”. Aínda así consideran positi-
vo que nas conclusións prelimi-
nares “queda ben claro” que a de-
cisión de afastar o buque das cos-
tas galegas “foi errada”, suposto
no que se fundamenta a querela
apresentada por Nunca Máisante
o Xulgado de Corcubión.♦
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Algunhas das análises realiza-
das entre mostras de peixe re-
collido nas augas galegas de-
tectaron a presencia de subs-
tancias tóxicas procedentes da
contaminación do vertido do
Prestige, pero de momento en
cantidades que non superan os
límites de seguridade.

Con todo, fontes dos centros
de investigación da Xunta filtra-
ron que nos dous próximos me-
ses poderían comezar a detectar-

se peixes con niveis de contami-
nación superiores ao permitido.

O atraso na aparición da
contaminación dos peixes dé-
bese a que o fuel fíxase nos te-
cidos mediante un fenómeno
acumulativo. Así, vai deposi-
tándose paseniñamente no or-
ganismo dos exemplares con-
taminados, ata atinxir un nivel
de polución perigoso.

A Xunta non difundiu de
momento o resultado das súas
investigacións.♦

En dous meses aparecerán
os primeiros casos de peixe
contaminado polo fuel

Varios milleiros de persoas denuncian en Santiago
o desamparo institucional na crise do Prestige
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A visita da delegación da Comi-
sión de Política Rexional, Trans-
porte e Turismo produciuse o luns
e martes, 24 e 25 de marzo –os eu-
roparlamentarios marcharon ás dez
da mañá do mércores– e rexistrou
luces e sombras. Luces porque per-
mitiu que os representantes com-
probasen que quedan as marcas do
fuel na liña da costa máis de catro
meses despois de catástrofe. Som-
bras porque o PP conseguiu que
quedase coxa a relación entre a Co-
misión e a sociedade civil galega e
os afectados pola marea negra.

Nunha viaxe en helicóptero
entre Muxía e A Coruña, os par-
lamentarios europeos de visita
na Galiza puideron percibir des-
de o ceo cómo aínda é palpábel a
presencia de fuel na liña da cos-
ta. A visión impresionou aos de-
putados, como tamén o fixo can-
do pasaron revista ás zonas afec-
tadas pola contaminación.

Pero o que centrou a activi-
dade dos eurodeputados foron as
reunións con distintos entes polí-
ticos e sociais. Algúns dos parla-

mentarios recoñeceron que a vi-
sita estaba excesivamente condi-
cionada polo programa, que pu-
ña o énfase nas reunións coas
institucións de goberno –sobre
todo as dominadas polo PP.

Aínda que os eurodeputados
reuníronse con todos os grupos
do Parlamento galego e escoita-
ron a intervención dun represen-
tante por cada un dos tres parti-
dos que integran a cámara, tanto
o Goberno central como o galego
tiveron máis ocasións de explicar
a súa posición aos integrantes da
delegación de Bruxelas.

No Pazo de Raxoi Fraga reci-
biu á delegación á súa chegada a
Compostela e posteriormente hou-
bo unha cea de traballo na que, se
ben estaba un representante do
concello de Santiago, sobrancea-
ban os membros do PP; a saber: o
Goberno galego, o presidente do
Parlamento galego, e o comisiona-
do para o Prestige Martín Villa.

Algo semellante aconteceu o
día seguinte, cando durante o
traslado á Coruña os deputados

escoitaron as explicacións dos
técnicos do Goberno central e se
reuniron co director xeral de Cos-
tas na torre de control de tráfico
marítimo. Mesmo na comida de
traballo celebrada en Muxía falta-
ron os alcaldes de Carnota (BNG)
e Camariñas (PSOE) –si estive-
ron presentes os de Muxía (PP),
Fisterra (PSOE) e Laxe (PSOE).

A delegación só se reuniu coa
sociedade civil na cea de traballo
mantida a última noite na Coruña
e, ademais, dunha forma incom-
pleta. Neste encontro estiveron

presentes mariñeiros, organiza-
cións ambientais, empresarios, vo-
luntarios, científicos, universitarios
e membros do Goberno galego, pe-
ro faltou a Plataforma Nunca Máis.

Coincidindo coa chegada a
Raxoi da delegación, unha mani-
festación celebrada no Obradoiro
esixíralle aos representantes do
Parlamento Europeo unha reu-
nión con Nunca Máis. A demanda
pareceu ter éxito e a delegación
citou a Nunca Máis para ás oito
da mañá do día seguinte, pero
chegada a reunión non se aborda-

ron cuestións relativas ao Presti-
ge, senón que a Comisión só tra-
tou de convencer aos representan-
tes da Plataforma para que asisti-
sen á cea de traballo desa mesma
noite. O argumento empregado
foi cederlles un posto máis na cea
–inicialmente había cubertos para
dous comensais da Plataforma– e
un chisco máis de tempo na súa
intervención. A Plataforma ne-
gouse a asistir nesas condicións.

O integrante da delegación e
eurodeputado do BNG Camilo
Nogueira laiouse da “escasa inter-
locución da delegación coa socie-
dade civil galega durante esta visi-
ta, non só porque só mantivo unha
cea de traballo, senón porque se
negou a reunirse coa Plataforma
Nunca Máis, que é a organización
máis importante e moi representa-
tiva da sociedade civil”.

Como representante do BNG,
Nogueira reclamou cambios lexis-
lativos que impidan que barcos-li-
xo transiten sen control, lembrou
que no accidente do Prestige o
Goberno español era culpábel de
carecer dun plan de emerxencia e
que os tres mil millóns de euros
que o Bloque estima como impac-
to dos danos permiten acceder au-
tomaticamente ao Fondo Europeo
para Catástrofes.♦
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Un chisco de fuel e outro de peixe,
ese foi o resultado das capturas dos
barcos que saíron a pescar no pri-
meiro día da abertura da veda nas
augas exteriores da Costa da Morte.
O Instituto Oceanográfico anuncia
novas manchas para o verán.

Algúns dos barcos que saíron
no primeiro día da abertura da ve-
da na Costa da Morte volveron a
terra co casco e o aparello mancha-
dos polo fuel do que hai ciscado
polas augas exteriores. O resultado
das capturas foi pobre, segundo ad-
mitiron as confrarías da comarca.

O luns 24 de marzo abriuse a
veda nas augas exteriores de Gali-
za entre as illas Sisargas e a Punta
Candelaria. No que atinxe aos ca-
ladoiros de augas interiores, o con-
selleiro de Pesca, Henrique López
Veiga, anunciou que nas Rías Altas
as análises case non detectan fuel e
que en unha ou dúas semanas po-
dería restablecerse a actividade.
Non acontece o mesmo, segundo o
conselleiro, no caso das augas inte-
riores da Costa da Morte, onde se
continúa a recoller chapapote.

Por outra banda, e aínda que a
Capitanía da Coruña ordenou a

paralización na recolleita de fuel
porque, asegurou, xa non hai, o
Instituto Oceanográfico advertiu
que no verán chegarán novas
manchas de chapapote ás costas.
Esta circunstancia producirase
debido a que o cambio das co-
rrentes de norte a sur traerá o fuel
que continúa a verter o Prestige.

Ademais, as optimistas esti-
macións, tanto de López Veiga
como da Capitanía da Coruña,
contrastan coas manchas apare-
cidas nos barcos que saíron de
pesca na Costa da Morte no pri-
meiro día da abertura da veda.♦

Oceanografía anuncia máis chapapote para o verán

Tanto fuel coma peixe no primeiro día
de pesca na Costa da Morte

Visitou a Costa da Morte e mantivo varias reunións

A delegación do Parlamento Europeo
comproba que quedan efectos do vertido de fuel

Para entender a falta de interlocu-
ción coa sociedade civil galega da
delegación da Comisión de Políti-
ca Rexional, Transporte e Turis-
mo do Parlamento Europeo hai
que analizar a súa constitución.

A Comisión nace como un
compromiso entre o Partido Po-
pular Europeo e os socialistas
dentro do Parlamento de Bruxe-
las e elixen ao deputado liberal

Luciano Caveri para dirixila. Se
ben Caveri amosa boa inten-
ción, está condicionado por un
excesivo peso do PPE na Comi-
sión e por iso carece de capaci-
dade de manobra para afondar
nas súas investigacións.

Na cuestión do Prestigeo
PPE é unha piña. En principio,
cabería a posibilidade de que
existisen fendas no seu interior,

xa que a priori os deputados
franceses ou portugueses con-
servadores si quererían esclare-
cer todas as circunstancias rela-
tivas á catástrofe. Sen embargo,
de momento actuaron unica-
mente baixo criterios ideolóxi-
cos, sen que saísen a relucir in-
tereses nacionais que permiti-
sen determinar as verdadeiras
responsabilidades na crise.♦

Unha Comisión tutelada polo PP

A.N.T.
A visita de dous días cursada pola delegación da Comisión de
Política Rexional e Transportes do Parlamento Europeo cons-
tatou a presencia de chapapote na Costa da Morte. Sen em-
bargo, o PP tivo o protagonismo nas reunións mantidas no país.

Fraga recibindo aos parlamentarios europeos no Hostal dos Reis Católicos. XOÁN SOLER

A.N.T.
Nas sesións da audición da Co-
misión de Política Rexional,
Transporte e Turismo do Parla-
mento Europeo celebradas o
19 e 20 de marzo vertéronse
críticas á labor desenvolvida
polo Goberno español na xes-
tión da crise do Prestige.

As audicións que celebra
o Parlamento Europeo son ac-
tos abertos nos que se invita a
distintos políticos e técnicos
para abordar nunha cuestión
determinada. Neste caso, a
Comisión de Política Rexio-
nal citou a persoas como a
comisaria do ramo, a españo-
la Loyola de Palacio, o capi-
tán do Prestige, ou o repre-
sentante do Ministerio de Fo-
mento, Adolfo Menéndez.
Evitou asistir Francisco Álva-
rez Cascos.

Aínda que Loyola de Pala-
cio non quixo pronunciarse
sobre a responsabilidade das
autoridades españolas, si foi
emprazada repetidamente a
facelo. Por outra banda, o re-
presentante de Fomento es-
coitou severas críticas por
parte dos eurodeputados, tan-
to pola “pésima actuación das
autoridades españolas na ca-
tástrofe”, como por non com-
parecer na audición o minis-

tro español de Fomento, Fran-
cisco Álvarez Cascos.

O ton máis crítico chegou-
lle ao Goberno español da ban-
da dos científicos. O director
do Centro de Loxística e Servi-
cios Marítimos (CELSEM), Joan
Zamora, foi o máis crítico de
todos, máis incluso que o téc-
nico da Universidade da Coru-
ña, Xavier del Moral. Zamora
desmontou un por un os pasos
do Goberno na xestión da ca-
tástrofe e sobre todo no que
atinxe ao alonxamento e afun-
dimento do buque.

As críticas contra o Go-
berno español vertidas por va-
rios deputados, entre eles Ca-
milo Nogueira (BNG), e po-
los técnicos irán a engrosar o
relatorio que elabora o euro-
deputado liberal Dirk Sterckx.
Este relatorio consiste nun
amplo informe sobre a cues-
tión do Prestige e a segurida-
de marítima.

De todos xeitos, e aínda
que se valorou a posibilidade
de constituír unha Comisión de
Investigación sobre o Prestige
no seo do Parlamento Europeo,
fontes desta institución indica-
ron que de momento non se
abordará esta posibilidade. As
mesmas fontes tampouco des-
cartaron facelo no futuro.♦

Bruxelas critica a xestión
da crise do Prestige



X.C.
Na tarde do 25 de marzo parou-
se despois de 90 anos o corazón
de Maruxa Fernández. Falta-
ban apenas 45 días para que
abrise o museu que acolle na Co-
ruña a obra do seu home, Luís
Seoane,obra á que consagrou os
seus últimos 25 anos de vida.

Os seus ollos azulísimos con-
templaban o atlántico coruñés, e
podían imaxinar alá no fondo a
súa outra cidade amada, Buenos
Aires. No seu testamento deixou
dito que quere que as súas cinzas
vaian a esas augas que unen
América e Europa. E así será.

A súa biografía vai abrocha-
da á de Luís Seoane. Os dous
galeguistas, os dous de esquer-
das, os dous exiliados. Como
tantas mulleres e homes aos que
a guerra partiu en dous, recons-

truíron a vida a partir da memo-
ria rescatada da hecatombe do
36, e fixérono en Bos Aires, aco-
sados tamén polo autoritarismo,
pero facendo medrar no esforzo
común con emigrantes e exila-
dos políticos, un imenso legado.
Fundaron revistas como Galicia
Emigranteou Correo literario,
editorais como Nova ou Emecé,
fixeron audicións radiais, arga-
llaron congresos,...

“Cando viñemos a Galiza, no
ano 1963 por primeira vez des-
pois da guera, fixémolo con me-
do. Luís sentíase vixiado pola
policia. Sofremos unha desi-
lusión... vimos todo tan apaga-
do, sen apenas movemento”, di-
cíalle a Afonso Eiré nunha en-
trevista en 1984. O regreso defi-
nitivo foi xa en tempos de tran-
sición, aínda que participaban xa
en levantar proxectos como o

Laborato-
rio de For-
mas de
Sargade-
los. Pero
Luís Seoa-
ne morreu
en 1979,
con 73
anos, e Ma-
ruxa empe-
ñouse des-
de entón en
que a súa
obra se co-
ñecese e po-
der agrupala
nun museu. Costou traballo, ca-
se 25 anos, pero ao final logrou-
se e Maruxa alcanzou a saber ca-
balmente que xa non ten volta
atrás. Como escribiu nestes dias
Xosé Martínez-Romero “Maru-
xa estivo nos máis mínimos de-

talles para trasladar, co-
mo doazón, obra artísti-
ca, libros, documentos
e obxectos á Fundación
Luis Seoane”. A primei-
ros de maio ambos esta-
rán presentes.♦
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O pasado xoves, 12 de marzo, de mañanciña, agardando as
roladas do cuco para anunciarnos unha nova primavera,
chegáronme novas da tua morte ¡amigo Tobío!, inicial-
mente, a través de Fausto Galdo, ao que chamara o Isaac
Díaz Pardo, e, deseguido, por parte da túa filla Constanza,
que nos telefoneou á casa. Ben  sabes, querido Lois, o tra-
ballo que me costa, nestes momentos, falar de alguén tan
especial coma ti. Por todo iso, non quero pensar na túa par-
tida, senón nos momentos ledos que tiven a sorte de com-
partir contigo, dende aquel xa lonxano verán no que co-
mezamos a intimar no noso Viveiro, cando polo teu maxín
comezaba a rebulir a idea da elaboración  das “Décadas”.
¡Cantas horas de vizosa conversa, paseando, compartindo
mantel e mesa ou en animada tertulia cara á ría, a isa ría
cada vez máis agredida e da que tanto gorentabas! Sempre
comentabas con emoción de neno o espectáculo que supu-
ña para ti ver a entrada e saída dos “trincados” pola boca
da ría, dende o balcón atalaia da vivenda do cenobio de
San Francisco, onde o teu pai era escolante.

Que multitude de recordos se agolpan, de repente, can-
do se escrebe co corazón, falando da nosa historia local, das
anécdotas e personaxes dun Viveiro que se foi. Dos teus
primeiros pasos iniciáticos no Seminario de Estudos Gale-
gos (SEG) e no ideario nacionalista. Da estadía na repúbli-
ca de Weimar, para estudar ciencia política. Daquela repú-

blica democrática dos traballadores, previa á chegada do
nazismo ao poder, en cuxas universidades se concentraba o
máis selecto dos saberes científicos e filosóficos da época.
Das túas rebuldeiras falcatruadas con Canedo, Armesto e
un Risco totalmente engaiolado polo teu bo facer como co-
ciñeiro. Da preparación de oposicións á carreira diplomáti-
ca, do teu primeiro destino en Sofia, onde fuches albacea
testamentario do que había de ser, andando os anos, o ro-
mántico Museu de Siches. Da guerra incivil, defendendo fi-
delmente a República, da partida apresurada con Malu, ca-
ra ao duro exilio americano en Cuba e México. Finalmen-
te, o Uruguai, onde a familia medrou e tiveches que traba-
llar arreo como comentarista de temas internacionais en
Radio Ariel, así como na sección do xornal “El Día”,  na
emisión dominical radiofónica de Sempre en Galiza, na
Fundación do Consello de Galicia, no Congreso da Emi-
gración Galega, celebrado na Arxentina en 1956, ¡Sempre
dignificando a Galicia!, ¡Sempre soñando con volver!

¿Qué falar do teu calado labor cultural e intelectual?
Da túa sapiencia inagotable, pero sempre pudorosa, do
intelectual poliédrico que partindo do particular se pro-
xectaba constantemente cara o universal, interpretando o
proceso histórico como algo esencialmente dialéctico.
Delicioso resulta o Tobío ensaista histórico cos seus am-
plos estudos sobre a diplomacia de Gondomar e o seu

trunfo sobre Raleigh, como interesantes son os variados
ensaios en artigos publicados na prensa sobre multitude
de países, as paisaxes, os costumes, a arte ou mesmo as
personaxes históricas. Rigurosa foi, igualmente, a faceta
do profesor de Dereito Político, capaz de deixarnos un
extraordinario contributo sobre Herman Héller, ou as
aportacións ao anteproxecto de Estatuto de Autonomía,
elaborado polo SEG. Curiosas, son, tamén, as achegas
dende o punto de vista lingüístico e literario con traballos
como: Porque debemos falar galegoou Valoración de
Pondal. Non menos importantes son as  traducións poé-
ticas do inglés e francés, en colaboración con P.Castro e
R.Gurriarán, así como do alemán, con figuras tan suxes-
tivas como Rilke, Bertolt Brecht ou Goethe. E por su-
posto, o teu labor como divulgador da nosa historia local
co estudo da Igrexa de Santa María do Campo, da Pesca
da Balea, do Colexio Seminario, de Pastor Díaz estudan-
te en Compostela... En fin, unha personalidade plena de
sapiencia e dignidade, que encheu de luz coa sua sinxe-
leza e aportacións ao Seminario de Estudos Terra de Vi-
veiro, do que tamén foi fundador, mentor e animador.
Moitas gracias por todo, amigo Lois.♦

CARLOS NUEVO CAL é Presidente do Seminario de Estudos
Terra de Viveiro.

Lois Tobío, amigo e mestre
CARLOS NUEVO CAL

As súas cinzas deitaranse no Atlántico

Morre Maruxa Fernández, viúva do artista Luís Seoane

Dous retratos de Maruxa, en Bos Aires, no taller de Luís Seoane e, á dereita, na súa casa da Coruña.

Carné galeguista de Maruxa, a quen na foto
vemos con Luís Seoane, Minina e o seu home, Díaz Pardo.



Fraga Iribarne nunca viu con
bós ollos ao candidato do PP no
Ferrol, Xoán Xuncal. Saio ele-
xido contra a súa opinión como
responsable local e tamén lo-
grou ser o candidato á alcaldía
enfrontandose á dirección do
partido. Xoán Fernández, pola
contra, malia a ser cesado como
conselleiro de Industria por co-
bramentos ilegais, seguiu man-
tendo unha excelente relación
persoal con Fraga. A oposición
interna do PP ferrolán xa impe-
diu que o chamado finado Fer-
nándezcando o cese, fose no-
meado candidato do PP.

Pero os afectos de Fraga, a
teima contra Xuncal e, sobre
todo, os inquéritos, levaron a
que no PP puxesen toda a ma-
quinaria de convencimentoa
andar para conseguir un pacto
no Ferrol. Despois das conver-
sas persoais de Fraga con Fer-
nández, o presidente provin-
cial, Xesús Almuiña, e o secre-
tario xeral, Xesús Palmou, con-
seguiron que todas as partes
aceptasen un acordo, segundo o
cal serán as eleccións as que di-
ten sentencia sobre o papel de
cada quen.

O PP apoiará a Xoán Fernán-
dez como alcalde se resulta ser
máis votado que Xuncal. En
reciprocidade, Fernández e a súa
lista votarán a Xuncal para alcal-
de se a candidatura do PP os su-
pera en escanos.

Así o recoñeceron tanto Al-
muiña como Palmou, afirman-
do que esta opción é “a máis
deocrática”. Tamén recoñecen
que a lista de IF é “unha lista
afín ao PP”.

O que non queren recoñecer
ambos dirixentes populares é
que o acordo contempla que o
goberno entre IF e PP, de darse,
non só sería de coalición, senón
que, quedase quen quedase pri-
meiro, Xoan Ferández e a súa
cadidatura integraríase no PP.

Reunificaríase deste xeito a de-
reita ferrolana.

Ascenso de Xoán Fernández

Todos os inquéritos danlle un
espectacular ascenso a Xoán
Fernández nos próximos comi-
cios municipais. Como mínimo
dobraría os actuais 3 concellei-
ros, pero algúns inquéritos ata o
sitúan como a lista máis votada.
Fernández recollería parte dos
votos da dereita contrarios a un
Xuncal que semella agradar a
moi poucos tamén fora do parti-
do. Pero tamén Fernández tería
o apoio dos descontentos coa la-
boura do actual goberno muni-
cipal, sobre todo pola banda dos
votantes socialistas.

Neste sentido, a candidatura
independente de Bonifacio Bo-
rreiros,  o anterior cartel electo-
ral socialista que abandonou o
partido, poderíalle sacar algún
escano, aínda que Borreiros terá
moi difícil conseguir a acta mu-
nicipal, porque vai necesitar
máis de 2.000 votos.

Falábase tamén da posibili-
dade de que Blanco, o outro líder
socialista que tamén abandonou
o partido e o goberno municipal
presentase unha candidatura pro-
pia. Semella que non vai ser así e
os rumores no Ferrol sitúan a
Blanco como asesor de Xoáan
Fernández en temas urbanísticos
se este saise alcalde.

Na cidade departamental hai
quen pensa que sería voltar a
tempos idos cando este conce-
lleiro estivo á fronte do departa-
mento urbanístico. Aqueles tem-
pos non se recordan precisamen-
te pola transparencia.

Pero no Ferrol semella que
certos pasados se esquecen rápi-
damente, outros non tanto. Xoán
Fernández aparece nos inquéri-
tos non só como o “principal va-
ledor do Ferrol”, senón valorado
como un excelente xestor. A súa

capacidade dialéctica, o seu sen-
tido da oportunidade e o seu in-
negábel don de xentes, fai esque-
cer que fundiu todos os proxetos
por onde pasou. Desde o OAR
de baloncesto á súa empresa As-
tafersa. Tampouco recordan a
súa pouco brillante xestión na
época de conselleiro.

Por habelencias de un, polo
desacertos de outros e a imposi-
bilidade de manter as espectati-
vas electorais dos primeiros anos
do actual goberno municipal,
Xoán Ferández semella ser o
candidato mellor situado para
disputarlle a alcaldía ao naciona-
lista Xaime Bello.♦
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Atrapados na súa
complicidade activa
cunha guerra ilegal

–ademais de inxusta e
inmoral– os dirixentes do
PP ensaian
desesperadamente un
argumentario que lles
permita conservar unha
parte dos apoios recebidos
no pasado e que hoxe non
entenden ou non aceitan a
presenza de Aznar nunha
estratexia belicista
desautorizada
explícitamente pola
máxima xerarquía da
Igrexa católica.

¿Cómo lexitimar a
violación da legalidade
internacional promovida
pola Administración Bush
e publicitada no show
mediático das Azores?
Nos laboratorios de
marketing do PP xa non
hai recursos minimamente
convincentes para reciclar
a entusiástica
participación dos 183
componentes do Grupo
Parlamentar na barbarie
iniciada o 20 de marzo.
Teñen que botar man da
ministra de Exteriores
para santificar unha
guerra que seica propicia
a baixada do petróleo e a
suba da bolsa,
demostrando que son
persoas con principios e
valores, sen oportunismos
político-electorais:
cambian cartos por
sangue... sempre que esta
sexa iraquiana. Ou buscar
refuxio no pensamento
profundo de Fraga, capaz
de combinar no mesmo
discurso a xenofobia
antiárabe e a
demonización do
pacifismo de raíz
cristiana. Por non falar de
Acebes, ese ministro de
Interior tan políticamente
correcto que se
escandaliza das presuntas
ilegalidades cometidas por
alguns manifestantes pero
considera normal que os
B52 arrasen Bagdad á
marxe da legalidade
internacional.

Para unha política de
terra queimada como a
que practica Aznar só
valen os argumentos que
se formulan en posición de
firmes e no primeiro
tempo do saudo. Os
postulados centristas dun
Pimentel non teñen sitio
no cuartel de Génova. E
as dúbidas de Dositeo
Rodríguez tampouco son
toleradas por un mando
que –Fraga mediante– só
admite unha opinión:
“señor, sí señor”.

Para algúns, o catálogo
de intelixencias
disponibeis abrangue tres
categorías: a intelixencia
humana, a intelixencia
animal e a intelixencia
militar. Aceitando tal
premisa, ¿onde ubicarían
vostedes aos responsábeis
do PP?♦♦

Pouco a pouco están a multipli-
carse as opcións entre as que os
ferroláns poderemos escoller
cando cheguen os comicios de
maio. A pasada semana presentá-
base nun coñecido hotel da cida-
de, frecuente sede deste tipo de
actos, a nova formación política
Acción Cidadá Ferrol.

Este partido independente,
que lle pon un pétalo máis á
margarida da elección, está en-
cabezado por Bonifacio Borrei-
ros. Un dos catro concelleiros
do PSOE suspendidos de mili-
tancia e o candidato á alcaldía
dos socialistas naquelas munici-
pais do 99. Pasaron case catro
anos dende aquela. Catro anos
nos que as desputas internas, a

falta de consenso e os proble-
mas da coalición entre BNG e
PSOE derivaron na creación
desta nova formación.

Todo isto no seo da loita pola
alcaldía da cidade. Nestes últi-
mos días, ademais da presenta-
ción de Acción Cidadá, houbo

outras informacións relevantes
no que ás municipais de maio
respecta. Dunha banda, as decla-
racións de Fraga, que despois de
xantar con Xoan Fernández non
descarta que o PP pacte con Inde-
pendentes por Ferrol. Mentres
tanto Fernández nega que exista

ningún tipo de acordo, Xoan Jun-
cal –o candidato popular– sigue
promovendo a visita dos “gran-
des” do partido á cidade, e as for-
macións de esquerdas critican o
posíbel acordo prestablecido en-
tre IF e PP. Por suposto, coa con-
seguinte réplica por hipotéticos
pactos entre PSOE e BNG.

A estas alturas, a ningunha
das formacións existentes se lles
presentan as cousas demasiado
doadas de cara ao 25-M. Chega-
da a devandita data, maioría ab-
soluta sería case sinónimo de
sorpresa absoluta, e semella que
os acordos e pactos de goberno
serán a única posibilidade para
facerse cun Concello que precisa
de coesión.♦

Cada día somos máis
MARTINA F. BAÑOBRE

Máis opcións en liza nas municipais. Bonifacio Bo-
rreiro, afastado do PSdG-PSOE, lanza a súa lista e Xo-
án Fernández e Fraga buscan un ponto de encontro.

Ferrol

A dereita pretende recuperar a alcaldía do Ferrol co ex conselleiro 

O PP pacta con Xoán Fernández a
súa volta ao partido despois das eleccións

A.E.
Xoan Fernández integrarase no PP despois das eleccións. O pacto sus-
crito con Fraga hai tres meses foi asumido agora polos dirixentes locais.
Nel contemplase o apoio para alcalde de Ferrol ao candidato máis vo-
tado da dereita, sexa Xoán Xuncal (PP) ou Xoán Fernández (IF).

Xoán Fernández apreséntase coma aspirante á alcaldía de Ferrol.



¿Cales son os retos inmediatos
dos CAF?

Por unha banda a mellora da
situación organizativa en todos os
campus. Queremos conseguir dar-
lle aos CAF unha auténtica imaxe
de organización nacional, homolo-
gar as nosas estruturas. A realidade
de cada universidade é diferente
pero, en calquer caso, hai unha se-
rie de cuestións importantes que
nos atinxen a todos como son a
asunción colectiva do traballo, re-
matar coa eiva do voluntarismo ou
conseguir unha maior partici-
pación e implicación da xente. 

Segue pendente a anuncia-
da unificación cos CAE.

É algo que vimos debatindo
desde hai tempo pero que por di-
versos motivos non se deu efecti-
vizado. A política educativa do PP
opera máis ou menos dunha ma-
neira moi semellante e nas mes-
mas coordenadas en todos os ni-
veis de ensino e cuns obxectivos
comúns, a centralización, privati-
zación e reducción dos dereitos e
do funcionamento democrático
dos centros. Primeiro foi a LOU,
pero despois a Lei de FP e logo a
de Calidade. Por iso é preciso
contar o antes posíbel cunha orga-
nización de todo estudantado ga-
lego que axude a responder desde
a unidade ás agresións contra o
ensino público galego e que agar-
damos poida ser unha realidade
para o inicio do curso que vén. 

¿Como se explica a contes-
tación que lle deu o estudanta-
do á LOU?

O estudantado evidentemente
decatouse, por  motivos internos e
externos -hai que ter en conta o pa-
pel que xogou o profesorado, de-
terminados medios de comunica-
ción e sectores sociais do Estado
español vinculados ao PSOE- que
a LOU era unha lei negativa e re-
gresiva. Percibiuse claramente que
as políticas educativas para a uni-
versidade conducían desde hai
anos a unha situación de camiño
sen retorno. Foi un sentimento
que se amoreou ao longo de bas-
tantes cursos e o papel dos CAF en
distintas mobilizacións, campañas
e actividades reivindicativas en te-
mas como o do  financiamento
universitario, as residencias ou a
gratuidade dos libros axudou a que
se fose consciente de que a LOU
non era máis que a guinda da tarta,
a pinga que desbordaba o xerro. É
de salientar que a xente conseguiu
percibir quen eran os inimigos e
sinalar o PP como o responsábel
do deterioro do ensino público ga-
lego. Saíuse á rúa de xeito masivo
conscientemente. Por máis que se
diga que a maioría dos estudantes
non sabían o que era a LOU exis-
tía unha conciencia crítica que foi
en aumento. O estudantado parti-
cipou activamente tamén nas dúas
folgas xerais, na resposta ao Pres-
tigee á guerra.

¿De que maneira repercu-
tiu iso nos CAF? 

Nas asambleas, coordinado-
ras, comités de loita que se mon-
taron en case que todos os cen-
tros traballaron centos de estu-
dantes de maneira desinteresada,
sen ningún tipo de adscrición po-
lítica. Moita desa xente pode
achegarse a medio prazo aos
CAF porque despois da LOU
perciben e valoran máis positiva-
mente o noso traballo. Hai quen
xa empezou a colaborar, mesmo
algúns que ata o de agora non re-
pararan na nosa existencia. As
asambleas non son algo moi du-
radoiro, pero as organizacións
quedan como ferramentas para
canalizar ininterrumpidamente
as demandas estudiantis.

Falta saber en que vai que-
dar a adaptación do sistema
universitario galego á LOU.
¿Como están a enfrontar os
CAF este proceso? 

Agora estamos traballando
na reforma dos estatutos das uni-
versidades. Desde a nosa oposi-
ción á LOU, que segue a ser to-
tal, o que buscamos é, por unha
banda, que non se renuncie a cre-
ar unha Lei de Universidades au-
tenticamente galega porque a
Xunta ten competencias exclusi-
vas en educación que ten a obri-
ga de defender e por outra banda
que na nova lexislación se faga
unha adaptación o menos lesiva
posíbel porque hai aspectos que
se poden suavizar. Iso fixémosllo
chegar a finais do curso pasado
ao Director Xeral de Universida-
des nunha reunión na que tamén
esiximos que a Xunta garanta un
aumento do financiamento pú-
blico para as nosas universida-
des. Boas palabras e de momen-
to o Conselleiro aínda non res-
pondeu. Nós seguimos con esa
teima e vixiando o que vai pasar,
dispostos a denunciar tamén to-
das as consecuencias da LOU
que xa se están empezando a ver. 

¿Que opinan os Comitésda
última apertura do mapa de ti-
tulacións?  

Lamentamos de novo os cri-
terios localistas que se seguiron
por parte das tres universidades.
Nós non renunciamos a solicitar
para as universidades galegas ti-
tulacións que Galiza non ten, que
se poidan estudar aquí carreiras
sen ter que ir forzosamente a
Madrid ou Barcelona. Denuncia-
mos a duplicidade e mesmo tri-
plicidade de titulacións, porque é
pouco funcional pero tamén a si-
tuación de moitos centros adscri-
tos que funcionan nos campus
como privados e con convenios
coas universidades. Preocúpanos
a situación dos seus estudantes,
que non teñen os mesmos derei-
tos que o resto dos compañeiros,
sen representación nos organis-
mos, incluso con instalacións de-

ficientes e tendo que pagar ma-
trículas impresionantes.

Despois de vinte anos ¿se-
gue sendo útil o modelo orga-
nizativo dos CAF?

Aínda que é posibel que teña-
mos que ir afinando a nosa ma-
quinaria, buscar ferramentas no-
vas e revisar algunhas, penso que
no sustancial os CAF deben se-
guir a ser unha organización cun
funcionamento claramente alter-
nativo e diferente ao resto de or-
ganizacións estudiantis ao uso.
Os seus mellores avais son a par-

ticipación, o asamblearismo e a
democracia interna. Nin tes que
pagar un carnet para entrar, nin
unha cuota, nin existe vincula-
ción como militante. É un pro-
xecto que intenta ser aberto e
manter os Comitéscomo punto
de encontro para o estudantado
que ten inquedanzas en cada un
dos centros, de tal xeito que se
pode colaborar nas actividades
que a un lle interesan, axudar
cando o crea conveniente ou
cando a situación laboral ou aca-
démica llo permita.♦
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Os do si,
señor si
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Aguerra vai incendian-
do o paraíso. Agora
sei que o Tigris cami-

ña a pé e o Eufrates axuda
na viaxe. E Karlaba, Najab,
Nasiriya, Basora, Um
Qsar... existen. E as
camellas preñadas dan
escolta ao carricoche dos
milicos de Buhs-Bleer-
Jmaz. O ollo do fotógrafo
Stephen Hird recolle o tran-
ce dos corpos de dous
iraquís nun foxo, coa
bandeira branca nas maus.
Só corpos, fendas, carne de
saco e avión. E nosoutros,
que case somos nós, case a
totalidade da vida, indo po-
las rúas e as prazas coma
escudos de palabras contra
o odio, a chulería e o
desprezo, tamén o deses 183
rudes que adulan, lamben
ao seu amo de acó, o do bei-
zo inmóbile, o sen sorriso,
señor presidente que ningu-
nea as voces da cultura, da
ciencia, do progreso... Vexo
pola TV que non pago, o es-
tacazo baldreu dun policia
na caluga da muller xove
que nada ofende, que só es-
pera e grita Non á guerra
nas rúas de Madrid, capital
onde Jmaz non dorme xa
sono tranquilo, onde segue
co “rancor” e os  subminis-
tros, onde sela
discrepancias, bota cabos de
tolemia e gargallea a súa
farsa de monicreques.
¡Pobre España! E Galiza
vai e leva o nome do “barco
humanitario”, letras nosas
nas orellas da próa, no ven-
tre da popa, en auxilio dos
gholfos. ¿Por que tamén
aquí Galiza, Jmaz?
¡Díganolo xa! Os 183
tampouco acougan: andan
vagantes coas sombras dos
corpos estragados nas chou-
panas de Entrerríos (Meso-
potamia, repitan comigo:
Me-so-po-ta-mia; así, moi
ben, outra vez), a piolla no
cu, coma un arreguizo de
Bush fino, que se adentra,
que sobe e medra e ten a
cocedura das balas e dos
mísiles, os alaridos das nais,
os ollos negros da infancia
do Iraq, Bagdad que
espera. E o tirano Sadam
berrándolles na orella
dereita: “ ¿Por que, irmaus,
por que tanto a min, de
segunda vez, eu que conser-
vo en pano no cofre do Pazo
a medalla aquela de Isabel
la Católica, o encanto do
voso caudillo Francisco, os
mandados e os protocolos
do tal Jmaz...?” Os 183
encascados do seu señor re-
zan en silenzo co confrade
costaleiro Trillo, sacan os
capirotes ao sol e os trapos
negros da adoración que ve-
laí vén. Mercan na sacristía
do templo a suma das
andias e marchan afoutes
cara fóra, a cargaren co pe-
so dos cravos e o sangue de
Cristo na crus: Si, a ver se
non, Semana Santa. ♦♦

Fran Rei
‘A LOU non é máis que a guinda da torta’

PAULA BERGANTIÑOS
Responsábel de Organización dos Comités Abertos de Escola e
Faculdade (CAF) e estudante na Universidade da Coruña,
Fran Rei analiza a situación da universidade e do movemento
estudiantil nacionalista despois da campaña contra a LOU.
Cando se cumpren vinte anos desde a súa creación, os CAF tra-
taron de sentar as bases, na asamblea nacional  celebrada os días
22 e 23 de marzo en Santiago, do reforzamento da organización.

A. PANARO



A guerra de Irak está a ser dis-
tinta a do ano 1991 en canto á
súa cobertura mediática. ¿Que
papel xoga Al-Jazira?

Gracias a Al-Jazira podemos
ter outra visión dos acontece-
mentos. Iso xa ocorreu durante a
guerra en Afganistán, ata que o
exército norteamericano os bo-
tou do territorio. 

¿Como valora o seguimen-
to que os medios están a facer
do conflicto?

Polo menos estamos a ter ac-
ceso a diferentes aspectos que en
1991 foron totalmente silencia-
dos. De todos modos a propagan-
da está a actuar por ambos lados.
A Fox News, por exemplo, sacou
unha noticia de que atopou unha
fábrica de productos químicos,
pero ningunha autoridade puido
demostrar que isto acontecese. A
CIA, dende hai meses, está meti-
da nunha guerra de propaganda.
O novidoso é que unha televisión
normal xogue un papel tan claro
a favor da guerra, como a FOX.

¿Como está a ser a infor-
mación en Francia?

Como a meirande parte da
opinión pública está en contra da
guerra, estase informando con
gran profusión. Os medios posi-
cionáronse na súa totalidade a
prol da paz. O Consello Superior
do Audiovisual, que regula a pai-
saxe audiovisual do país, chamou
ao director de Al Jazeera para
compartir criterios de emisión e
establecer o tratamento dos prisio-
neiros de guerra. Tamén hai nu-
merosos reporteiros sobre o terreo

que contan todo o que poden por-
que estamos nun teatro de guerra
e hai límites para informar. De to-
dos os xeitos, o caso da televisión
pública española, de posicionarse
tan claramente a favor da guerra e
das teses do Goberno e en contra
da opinión maioritaria dos cida-
dáns, é único entre as televisións
públicas do mun-
do occidental. 

No Vietnam a
información foi
unha das gañado-
ras da guerra e
provocou que os
Estados Unidos
fosen derrotados.
Na intervención
en Somalia, un-
has imaxes de pi-
lotos sendo arras-
trados espidos fi-
xeron que os Es-
tados Unidos
mandasen regre-
sar as súas tropas.
¿Pode ocorrer al-
go similar en Iraq
en caso de non controlar os me-
dios informativos?

Nestes momentos os medios
de comunicación norteameri-
canos están ante un dobre proble-
ma. Por un lado pretenden seguir
os postulados do Goberno que
non quere que se transmitan ima-
xes de soldados mortos ou de pri-
sioneiros. Pero agora coa televi-
sión por cabo esa estratexia pode
volvérselles na súa contra, como
ocorreu na Guerra de Afganistán.
Esas imaxes van chegar á opi-

nión pública de todos os xeitos e
esas canles norteamericanas que-
darán desacreditadas porque a ci-
dadanía vai ter dúas visións con-
trapostas do conflicto. 

Semella que por primeira
vez apareceu unha opinión pú-
blica común europea diferen-
ciada da opinión norteameri-

cana. ¿Supón o
nacemento dun-
ha conciencia
común?

É certo, seme-
lla que apareceu
unha opinión pú-
blica maioritaria
europea. Con
conciencia propia.
Incluso os cida-
dáns dos países
do leste, dos que
se sabe pouco, es-
tán claramente en
contra da guerra.
O que contrasta é
o maniqueísmo da
propaganda de
guerra e de moi-

tos gobernantes, coa madurez ex-
presada pola opinión pública. Hai
debates e manifestacións na esfe-
ra pública sobre as causas da gue-
rra e as consecuencias. A poboa-
ción tivo tempo a informarse e re-
cuperou o gusto por falar deste ti-
po de temáticas cun transfondo
político e identitario tan importan-
te. É a primeira vez que acontece
co que se podería considerar co-
mo un acontecemento global.

¿Pode ser que detrás da
protesta contra a guerra a xen-

te proteste contra o modelo
económico e xeopolítico global
que se instaurou tras a caída
do bloque soviético?

Efectivamente a cidadanía sa-
be que a guerra ten que ver co no-
vo orde global que os Estados
Unidos queren impoñer. Por iso en
países como España, Reino Uni-
do, Italia ou os países do leste,
existe ese desfase entre o pobo e
os seus gobernantes. A xente dáse
conta de que o modelo ultraliberal
a nivel mundial está detrás do con-
flicto e que pode ser o pistoletazo
de saída para o control xeopolíti-
co. Pero non só se decata diso a
opinión pública europea, o mellor
de todo é que os propios campesi-
ños iraquís decátanse do que está
acontecendo. Hai uns días saía un
grupo deles na televisión dicindo
que os americanos viñan a roubar
o seu petróleo. Para min un dos
puntos básicos é que a xente razoe
en termos estructurais.

¿Cal é o motivo de que sexa
nestes momentos cando as perso-
as saian á rúa a protestar contra
este modelo económico global?

Ata agora houbera movemen-
tos de resistencia de carácter na-
cional. A partir de 1995 tamén des-
pega un Foro Social en distintos pa-
íses que critica o modelo de desen-
volvemento do ultraliberalismo. En
Francia, por exemplo, as protestas
inícianse en 1995 coa folga contra a
privatización dos servicios públicos
de electricidade, auga, audiovisual,
etc. Hoxe existe unha conciencia
máis global, cun fío conductor
coincidente e cunha opinión públi-

ca vencellada aos movementos de
resistencia contra o modelo de de-
senvolvemento global.

Parece que existe unha
conciencia europea que recla-
ma un espacio común, non soa-
mente unido polo mercado.
Nestes momentos a dereita
francesa non é igual que a de-
reita norteamericana...

É certo. A gran diferencia es-
tá no debate público. En Francia,
como no resto de Europa, existe
unha sociedade que volveu a ato-
par o gusto por debater sobre te-
mas que lle afectan á humanida-
de. En Estados Unidos a porcen-
taxe de xente que intenta discutir
na esfera pública é minoritaria e
está sendo perseguida polo Go-
berno. Algo semellante me co-
mentaron que está acontecer en
España. En Francia a dereita
acepta e comparte o debate pú-
blico sobre os grandes temas.

¿Volven funcionar os me-
dios de comunicación como es-
pacio de debate?

En certos temas que son de
gran importancia para a opinión
pública si que o fan. De todos os
xeitos non podemos ser tan cán-
didos e obviar que os medios en
determinados temas defenden os
seus propios intereses. Sen em-
bargo, en Europa, en liñas xerais,
os medios volveron a recuperar a
conexión coa cidadanía. Eu fun a
Estados Unidos poucos meses
despois do 11-S e constatei que
alí os medios autocensurábanse,
que non tocan determinados te-
mas por medo. Alí o único medio
que emite informacións aberta-
mente en contra do papel que de-
ben xogar os Estados Unidos no
mundo é o New York Times.

Comentaba Noam Chomsky
que en Estados Unidos era real-
mente moi difícil intentar expli-
car unha postura en contra das
teses de Bush, porque en canto
empezaba a falar enseguida o
cortaban tachándoo de antipa-
triota, marxista...

Exactamente iso é así. Esti-
ven no Foro Mundial de Porto
Alegre e alí os colegas norteame-
ricanos comentábanme que no
único sitio onde podían expresar
libremente o que acontece nos
Estados Unidos era no Brasil. No
auditorio no que falou Chomsky
había miles de persoas, no seu
país non pode falar en público.

Vostede traballou ao servi-
cio do Goberno chileno de Sal-
vador Allende e coñece o que é
a presión mediática en alianza
coas clases adiñeiradas. ¿Pode
ocorrer algo similar en países
como Venezuela ou Brasil?

Chile foi un caso anticipato-
rio. Amosou como a presión me-
diática, igual que acontece agora
en Venezuela, intenta derrubar a
un goberno democraticamente eli-
xido. Non quero comparar tam-
pouco a Chaves con Allende, pero
existiu igualmente unha conexión
entre o que os medios da dereita
dicían e as cazoladas das clases
burguesas na rúa. En Chile oco-
rreu iso hai trinta anos pero foi un
adianto do que pode acontecer
nun continente -o sudamericano-
onde non se quere que se toquen
certos privilexios. En Brasil, Lula
pode ter as mans atadas en canto
faga algo que non lle guste ao
grupo mediático O Globo. De mo-
mento O Globo no pode mover fi-
cha porque Lula ten á gran maio-
ría da poboación ao seu favor.♦
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Investigador en medios de comunicación

Armand Mattelart
‘Estamos ante o nacemento dunha opinión pública europea’

RUBÉN VALVERDE

Profesor de comunicación, ex-asesor de Salvador Allende e asiduo
conferenciante, Armand Mattelart foi unha das primeiras voces críti-
cas co sistema de ultraliberalismo global imposto polos EE UU. “An-
tes en Francia todo o mundo me tachaba de antiamericano e de apo-

calíptico, agora me tratan como un teórico de referencia”, sinala de
xeito irónico. Visita Galicia co gallo dun Congreso de Comunicación
organizado en Pontevedra polo Colexio de Xornalistas. Na entrevista
analiza o papel dos medios de comunicación na guerra do Irak. 

XAN CARBALLA

‘Está a haber
máis debate público
sobre a guerra
que noutras
ocasións”



H. VIXANDE
O cambio de compañía de telé-
fonos está a significar un atran-
co para os usuarios, xa que Te-
lefónica continúa a cobrar o
aluguer do teléfono aos que se
deron de baixa. Sen embargo
non lles recolle o aparello e
obrígaos a envialo a Granollers.

Darse de baixa de Telefónica
significa perder cartos case con
seguridade. Cando os usuarios
crían que xa se libraran da com-
pañía que durante décadas os-
tentou o monopolio do servicio
telefónico, sorpréndense ao
chegarlles un recibo no que se
cobra unicamente o aluguer do
teléfono: a razón de dous euros
por mes máis IVE polo modelo
Forma –a factura é bimensual e
o cargo é de catro euros máis os
impostos.

Ante a sorpresa, moitos abo-
nados chaman á liña de atención
persoal de Telefónica (o número
1004) para informarse e pedir a
devolución dos cartos, xa que
cando deron de baixa o seu telé-
fono Telefónica non enviou á
súa casa a ningún operario para
recoller o aparello.

A resposta que dan os ope-
radores de Telefónica sempre é
a mesma: déronse de baixa da
liña pero non do contrato de
aluguer do aparello, polo que
lle seguen cobrando e non van
devolver os cartos, aínda que si
caben dúas posibilidades: pagar
seis módicos euros e quedar coa
propiedade do aparello ou en-
viar a Telefónica o teléfono pa-
ra evitar novas facturas, iso si, o
aparello debe mandarse por co-
rreo a Granollers e deben ser
eles quen paguen o custo de en-
vío: catro euros.

Ante semellante resposta é
frecuente que o usuario anticipe
a Telefónica que procederá a
dar orde ao banco para que non
pague o recibo. Neste caso a
resposta é unha ameaza: inclui-
rán o usuario nunha lista de mo-
rosos, co que poderían atopar
problemas no futuro se queren
pedir créditos, por exemplo.

Neste punto cabe enfrontar-
se nos xulgados cunha poderosa
maquinaria empresarial que é
quen de prolongar indefinida-
mente o proceso, aínda que ao
final ata poida que gañe o usua-
rio, pero despois de ter gastado

moito diñeiro en avogados.
Existe outra solución: pagar,

aínda que neste caso ao usuario
sempre lle queda a posibilidade
de xogar a un xogo parecido ao
de Telefónica. Algúns abona-
dos, ante esta situación ou en
casos semellantes o que fixeron
foi chamar ao número de aten-
ción persoal dando conta de que
o seu terminal está avariado.
Cando o técnico de Telefónica
chega á súa casa repentinamen-
te o teléfono xa funciona.

Hai usuarios que repiten
continuamente esta operación,
co que os custos para Telefóni-
ca son máis altos que os catro
euros que lles sisa. Cando Te-
lefónica popularizou a caixa de
voz, dedicábase a conectarllela
aos usuarios sen o seu permiso.
Algúns clientes, obrigando a
que fose un técnico para desco-
nectalo –afirmaban que non sa-
bían facelo eles– conseguiron
que a compañía caese na conta
de que era máis barato non co-
nectar a caixa de voz sen o seu
permiso.

Devolución

A respecto da devolución do
terminal telefónico, aínda que
na liña de atención persoal pro-
porcionan un enderezo de Gra-
nollers para envialo, se se in-
siste Telefónica admite que se
devolva nunha tenda da com-
pañía. É máis, nas tendas xa te-
ñen un documento específico
para que o cliente teñan proba
da devolución.

Distinto é o caso das perso-
as que continúan a ser abona-
dos a Telefónica pero que de-
ciden devolver o terminal
–porque adquiriron un e non
queren pagar o custo de dous
euros polo aluguer nin moito
menos comprarllo á Telefónica
por seis euros.

Cando é así, na liña de
atención ao cliente pregúntan-
lle se teñen punto de conexión
á rede –esa caixa branca que
está xusto onde entra a liña na
vivenda. Se din que non, enví-
anlle un técnico para poñerllo e
na seguinte factura cóbranlle

dezaoito euros, polo que o me-
llor é dicir que si se ten ese
punto de conexión.

Pero isto non evita pagar,
porque aos que si teñen punto
de conexión á rede ou afirman
telo, cóbranlles seis euros na
seguinte factura por dar de al-
ta o punto de conexión. Neste
caso, para que Telefónica de-
volva o diñeiro hai que chamar
á liña de atención persoal e
presentar unha reclamación,
afirmando que xa se tiña o
punto de conexión á rede e esi-
xindo que vaia un técnico a ve-
rificalo.

Por suposto, non vai ningún
técnico a verificalo, senón que
ao día seguinte chaman de Te-
lefónica ao número do abona-
do dicindo que a súa reclama-
ción é atendida, polo que lle
abonarán os seis euros cobra-
dos de máis: é moito máis ba-
rato devolver os cartos aos que
protestan que enviar a un técni-
co. Nin que dicir ten que Tele-
fónica embólsase os cartos dos
que non protestan.♦
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Cóbralles o aluguer do teléfono pero non llelo recolle

Telefónica penaliza a baixa dos usuarios

Dous euros custa o aluguer mensual do terminal telefónico.                                                                                           A.N.T.

Velaí de novo os paladíns da Liberdade ilu-
minando a triste noite cos seus ledos fogos de
artificio e as súas alegres lumeradas de festa.

Velaí de novo os campeóns da Civili-
zación defendendo da barbarie os valores
morais da Humanidade.

Velaí de novo os garantes da Democra-
cia restablecendo os dereitos dos pobos e
dos individuos privados deles

Velaí de novo os gloriosos exércitos da
Paz baténdose valerososamente contra as
armas de destrucción masiva.

Avanzan veloces coa súa caravana de axu-
da humanitaria, impacientes por reconstruíren
un país arrasado polo seu dictador.

Camiñan sorrintes entre os vítores das
multitudes do planeta que saen á rúa para
lles mostrar o seu agradecemento.

Liberan raudos, por encomenda da co-
munidade internacional, outro territorio
asoballado e atrasado que eles colocarán na
órbita do Progreso.

Marchan directos cara os pozos petrolí-
feros, preocupados por preservaren o eco-
sistema mundial e o reparto xusto dos re-
cursos da Terra entre todos os países.

Só os insolidarios que se negan a espa-

llar a Verdade poden criticar esta desintere-
sada intervención.

Só os ignorantes que ladran contra a fer-
mosa consigna de “¡Abajo la inteligencia!”
poden poñer reparos a esta benéfica acción.

Só os pusilánimes que non entenden a
poética mensaxe do “¡Viva la Muerte!” po-
den distanciarse desta salvadora Misión.

Só os manipuladores que violan
conciencias infantís poden opoñerse a esta
Santa Cruzada de Liberación.

Pero, por sorte para todos, o Imperio, o
Reich, permanece sempre alerta no sotarre-
go e sabe, presto, acudir coas súas lexións,
os seus lábaros, as súas águias e o seu paso
da oca, para impoñer esa tan necesaria No-
va Orde Mundial.

Prietas las filas. Cara al sol. Heil!♦

Victoria
HENRIQUE HARGUINDEY

Conxeito
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As mobilizacións comezarán cun-
ha grande manifestación en Com-
postela o 25 de abril. Se as indus-
trias non escoitan –algo que se es-
tá a constatar nas estériles conver-
sas que está a manter a Federación
de Industrias Lácteas (Fenil) cos
sindicatos– será o comezo dun ca-
lendario de accións destinadas a
acadar uns prezos dignos.   

O certo é que a cotización do
leite está a acadar mínimos his-
tóricos que fan perigar seriamen-
te a viabilidade económica das
pequenas e medianas explota-
cións. Hai máis dun ano, no mes
de novembro de 2001, o litro de
leite rexistraba un valor de 33
céntimos (55 pesetas). A partir
de aí, comezou a baixar sen parar
ata hoxe, cotizándose na actuali-
dade a 29 céntimos (48 pesetas).
Cun prezo así, nin sequera se co-
bren os custes de produción e o
meirande das explotacións ga-
legas están abocadas á ruína.  

Por se fose pouco, a nova caída
dos prezos en 1’8 céntimos (tres
pesetas) por litro anunciada polas
industrias a moitas gandeiras e
gandeiros para abril pon en xaque a
un dos principais sectores produc-
tivos da economía galega. De pro-
ducirse, o leite cotizaríase con va-
lores semellantes aos de 1989.

Os prezos baixos resultan rui-
nosos se botamos unha ollada aos
custes de produción que leva can-
da si a actividade leiteira. Depen-
dendo de que explotación se trate,
estes custes poden andar entre os
18 e os 30 céntimos por litro (en-
tre 30 e 50 pesetas). Con esta no-
va baixada de dous céntimos que
pretenden levar a cabo as indus-
trias, o prezo de cada litro queda-
ría en 45 pesetas, polo que moitas
explotacións estarían perdendo

cartos na venta. De 22.000 explo-
tacións que hai en Galiza, 10.000
teñen menos de dez vacas, e con
estas marxes non terían nin para
pagar a Seguridade Social.

Trátase dunha situación dra-
mática e de difícil saída debido,
sobre todo, ao poder de control
que as industrias exercen sobre o
sector produtor con acordos cor-
porativos mediante os cales se
prohibe o cambio de comprador.
Este tipo de práctica impide o
funcionamento dun mercado li-
bre e está a asfixiar a moitas pe-
quenas e medianas explotacións
que se ven impedidas de poder
vender a outra empresa.

Por outra banda, as grandes in-
dustrias lácteas completan o seu fé-
rreo control pactando entre si os
prezos de mercado para o leite,
acadando cada vez marxes de be-
neficio maiores a costa da ruína
das granxas leiteiras. Estas, lonxe
de poder defenderse, carecen de
foros nos que poder establecer con
garantía uns prezos xustos que fa-
gan rendíbel a súa actividade. O re-
sultado final é que a industria au-
menta cada vez máis as súas mar-
xes de beneficios a costa da ruína
do meirande das explotacións.

Negociacións infrutuosas 

Aínda que o conselleiro de Políti-
ca Agroalimentaria, Xoan Miguel
Diz Guedes, nunha xuntanza cos
sindicatos celebrada o 20 de mar-
zo, se comprometeu a posibilitar
un encontro entre as organizacións
agrarias e a industria para iniciar
unha rolda de negociacións, a se-
cretaria xeral do SLG, Lidia Sen-
ra, amosouse escéptica sobre as
posibilidades de xestión do políti-
co popular. Senra lembrou que Diz

Guedes se comprometeu a facer o
mesmo hai sete meses sen que
chegase a materializar, ata o mo-
mento, as súas intencións. 

De todos xeitos, e tras o acon-
tecido nunha reunión coa Fenil,
celebrada o 25 de marzo en Ma-
drid, na que participou o secreta-
rio de acción sindical gandeira do
SLG, Xabier Gómez Santiso,
constatouse a escasa vontade das
empresas transformadoras de es-
tabilizar o valor do leite nun prezo
digno para os productores.  Neste
encontro o SLG, xunto a outras
organizacións integradas na Coor-
dinadora de Organizacións Agra-
rias e Gandeiras (COAG), de-
fendeu un prezo de 33 céntimos
de euro (55 pesetas) por litro para
garantir a viabilidade do sector.
Nembargantes, o presidente da
Fenil, Miguel Ángel Vázquez de
Prada, mantivo que era imposible
acadar ese prezo, argumentando
que aplicándose as subidas esta-
cionais podería acadar os 37 cén-
timos (62 pesetas) nalgunhas épo-
cas do ano, algo que as industrias
non están dispostas a asumir

De Prada tamén se escudou
en que non podía comprometer
ningún prezo porque cada indus-
tria aplica a súa política ao res-
pecto de xeito particular, deixan-
do a responsabilidade da nego-
ciación a gandeiros e comprado-
res. Asemade, afirmou que tam-
pouco podía garantir a política
de compra dos intermediarios.

Por outra banda, o presidente
da Fenil afirmou que a partir da
seguinte campaña a industria vai
aplicar estritamente a cota láctea,
ademais de apoiar para que a Ad-
ministración interveña activa-
mente na persecución da fraude.

Ante a falta de compromiso da
industria para garantir uns prezos
mínimos que fagan viábel a acti-
vidade leiteira, o SLG ratificou o
seu compromiso de participar ac-
tivamente nas mobilizacións rei-
vindicativas que se iniciarán o 25
de abril xunto ás outras dúas orga-
nizacións agrarias galegas. ♦

No vespeiro
MANUEL CAO

Como se sabe, Galiza aporta unha ampla representación parla-
mentaria favorábel á política belicista e pronorteamericana do
actual Presidente do Goberno de España. Os 16 deputados do PP
elexidos pola nosa CCAA non dubidaron en apertar e apoiar con
gozo e rexouba a proposta do triunvirato Bush-Blair-Aznar fa-
vorábel á intervención unilateral en Irak sen pronunciamento ex-
plícito da ONU e contra o eixo franco alemán e a opinión públi-
ca galega, española e europea. Tal vez, as características especí-
ficas dos micromercados de voto en Galiza dificulten que o elec-
tor sexa conscente de que o seu voto está a servir para arruinar a
legalidade internacional vixente dende a II Guerra Mundial e pa-
ra minar o proceso de integración europea pero esta reflexión
non é extensíbel aos 16 deputados que saben –ou deberían sa-
ber– perfectamente o que votan. Temos, entón, á clase política
galega maioritaria –o 64% da representación galega nas Cortes
pertenece ao PP– apoiando entusiásticamente a entrada no ves-
peiro árabe sen asomo de dúbida perceptíbel. Galiza vese, entón,
voluntariamente metida nun conflito sendo razonábel interrogar-
se sobre as razóns e consecuencias de tan grave decisión.

Dende o punto de vista económico, a opción estratéxica do
PP a favor da guerra pode ser altamente perxudicial para a no-
sa CCAA. As relacións comerciais, de investimentos e laborais
están plenamente integradas cos países da Unión Europea e,
sobre todo, os recursos orzamentarios por fondos comunitarios
configuran unha estrutura relacional de interdependencia Gali-
za-UE que converte en temerario ou sorprendente calquera
cambio de estratexia na acción de goberno orientado a afastar
a esta CCAA do espacio xeográfico e institucional no que de-
senvolve e intensifica as súas relacións económicas. A alianza
privilexiada con EEUU pouco pode aportar á economía galega
mentras que dificulta as relacións coa Europa desenvolvida e
solidaria que aporta euros para as políticas comúns ao tempo
que envenena as relacións cos países de América Latina

Como en tantas ocasións, a maioría dominante na Xunta de
Galicia e o grupo de parlamentarios galegos das Cortes españo-
las tenden a seguir as estratexias e os proxectos propostos, dese-
ñados e aplicados no ámbito español sendo as consideracións aos
intereses específicos de Galiza sempre subordinadas á estratexia
estatal. Neste caso, as viraxes realizadas polos dirixentes galegos
foron realmente espectaculares pois mentras hai a penas seis me-
ses os gobernantes de San Caetano trataban de defender a parti-
cipación directa de Galiza nas institucións europeas, agora, non
dubidan en seguir unha política orientada a valeirar de contido á
propia UE de forma que os obxectivos aparentemente proclama-
dos hai seis meses deixarían de ter sentido ao quedar Europa re-
ducida a unha área de libre comercio sen apenas políticas nen
institucións comúns. Na nova Europa liderada por Blair, Aznar e
Berlusconi xa non habería políticas sociais nen redistributivas se-
nón máis mercado, menos impostos e menos Estado. 

Polo que parece, aos dirixentes autonómicos galegos o pa-
so dunha Europa forte e sensíbel ás diferencias das súas re-
xións con políticas de coesión e fondos estruturais a outra só
mediatizada pola desregulamentación nos mercados e pola
continua rebaixa impositiva non lles preocupa pese ás carac-
terísticas estructurais da economía galega con graves caren-
cias en infraestructuras, capital social ou tecnoloxía e moi be-
neficiada polos aportes comunitarios para políticas públicas
que co esforzo fiscal galego ou co modelo redistributivo do
Partido Popular dificilmente se poderían poñer en marcha. A
política de alianzas de J. Mª. Aznar é difícil de explicar den-
de España como conxunto pero aínda é máis incomprensíbel
a luz dos sectores e intereses económicos galegos afectados.♦

Carlos Mantilla, senador do PP por Pontevedra, increpado por manifestantes
contra a guerra o pasado 21 de marzo en Vigo.                    XAN CARBALLA
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‘A alianza privilexiada cos EE UU
pouco pode aportar á economía galega
mentras que dificulta as relacións coa

Europa desenvolvida e solidaria”

Manifestación dos sindicatos agrarios o 25 de abril 

O prezo do leite
en mínimos históricos

CARME VENCES
A situación crítica que está a acadar o prezo do leite, coa ame-
aza das industrias de desvalorizalo aínda máis, fixo que o pa-
sado 12 de marzo os tres sindicatos agrarios galegos -Sindicato
Labrego Galego, Unións Agrarias e Xóvenes Agricultores- de-
cidisen xuntar as súas forzas para reclamar unha saída estábel
á crise, algo que non conseguiu sequera a crise das vacas tolas.

Os dirixentes sindicais criticaron ás empresas pola súa política de prezos. 



Na súa primeira intervención, ao
inicio da xornada, Lidia Senra re-
pasou o traballo do sindicato du-
rante os últimos catro anos, un re-
latorio no que lembrou a crise das
vacas tolas e a ruptura das prome-
sas de solución por parte da Xunta
e do Ministerio de Agricultura, a
loita contra a introdución dos
transxénicos na agricultura “que só
busca favorecer os intereses eco-
nómicos das grandes corporacións
da biotecnoloxía”, a denuncia da
represión contra as manifestacións
dos labregos, a falta de foros que
permitan o diálogo dos sindicatos
coa Administración ou a desigual-
dade e discriminación ante a lei e a
Seguridade Social das mulleres la-
bregas, entre outras cuestións. 

Tamén se referiu Senra á opo-
sición do SLG diante da Política
Agraria Común (PAC), un tema
que se analiza polo miudo nas te-
ses congresuais e que o sindicato
considera lesivo para as pequenas
e medianas explotacións agrope-
cuarias. “As propostas de reforma
da PAC, elaboradas para someter
a agricultura e gandería europea
aos intereses das transacionais
agrarias químicas e farmaceúticas
a través da Organización Mundial
do Comercio –advirte o sindica-
to– van acelerar moito máis a
destrución do agro galego, co cal
a dependecia  alimentaria de Ga-
liza vai agrandarse, corréndose o
perigo de minar de xeito definiti-
vo a nosa soberanía alimentar”. 

En canto a actuación da Con-
sellería de Agricultura, o SLG in-
dica que a destes últimos catro
anos foi a peor desde que se cons-
tiuíu  a Xunta. Critícase a política
“de desmantelamento e privatiza-
ción da xestión dos servicios pú-
blicos e o abandono da actuación
en materia de agricultura co ob-

xectivo de deixar facer” ou o “au-
mento de novas cargas para as ex-
plotacións” a través de instru-
mentos como a lei de ordenación
urbana  ou a lei de sanidade ani-
mal, así como as actuacións en re-
lacion ao mercado dos dereitos de
producción ou de primas. A caída
continuada nos prezos, que se su-
ma a outros factores como a suba
da enerxía ou as dificultades para
o acceso á terra, indícase, está a
colacar a moitas explotacións
nunha situación económica límite
que pode levar ao peche  de moi-
tas delas. “No período 1996-2000
–recollen os textos– desaparece-
ron un 18%, e decir, 16.582”.

Entre outras medidas, o SLG
defende a creación dun Consello
Agrario Galego, que substitúa, en
representación do labregos, ás
Cámaras Agrarias como interlo-
cutor válido ante a Administra-
ción e a elaboración dunha lei pa-
ra o desenvolvemento racional do
agro galego que teña como ob-
xectivos a soberanía alimentar, o
establecemento dun modo de pro-
dución labrego, que asegure unha
renda digna para os labregos e o
mantemento dun medio rural vi-
vo. O SLG tamén se refire á ne-
cesidade de orientar unha parte
do seu traballo para concienciar á
cidadanía da importancia de con-
sumir os produtos do país.   

Políticas de alianzas

“Para levar adiante a nosa posi-
ción –mantén o SLG, nos textos
aprobados– hoxe máis que nunca
neste marco de globalización
compre coordinarse”. Por iso, en-
gádese, “o SLG xa ten definidas
claramente as súas alianzas , tanto
a nivel europeo, formando parte
activa da Coordinadora Labrega

Europea (CPE) como a nivel
mundial formando parte de pleno
dereito de Vía Campesina”. No
marco do Estado español sinálase
á Coordinadora de Organizacio-
nes Agrarias y Ganaderas COAG
como a organización coa que o
SLG ten “máis puntos en común”.
Até o de agora o SLG non deu o
paso de integrarse como membro
de pleno dereito na coordinadora
estatal e neste momentos ambas
organizacións están a traballar
mediante un convenio. Como re-
quisitos para “unha coordinación
a nivel estatal” os textos estable-
cen que o SLG manteña a súa so-
beranía de acción en Galiza, que
as relacións deben ser con organi-
zacións labregas comprometidas
na loita por unha política agraria
que manteña o modo de produ-
ción labrego e o maior número de
explotacións labregas en todo o
Estado e, por último, que cada or-
ganización dispoña dun voto den-
tro do órgano de decisión que se
poida constituír e de dereito a ve-
to cando considere que unha deci-
sión pode ser lesiva para os intere-
ses dos labregos que representa.

Cambios organizativos

A reforma de Estatutos que se

aprobou tradúcese na desapari-
ción da comisión permanente e a
comisión de xestión que deixan
paso a unha comisión executiva
formada por vinte membros elexi-
dos entre os labregos e labregas
afiliados ao sindicato. Desta xeito,
indican desde o SLG “preténdese
dar máis poder de decisión e au-
mentar a participación dos activos
agrarios nas decisións sindicais e
relanzar a organización para que
poida facer fronte aos retos im-
postos pola Política Agraria Co-
mún (PAC), que condicionará a
loita labrega dos vindeiros anos”.

Outros dos cambios significati-
vos foi a creación dunha secretaría
de organización, que ocupará
Álvaro García, e a división da se-
cretaría de acción sindical en dous
eidos: un relacionado cos temas de
horta, a cargo de Xosé Manuel
González Vilas, e outro centrado
na gandería, do que se responsabi-
lizará Xabier Gómez Santiso. A di-
rección nacional, na que se renova-
ron once dos quince membros que
a compoñen, queda integrada ade-
mais por Lidia Senra, Xosé Álva-
rez Lombardero, Isabel Vilalba
Seivane,  Purificación Seoane Al-
vela, Carme Porca Vidal, Pilar Be-
llo López, Xosé Antón Ledo Pan,
María do Carme Taboada Durán,

Elias Somoza Castro, Pilar  Sán-
chez Casanova, Mariano Pazos
Currais e Xorxe Álvarez Pérez.

Incompatibilidades

O debate máis intenso foi o das
incompatibilidades. Finalmente
ficou a postura oficial segundo a
cal os cargos das secretarías e co-
ordenadores comarcais son in-
compatíbeis con ostentar cargo
de representación pública de par-
tidos políticos ou figurar en listas
electorais dos partidos políticos
ou candidaturas independentes.

Na clausura interviron repre-
sentantes das organizacións agra-
rias convidadas, a COAG, CNA de
Portugal, EHNE de Euskadi e a
CPE. Neste acto Lidia Senra, secre-
taria xeral desde 1989, referiuse ao
lema do congreso “O futuro nas no-
sas mans” para afirmar a necesida-
de de mudar a actual política agra-
ria contando cunha “organización
preparada”, que faga propostas
adecuadas a nivel estatal, europeo e
mundial, que reivindique cauces de
participación e que estableza con-
tacto con outras organizacións da
cidadanía.  Na súa intervención
lembrou a todas as persoas que tra-
ballaron no sindicato durante os
seus 30 anos de existencia.♦
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Lidia Senra reelexida secretaria nunha dirección paritaria de labregos e labregas 

O SLG aposta no seu congreso polas alianzas
con Vía Campesina, a CPE e a COAG

PAULA BERGANTIÑOS
Lidia Senra resultou reelexida, por cuarta vez consecutiva, secretaria
xeral do Sindicato Labrego Galego no VI Congreso que se celebrou o
sábado 22 de marzo no Pazo de Congresos de Santiago. As conse-
cuencias da reforma da Política Agraria Común e da acción da Orga-
nización Mundial do Comercio no agro galego ocuparon boa parte
das análises congresuais do sindicato que tamén abordou nesta cita
cambios organizativos e ratificou as súas alianzas con Vía Campesina,
a Coordenadora Labrega Europea (CPE) e a COAG, no Estado.

Lidia Senra nun intre do VI congreso do SLG no que foi reelexida Secretaria Xeral por cuarta vez.                                 A. PANARO



Desde o autoxestionario Partido
Socialista de Aragón (que foi
membro da Federación de Parti-
dos Socialistas, xunto ao Partido
Socialista Galego de Beiras) á Iz-
quierda Unida de finais dos oiten-
ta, pasando polo próprio PSOE,
en 1982, Labordeta sempre man-
tivo a súa independencia, un cer-
to carácter ácrata moi ligado á
personalidade aragonesa. Desde
os anos noventa o abuelo(coma é
coñecido nos círculos aragonesis-
tas desde a transición) atópase li-
gado ao proxecto de Chunta Ara-
gonesista (CHA), partido na-
cionalista de esquerdas por quen
xa foi elexido deputado autonó-
mico en 1999. En marzo de 2000
convertiuse no primeiro represen-
tante desta formación no Congre-
so dos Deputados español. Artista
polifacético, é autor dalgunhas
das cancións máis representativas
de Aragón, como o “Canto a la li-
bertad”, auténtico himno oficioso
do país, que culmina todas as
grandes manifestacións aragone-
sistas e nos últimos anos calquer
acto contra o Plano Hidrolóxico.

Parece que sexa necesario
mandar á merda aos deputa-
dos do Partido Popular que
non o deixan falar para que se
lembren de que existe.

Dase o caso de que eu non
son un político tradicional, nin
estou pensando na miña carreira
política. Díxeno porque tiña que
dicilo. Ao día seguinte ninguén
lle deu máis importancia. Foron
os médios quen lla deron.

Mais a xente si que lle deu
importancia. En Aragón en to-
dos os lados síntense mostras
de apoio a esas palabras.

A xente xa está cansa da acti-
tude de Aznar, totalmente irreve-
rente cos cidadáns, e tamén do
próprio grupo parlamentario po-
pular, que actúa cun seguidismo
das consignas do xefe incríbel.
Ademáis, creo que Aragón é unha
das comunidades máis castigadas
polo Goberno do PP. Están todo o
día a decir que nos traen o AVE, e
é o único que nos traen. As infra-
estruturas ferroviarias son un de-
sastre, as estradas non avanzan, o
AVE afúndese e aínda por riba te-
mos o tema do trasvase do Ebro.

Cando saiu elexido deputa-
do dixo que era un triunfo da
esquerda aragonesista, máis ía
ser moi duro traballar contra a
maioría absoluta do PP.

Sempre é difícil facer cousas
contra unha maioría absoluta. Es-
ta lexislatura comezou cunha
unidade moi positiva, a través
dunha proposición non de lei pre-
sentada polo PP, PSOE, IU e
CHA, pola reapertura do tren in-
ternacional do Canfranc. Aquilo
era unha boa noticia, despois to-
do foi cambiando. O  problema é
das maiorías absolutas. Mália es-
ta situación, estou contento co
traballo que fixemos. Traballa-
mos moi intensamente e daste de
conta de que que tivo repercu-
sión, porque no início da lexisla-
tura ninguén coñecía a Chunta
Aragonesista nin o nacionalismo
aragonés e agora xa nos respetan,
sobre todo na oposición, e xa sa-
ben que é unha opción sólida que
ten un forte respaldo en Aragón.

Falando dun tema tan im-
portante como o AVE, á ci-
dadanía parécelle moitas veces
que pasa por Aragón porque é
a opción máis directa entre
Madrid e Barcelona e que vai

servir de pouco para a verte-
bración do país.

O AVE pásano por Aragón por-
que non lles queda outra, xa pensa-
ron en facelo pasar por Valencia. A
loita aragonesa agora é poder ter
ferrocarís convencionais, que fun-
cione a liña internacional do Can-
franc, que funcione a conexión en-
tre Zaragoza-Teruel, e as vellas li-
ñas. O ministro Cascos compro-
meteuse a que ían funcionar.

É difícil de crer cando nin
cumpliron as súas promesas
sobre o AVE.

É certo. En xullo do ano pasa-
do Aznar prometeume que en de-
cembro podería ir a Zaragoza en
AVE. Tamén prometeu a autovía
Mudéxar (ata Teruel) e hoxe non
hai nada diso. Eu creo que o AVE
é un sinsentido, unha despropor-
ción. Parece como se fose un in-
tento de superar ao PSOE. Xa lle
sacaron a concesión de fabricar
os trens á empresa que fixera os

de Madrid-Sevilla, a CAF, o que
ademáis foi unha gran perda para
Aragón e o País Basco, porque
ten alí plantas. Déronlle a conce-
sión a Siemens, que non tiña ex-
periencia ningunha de facer trens
de alta velocidade. Despois ato-
pámonos con todos os desastres
que se viron nas vías, os retrasos,
que non lle fixeron caso aos xeó-
logos... Penso que o problema
fundamental é que eles, sabendo
que en Aragón estaban contra o
Plano Hidrolóxico, querían que o
alcalde de Zaragoza puidese inau-
gurar o AVE antes das eleccións e
agora non vai poder facelo. De
feito, agora en marzo, o equipo de
goberno do Concello de Zaragoza
(PP), xa non fai nada, é coma se
estivesea disolto.

O Plano Hidrolóxico

O Plano Hidrolóxico conseguiu
mobilizar á sociedade aragone-

sa, é coma se ouviran unha das
súas cancións, na que dicía:
“Hai que levantar”, coma se
Aragón deixara de ir “camiño
de nada”, como dicía noutra.

Cando comezou a lexislatura
Jaume Matas recibiunos no Mi-
nisterio e eu xa lle dixen que o te-
ma da auga era un problema moi
importante en Aragón, é unha cul-
tura que ven dos árabes, do século
XV ou XVI e o tema do trasvase
non se pode plantexar. El pensou
que poderiamos manifestarnos en
contra unha ou dúas veces e que
despois esqueceríamos o tema.
Cando viu as grandes manifesta-
cións e a unión que fixemos coas
xentes do Delta, na zona de Cata-
luña, quedou surprendido. Entón
comezaron a inventar mentiras, a
plantexar un enfrontamento entre
comunidades que non existía, eu
agora sei que non podo pisar Mur-
cia. Están a dicir que é un proble-
ma da insolidaridade dos aragone-

ses e nunca citaron os cataláns,
cando a xente máis perxudicada
polo trasvase, e tamén máis con-
traria a el, é a do Delta. Con este
tema están sempre a desinformar
á opinión pública, aproveitando
que teñen a gran cantidade de me-
dios de comunicación.

Algúns dirixentes de Chunta
Aragonesista recoñecen que todo
isto está a servir para que o povo
aragonés recupere autoestima e
teñen moi boas sensacións para
as eleccións municipais e autonó-
micas do 25 de maio.

Imos ver qué pasa. Sempre
son moi escéptico. É certo que
gracias ao trasvase e a estas cou-
sas o PP está a cair e é moi posí-
bel que non volva a gobernar en
Zaragoza ou Aragón en moitos
anos. Sempre me alegra cando a
esquerda gaña noutros países,
mais despois hai que ver se é po-
síbel que faga algunha cousa, que
os deixen traballar. CHA ata ago-
ra foi un partido que fixo unha
boa oposición, máis xa veremos
qué pasa cando teña que gobernar
e tomar decisións e compromisos.

Fálase moito de que algúns
poderes fácticos xa están to-
mando posicións para evitar
que a chegada de CHA ao go-
berno poida supoñer grandes
cambios nalguns temas de
grande importancia, como por
exemplo en Zaragoza cos temas
urbanísticos e inmobiliarios.

O problema vai ser poñer en
marcha todas esas ideas que te-
mos que van afectar directamente
nos intereses económicos de sec-
tores moi importantes na socieda-
de aragonesa. Cando isto ocurre
ou tomas estas decisións en serio
e corres coas consecuencias ou
decepcionas a moita xente.

¿Cómo ve a reacción da
Galiza perante o tema do Pres-
tige? ¿Acha que, como pasa en
Aragón co PHN, pode axudar
a que se produza un cambio na
sociedade?

Creo que a Galiza sempre es-
tivo moi marxinada, sempre deu
unha sensación de estar retrasada,
polo estado das estradas, das co-
municacións ou das infraestru-
turas. Parece que ao Estado inte-
resoulle que Galiza estivera afas-
tada. Galiza non interesa nin á
história, porque nunca se lembran
dela nin cando se fala da recon-
quista, estas cousas que lles gus-
tan tanto á xente da direita. Mália
que inventara algo tan importante
como o Camiño de Santiago.
Penso que chegou un momento
no que os galegos xa se fartaron
de aguantar, igual que me pasou a
min no Congreso o outro día. Ao
povo galego chegoulle a hora de
reventar e saiu á rua para decir
que xa era dabondo. Mentíronlles
co tema do Prestige e fixeron o
menos aconsellábel. Perante as
eleccións, nalgunha conversa cos
amigos do Bloque, coincidimos
en que é moi difícil cambiar a si-
tuación, porque como pasa en
Aragón, hai unha chea de intere-
ses económicos de grande impor-
tancia que influien nos resultados.

Non o vexo moi optimista.
Temos que ser realistas. O PP

en Aragón ten un colchón e non
creo que se funda tanto coma moi-
tos desexamos. Ademais, tamén te-
mos que pensar na actitude dos
partidos cos que a Chunta vai coa-
ligarse. Xa levei moitas decep-
cións, coa chegada da democracia
ou dos socialistas ao poder no 82.♦
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XAN CARBALLA

José Antonio Labordeta
‘A xente está cansa de Aznar’

RUBÉN RAMOS

José Antonio Labordeta é história viva de Aragón. Comprometido co país desde hai máis de trinta
anos, apoiou en todo este tempo a diferentes organizacións políticas de esquerdas con diferente éxi-
to. Deputado da Chunta Aragonesista Hai poucos días Labordeta volveu ás primeiras páxinas por
unha intervención no Congreso, cando explotou perante a actitude de algúns deputados populares.



■ FACTO NÚMERO 1: O DÓLAR E O EU-
RO. Em Novembro de 2000, Iraque adop-
tou o euro como moeda de troco para a
venda de petróleo.  Naquela altura, o euro
valia 80 centavos de dólar. Hoje, vale so-
bre 105, uma revalorização considerável.
Ou, com outras palavras, o dólar depre-
ciou-se. Isto foi uma aposta do regime ira-
quiano polo euro, aposta que lhes estava a
sair bem, e que com o final do bloqueio
económico sairia-lhes ainda melhor.  As
petroleiras americanas temem que esta vi-
ragem do “petrodólar” ao “petroeuro” se
poda estender a toda a OPEP, especifica-
mente a Irão primeiro. Significativamente,
a intervenção no Iraque é levada a cabo
por dous países sem euro (EUA e RU),
mas oposta polos governos das principais
economias do euro, França e Alemanha. 

■ FACTO NÚMERO 2: ALASCA: Recente-
mente o Senado EUA rejeitou começar as
prospecções petroleiras na grande reserva
natural de Alasca.  O voto republicano foi
fundamental para esta surpreendente de-
cisão.  Decidir não utilizar o próprio petró-
leo significa que há mais aí fora, mais bara-
to de conseguir.  Iraque é um desses lugares.

■ FACTO NÚMERO 3: AS “ RAZÕES DE
ESTADO” DE AZNAR.  De todo o discurso e
contradiscurso entre o governo espanhol e a
oposição política (especificamente o
PSOE), a mim pessoalmente surpreende-
ram-me dous factos: a) Em mais duma oca-
sião (uma vez Aznar, outra vez Arenas), o
governo interpelou cripticamente ao Partido
Socialista sobre a sua oposição à guerra di-
zendo-lhes: “Se vocês estivessem no poder
estariam fazendo o mesmo que nós”. Não
houvo réplica nem tentativa de esclareci-
mento por parte do PSOE. Isto é destacável
na medida em que a linha entre governos
defensores e opositores desta guerra não se-
gue linhas partidistas “esquerda/direita”.
Porque deveria a “esquerda” do PSOE ter a
mesma postura do que a “direita” do PP se
aquele estivesse no poder?  Deve haver po-
derosas razões que desconhecemos.  b) O
secretário geral do PP de Galiza, Palmou,
numa entrevista na Cadena SER o domingo
23 disse que “Deve haver razões de estado”
que Aznar sabe e nós não. O mistério sobre
estas afirmações de destacados membros do
PP, e do silêncio do PSOE, esvoaça sobre a
operação de extermínio em Iraque.

■ FACTO NÚMERO 4: O SARA OCIDEN-
TAL , O GRANDE AUSENTE. Surpreende tam-
bém o silêncio do governo espanhol, e espe-
cificamente da carteira de Exteriores, sobre
o problema do Sara Ocidental. Em Março
31 deve adoptar-se uma (outra) resolução
sobre a situação do Sara. E Espanha está
temporariamente representada no Conselho
de Segurança da ONU. James Baker, co-
missionado especial da ONU, e ex-secretá-
rio de Estado dos EUA, quem representa os
interesses do governo (portanto, das oligar-
quias) desse país, pode estar mudando a sua
posição anterior sobre a autodeterminação
do Sara.  Baker estava conectado também a
interesses petroleiros. É possível que a ad-
ministração EUA queira apoiar agora uma
solução “intermédia” que conceda sobera-

nia talvez só à parte sul do Sara, enquanto a
norte ficaria sob administração de Marro-
cos.  Isto poderia não ser à partida aceitável
para o Frente Polisário, mas ao parecer tam-
pouco o Polisário estaria em condições de
reanudar a luta armada, e no Sul poderia for-
mar-se um estado independente suficiente-
mente auto-sustível. Porque, que acontece
nas zonas norte e sul do Sara Ocidental?  No
norte, estão os fosfatos.  No sul (nas águas
jurisdicionais correspondentes à não recon-
hecida República Árabe Saraui Democráti-
ca) estão a fazer-se explorações petrolíferas
por várias companhias, entre elas uma aus-
traliana (governo que apoia a guerra do Ira-
que). Os seus informes iniciais indicam que
há petróleo comerciali-
zável. Também há uma
concessão do governo
marroquino de 2001 à
companhia francesa
TotalFinaElf e outra à
estadounidense Kerr-
McGee para a pros-
pecção e comerciali-
zação do petróleo que
se encontrasse. Mas
expertos legais de vá-
rios países consultados
pola União Europeia
coincidem que um no-
vo governo saído dum
referendo no Sara não
teria porque respeitar
os acordos contraídos por Marrocos, ocu-
pante ilegítimo do Sara Ocidental.

E como podem encaixar estes factos,
então? Que se lhe perde à direita econó-
mica espanhola na guerra de Iraque?  Um
cenário possível é o seguinte:

1) O controlo ao acesso e aos preços do
petróleo do Iraque por parte de petroleiras
EUA daria-lhe às óleo-garquias estadouni-
dense e à grande indústria pesada que de-
pende dele (entre elas, a indústria do aceiro
e portanto a armamentística) vantagens
substanciais sobre as de outras zonas, no-
meadamente Europa.  São precisamente es-
tes sectores os que não se podem reconver-
ter facilmente a outras fontes energéticas.
Por outra parte, esvaeceria-se o perigo da

“eurização” do petróleo.  O grande capital
americano estaria em condições de repartir
as reservas petroleiras ora no seu próprio
benefício (sem ter que explorar as pró-
prias), ora para países industrializados se-
lectos (Espanha, por exemplo), ora para pa-
íses em subdesenvolvimento onde se preci-
sa a criação de capacidade aquisitiva para
criar mercado.  Durante muitas décadas a
vir, as oligarquias EUA e algumas ociden-
tais estariam em condições ainda mais cla-
ras de decidir o destino económico de gran-
de parte do planeta.  O acesso ao petróleo
do Iraque favoreceria à “economia” espan-
hola (quer dizer, ao capital), frente à france-
sa e alemã, maiores competidores para os

EUA do que Espanha.
Significativamente, os
governos de “países
menores” europeus
apoiam os EUA.

2) Claramente, a
administração EUA
não precisa do governo
de Aznar nem do PP
para os propósitos im-
perialistas do capital.
Mas a aliança com
“Espanha” ajudou-lhe
ao governo EUA a
criar o cisma com os
governos francês e
alemão.  Que mais ob-
tém “Espanha” em tro-

co disto?: A defesa dos “seus” interesses
económicos no Sara Ocidental.  E a situação
especial que se dá agora, e não há alguns
anos, é que Espanha está no Conselho de
Segurança da ONU, uma circunstância que
entre alguns sectores independentistas sa-
rauis é vista como uma “grande oportunida-
de” para “Espanha pagar a sua dívida histó-
rica”. Portanto, o cisma entre França e
EUA/Espanha a respeito de Iraque estaria
em paralelo com o seu cisma a respeito do
Sara (França continua a apoiar a actual ane-
xação por Marrocos, e um regime de “auto-
nomia” para o Sara).

O petróleo seria a principal e quase úni-
ca fonte económica do novo estado saraui,
suficiente para o seu desenvolvimento.  Um

novo estado saraui poderia rescindir os
acordos de exploração petroleira às com-
panhias francesas e conceder-lhe-las a pe-
troleiras americanas. Uma recente infor-
mação da BBC de 4 Março 2003 afirma que
“Agora as reservas de petróleo do país tor-
naram-se já um factor nesta luta quando as
companhias petroleiras estadounidenses,
francesas e australianas começam a infor-
mar dos seus primeiros achados”. E, signi-
ficativamente, outra informação da BBC to-
mada de Le Quotidian d’Oran de 8 Fev.
2003 diz que: “É de destacar que os espan-
hóis se alinharam sem reservas com Was-
hington relativamente ao assunto de Iraque.
Portanto, os americanos poderiam pedir-lhe
a Madrid que fosse menos ‘rígido’no tema
do Sara Ocidental, com a promessa de que
os seus interesses serão tidos em conta”.
Que significam estas expressões?: “Ser me-
nos rígido” significa aceitar e promover na
ONU o plano de Baker sobre a independên-
cia da parte Sul do Sara. “Ter em conta os
interesses de Madrid” significa que “Espan-
ha” levaria uma parte do pastel dos recursos
energéticos do novo Sara. “Os interesses”
também pode significar a pesca.  Por en-
quanto e “França” a que perderia com tudo
isto, e, em menor medida, “Alemanha”
(quem também tem um projecto de explo-
ração de energia eólica em toda a costa oci-
dental de Marrocos e o Sara).

Em resumo: O governo espanhol e José
María Aznar obteriam do seu apoio à admi-
nistração EUA na invasão de Iraque, além
doutras cousas que nem sabemos: 1) Aces-
so a petróleo iraquiano, sem dúvida. 2)
Prestígio internacional pola sua defesa, des-
de o Conselho de Segurança da ONU, du-
ma solução intermédia para os sarauis pro-
movida por Baker-EUA, alinhando-se de
novo com os EUA mas sem romper os vín-
culos com Marrocos (que conservaria o
norte do Sara).  E 3) Mantimento dos “inte-
resses de Espanha” (os das petroleiras es-
panholas também?) no novo foco geoestra-
tégico mundial da África Ocidental. Tudo
isto significa que qualquergoverno espan-
hol (PP ou PSOE), por pressões do grande
capital e por defesa destes “interesses”, pro-
vavelmente teria agido igual a respeito da
guerra do Iraque, como a misteriosa mensa-
gem de Aznar sugere: “Vocês os socialistas
fariam o mesmo se estivessem no poder”.

E não sou analista político, nem eco-
nomista, e tudo isto, claro, é bastante es-
peculativo.  A situação é mais complexa.
A resolução da ONU deste 31 de Março
pode pospor-se mais uma vez. O tempo
dirá, quando o tema do Sara Ocidental
saia de novo à luz pública, e quando se
veja se o governo resultante da imperial
conquista do Iraque retorna ao dólar para
vender o seu petróleo.♦

Algumas fontes:

http://groups.yahoo.com/group/Sahara-U
pdate/message/1082,

http://groups.yahoo.com/group/Sahara-U
pdate/message/1063, http//www.rebe-
lion.org/imperio/040303clark.pdf)
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São sabidas bastantes das causas para este ataque da
administração dos EUA sobre o território e os recur-
sos desse país agora chamado Iraque. Também, do
apoio tradicional do governo do Reino Unido a esta
agressão. Menos entendida é, porém, a decisão do
governo espanhol, até nas próprias filas do Partido

Popular.  O cisma entre a direita francesa e a direita
estadounidense quanto à política bélica internacional
(representadas nas posturas respectivas de Chirac e
de Bush) também surpreende.  Há alguns factos para
mim significativos desta guerra que nos poderiam
dar pistas para compreender uma complexa situação.

Razões ocultas?  
Iraque, o euro, Espanha e o Sara Ocidental

CELSO ÁLVAREZ CÁCCAMO

‘Um novo estado saraui
poderia rescindir

os acordos
de exploração petroleira

às companhias francesas e
concedelher-lhe-las a

petroleiras americanas”

PACO VILABARROS



A.N.T.
O 25 de xaneiro, 16 persoas de
orixe árabe eran detidas en Ca-
taluña pola súa suposta vincula-
ción con Al Qaeda. Nunha rolda
de prensa celebrada na Coruña,
José María Aznar declaraba ao
respecto: “Cando se fala de ga-
rantir a seguridade non se está
falando de fantasías senón de
realidades”. Aznar vencellou a
loita contra o terrorismo coa in-
tervención en Irak, deu un
avance “da importante opera-
ción policial” e destacou o risco
de que grupos terroristas acce-
dan a armas de destrucción ma-
siva. Tamén no Congreso dos
Deputados, o presidente xustifi-
cou o seu apoio á política inter-
vencionista de Bush precisa-
mente na existencia desta su-
posta rede terrorista vinculada a
Al Qaeda.

Agora, 56 días despois, 14
dos 16 detidos foron xa postos
en liberdade polo xuíz da Au-
diencia Nacional Guillermo Ruiz
de Polanco. O maxistrado avisa-
ra días atrás de que, se a policía
non presentaba máis probas, po-
ría en liberdade os detidos.

Ao final resultou que o xa-
brón en pó e a lexibia que ser-
viron de base para consideralos
“perigosos terroristas” non
constituía proba suficiente. Ca-
tro dos últimos liberados narra-
ron ante xornalistas os “amar-

gos días de cautiverio”. Un dos
acusados, panadeiro de profi-
sión, debeu contar os días para
imaxinarse cando nacería a súa
segunda filla. Ningún deles sa-
bía se podería recuperar o seu
posto de traballo. Algúns dos

seus familiares tiveron que so-
brevivir no entanto gracias a
beneficencia.

Na mesma rolda de prensa
explicaron que non teñen nada
de terroristas e que o seu encar-
ceramento fora utilizado polo

Goberno como coartada para
apoiar a guerra contra Irak.
“Que nos puxeran en liberdade
despois de empezar a guerra xa
o di todo”, afirmou un deles,
Amin el Ghzaoui, veciño de
Banyoles.♦
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AAdministración norteamericana insiste en
convencer á opinión pública do idealismo
do ataque contra Iraq. Desembarazado da
esixencia de desarme incondicional de Sa-
dam Hussein, o cambio de réxime en Bag-
dad, ditatorial e opresor, terá como alterna-
tiva o tridente infalíbel da civilización occi-
dental trunfante: liberdade, mercado e de-
mocracia. É tal a devoción e o altruismo de
Bush que non lle importa sacrificar as vidas
dos seus propios cidadáns nin dilapidar os
recursos do seu país, cunha economía en
crise, con tal de beneficiar os sufridos ira-
quís. Merecería o premio Nobel da Paz.

George W. Bush está a periclitar décadas
de incomprensión cos Estados Unidos. Con-
tribuiron á civilización mundial liquidando
o comunismo e moi poucos llo agradeceron.
Desaparecido, convencidos de que non hai
rival sistémico, é o momento de acelerar a
historia. Preparémonos pois para recibir ao
Mesías redentor que vai liberar un a un a to-
dos os pobos, rematando cos líderes que non
amosen a vontade suficiente de aggionarse.

¿Ten que ser pola forza? Desgraciada-
mente, semella que si. A pacífica paciencia
non vai co ritmo dos tempos que vivimos.
Con Iraq intentouno polas boas, que conste.
Hai que ver os avances democráticos en Ku-
wait na última década, despois da liberación
da primeira guerra do Golfo. Ou o salto cua-
litativo inmenso que se produciu na solución
do conflito palestino. Xa daquela se prome-
tía unha solución, pero non chegou de todo
pola teimosía de Arafat, outro Sadam segu-

ro de contar cun estado propio e recoñecido
internacionalmente. Estes líderes árabes son
algo retortos porque veñen doutra época e
aínda non conseguiron desprenderse das hi-
potecas da guerra fría, non se decatan de que
os tempos oscuros pasaron e estamos che-
gando á era da luz, aínda que sexa da luz das
bombas, pero luz, ao fin e ao cabo.

Erran todos aqueles que non acertan a
adiviñar as boas inten-
cións da Casa Branca.
Mesmo cando se fala do
petróleo (falan os críti-
cos equivocados, non os
líderes responsábeis),
porque debemos reco-
ñecer o desatino de que
un recurso de tan cru-
cial valor estratéxico
permaneza en mans de
líderes non comprometidos co tridente bene-
factor. Non hai egoismo nese empeño, senón
un razonamento simple e de parvulario: o
control do crú por parte de Washington servi-
rá para estimular a economía mundial e crear
máis riqueza, e se hai máis riqueza haberá
menos pobreza. Ese é un cambio estrutural de
verdade que reducirá as desigualdades e non
as andrómenas nas que andan as ongds, a
ONU ou eses radicais perdidos no túnel de
tempo que aínda vociferan pola supresión da
débeda externa. Que se preparen as petromo-
narquías do Golfo e incluso líderes como
Chávez que non pensan máis que no seu be-
nestar en vez de asegurar un equilibrio huma-

no universal. Entrarán no mesmo paquete. O
crú non é de ninguén, é de todos, por que to-
dos o necesitamos. Polo tanto, semella lóxico
que sexa administrado por quen está na van-
garda non soamente do coñecemento tecno-
lóxico senon por quen amosa un maior com-
promiso coa mellora da humanidade, aínda a
custa da incomprensión actual de millóns de
persoas; natural, por outra banda, se temos en

conta que a tradición
ata agora foi sempre a
de mirar cada un para o
seu embigo. 

Estou seguro de
que as protestas públi-
cas contra a guerra non
desmoralizan á Casa
Branca. Cando a un o
move a fe e unha con-
vicción profunda, mes-

mo lamentando o boicot aos produtos nortea-
mericanos que afortunadamente poderá ser
recompensado co incremento do consumo da
produción armamentística, todo prezo é pou-
co. Ah, e as tropas deberán marchar de Orien-
te Medio á primeira ocasión. Non é cousa de
premiar a uns excesivamente, que deses ciu-
mes logo resultan as máis grandes crises uni-
versais. E Bush, ante todo, quere ser xusto.
Por algo o elixiu o Tribunal Supremo dos Es-
tados Unidos.♦

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

www.igadi.org

As paranoias do imperio benefactor
XULIO RÍOS

Aquí fóra

Desorde
para
termos orde
G. LUCA DE TENA

Aviolencia sobre a
razón e sobre os
instrumentos para ex-

presala é unha marca
principal do fascismo. As
bombas representan a paz, a
ilegalidade toma a forma de
imperio da Lei, os barcos de
asalto son armas
humanitarias, a destrución
ten por obxecto a axuda á re-
construción e cercar por fame
e sede a millóns de persoas é
liberalos. De Benito Mussoli-
ni é aquela frase no medio
dunha maruxía de bombas en
toda Italia atribuídas aos
anarquistas: para impor orde,
precisamos desorde.

O mando anglo-norteame-
ricano (retoricamente
chamado Coalición) define es-
te cinismo de Estado como
instrumentalización do
consenso. Non deixa de ser
outra violencia semántica agás
que admitamos que baixo for-
za poidan concertarse razóns.
Procede de Norteamérica nos
primeiros anos 30 e ten como
xustificación de fondo a recu-
peración económica despois
do desastre do 29. “Significa
que coa aplicación de
principios e prácticas contras-
tadas logremos respaldo popu-
lar a ideas e programas”,
explica con retórica lambida
un documento do
Departamento de Estado.

Na outra beira do mar, Jo-
sep Paul Goebbels proclama-
ba que unha mentira repetida
a mazo convertíase en verda-
de. Para a mutación de
Sadam en Satán, Bush pai
contratara ao gabinete de pu-
blicidade Howl&Knowlton
que representou a ficción da
famosa matanza dos 353 ino-
centes da incubadoras en Ku-
wait. Era mentira pero a Casa
Branca esperaba así reducir a
agresión a Iraq a unha dialéc-
tica de canallas e liberadores,
caníbales e cristiáns. 

Vista a indignación contra
a guerra en todo o mundo,
este insulto á intelixencia,
mal disfrazado de propagan-
da deu unha instrumentaliza-
ción do consenso con
retroceso. ¿Coidou realmente
Rumsfeld que o povo de Iraq
marcaría o paso detrás das
tropas invasoras, nunha
carreira contra a iugular de
Hussein? Na realidade
mesmo o Partido Comunista
de Iraq, tan castigado polo
Baaz, acode en apoio do
exército. Contrariado porque
a paz non apareza no lugar
que tiña asignado, o goberno
Aznar leva a guerra ás mani-
festacións contra a guerra pa-
ra recuperar a rúa. O
fundador do seu partido xa
dixera hai moitos anos que a
alteración da orde en Vitoria
era intolerábel. Provocáraa el
mesmo a tiro limpo contra os
manifestantes desarmados
para despois ofrecerse de pa-
cificador.♦

‘A Administración
norteamericana insiste en

convencer á opinión
pública do idealismo do

ataque contra Iraq”

O xuíz libera os supostos membros de Al Qaeda

Cae unha das coartadas de Aznar
para intervir na guerra

Catro dos liberados o pasado 21 de marzo durante a conferencia de prensa que ofreceron en Girona.



CÉSAR LORENZO GIL
O Rácing de Ferrol anda en cri-
se perpetua. Xa hai 16 xorna-
das que non coñecen a vitoria
os verdes. Entrementres, o
Compostela parece converter a
desgracia da súa triste situación
económica en excelente escu-
sa para mellorar o seu fútbol.

É difícil explicar o porqué da ac-
tual crise dos ferroláns. O equipo
conseguira manterse en postos
tranquilos nas dúas pasadas tem-
padas. O compromiso de Luís
César Sampedro cunha idea de
fútbol austera e humilde deu os
seus froitos cun modelo de xogo
atractivo. 

Durante gran parte da pri-
meira volta, os resultados do
equipo foron bos. O fútbol ale-
gre e a capacidade de sacrificio
da súa liña atacante compensaba
os erros da súa defensa, a parte
máis feble do equipo. 

Pero desde hai dezaseis xor-
nadas, os ferroláns son incapa-
ces de poñer en práctica todas as
súas virtudes. Na balanza entre
ataque e defensa, o equilibrio
anterior deulle paso á zozobra. A
porta de Bello Amigo sofre cada
domingo un castigo excesivo
para os méritos dos verdes e os
constantes cambios que Luis
César lles engade ás súas aliña-
cións non resolven os problemas
xerais dun equipo inmobilizado

polo nerviosismo de cheirar de-
masiado de perto a desfeita do
descenso. 

Primeiro, o orgullo

O Compostela vai camiño de ba-

ter todas as marcas de profesio-
nalidade da segunda división.
Despois de sete meses sen cobra-

ren, cunha situación moi insegu-
ra na súa xunta directiva e a ame-
aza real da desaparición ao final
da tempada, o cadro branquiazul
demostra, xornada a xornada, a
súa capacidade para converter a
súa desgracia en motivación. A
goleada do pasado domingo ante
o Almería en San Lázaro pon de
manifesto que o orgullo é o últi-
mo que se perde entre os que non
teñen nada que gañar. 

O milagre compostelanista
sería difícil de explicar sen se re-
ferir a dous fenómenos que está
vivindo este ano o club de San-
tiago. Por un lado, a crise uniu de
maneira compacta o plantel, se-
guramente un dos que mellor se
coñecen da categoría. Polo ou-
tro, o labor do adestrador Luis
Ángel Duque, deixou unha pega-
da de sacrificio permanente que
é vital para encarar a recta final
da liga sen apuros de descenso.

Quizais no verán, a crecente
débeda do club e as constantes
reclamacións dos acreedores
acaben con catro décadas de his-
toria do Compostela. Quizais to-
dos os seus futbolistas teñan que
refacer as súas vidas de cara á
tempada que vén. Pero a día de
hoxe, semella claro que ningún
deles quere levar nos seus currí-
culos un descenso, aínda que pa-
ra conseguilo teñan que lavar
eles mesmos as súas camisolas
cada domingo.♦
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Hai personaxes con vidas paralelas que
non chegan a coñecerse xamais. Indivi-
duos que están condenados a navegar

sempre na zozobra, nos dentes de serra onde
parecen estar cómodos.

Aparentemente, ¿atópanlle similitudes a Az-
nar e a Caneda?; aparte de ser tocaios e da súa
afiliación ao PP, parece que nada de nada.

Pero teñen en común algo: esa megalomanía
que lles impide ter a hu-
mildade suficiente para
valorar a opinión dos de-
mais, sobre todo se ista é
unánime e maioritaria.

É infinitamente máis
grave a postura do “texa-
no” Aznar pasando olim-
picamente da masiva re-
pulsa española á guerra,
pero démoslle tamén un
toque de atención, sal-
vando as enormes distan-
cias de cada asunto, ao
“cidadán Caneda”.

O home das faltas de
ortografía faladas e dos
afor ismos absurdos
(“entre la espalda y la
pared”, “este tema é pa-
taca miúda”…), está le-
vando o Compostela directo ao cemiterio de
Boisaca, á marxe de posíbeis irregularidades
económicas e contábeis, polo seu afán de pro-
tagonismo, e por non ter honestidade abondo
para saber retirarse a tempo.

Conste a miña simpatía de antano con Cane-
da; un home forxado a sí mesmo no duro e difí-
cil camiño da vida e do deporte, con poucos car-
tos e menos formación; nos anos das luces do
Compostela en 1ª división, o presidente –agás
algúns pequenos detalles como as pelexas ba-

rriobaixeiras con Gil– caía ben; era espontáneo,
listo coma a fame… representaba o retrato que
tan ben plasmou Castelao do rapaz de aldea que
suplía as carencias culturais cunha intelixencia
innata. Un papel co que se identifican moitos
milleiros de galegos.

Pero chegaron as sombras: o dominio absolu-
to sobre a Sociedade Anónima comprando a
maioría das accións utilizando á familia; as deci-

sións unipersoais, sen
consenso; o trato despóti-
co con empregados, ades-
tradores e xogadores; as
promesas incumpridas; o
impago durante moitos
meses coa conseguinte
angustia para numerosas
familias… e para culmi-
nar o sainete, o pacto co
sinistro Alípio Fernándes,
un home idóneo para pro-
tagonizar algunha das pe-
lículas de Scorsese sobre
as mafias neoiorquinas.

Dubido que Caneda
queira a desaparición da
entidade (segundo algúns,
para que non se investi-
gue a súa xestión), pero
entre a súa teima e a desi-

dia do concello, dentro de nada no estadio de San
Lázaro lucirán en grande as letras R.I.P.

Caneda –e Aznar, aproveitando– deberían se-
guir as consignas de dous ilustres: “a razón de
Estado non se debe opoñer ao estado da razón”
(Carlos V), e “gobernar significa rectificar”
(Confucio). O tempo, ese xuiz implacábel, sem-
pre pon a cada un no seu sitio. 

O malo é que os delirios de grandeza dun-
ha persoa, van arrastrar ao abismo a un clube e
a unha cidade.♦

Delirios de grandeza
MANUEL PAMPÍN

Xosé María Caneda.                       A. PANARO /Arquivo

O Rácing en eterna crise mentres o Compostela converte a frustración en vitorias

Tirapuxa galego no inferno de segunda

Rácing e Compostela viven, arestora, tendencias de xogo e resultados opostos.                                                            A. PANARO



A nova alma
de Carlos Núñez
Almas de Fisterra é o novo disco do
gaiteiro Carlos Núñez. O músico pre-
sentou este novo traballo na Nuit Cel-
tic de París nun concerto no que com-
partiu cartel con Sinead O´Cnnor, The
Chieftains ou Alán Stivell. O artista
está agora a promocionar o novo dis-
co no que quixo xuntar as diferentes
gaitas e comunicar a Galiza con
Bretaña. Contou coa colaboración
de Liam O´Flynn ou Jordi Savall.♦

Arte sobre negro
Dúas novas exposicións sobre a marea
negra inauguraranse na Coruña e Vigo.
O 27 de marzo ábrese na sala Salvador
de Madariaga da Coruña a mostra O
chapapote móvese na que se poñen á
vista 64 obras de humor gráfico, cómi-
ca, pintura ou fotomontaxe organizado
polo colectivo Chapapote da plataforma
contra a Burla Negra. En Vigo, o día 10
de abril inaugurarase na Casa das Artes
Botella ao mar, a colectiva de 350 artis-
tas plásticos que logo viaxará ao Au-
ditorio de Galicia de Compostela.♦

Un premio para
María Reimóndez
A poeta María Reimóndez ven de
gañar o premio de narrativa da aso-
ciación de Mulleres Progresistas
pola súa novela Caderno de bitáco-
ra. Nestes últimos meses a escrito-
ra estaba a presentar o seu libro de
poesía Moda Galega e o do premio
será cando saia publicado o seu pri-
meiro libro de narrativa. Profesora
e traductora, María Reimóndez é
fundadoda da ONG, Implicados/as
no desenvolvemento e traduce e es-
tudia a obra das literaturas posco-
loniais, en especial das mulleres.♦

teatro galego celebra ao
grande os seus premios Ma-
ría Casares. A gala ten lugar
o día 27 no Teatro Rosalía

de Castro da Coruña e a TVG fará a emi-
sión en diferido nunhas altas horas da
noite nas que a audiencia non acompaña.
No mesmo día, en Barcelona abrirán a
terceira mostra do ciclo de arte e com-
promiso social da cultura galega organi-

zado por Sargadelos que neste caso se
dedica ás figuras de Colmeiro e Sout. O
día 28 e 29 será o cine o protagonista,
nas xornadas nas que se homenaxeará a
Carlos Velo no seu Cartelle natal. A cada
son máis os actos con Avilés de Tara-
mancos como protagonista. Os días 3,
4 e 5 de abril en Noia celebrarase o
congreso que a Xunta organiza cada
ano arredor do Día das Letras Galegas.♦
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AAss  ccoonnffeesións
ddee  DDarío
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“O goberno de Bush, que máis
que goberno parece un oleoduto,
necesita apoderarse da segunda
reserva mundial de petróleo, que
xace baixo chan do Irak. Ade-
mais, necesita xustificar o diñei-
ral dos seus gastos militares e
necesita exhibir no campo de
batalla os últimos modelos da
súa industria armamentista”.
Son palabras de “Para dicir
non”,  o texto de Eduardo Gale-
ano que estes días circula a tra-
vés dos movementos de oposi-
ción á guerra e que se está a con-
verter case nun himno da cam-
paña. Á “Carta da paz” de Er-
nesto Sábato súmase ás voces
que se levantan contra a inva-
sión ianqui. Con estilo de misi-
va, Sábato defende que “o amar-
go presente ao que nos enfronta-
mos esixe que as nosas palabras,
os nosos xestos, a nosa obra se
consagre, como verdadeiro
cumprimento da nosa máis alta
vocación, a expresar a angustia,
o perigo, o horror, pero tamén a
esperanza e a coraxe e a solida-
riedade dos homes”. Tampouco
o manifesto que leu José Sara-
mago na manifestación do día
15 en Madrid deixou de ecoar
nas xornadas posteriores. “Eles
crían que nos cansaramos de
protestas e que os deixaramos li-
bres para seguir ana súa alucina-
da carreira cara a guerra. Equi-
vocáronse. Nós, os que hoxe nos
estamos manifestando, aquí e en
todo o mundo, somos como
aquela pequena mosca que obs-
tinadamente volve unha e outra
vez a cravar o seu aguillón nas
partes sensíbeis da besta” come-
zou José Saramago no comuni-
cado lido en Madrid. 

Non só os textos dos escri-
tores serven para participar da
campaña antibelicista senón
que sonados plantes están a
mostrar a oposición de boa par-
te do mundo da cultura á políti-
ca imperialista americana. En-
tre eles o do poeta ecuatoriano
Jorge Enrique Adoum e o do
escritor mexicano Carlos Fuen-
tes. Adaum renunciou a recoller
o Premio Tributo á Poesía de
América Latina outorgado polo
Centro John F. Kennedy e o
diario The Washington Post.
Rexeitou recibir o galardón co-
mo sinal de “adhesión ao mo-
vemento de millóns de persoas
contra a guerra e ao manifesto
dos intelectuais dos propios Es-

tados Unidos a fin de que a
agresión bélica non se leve a
cabo no seu nome”. O mexica-
no Carlos Fuentes alertara so-
bre o perigo de estar diante dun
“mundo unipolar dominado por
Washington” e cancelou a súa
participación nun seminario or-
ganizado pola Universidade de
Brown en oposición á política
do goberno ianqui. Xunto co
rector da Universidade Autóno-
ma de México, Juan Ramón de
la Fuente,Carlos Fuentes asi-
nou un comunicado no que ex-
plicaba que pospuña a súa  visi-
ta ata “encontra nese país un
clima de distensión favorábel á
actividade académica”. 

Tamén os escritores
norteamericanos

Adoum referíase á oposición
que o goberno de Bush dos pro-
pios escritores estadounidenses
e de feito, arredor de sesenta asi-
naron un documento no que si-
nalaban que non crían que exis-
tise xustificación para a guerra
xa que “Irak non representa pe-
rigo inminente”. Entre os asi-
nantes do comunicado atópanse
nomes como os de Stephen
King, Michael Downing ou
Russell Banks. Tamén o escritor
Norman Mailer fixo ouvir a súa

voz contra a política do goberno
do seu país cando denunciou
que só busca o “control dos po-
zos de petroleo en Irak”. Men-
tres os escritores facían público
o seu escrito no The New York
Times, outra cabeceira histórica,
o The New York Post publicaba
unha lista de artistas que se opo-
ñen á guerra aconsellando aos

lectores que non asistan aos seus
espectáculos. Pola súa parte, o
premio Nóbel Günther Grass fi-
xo pública a súa opinión de que
“se os países do chamado tercei-
ro mundo se manteñen na de-
pendencia, se non se lle abren os
mercados, expolianselle os re-
cursos naturais sen que podan
xerar os seus propios beneficios,

entón da frustración nacerá a
raiba, despois o odio e do odio
pásase ao terrorismo. É un erro
crer que ao terrorismo pódeselle
combater só con armas”. 

Proliferan tamén os comuni-
cados nos que os escritores se
reúnen para subscribir un texto
conxunto que cobra maior forza
cos seus nomes. “Nós, escrito-
res, intelectuais, practicantes da
palabra na que puxemos as no-
sas vidas, non podemos ser
cómplice do exterminio de mi-
les de vidas humanas ás que non
lle permiten expresarse” di o
comunicado firmado en México
por uns trinta escritores latinoa-
mericanos entre os que se ato-
pan o arxentino Juan Gelman,
os mexicanos Sergio Pitol, Ele-
na Poniatowska e Juan Villoro
ou o colombiano Álvaro Mutis.
Máis de cen autores uruguaios
facían oír a súa mensaxe a tra-
vés dun escrito no que manifes-
taban que non podían “perma-
necer calados ante o avance dos
exércitos”. En Chile, cincocen-
tos artistas entregaron as súas
sinaturas no palacio da Moneda
nun acto promovido polo colec-
tivo Cultura en movemento.

No Estado español a Plata-
forma Cultura Contra a Guerra
desenvolve unha ampla activi-
dade que ten as súas últimas ini-
ciativas na divulgación dun ma-
nifesto alternativo para o Día
Mundial do Teatro e diversas ac-
cións en oposición á decisión do
Ministerio de Educación de non
celebrar a data. O texto alterna-
tivo responde, ao seu ver, a que
o proposto internacionalmente
“non responde á gravísima si-
tuación que estamos a vivir nin
ao especial compromiso que o
noso colectivo asumiu en defen-
sa da paz e a legalidade”.♦

Nº 1.075
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A.N.T.
A maré das negras ondas/ a ma-
ré das negras bombas é o título
do novo espectáculo que os
Círculos Líticos estrean o día 2
de abril en Lugo e que se pre-
sentará o 30 en Compostela. A
guerra e o desastre provocado
polo Prestige son o tema desta
representación na que partici-
pan cantantes, magos, actores,
bailarinas, artistas e escritores. 

O auditorio Gustavo Freire
de Lugo será o escenario para a
primeira representación do es-
pectáculo A maré das negras on-
das/ a maré das negras bombas,
o  segundo producido polo colec-
tivo Círculos Líticos despois da
súa presentación cunha iniciativa
sobre Palestina. Cantantes como

Pilocha ou xoán rompe, magos
como Antón e Teto ou actores
como Alberte Cabarcos, Marga
Portomeñe ou Ana Carreira parti-
cipan nesta actuación colectiva
ao pé dos poetas Isidro Novo,
Antom Fortes ou Lois Diéguez e
dos artistas Mónica Alonso, Lo-
marti e Chus Rodríguez. 

Para Lois Diéguez, un dos
impulsores do proxecto, a idea
xurdiu “despois do embarran-
camento do Prestige e as súas
consecuencias a todos os niveis
e en consonancia co dinamismo
cultural que naceu acorde coa
grande mobilización social”.
Os espectadores participarán
activamente no espectáculo
desde o seu comezo, cando se
atopen na entrada do auditorio

cun xogo de maxia cos naufra-
xios dos petroleiros nas nosas
costas e cun papel misterioso
que terán que gardar ata o re-
mate da función. No medio, po-
esía, baile, maxia, imaxes e
música a través dun complexo
entramado dividido en tres par-
tes. A primeira refírese a un
mar aínda vivo, a segunda é ne-
gra como a destrucción e a ter-
ceira enérxica como a resposta.
O petróleo é o fío conductor
que mestura a traxedia galega
coa invasión americana en Irak.
“Queremos que a xente pase
desde o ánimo da vida á desfei-
ta e que quede coa idea da im-
portancia de revelarse ante si-
tuacións como estas” sinala o
escritor Lois Diéguez. Despois

de Lugo, o espectáculo recalará
en Compostela e posiblemente
se represente tamén noutras ci-
dades e na Costa da Morte. En
cada un dos espacios que se lle
abran, os Círculos Líticos que-
ren que se integren no espectá-
culo artistas e creadores de ca-
da unha das localidades. 

A iniciativa dos Círculos
Líticos súmase a outros actos
de caracter cultural que se cele-
bran estes días como medio de
oposición á guerra. Entre eles o
recital poético-musical Letras
persianas e música diodenal
planetaria do Café Bagdad
Mazarelos promovido polo po-
eta Manuel Outeiriño no peche
dos profesores da Universidade
de Compostela.♦

Os Círculos Líticos estrean
un espectáculo sobre os desastres do petroleo

Volve a literatura dos manifestos
Galeano, Saramago e Sábato
os máis lidos nas mobilizacións contra a guerra

A.N.T.
Os seus textos circulan pola rede en centos de páxinas e lense
nas numerosas mobilizacións contra a invasión de Irak. Os
escritos de Eduardo Galeano, José Saramago ou Ernesto Sá-
bato resoan por medio mundo e súmanse a multitude de co-
municados asinados por artistas e escritores. Outros autores
como Carlos Fuentes, Norman Mailer, Günter Grass, Stephen
King ou Elena Poniatowska puxeron tamén a súa voz á cam-
paña mundial contra a guerra. En teatros, festivais, concer-
tos, exposicións e nas propias rúas escóitanse as voces de po-
etas, actores ou artistas. Estas son algunhas das súas mensaxes
e das iniciativas que propoñen na súa loita contra a guerra.

O escritor uruguaio Eduardo Galeano.                                                        A.N.T.
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RUBÉN VALVERDE
A entrega dos Oscar transco-
rreu entre a autocensura e a
reivindicación. Varios dos seus
protagonistas, entre eles o di-
rector manchego Pedro Almo-
dóvar, fixeron un alegato con-
tra a guerra de Irak. Outros
preferiron o silencio e incluso
algúns optaron polo abouxo
contra algún galardoado que
criticou abertamente a Geor-
ge Bush, como o director de
documental, Michael Moore. 

Foi unha das galas máis desco-
loridas da historia de Hollywo-
od. O glamour doutras ocasións,
foi substituído por traxes ne-
gros, pouco espectáculo e inter-
vencións controladas. Os galar-
doados tan só dispoñían de 45
segundos para expresar os seus
agradecementos. Ante o am-
biente de tensión, con manifes-
tación pacifista incluída preto
do lugar da cerimonia houbo al-
gúns nominados que preferiron
no asistir en sinal de protesta
polo conflicto bélico. O cantan-
te Eminem (Oscar á mellor can-
ción), o xaponés Miyakazy (Os-
car á mellor longametraxe de
animación) e os protagonistas
do filme alemán “Nowhere in
Africa” (Oscar á mellor ficción
de fala non inglesa), fixéronlle
boicot ao acto. Tampouco qui-
xeron asistir á cerimonia o vete-
rano Paul Newman, Peter Jack-
son, Jim Carrey ou Will Smith.

O discurso de Pedro Almo-
dóvar foi un dos máis reivindi-
cativos da noite. “Este premio
dedícollo á xente que levanta
as súas voces a prol da paz e

polo dereito á democracia, aos
dereitos humanos e á legalida-
de internacional”, sinalou o
director manchego. Outra voz
crítica coa guerra mostrouna o
mellor actor do ano, Adrien
Brody, quen tras un bico apai-
xonado coa presentadora do
premio, Halle Berry, arrincou
os maiores aplausos do públi-

co cun emotivo discurso. “Es-
ta película fíxome ser cons-
ciente da tristeza e da deshu-
manización da xente en tem-
pos de guerra e de todas as re-
percusións da guerra... Crean
vostedes en quen crean, en
Deus ou en Alá, preguemos to-
dos por unha solución rápida e
pacífica”.

Críticas a Bush

O discurso máis duro da noite foi
pronunciado polo galardoado ao
mellor documental Michael Moo-
re. O director de “Bowling of Co-
lumbia”, declarou que “vivimos
tempos ficticios. Estamos nunha
época na que contamos con resul-
tados electorais ficticios, que de-
signaron a un presidente ficticio.
Vivimos nunha época na que te-
mos a un señor que nos envía á
guerra por razóns ficticias... Esta-
mos contra a guerra señor Bush,
que vergoña, señor Bush...” Apar-
tir de entón o discurso faise ininte-
lixíbel porque a organización sube
a música. Os abouxos e aplausos
impiden que Moore prosiga. 

Máis tarde, o presentador da
gala, o cómico Steve Martin, cun-
ha fina ironía criticaba a censura á
que foi sometida Moore. “Tiñan
que ver o que ocorreu tras o esce-
nario. Os rapaces do sindicato ti-
veron os seus problemas para me-
ter a Michael Moore no maleteiro
da limusina”, bromeou. 

Gael García Bernal, director
de “Frida”, e Chris Cooper, me-
llor secundario por “Adaptation”,
completaron as críticas contra a
guerra. “O desexo de paz non é
un soño, é unha realidade. Se Fri-
da (Kalho) vivise estaría cos que
están en contra da guerra”, decla-
rou o director mexicano García
Bernal. Chris Cooper foi máis
breve. “Desexo paz para todos”,
comentou ao finalizar o seu dis-
curso. Entre o público, Bárbara
Streisand, saltouse o guion e be-
rrou: “estou orgullosa de perten-
cer a un país no que todo o mun-
do pode dicir o que pensa”.♦

Os Oscar sen glamour
Importantes ausencias en protesta pola guerra

As décadas
de Tobío
RAMIRO FONTE

Sempre que gozo da oportu-
nidade non deixo de mani-
festalo. Dos libros galegos,

escritos en prosa nestes últimos
tempos, As décadas de T. L. de
Loís Tobío Fernández é o meu
preferido. Lembro exactamente
a ocasión na souben que ía ser
publicado. Mediados os 90, co-
mentouno Antón Santamarina,
na sobremesa dun xantar. Ía saír
nesa benemérita colección,
“Documentos”. Tobío era entón
para min unha personalidade
borrosa, aínda que catara as sú-
as traduccións de Rilke e
lembraba o retrato que del fixe-
ra o Risco berlinés. En fin, que
cando conseguín o libro, dispú-
xenme a lelo. Fíxeno dun xeito
voraz. Mnemosine, a musa da
memoria, non adoita inspirar
demasiado ós nosos escritores.
Tampouco nisto, como noutras
tantas cousas, seguimos a liña
de Murguía. Daquela o
galeguismo cultural revisaba os
seus contidos para adaptarse ós
tempos. Xa non o pensamento
crítico, o simple pensamento
abandonara o escenario. Culpa-
bles: todos eramos culpables. 

As memorias de Tobío con-
vertéronse para este lector soli-
tario nun libro de referencia.
Creo que logrei interesar a
algúns amigos na súa lectura.
En momentos de desacougo,
cando vía medrar a miseria mo-
ral, volvía ás follas de As déca-
das. Fixen dúas lecturas
completas desta obra.
Unicamente os libros de poesía
ou os meus clásicos galegos
modernos me deron tanto. A in-
fancia en Viveiro, vila do litoral
norteño tan semellante ó meu
Pontedeume de cincuenta anos
despois, a relación familiar con
Rosalía, a cociña do Estatuto, o
debuxo de cidades singulares
como Sofía, a súa fidelidade á
República... E, sobre todo, a
completa personalidade do
autor. Todo isto trasladado nun-
ha escritura limpa, cordial,
esencialmente honrada. 

Tobío representa para min a
mellor tradición do galeguismo
político e cultural do século XX.
É unha desas personalidades que
nos fan sentirnos orgullosos de
pertencer a un espacio común.
Un galeguismo de campo aberto
e non de coveira. Democrático e
educado nas formas e universal
nos contidos. Un galeguismo xe-
neroso, que non patrimonializa
unha idea prefixada de Galicia
para obter beneficios persoais.
Ás veces curioseaba na memoria
de Fernández del Riego para que
me falase de Tobío. No labor in-
telectual do actual patriarca das
letras galegas deixou Tobío unha
profunda pegada. Gocei da
oportunidade de volver a afirma-
lo, nunha humilde intervención,
nun dos moitos actos de
homenaxe á figura de del Riego.
Unha amistade secreta e vizosa
une, indefectiblemente, ó autor
dunha obra co seu lector.As dé-
cadas de T. L. pertence a ese
tipo de obras que abre unha pai-
saxe literaria. Tamén a nosa, esa
profunda descoñecida.♦

Un dos poucos momentos distendidos. Adrien Brody, Oscar ao mellor actor, bica a Ha-
lle Berry.



Título: Relatos mariñeiros.
Autor: Xosé Neira Vilas.
Edita: Xerais.

Vén de saír do prelo o último
libro de Xosé Neira Vilas.
Trátase dun conxunto de rela-
tos de temática mariñeira nos
que se nos amosan diversos
aspectos e historias, estas últi-
mas ficticias, por suposto, pe-
ro ben aplicábeis á realidade
dos mariñeiros emigrados ou
exiliados a Cuba na década
dos 30, 40 e 50. Vinte relatos
curtos que poderiamos cuali-
ficar de pequenos retallos de
anécdotas e vivencias destes
heroes mariños que tiveron
que enfrontarse a unha reali-
dade moi dura nun país es-
tranxeiro e con innumerábeis
atrancos que salvar para levar
adiante a vida como boamente
se puidese. 

D e n t r o
deste contex-
to, ao longo
dos relatos,
podemos ato-
par numero-
sas historias
onde o valor,
o instinto de
supervivencia
e o código
moral son a
norma de con-
duta habitual
dun gremio
constantemente castigado, xa
sexa polas inclemencias e de-
sastres naturais, xa sexa polas
inxustizas e cacicadas aplica-
das polos armadores de turno. 

Dende o relato do gaiteiro-
mariñeiro, sempre presto a
formar a foliada e a animarlle
o traballo aos seus compañei-
ros, ata o negriño antillano ex-
plotado polo patrón, pero que-
rido e apreciado polos seus
compañeiros galegos do bar-
co, pasando pola descrición
das accións do sindicalista en-
frontado aos armadores chu-
cha-sangues, o autor batuxa ao
longo da obra comportamen-
tos e experiencias desta xenti-
ña traballadora, mariñeira e,
por riba de todo, galega, por
moita distancia física que haxa
e moito tempo que pase sen ter
novas da terra natal.

A conciencia de grupo, a
soliedariedade e mesmo a su-
premacía moral dos mariñeiros
fronte a todas estas cuestións
que acabamos de comentar,
forman un construto sólido que
dá unha unidade ao libro e
mostra ben ás claras a inten-
ción de Neira Vilas de resalzar
a figura colectiva dos nosos
mariñeiros emigrados, persoas
coas  que el tivo tanto contacto.

Hai que dicir que, para

achegarnos estas historias, hai
unha serie de trazos ao longo
do libro que fan moito máis
críbeis e verosímiles os rela-
tos, involucrando ao lector
nunha dinámica de sentimen-
tos que tanto pode ser a morri-
ña e identificación coas penu-
rias e acontecementos que no
libro se atopan ata o descubri-
mento e sorpresa ante unha re-
alidade dos nosos paisanos
emigrados da que non todo o
mundo ten información. Isto

último fai bo que os noso mo-
zos e mozas máis novos se
animen a ler estes relatos e así
poder chegar  a un coñece-
mento mínimo dunha realida-
de común ao pobo galego, a
cal non está tan distante no
tempo como semella. 

A brevidade premeditada
dos relatos, postos en boca
dos protagonistas ou testemu-
ñas dos feitos, o discurso -
dende o relato epistolar ata o
uso da corriente de concien-

cia- ou a linguaxe empregada,
achéganos á alma mesma dos
protagonistas dos relatos. Os
xiros, os empréstitos ou es-
tranxeirismos estratéxicos
empregados nalgúns relatos
son dunha riqueza envexábel
e lémbrannos -fronte algúns
textos de escritores máis no-
vos que non teñen un dominio
da lingua preciso para estas
empresas literarias ou que
mesmo publican traducindo
os seus propios orixinais en
castelán-, o moito que pode
dar de si a nosa lingua. 

Os relatos deste libro son,
pois, pequenas historias con
moito “aquel”, como dirían os
nosos protagonistas, que pode-
riamos escoitarlle tranquila-
mente a calquera vello lobo de
mar bebendo unha fecha na
tasca mariñeira ou sentados
tranquilamente á raxeira nun
peirao en calquera destas nosas
vilas rente ao mar.

En resumo, un libro
fermosísimo, moi recomendá-
bel sobre todo nestas tristes
datas onde toda Galicia berra
ao unísono aquel lema, disque
ilegal, de ¡Nunca Máis!, para
non esquecer o que somos e o
que nos fixeron e nos están a
facer, xa sexa fóra ou no pro-
pio país. Por iso este libro,
nestas alturas, tamén ten un
algo de autoafirmación da
esencia da nosa Galicia mari-
ñeira.♦

HÉITOR MERA HERBELLO
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Aromas da India
Mitos e lendas hindús, de
María Reimóndez, é unha
achega dunha cultura
afastada da galega pero chea
de matices líricos e achados
narrativos. Por
unha
banda, a
escolma
de relatos
míticos
que agora
edita Posi-
tivas serve
para
comprender
mellor unha
realidade
complexa e
milenaria. Pola outra, permi-
te que o lector galego quede
cativado por un ambiente
cheo de aromas evocadores
pero cuns alicerces non tan
afastados da nosa cultura.
Deuses e homes conviven na
descrición dun mundo
único.♦

Rivas xornalista 
Xerais compila setenta e cin-
co textos xornalísticos de
Manuel Rivas. Muller no ba-
ño é unha ollada multifacéti-
ca á realidade dos nosos días,
unha para-
da no ca-
miño para
poñer a
tender a
roupa dos
grandes te-
mas que lle
preocupan
ao autor e
que
merecen ser
explicados
dun xeito
distinto á propia literatura.
Desde comentarios sobre o
turismo á crítica de arte,
pasando pola situación dos
mestres, entre outros “anacos
do espello”, de cuarto de ba-
ño, por suposto.♦

¿Existiron
os celtas?
Beatriz Díaz publica na serie
Keltia da editorial
Toxosoutos o seu primeiro li-
bro, Os celtas en Galicia. Ar-
queoloxía e política na crea-
ción da identidade galega.
É este un achegamento á
prehistoria do noso país
partindo do
mito fun-
dacional
dos celtas.
Beatriz
Díaz
pregúntase
se realmen-
te
existiron
esesceltas
dos que
falou o
Rexurdimen-
to, o real papel desta cultura
na Europa prerromana e o
proceso de suplantación das
nosas orixes reais polo mito
céltico. “Os celtas
converteron a arqueoloxía en
ideoloxía”, di a autora.♦

Hai unha
serie
de trazos
ao longo
do libro que
fan moito
máis críbeis
e verosí-
miles
os relatos.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. MENINO MORREU .
Luís Manuel García Mañá.
Xerais.

2. DIÁRIO COMBOIO .
Raquel Miragaia.
Laiovento.

3. LISTA DE ESPERA.
Xoán X. Piñeiro.
Francka Editora.

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

5. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. TERRA DE IRIA .
Anxo Angueira.
A Nosa Terra.

2. NUNCA MÁIS .
GALIZA Á INTEMPERIE .

Suso de Toro.
Xerais.

3. A. AVILÉS DE TARAMANCOS .
Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.

4. VIDA DE AVILÉS
DE TARAMANCOS.

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

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

Tabela das letras

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

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

Fermosos relatos
de mariñeiros galegos en Cuba
Neira Vilas homenaxea os traballadores do mar

Xosé Neira Vilas.                 XAN CARBALLA
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Título: Gangs of New York.EE UU, 2002. 
Drama.
Director: Martin Scorsese.
Intérpretes: Leonardo Di Caprio, Daniel 
Day Lewis, Camero Diaz, Jim Broadbent, 
Henry Thomas, Liam Neeson.

Seica esta era a película na que
Martin Scorsese levaba matinan-
do dende hai trinta anos, e se ca-
dra foi cousa de tanto mastigar e
remoer na mesma idea durante
tanto tempo a razón de que a his-
toria fora perdendo forza ano
tras ano ata chegar á decepcio-
nante crónica de lugares comúns
que agora nos ocupa. A primeira
versión do guión –adaptación
dun monumental volume sobre o
baixo mundo neoiorquino de
mediados do século XIX publi-
cado alá polos anos 20– escribí-
raa Jay Cocks nos anos 70, cu-
riosamente adaptador vinte anos
despois da espléndida A idade da
inocencia, outra perspectiva de
Scorsese sobre a Nova York de-
cimonónica, logo iría sufrindo
novas reescrituras ata chegar á
versión orixinal coa partici-
pación do tamén realizador Ken-
neth Lonergan e o “prestixioso”
Steven Zailian, escriba tamén de
A Lista de Schindler.

Semella que nos esteamos
propasando un chisco co últi-
mo filme dese xenio neoiorqui-
no de febril dialéctica e asom-
brosa filmografía chamado
Martin Scorsese. Non é o argu-
mento dende logo o punto for-
te de Gangs of New York, unha
mera sucesión de tópicos e se-
cuencias previsibles que se fai
levadeira pola capacidade de
fascinación dunha posta en es-
cena absolutamente brillante,

dunha dirección artística
asombrosa cortesía de Dante Fe-
rreti, colaborador habitual do úl-
timo Scorsese e histórico do cine
italiano a carón de tipos como
Pasolini, Fellini, Petri ou Ferreri
e dun torrente de sabiduría plás-
tica propio e exclusivo do último
clásico do cine americano.

Aí está a gran virtude deste
último Scorsese que configura ó
director de fitas tan indispensa-
bles como Taxi Driver, Touro
salvaxeou Un dos nososcomo
un dos poucos, senón o único,
cineastas norteamericanos con-
temporáneos merecente de equi-
pararse ós grandes clásicos do
cine dese país, ós Hawks, Ford,
Hitchcock e compañía, na capa-
cidade para que dentro dunha
película de excesivo presuposto,
mediatizada polas súas estrelas
–Di Caprio e Díaz– e controlada
por productores do peso dos ir-
máns Weinstein ou o recuperado
Grimaldi –mítico productor de
O Gatopardo entre outras moi-
tas fitas– siga a ser unha pelícu-
la ó cento por cento Scorsese, ri-
ca en marcas de autor e referen-
tes claros para calquera seguidor
da súa filmografía.

Lástima que o resultado glo-

bal da película fique lonxe das
expectativas que podería provo-
car a priori, desbotadas xa nos
primeiros quince minutos, o pero
do filme cun Scorsese despista-
do e traidor ó seu propio estilo
visual nun prólogo visualmente
falso, excesivamente cerimonio-
so, pero retomemos o rego, este
Scorsese parte dunha idea bási-
ca, enunciada na frase promocio-
nal “América construíuse nas rú-
as”, o rol da violencia, do con-
flicto, do odio na construcción
dunha identidade colectiva, nes-
te caso mási vinculado a unha ci-
dade que a unha nacionalidade, a
mesma idea de partida do Fer-
nando Meirelles de Cidade  de
Deus, discípulo
evidente de
Scorsese, que
nesta ocasión
lle gañou a par-
tida ó mestre.
Os dous re-
constrúen a in-
trahistoria par-
ticular de dúas
cidades en
dous momen-
tos temporais
moi concretos
e en dous ba-
rrios específi-
cos, o esquencido Five Points da
Nova York de mediados do XIX,
a Cidade de Deus do Río de Ja-
neiro de finais dos 70.

Scorsese parte cunha vanta-
xe cultural, se hai unha arte pro-
pia norteamericana é a do cine,
se hai un xénero específico do
cinema deste país é o western, e
se hai unha característica común
ó longo da historia deste xénero,
sempre implícita, sempre trans-
versal e poucas veces abordada
de fronte, é a crónica da orixe
dos Estados Unidos a través da
violencia e dos enfrontamentos
violentos de tipo económico, ra-
cial ou político, nin máis nin me-
nos que o que Scorsese aborda
con Gangs of New York, definiti-
vamente, un western ambientado
no mesmo período histórico que
tantos filmes do Far West, a dé-
cada dos 60, a Guerra de Sece-
sión, pero cambiando de escena-
rios, levándonos ata o descoñeci-
do medio urbano daqueles anos;
período abordado por escasos
filmes, entre eles algún do mes-
mo Griffith, paradigmático cro-
nista desa América violenta, po-
liticamente incorrecta, co que es-
te filme de Scorsese garda abun-
dantes puntos de contacto.

Falamos dun conflicto que
Scorsese aborda con forza e
convicción e que protagoniza os
mellores momentos da fita, mo-
mentos escasos en comparación
coa insulsa historia de amor de
Di Caprio e Cameron Díaz ou
da absolutamente tópica, salva-
da polo maxisterio que imparte
Daniel Day Lewis, historia de
vinganza paterno-filial, pero
que por si soa ben pode xustifi-

car a asitencia á sala de cine pa-
ra ver o último Scorsese, mara-
billoso nesa vertixe narrativa e
escénica que constitúe a longa
seceucna do motín urbano. Un
conflicto, o da construcción da
identidade noretamericana e
noiorquina e o da violencia no
vello Nova York, que xa fora
abordado, noutro período histó-
rico, polo gran Sergio Leone ne-

sa obra mestra inabarcable que
foi Era unha vez en América.

En definitiva, quedamos sen
saber o que podería ter sido esta
película se se tivera chegado a
filmar nos 70 con De Niro como
protagonista antes de que Leo-
nardo pasara por alí coas súas
esixencias de estrela, como
Scorsese pretendía hai trinta
anos, quizais un filme impresio-

nante de verdade, coetáneo do
mentado Era unha vez en Amé-
rica, pode ser, o caso é que este
filme de carácter eminentemen-
te imperfecto é o que temos, e
como dirían os vellos “mozos
turcos” dos Cahiers du Cinema,
preferimos un Scorsese malo a
un impecable Chicago.♦

XOSÉ VALIÑAS

Non é o
argumento
dende logo
o punto
forte de
Gangs of
New York,
unha mera
sucesión
de tópicos.

Un Scorsese menor
Gangs of New York, un western feito no leste que non cumpre as expectativas

Fotograma da película no que se pode ollar a Leonardo Di Caprio.



Nos últimos meses as Redes Es-
carlata experimentaron un im-
portante aumento de socios que
explican pola activación da par-
ticipación cidadán que se deu
despois da catástrofe do Presti-
ge. Esta é unha das razóns de que
a súa asemblea anual celebrada o
pasado sábado en Teo tivese “un
maior calado” que as anteriores e
nela aprobáronse unha manchea
de iniciativas que o colectivo de-
senvolverá nos próximos meses.
Entre elas, a creación do premio
Roberto Vidal Bolaño, un galar-
dón que nace como homenaxe a
finado autor, director e actor tea-
tral que foi membro fundacional
das Redes Escarlata e que terá
como obxectivo recoñecer ini-
ciativas persoais ou colectivas
con interés para Galiza. 

A asemblea elexiu unha no-
va directiva que está presidida
por Francisco Niño e na que se
integran, entre outros, Manuel
Iglesias, Chus Pato, Pilar Veiro,
Alexandra Cabana, Rober Bass,
Antón Dobao, Anxo Angueira,
Carme Hermida ou Xoán Carlos
de Dios. En canto á organiza-
ción interna, as Redes Escarlata
constituirán asembleas locais
con representación na directiva
e aprobaron tamén a creación

dunha nova Comisión de Refle-
xión e Defensa do Patrimonio
Natural co fin de “darlle pulo ao
ecoloxismo e cambiar a súa de-
finición tradicional no sentido
de incluír o patrimonio cultural
e simbólico”, segundo explica
Manuel Iglesias, un dos mem-
bros da directiva. Unha das pri-
meiras iniciativas desta comi-
sión que coordina Carme Her-
mida será a representación de
alegacións á construcción da au-
tovía Santiago-Lugo co fin de
salvar o val da Ulloa. Colabora-
rán nesta idea cos colectivos de
afectados da zona e coas aso-
ciacións e entidades que se están
a mobilizar na Ulloa do mesmo
xeito que darán cobertura ás
xornadas de debate que se de-
senvolverán en Malpica arredor
do atentado do petroleiro nunha
liña que as Redes Escarlata de-
fenden de participación en dis-
tintas iniciativas que teñan lugar
no país. Estas actuacións enca-
míñanse cara o obxectivo de
crear n futuro un Foro Social
Galego que está na mira dos ob-
xectivos da asociación. 

Tres revistas na rede

As Redes Escarlata aprobaron

tamén outras propostas como
a colaboración coa asociación
Dorna nun proceso de recada-
ción de cartos para construír
un monumento a Manuel An-
tonio na Illa de Arousa. Que-
ren deste xeito facer realidade
un proxecto que naceu en
1936 e quedou truncado polo
levantamento militar. A aso-

ciación promoverá a organiza-
ción dunhas xornadas de ho-
menaxe ao escritor e xornalis-
ta José Viale Moutinho para
recoñecer o seu destacado pa-
pel de difusor da realidade e a
cultura galega en Portugal. 

A Lista republicana é o es-
pacio de debate interno das Re-
des Escarlata que teñen na súa

páxina electrónica (www.rede-
sescarlata.org) un lugar privi-
lexiado de encontro e refle-
xión. Publican na rede a revis-
ta de poesía Espasmo, coordi-
nada por Alberte Momán, a de
pensamento Suxeito/activo,
que ten á fronte a Antón Dobao
e a satírica Rosa Escarlata da
que se encarga Raúl Gómez
Pato. A asociación conta na ac-
tualidade cuns 150 socios que
responden, segundo Manuel
Iglesias, a “unha grande plura-
lidade na que conviven persoas
de distintos grupos e vencella-
dos a diferentes movementos
sociais que atopan na aso-
ciación unha canle aberta na
que actuar”. A actividade máis
visíbel dos poetas das Redes
Escarlataleva habitualmente a
que desde fora se consideren
como unha asociación de es-
critores e, ao respecto, Manuel
Iglesias explica que esa idea
non responde á realidade xa
que se trata dun colectivo “de
intervención cultural, política
e social no que traballa xente
de distintas profesións e activi-
dades e desde a que se rexeita
a separación intencionada en-
tre cultura e política”. Dos ca-
se 150 membros da asociación
22 integran o grupo de poetas
que xa realizaron numerosos
recitais co nome das Redes Es-
carlata. Xosé Luís Méndez
Ferrín, Chus Pato, Anxo An-
gueira, Pilar Beiro, Xavier
Cordal, Antón Lopo, Antón
Dobao ou Raúl Gómez Pato
son algúns deles.♦
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As Redes Escarlata
crearán un Foro Social Galego
Experimentaron un notábel aumento de socios a raíz do Prestige

A.N.T.
O pasado sábado 22 celebrába-
se en Santiago a asemblea
constituínte da asociación Es-
culca, un colectivo que se defi-
ne como “Observatorio para a
defensa dos dereitos e as liber-
dades”. Na reunión elixiuse un-
ha xunta directiva presidida
por Fernando Martínez Ran-
dulfe e marcáronse os obxecti-
vos centrados na vixilancia e a
denuncia do recorte dos derei-
tos democráticos. 

Ademais de Fernando Mar-
tínez Randulfe como presiden-
te, a xunta directiva de Esculca
quedou composta por Guiller-
mo Presa como vicepresidente,
Vítor Vaqueiro nas funcións de
secretario, Elvira Souto no car-
go de tesoureira e Celso López
e Gustavo García como vogais.
A asociación creouse hai un
ano co fin de defender os derei-
tos e as libertades e neste tem-

po conseguiu agrupar a uns
150 socios. Na asemblea cele-
brada en Compostela, a xunta
xestora que ata agora rexía o
colectivo avaliou positivamen-
te as actividades realizadas, en
especial as repercusións do
propio documento fundacional
e dos dous emitidos ao respec-
to das consecuencias do desas-
tre do Prestige. Membros de
Esculca levan varios meses
concentrándose todos os do-
mingos de 13 a 14 horas na
praza do Obradoiro esixindo
“limpeza democrática”. 

“Esculca denunciou non só
a catástrofe económica e o de-
sastre ecolóxico senón os me-
canismos que empregou o po-
der de engano dos cidadáns e
censura dos medios de comuni-
cación pública co conseguinte
recorte de liberdades que su-
pón”, sinala o secretario Vítor
Vaqueiro. Nesta liña Esculca

decidiu apoiar e tomar iniciati-
vas que camiñen cara a defensa
da democracia nun momento

que entenden como de “claro
recorte de liberdades”. 

O obxectivo fundamental

de Esculca é, en palabras do
seu secretario, “intervir en todo
aquilo que supoña unha viola-
ción dos dereitos e liberdades,
vixiando, entre outras cousas, a
actuación dos medios de comu-
nicación públicos”. Neste sen-
tido, os socios decidiron na
asemblea emitir unha publica-
ción con carácter trimestral na
que non só se de conta das ac-
tividades previstas senón que
abordará distintos temas nos
que se analicen e denuncien ca-
sos que atenten contra as liber-
dades e a democracia. No ano
de funcionamento Esculca
conseguiu agrupar a uns 150
socios o que, para o seu secre-
tario, supón “un exemplo da
necesidade dunha asociación
como esta e da resposta que
existe ante o recorte de dereitos
democráticos”. A asociación
ten aberto o enderezo electró-
nico esculca2003@tiscali.es.♦

C. VIDAL
A catástrofe do Prestige motivou un incremento de socios ás
Redes Escarlata, un colectivo que se define como asociación
de intervención cultural, política e social. Na asemblea cele-
brada o pasado sábado 22 en Teo decidiron potenciar o ca-
rácter ecoloxista coa creación dunha comisión específica xun-
to outras iniciativas como o novo premio Roberto Vidal Bola-
ño. No horizonte sitúan a constitución dun Foro Social Galego.

Raúl Gómez-Pato pertence ás Redes Escarlata. A. PANARO

Esculca celebra a súa asamblea constituínte
Fernando Randulfe preside unha asociación que vela polas liberdades públicas

Concentración dominical de Esculca en Compostela.                   A. PANARO / Arquivo



Prefire que se fale dos máis de
dez libros que ten publicados
Amastra-n-gallar que do seu
proxecto persoal á hora de crear
ese selo co que edita os textos
dos seus admirados escritores.
Emilio Araúxo non quere apare-
cer como protagonista dunha
iniciativa que se nos presenta
como singular ao rexeitar os cir-
cuítos do mercado para a cultu-
ra. Preséntase simplemente co-
mo un “compositor na sombra”
pero, á vista dos títulos e do
agarimo co que nace cada un
dos libros difícil é describir o
proxecto sen ter na mente o ide-
ario que move ao seu promotor. 

Amastr-n-gallar nace dunha
palabra ao uso na Ribeira Sacra
que se emprega para nomear a
acción dos porcos bravos cando
remexen a terra. O autor do título
introduciulle unha letra n no me-
dio para darlle un aquel de tran-
gallada, de diversión. Con eses
dous conceptos componse o no-
me do selo, coa idea de remexer
nas palabras e coa sensación de
que ese é un labor pracenteiro.
“Son só un compositor na som-
bra que teño un respecto máximo
por unha serie de textos que pre-
sento” explica Emilio Araúxo,
despois de convencelo de que fa-
lase de forma persoal destes li-
bros que se atopan sen prezo nal-
gunhas das librarías de Galiza. 

Poeta e profesor, Araúxo es-
tudiou Filosofía en París nun dos
momentos máis brillantes do
pensamento francés, xusto no
tempo posterior ao Maio do 68.
Asistiu ás aulas de Louis Althus-
ser ou Alain Badiou de quen se
mostra agora como un admirado
divulgador da súa obra. Co fin de
difundir os textos de Badiou de-
cidiu Emilio Araúxo crear Amas-
tra-n-gallar e, a partir desa idea
inicial fóronse sumando novos
nomes e novas creacións do pen-
samento filosófico e poético. A
través de Emilio Araúxo chegan
ao galego composicións literarias
de Claude Royet-Jornoud, James
Sacré, Yu Jian, Natacha Michel
ou Florence Pazzottu, todos par-
tícipes do que el chama un “espa-
cio de amizade” que se establece
entre os escritores e os lectores. 

Ao pegar nos títulos editados
por Amastr-n-gallar sorprende,
entre outras cousas, a diversa pro-
cedencia dos autores. Do poeta
chinés Yu Jian publicouse en ga-
lego o libro Voo no que o autor fai
unha presentación especial para
os seus lectores galegos. “Galiza
é o sitio máis afastado ao que che-
garon as ás do poema Voo” di Jian
no texto introductorio no que

agradece a Emilio Araúxo que os
seus versos teñen voado tanto.
Abraia tamén comprobar, por
exemplo, os prestixiosos nomes
que compoñen a revista mono-
gráfica dedicada a Pessoa, entre
eles os de Eduardo Lourenço, Jo-
sé Augusto Seabra ou Robert
Bréchon. A publicación vai polo
seu número cuarto e entre a am-
pla lista de colaboradores figuran
entre outros Fernando Aguiar,
Daniel Zimmernam, Florence
Pazzattu, Xabier Cordal, Marie-
Claire Boons, Manuel Outeiriño,
Judit Balso ou María do Cebreiro.
Cando se lle pregunta  a Emilio
Araúxo como consigue que auto-
res como estes lle envíen os seus
orixinais a súa resposta é sinxela
pero tamén singular nuns tempos
como estes. O editor diríxese di-
rectamente aos autores por carta,
explícalles o seu proxecto e ao
pouco recibe os textos solicita-
dos. “Trátase dun espacio de en-
contro, de atención ao pensamen-
to pero tamén á relación persoal
que se establece, créase unha es-
pecie de comunidade poético-fi-
losófico” sinala Araúxo. 

Libro por carta

Exemplo desa especial relación
intelectual que se crea arredor de
Amastr-n-gallar é o libro Frases
para un felo, un volume formado
por fotografías do Entroido do
propio Emilio Araúxo e textos de
Claude Royet-Journoud. Pero es-
ta definición sería inxusta e limi-
tada para describir este que é un

dos últimos títulos deste selo edi-
torial. Os textos do escritor fran-
cés están elaborados entre 1999 e
o 2002 e nacen ao abeiro dunha
continua correspondencia que se
estableceu co poeta e editor gale-
go. Emilio Araúxo comezou a en-
viarlle fotografías de felos e á vol-
ta do correo recibía cartas de Ro-
yet-Journoud comentando as
imaxes dun Entroido que nunca
visitara e que tanto o sorprendera.
Dos textos desas cartas prolonga-
das no tempo e das fotografías
que foron enviadas desde Galiza
nace Frases para un felo, un vo-
lume que responde como poucos
a esa definición de “comunidade
intelectual e de amizade” que de-
fende Araúxo. “O meu estupor só
ten comparanza co ollo branco do
anima. ¿Que fai esa man que tapa
a boca? A separación dos dedos
refrea un alento improbábel. Co-
mo se o pensamento estivese es-
naquizado. O animal sería tamén
o ollo do fotógrafo que presente
unha última ameaza? O felo, pola
súa banda, volve representar a es-
cena da infancia e aterra cada le-
tra do alfabeto. Levo esta carta ao

buzón de correos. Son as doce e
cinco da noite” escribe Claude
Royet-Journoud diante dunha das
imaxes de Araúxo. 

Amastr-n-gallar non conta
con ningún apoio institucional
nin económico fora do empeño
do seu artífice. Todos os libros
responden a edicións non venais
que o propio Emilio Araúxo dis-
tribúe nunha serie de librerías
que el considera integrantes dese
seu círculo de amizade e son eles
quen se encargan ás veces de re-
partir os exemplares entre os seus
coñecidos afeccionados á lectura.
“Outros tantos irán parar ao que
chamo lectores escuros, é dicir,
aqueles que posibelmente non
coñezan aos autores pero que po-
den quedar encandilados coa lec-
tura das súas obras” sinala o edi-
tor. Chámalles unha sorte de “tri-
bo” a aquel grupo de persoas que
seguen de perto todo o que sae da
súa factoría intelectual. Cada  no-
vo título envíase ademais a diver-
sas bibliotecas e centros de inte-
rés de todo o mundo, en especial,
os máis significativos para a difu-
sión da obra do propio autor. Por
exemplo, varios dos exemplares
de Voo chegaron a distintos pun-
tos de China. 

“Por veces penso que mes-
mo pode resultar sospeitoso que
se regalen os libros, que nunha
sociedade como a nosa pódese
pensar que non teñen valor ao
non ter prezo. Uxío Novoneyra
dicía que escribía para o futuro
e esa é unha idea que tamén per-
seguen estas publicacións, que
algún día alguén o reciba como
herdanza, en certa maneira, es-
tán pensados para os que van
vir” defende Emilio Araúxo. 

Un fino debuxo tomou for-
za para onverterse no logotipo
de Amatr-n-gallar. Emilio Ara-
úxo interésase por saber quew
pensa a xente que representta.
En aparencia semella un gato.
O editor di qeu non, que o au-
tor do deseño aseugra que o
que debuxou foui un burro. O
creador é  escritor francés
Claude Royet-Jounoud, un dos
compoñentes do círculo de
amizade de Emilio Araúxo.♦
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Inzar. Razóns
Nº 28. Febreiro 03. Prezo 3 euros.

Este número está adicado, case
monograficamente, á desfeita
do Prestige. Xesús Veiga refle-
xiona sobre as consecuencias
do desastre. Xabier Paz fala
das responsabilidades e o papel
dos medios de comunicación.
Bocixa entrevista a Uxía

Senlle. Mª do
Carme García
Negro e Xoán
Ramón
Doldán dá
conta do im-
pacto da ma-
ré negra.
Ademais,
Antón Masa
dá conta da
sentencia
contra as

Celulosas e Xan Cendán expli-
ca a rectificación do decretazo.
Miquel Vidal explica o sistema
do software libre.♦

O Bugallo
Nº 24. Marzo 03. Prezo 1,20 euros.
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés.

Raquel González dá conta dos
seus traballos na recuperación
das costas logo da maré negra.
Dáse conta de moitas iniciativas
tomadas polos voluntarios e ma-

riñeiros para
minimizar os
danos da des-
feita do cha-
papote.
Pedro Bena-
vente expli-
ca o
tratamento
das aves pe-
troleadas no
Salnés.
Marta Lois
explica cal

foi a evolución da maré nas cos-
tas desa comarca e como pode
verse afectada no futuro, seguin-
do a previsión das correntes.♦

Batiscafo
Espacio submarino de
poesía e acción

Nº 1. Ano 2003. Prezo 3 euros.

Esta revista, nacida como reac-
ción cultural contra a desfeita
do Prestige,inclúe na súa “pri-
meira inmersión” abondosos
traballos de importantes artistas

e poetas do país.
Xavier Cordal
propón tres ideo-
gramas-haikus.
Xavier Queipo
dá conta da de-
finición de “os
mares do sur”
que Robert
Louis
Stevenson fixo
no século
XIX. Inclúen-
se poemas de
Chus Pato,
Daniel Salga-
do, Alfonso
Pato, Arturo
Casas,

Manuel Rei, Manuel Outeiriño,
Lupe Gómez e Manuel Romón.
Antón Lopo propón unha serie
de debuxos e versos.♦

O discreto editor que regala libros
Badiou, Novoneyra, Royet-Journoud ou Yu Jian
no catálogo de Amastra-n-gallar

Emilio Arauxo.

CARME VIDAL
Se os libros non estivesen no andel nin se dera fe de que existe o
seu promotor, ben se podería pensar que Amastra-n-gallaré un
milagre ou unha ilusión óptica. Máis de dez títulos saíron xa con
este selo que ofrece textos de Alain Badiou, Uxío Novoneyra, Clau-
de Royet-Journoud ou revistas monográficas sobre Pessoa, o acto
poético ou a poesía en Irlanda. Os libros son de balde e distribúe-
os directamente nas librarías o poeta e editor Emilio Araúxo. 

A poesía como condición, de Alain Badiou; e o número 3 da revista Amastra-n-gallar.



Dedícanlle o Día das Letras
Chairegas. Vén de publicarse
a súa obra poética completa e
aínda é un escritor novo.

Tan novo, tan novo xa non
somos, temos 50 anos. Con esta
cifra simbólica comezoume a
apetecer reunir toda a poesía que
tiña feito ata agora. Máis que na-
da por dicir ata
aquí chegamos.
Quería verme li-
bre deses libros
dispersos, de poe-
mas dispersos...
Tamén quería
quitar do canon
tres ou catro poe-
mas. Uns porque
me parecían moi
malos e outros por motivos per-
soais. Tamén quería introducir
poemas que, por algunha razón,
non saíran nos libros para os que
se escribiron. Dicir aquí está o
que fixen e que cada quen que
xulgue.

¿Existen moitas novidades?
Hai ao final un grupo de poe-

mas de ocasión que me pareceu
que valía a pena conservar. Hai
outros do mesmo corte que non
metín: naceron para a ocasión e
morreron con ela. Hai outros de

homenaxe que tampouco incluín,
porque se a intención era boa, os
poemas non merecen a pena.

¿Que deixa atrás daquel
poeta que comezou a publi-
car en 1970?

Os que saíron como libros
van enteiros, agás algún poema
do Romanceiro de Terra Cha.

Refírome a
se comeza unha
nova etapa lite-
raria.

Non, non pen-
so comezar nin-
gunha nova eta-
pa. Só comezo os
meus seguintes
anos de vida. Os
que me quedan.

Imaxine que vive tanto
coma Otero Pedraio e segue
co mesmo ritmo de produc-
ción, cantas obras completas
terá que facer aínda...

Ningunha máis. É ben difí-
cil que dure outros 50 anos.

¿Agora que se parou a
ollar para atrás, como ve
aquela primeira etapa, con li-
bros como Verbas a un irmao?

Os tres primeiros libros,
Verbas a un irmao, Home e Te-
rra e Romanceiro da Terra

Cha, parécenme libros conside-
rablemente malos, que nunca
deberon de publicarse. Pero son
parte da miña historia e volve
estar aí. Os dous primeiros van
íntegros e do Romanceiro da
Terra Cha non se inclúen dous
poemas, un porque é moi malo
e outro porque quero quitalo.

A partires do Romanceiro
da Terra Cha, que escribín no
ano 70 aínda que se publicou en
1973, comecei a tomar a poesía
un pouco máis en serio. Faltá-
bame moita perspectiva, moitas
lecturas e, sobre todo, moita re-
flexión sobre esas lecturas.

Unha nova etapa

Que procure agora a madu-
rez aos 18 anos...

Cecais lera máis a quen non
debía que a quen debía. Aínda
que lera a Manuel María, a
Pondal, a Celso Emilio Ferrei-
ro... Estaba nunha onda que
non debía. Logo comecei a es-
cribir con máis esixencia for-
mal. O meu primeiro libro pu-
blicado que ten dignidade lite-
raria é Ábrelle a porta ao día.
Foi cando comecei a escribir
con máis tensión. Ao comezo

facíao cunha facilidade espan-
tosa. Escribía tan fácil tan fácil
que, agora, ollando para atrás,
eses versos horrorízanme.

Pero sempre foi unha das
súas características a facili-
dade para escribir.

Teño facilidade e certa des-
treza métrica, pero son habe-
lencias que se non andas con
coidado con elas vólvense peri-
gosas. Soar soan ben, os versos
están ben construídos, pero...
Despois, por debaixo desa apa-
rente facilidade estaba a ten-
sión, o rigor, un labor de lima,
de conexión, de
resistencia... Se
un ten gañas de
escribir unha
cousa debe resis-
tir ata que non
poda máis. Ata
que o poema es-
tea como nunha
ola a presión e ou
rebenta ou sae.

Ese xeito de
escribir non é
característ ico
precisamente da mocidade.

Sí, co tempo perdese ese
ímpeto, ese entusiasmo e gañas
en reflexión...

Inflúen tamén as circuns-
tancias persoais.

Daquela eu non comprende-
ra aínda que a poesía non é unha
arma cargada de futuro. Pode
ser, pero iso non xustifica a poe-
sía. Iso xustifica o panfleto. Des-
pois comecei a aprender que a
poesía e o panfleto non son a
mesma cousa. En determinadas
circunstancias, porque cho pide
o teu partido, porque cho piden
os teus camaradas, podes facer
un romance para un combate in-
mediato, pero iso non é poesía
necesariamente. Pode ser, pero a
maior parte das veces quédanse
en versos graciosos, ben levados
ou, aínda, tronantes que produ-
cen un certo arreguizo no recita-
do e na canción, pero na lectura
reflexiva esvaécense.

¿Ata que punto condicio-
nou a súa obra a militancia
política?

Nos primeiros anos, moití-
simo. Logo, cada vez menos.
Hoxe, practicamente nada, aín-
da que é moito dicir porque un-
ha cousa é o que tes vontade de
facer e outra o que fas, porque
tampouco non me resisto. Unha
das cousas que máis fago é po-
esía política, pero non está con-
dicionada por unha militancia.

Outro dos grandes condi-
cionantes da súa obra foi a
necesidade de presentarse a
premios literarios.

Unha necesidade estricta-
mente económica, que quede
claro. Fun pobre moito tempo.
Hoxe, que teño algo máis de es-
tabilidade, xa non me vexo na
obriga de facer tres poemas para
gañar un premio, por exemplo en
Bergantiños. Eses poemas de
certame, agás raras excepcións,
non están nesta “obra completa”.

Esa necesidade daríalle
unha aprendizaxe...

A habelencia formal conse-
guina non escribindo para pre-
mios, senón coas traduccións.
Traducindo a Dante e a Petrar-
ca conseguín ter unha destreza
métrica que, sempre que non
me esixan que sexa bo, podo
construír un soneto de calquera
maneira e sobre calquera tema.
Esas traduccións permitíronme
trasladar a fórmula á poesía
que presentaba aos premios. As
traduccións son unha enorme
ximnasia. Xa tiña tamén unha
certa destreza métrica. Son ca-
lidades. Dáseme ben a métrica
e son un negado para a música.

O salto á novela

Tamén decidiu dar o salto á
prosa, algo común noutros

moitos poetas
galegos nos últi-
mos anos. ¿Cal
foi o motivo, se é
que existiu?

Foi un plan de
vida. Cando era
rapaz escribín No-
ticias dunha al-
dea e, polos anos
setenta, tamén co-
mezara a escribir
unha novela. Esa
novela, da que fi-

xen cincuenta ou sesenta follas,
perdina nunha ocasión, afortu-
nadamente. Cada vez que me
lembro dela aborrézoa máis. Era
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Darío Xohán Cabana 
‘Creo na poesía sentimental’

AFONSOEIRÉ

É o escritor máis premiado da literatura galega. Darío Xohán Cabana vén de ver publica-
das a súa poesía completa, sacou ao mercado unha nova novela e vén de ser o protago-
nista ao que lle dedicaron as Letras Chairegas. Todo despois de cinco anos de silencio.

A.N.T.

‘Nin comezo
unha nova etapa
nin pensei en
deixar de escribir’

‘A miña obra
está moi
condicionada pola
militancia política
e pola necesidade
de gañar premios’
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espantosa. Tanto que se me me-
teu na cabeza que a novela esixe
madurez, unha estupidez. Que a
novela é un xénero que comeza
aos 35 anos, cando existen no-
velas extraordinarias escritas
por persoas de 20 anos. Pero eu
non comecei ata os 35, máis ou
menos. Aprimeira, As aventuras
de Breogán Folgueira, escribina
coma unha especie de exercicio
antes de comezar Galván en Sa-
or, que era a que primeira que ti-
ña pensado facer. Levaba anos e
anos tomando notas. Fíxena por-
que pensei que chegara á madu-
rez. E atopeime ben. Tíñalle
moito máis medo á novela do
que lle debía ter. Pensei que era
moito máis difícil.

Galván en Saor foi acolli-
da por críticas moi boas, pero
tamén algunhas moi malas.
¿Marcárono dalgún xeito?

A maioría foron favorábeis,
cun éxito fastoso de público,
sobre todo no ensino. Foi un li-
bro recomendado por moitos
profesores de galego e funcio-
naba entre os alumnos. Para
min foi chegar e encher. Un
éxito incríbel. Van máis de
43.000 exemplares vendidos.

Afirma que tiña as novelas
moi pensadas desde había
tempo. ¿Tiña claro por onde ía
ir a temática da súa narrativa?

Non. Tiña pensado escribir
esa pero non tiña pensado escri-
bir moito máis. Pero comezá-
ronseme a ocorrer as ideas coma
churros. Teño un caixón cheo de
carpetas que conteñen os esque-
mas de 25 ou 30 novelas que
non escribín e, probablemente, a
maioría non as escriba nunca. 

As influencias

¿En poesía, cales foron as sú-
as influencias, ademais da de
Manuel María?

A de Manuel é evidente, pe-
ro, ademais, agora relendo todo,

percibo perfecta-
mente a influencia
de Celso Emilio
Ferreiro, a tradi-
ción de Curros,
malia a gustar
máis de Pondal.
Despois Machado, aínda que tar-
dei moito en darme conta de cál
era a súa sustancia estética. Por
algunha causa que non recordo,
tiña unha predisposición espe-
cial pola poesía de Antonio Ma-
chado que, agora, non entendo.

E na prosa, ¿como vai aflo-
rando a súa idea de novelas?

Eu lin moitísimo. Moitísi-
ma literatura de aventuras e ta-
mén novela histórica. Dentro
da nosa tradición literaria foron
Otero Pedraio, Cunqueiro e Fe-
rrín os que máis me influíron.

O que non quer
dicir que siga os
métodos de na-
rración de cal-
quera deles, pois
se sigo algún mé-
todo de narración

está máis na liña de Stevenson.
Pero comeza a meterse no

mundo literario de Cunquei-
ro e Ferrín con Galván en Sa-
or, polo menos nos nomes...

Xoguei a sementar a confu-
sión. Todo o mundo falou de
Cunqueiro, cando a raíz da sus-
tancia desa novela está no conto
Amor de Artur de Ferrín. Galván
en Saor é unha contradicción de
Amor de Artur. Ferrín, non sei
porque, deulle por poñer a Gal-
ván como personaxe negativo.
Eu fago unha vindicación de

Galván contra Méndez Ferrín.
¿E non terá Ferrín tamén

moito de vindicación contra
Cunqueiro?

Pode ser, ou pode non ser.
Ferrín e Cunqueiro son da mes-
ma xeración, comezan a escri-
bir ao mesmo tempo, aínda que
Ferrín sexa máis novo.

Vostede adentrouse ta-
mén na novela histórica, un-
ha temática pouco valorada
na nosa literatura...

Porque somos unha colo-
nia. Uns colonizados. Cando
sai Morte de Rei, houbo unha
persoa que me dixo que a no-
vela era moi longa. Eu sei que
esa persoa lía certas novelas,
coma Ponte de Alcántara, que
son o dobre de longas e, por
certo, tres veces máis malas,
pero están en español, traduci-
das do inglés. Aceptamos na li-
teratura que vén con expresión
española moitas cousas que
non aceptamos na literatura ga-
lega. As novelas de Otero Pe-
draio nunca tiveron éxito por
estar en galego. Non é que se-
xamos moi autocríticos, é que
temos a mente mal conforma-
da. Guerra e Paz é unha nove-
la inmensamente longa pero to-
dos a gaban. Aquí, unha novela
que é a metade de longa, en ga-
lego, chégalle para presentala
como anacrónica e ilexible.

Os libros máis gabados,
ás veces, non son os máis li-
dos. ¿Canta xente leu o Ulises
de Joyce?

Eu admiro a Joyce, pero
fun incapaz de ler o Ulises. Ao
mellor de aquí a dez anos volto
collelo e resulta que me gusta.

Darío, pasou uns anos de
silencio literario. ¿Pensou en
deixar de escribir?

Nunca me formulei a posi-
bilidade de deixar de escribir.
Levaba catro ou cinco anos sen
escribir practicamente nada, pe-
ro sabía que volvería a facelo.♦

‘Non se
pode
sacrificar
a lingua
por buscar
a claridade’
Una das súas características
como escritor, desde o come-
zo, é a importancia que lle
confire ao idioma dentro da
súa literatura.

Non teño especial conscien-
cia verbo do idioma que em-
prego. Dinme conta cando mo
fixeron notar en múltiples oca-
sións. Parecíame que o idioma
era así. A literatura é lingua.
Confeso que ao ler certa litera-
tura, meritoria no xeito de na-
rrar, na historia, na construc-
ción, na intención, rénxeme a
lingua. A lingua é a nai da li-
teratura. Tense dito que a nove-
la é boa se ao traducila non per-
de. Todo o contrario. A novela,
ao traducila pérdese. O peor
que lle pode pasar a unha nove-
la é que sexa mellor na traduc-
ción que no orixinal.

Pero vostede, ao mesmo
tempo, tivo sempre unha
aposta pola claridade, porque
o entendesen.

Tendo a escribir todo o
máis claro posíbel. Pero, en
aras da claridade, o que non se
pode sacrificar é a lingua. O
que non sabe, que aprenda. O
escritor nunca pode mudar un-
ha palabra por outra, simple-
mente porque a palabra que a el
lle parece boa sexa unha pala-
bra menos coñecida.

¿Como levou o conflicto
normativo?

Disciplinadamente. Sempre
obedecín o que me mandou a
Academia e penso seguir fa-
céndoo. Gustaríame, iso si, que
a Academia realizase esas mí-
nimas modificacións que foron
tratadas hai un tempo e que,
sen modificar substancialmente
nada, nin subverter o espírito
da lingua, posibilitan o consen-
so.

¿Non é un pouco raro que
un disidentecoma vostede se
adaptase sempre á normativa
lingüística da oficialidade?

Sempre falei un dialecto e
gústame moito. Unha enxeñe-
ría lingüística excesivamente
intervencionista non me cadra
ben. Por outra parte, paréceme
difícil o achegamento ao portu-
gués porque levamos cincocen-
tos anos separados. O que te-
mos é que recorrer ao portu-
gués como lingua subsidiaria.♦

‘Sempre
obedecín
o que me mandou
a Academia’

Vén de recibir unha homenaxe
como escritor da Terra Cha.
Manuel María realizou o seu
discurso de entrada na Acade-
mia sobre este tema, pero ¿te-
ñen algo en común máis que a
proximidade de nacemento?

Manuel escribiu hai anos un
libro chamado Terra Cha. O libro
foi medrando, medrando e Ma-
nuel foi pensando, pensando. Así
que, con ese libro, naceron dúas
cousas, naceu a Terra Cha e na-
ceu a escola poética da Terra Cha.

A Terra Cha é evidente que
existe e ten sustancia física, pero
non era moi perceptíbel na miña
infancia, por exemplo. Hoxe, po-
la contra, percíbese dunha ma-
neira tremenda. É unha sustancia
mítica. Existe unha base real, un-
ha terra cha, pero a Terra Cha es-
tá creada por Manuel María. 

A respecto da escola poética,
non digo que non existan algun-
has cousas en común. A paisaxe
da Terra Cha é unha paisaxe un
pouco especial. Cando non había
estradas de chapapote por todos
os sitios era, sobre todo no inver-

no, unha paisaxe francamente
triste e áspera. Ese espírito está en
poetas como Aquilino Iglesia Al-
variño, en Crecente Vega, en Ma-
nuel María, naturalmente, e, mes-
mo, en Xosé María Díaz Castro.
Hai unhas semellanzas na visión
aínda que non
constitúan escola
poética. Eu exclui-
ría a Noriega Vare-
la. Primeiro por-
que non me gusta
nada, os outros si.
Segundo, porque
non é da Terra
Cha, o que fala da
montaña é da
montaña.

A escola poética da Terra Cha
foi un invento de Manuel María
pero hoxe funciona. Todos ofi-
ciamos no altar que levantou
Manuel María que, ao fin e ao
cabo, é o noso patriarca e o noso
xefe de clan ao que temos que
obedecer e, se non a había, ten
que habela. Eu, polo menos, sín-
tome partícipe dela.

Afírmase que a poesía gale-

ga está no mellor momento da
súa historia...

Lévase dicindo 20 anos e, por
fin, é certo. Hoxe hai un bo nú-
mero de grandes poetas. Non
quer dicir que antes estivesemos
sen nada. Os que escribiron nos

anos cincuenta,
Manuel María,
Celso Emilio Fe-
rreiro, Bernardino
Graña, García Bo-
daño, Franco
Grande, Avilés de
Taramancos..., son
grandes poetas.
Hoxe non hai poe-
tas que sexan máis
grandes ca eles.

Pero hoxe o número de bos poe-
tas é moi superior.

Houbo uns anos nos que a
poesía galega estaba instalada no
culturalismo centroeuropeo, co-
ma traducido dunha certa filoso-
fía escolástica sen viveza. Nuns
anos a esta parte, comeza a vol-
verse, non diríaa unha poesía so-
cial, esa é unha etiqueta que non
serve, senón unha poesía da car-

ne, do sentimento da verdade.
Fálase de cousas que están aí,
que se poden tocar. Creo na poe-
sía sentimental. A grande poesía
é o desgarro, o que nos conmove.
Hoxe existe. Acabo de ler un li-
bro que me mandou Xulio Val-
carcel, poeta que antes só me
gustaba regular, que é tremendo.
Un libro en carne viva. Un libro
de sentimentalidade espesa, dura
e áspera... Extraordinario.

Penso que están cambiando
moitas cousas e a poesía reflicte
tamén eses cambios. Antes cría-
mos que todos eramos bos e,
agora, estamos a darnos conta de
que hai bos e hai malos.

¿Olla o mesmo florecer na
narrativa?

Aínda máis. Anarrativa depen-
de máis da cantidade. Hoxe tamén
hai un mínimo mercado que antes
non existía. De todos os que se pu-
blican ao ano, hai dous tercios de
libros dos que se podería prescin-
dir, un tercio ben construídos e, en-
tre eles, tres ou catro extraordina-
rios. Esa é unha boa colleita anual
para calquera literatura.♦

‘A Terra Cha foi creada por Manuel María’

‘A narrativa
galega está
ao nivel de
calquera literatura’

‘Son fillo de
Manuel María e
Méndez Ferrín’
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Momentos de aquí, O Assobiador,
Há Prendisajens com o Xão e Bon
Dia Camaradas son os títulos que
dan a Ondjaki unha traxectoria li-
teraria singular para un escritor da
súa idade. A Editorial Caminho
abriulle as portas de Uma Terra
sem amos e os seus libros com-
parten colección  con escritores da
altura de Mia Couto ou Germano
Almeida. Sen embargo, Ondjaki
ironiza con esa visión tan “euro-
pea” que busca “africanidade”
nos seus libros. “Cando presentei
O Assobiador en Lisboa dixéron-
me non hai praias, non hai mo-
zas negras ¿pódese chamar li-
teratura angolana?. O que fai
angolana á miña escrita é a na-
cionalidade que teño. Sigue exis-
tindo o preconceito do exótico e
por iso hai quen di que a miña
obra é pouco africana”. 

A pesar diso, Ondjaki é quen
de facer un distingo entre a ma-
neira de escribir dos autores euro-
peos da que teñen os africanos. E
explícao á maneira dun conto.
“Se nunha novela europea hai
que cruzar un río, o escritor fai
que o protagonista busque unha
canoa. Nós dicimos que voou e
apareceu na outra beira”. Encon-
tra así a diferencia, “no uso da
imaxinación, os europeos non in-
ventan” Para o escritor, esa faceta
de creadores de historia venlles
da proximidade dos relatos orais,
presentes mesmo nos ambientes
máis urbanos. “Eu mesmo proce-
do de Luanda, unha cidade de-
senvolvida como calquera outra.
Nela non persiste esa tradición ru-
ral pero continúa a ser un univer-
so onde se contan historias. En
Angola teatralízase a realidade e
non falta quen diga que iso acon-
tece precisamente por ser a reali-
dade tan difícil”. Abonda ver co-
mo se explica Ondjaki para con-
firmar os seus argumentos. Non
responde ás preguntas, constrúe
un relato con cada unha delas.
Manexa as palabras e os xestos
para dar vida ás súas opinións de
xeito que introduce elementos li-
terarios e dramáticos de continuo
na súa fala. Nun momento da
conversa apaixónase narrando o
argumento do que será a súa pró-
xima novela, cando Luanda que-
de cercada por unha inmensa fen-
da que a fai mergullarse ate se
afundir nun buraco negro. 

Demasiado máxica

“Teño necesidade de escribir.
Desde sempre sentín a urxencia
de contar historias e cando des-
cubrín a literatura atopeime cun
universo máxico que me propor-
ciona outra relación co mundo,
ábreme novas portas. Son un ser
creativo e nos libros atopo a posi-
bilidade de expresar esa condi-
ción” explica este autor que ta-
mén participa no teatro, pinta e
desexa traballar no cinema. Non
chega aos trinta anos e os seus
cinco libros outórganlle eloxios
que ben poderían facer del un ser
vaidoso. Coidase ben Ondjaki de
non caer na tentación. “Non podo
ser arrogante. Temo mesmo que
os meus libros sexan efémeros,
que non duren máis de cinco
anos. Moléstame que se destaque
o número de libros que levo xa
publicados. A sabiduría está ta-
mén en saber o que non se vai

publicar e a literatura é demasia-
do máxica como para xogar con
ela. O que xulga é o tempo e po-
de que este a escribir libros que
non paguen a pena. Cando collo
na man algún das grandes obras
da literatura danme ganas de non
volver a escribir ¿para que facelo
diante desas xenialidades?” con-
fesa o escritor e, de volta, come-
za a facer cálculos de ata onde
chegará a súa creatividade. “Po-
de ser que aos corenta anos xa
non teña nada que dicir, a imaxi-
nación esgótase, non acredito en
trinta anos de bo traballo” aven-
tura, pero, no fío da conversa dei-
xa ver que aínda lle quedan a
Ondjaki moitas historias que
converter en literatura. 

Comparte o escritor angolano
a idea de que son os africanos os
que están a renovar a literatura en
lingua portuguesa. “Somos nós
os que innovamos e inventamos

na lingua pero aínda é cedo para
predicir os efectos lingüísticos
que iso pode ter. Averdadeira no-
vidade da nosa aportación está
nos contidos. Existe nestes mo-
mentos unha grande aceptación
da literatura africana. Mía Couto
abriu un camiño significativo ao
que se engadiron nomes como o
de Germano Almeida e outros
como os de Patricia Melo ou Ru-
bem Fonseca” afirma. Coñece-
dor dese efecto positivo da súa
procedencia, Ondjaki advirte que
non por iso se pode “apelar á na-
cionalidade como reclamo. A re-
alidade que vivimos é forte e
chega aos libros pero non ten que
ser o punto de partida. Ás veces
parece que os escritores africanos
non contamos cun mundo imaxi-
nativo propio e só temos que ser
reflexo do que acontece nos no-
sos países”, explica mentres se
sitúa nunha xeración nova que xa

non viviu en primeira persoa o
proceso de independencia na-
cional que pasou ás obras dos
seus predecesores. 

Cando naceu o seu nome ía
ser Ondjaki pero logo os pais va-
riaron a idea desbotando este que
logo el tomaría como pseudóni-
mo literario.  Con Ondjaki só
asina as súas obras nas que que-
re ofrecer unha “literatura que
ten a súa base nas sensacións que
é o que para min ten sentido na
escrita. Busco ese contacto cos
lectores a través da evocación e
tanto cando escribo como cando
leo busco sempre ás persoas que
hai detrás” comenta, antes de in-
corporarse á manifestación con-
tra a guerra que nesa xornada se
celebraba en Santiago e despois
de contar como escoitou o ruído
das metralletas nos días nos que
a guerra chegou ao mesmo cen-
tro de Luanda.♦
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O sol
na caluga
XERARDO PARDO DE VERA

Ou moito cambea o
asunto ou unha
maioría absoluta dos

“políticos” hanme seguir se-
mellando un fato de perigo-
sos tahures argallando a
prol do máximo beneficio da
empresa. A empresa, por
descontado, son eles
mesmos. O “político” é
demasiadas veces o chulo da
nación (do Estado, no seu
caso), da comunidade, do
concello. Descubriron que o
meirande negocio do país é
o proprio país. Paréceme
que eso é o que Fromm cha-
maba o “carácter mercantil”,
hoxe máis ca nunca agocha-
do na “relixión cibernética”
das pomposas roupaxes coas
que tentan disfrazala: a paz,
a libertade, o ben común...,
o “espírito de servicio”, a
carabina de Ambrosio.
Fromm volta de
actualidade: ¿ser ou ter? Ar-
gallo estas trécolas
acariñado entre o marmurio
do motor do autobús
Madrid-Lugo e un solciño
de mañá que me vai
quentando a caluga. Noutro-
ra, gostaba eu das viaxes en
tren pra profundar nas
ideas e nas paisaxes mais
agora os trens da Muralla á
Meseta son un martirio.
Imos a menos, de victoria en
victoria até a derrota final,
meigas fora. Estabamos no
do carácter mercantil, ese co
que nos valoramos a nós
mesmos como “valor de tro-
co” e non como “valor de
uso”, de seu; a
personalidade posta en ven-
ta, o executivo agresivoava-
liado polo botín posíbel, con
razón ou sen ela. Rexeitemos
seren dignos e felices: o que
temos que seren é
“vendibles”. ¿Pra qué? Pra
que a “empresa” vaia adian-
te. ¿Qué empresa? A do mi-
to burguesote “obsesivo-acu-
mulativo-autoritario”.O ca-
rácter mercantil non ama e
os seus odios trócanse de
uns a outros según vaia a
competencia. É moita
miseria a miseria do
profesional/político de éxito
que ten de renunciar á súa
dignidade pra seguir útil ó
sistema, sempre na compaña
fedorenta da propria submi-
sión agachada. A relixión ci-
bernética fainos adoradores
da electrónica tramposa pra
pereceren o que non son. O
peor do mercado político é
que tamén nos venden a nós,
aos que ainda nos conmove
este solciño na caluga, albis-
cando xa os montes do
Reino Antergo.♦♦

Ondjaki 
‘Os escritores africanos

distínguense pola imaxinación’
CARME VIDAL

Poderíase dicir que  Ondjaki (Luanda, 1977) é unha das voces que máis están a
soar da literatura africana en lingua portuguesa pero, con certeza, o escritor non
concordaría coa carta de presentación. Posibelmente recomendaría non botar tan-
ta man dos tópicos e pegar nos cinco libros que xa ten nos andeis e que respon-
den á súa paixón por contar historias. Ondjaki falou da súa obra na libraría A Pa-
lavra Perduda e na Facultade de Filoloxía na súa recente viaxe a Compostela.
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Retorna o Festival Intercéltico
do Porto. Os vindeiros días 3, 4 e
5 o Coliseu abrirá as súas portas
a unha nova edición do que xa é
un dos encontros de referencia
dentro da música celta e folc do
país. Escocia, Galiza, Irlanda e
Portugal irmándanse para recu-
perar as raíces celtas e tradicio-
nais como nas pasadas edicións
conseguiron The Chieftains, Mi-
lladoiro ou Gwendal.

Con algunhas dificultades e
despois de se interromper no
2001 a traxectoria do Intercéltico,
nesta edición os organizadores
decantáronse por unha programa-
ción máis clásica, traendo aos es-
cenarios grupos consagrados.

O XIII Festival Intercéltico
do Porto arranca o xoves coa ac-
tuación dunha das agrupacións
máis importantes na revitaliza-
ción da música tradicional portu-
guesa, a Brigada Víctor Jara. Eles
serán os encargados da apertura
deste novo encontro celta, onde
presentarán o seu último traballo.
Esa mesma noite tamén subirán
ao escenario os escoceses Shan-
talla que interpretarán temas de
referencia do cancioneiro tradi-
cional e composicións orixinais
de inspiración popular.

A edición deste ano está mar-
cada por unha forte presencia da
música irlandesa, gracias a parti-
cipación de Four Men & Dog,
que regresan novamente ao Porto,
e Altan. Os veteranos Four Men
& Dog actuarán na cidade a noite
do catro acompañados polos Gai-
teiros de Lisboa, que interpreta-
rán os temas do seu novo álbum
Macareu. Os irlandeses presén-
tanse como un dos maiores atrac-
tivos do festival, pola súa enerxía
no directo e a combinación da
música tradicional cos máis di-
versos estilos, como o jazz, o
bluegrass, salsa ou mesmo rap.

Outro dos momentos desta-
cados desta edición vivirase a
noite do cinco a través da voz e
das composicións orixinais base-
adas na tradición milenaria da
galega Mercedes Peón. Unha ac-
tuación que mestura o ancestral
da música da Galiza coa innova-
ción, trazo que caracteriza o seu
álbum Isué. E, finalmente, un
dos grupos irlandeses con máis
peso no eido do folc, Altan. Eles
serán os encargados de pechar
esa madrugada o XIII Festival
do Porto.

Dende o seu inicio no ano
1985, polos escenarios do Coli-
seu, a través das anteriores edi-
cións, as grandes figuras do folc
e a música celta do vello conti-
nente fóronse dando cita no Por-
to, entre eles case todos os gru-

pos destacados da Galiza. Emilio
Cao, Uxía, Berrogüetto, Leilía,
Luar na Lubre, Carlos Núñez ou
Os Cempés pasaron polos seus
escenarios e xunto co resto das
agrupacións europeas foron dán-
dolle vida ao festival ata conver-

telo nun encontro de referencia,
ao que acude cada ano un públi-
co diverso que engloba todas as
idades e procedencias.

De toda a Península pero ta-
mén de Irlanda, da Bretaña ou de
Escocia. En coche, autobús ou

tren. Poucos queren perderse o
grande espectáculo no que se
converte Porto durante tres días.
Na pasada edición congregáron-
se máis de cinco mil persoas. Pa-
ra o vindeiro fin de semana a or-
ganización calcula que o número
de espectadores aumentará.♦
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MAR BARROS

Chegados da Galiza, de Irlanda, de Escocia e de diferentes
puntos das terras portuguesas os sons de raíz celtas e fol-
quis arriban no Porto para conquistar a cidade. Tres días in-
tensos de festa, actividades e boa música. Así se presenta

PPoorrttoo,,  uunnhhaa  
nnoovvaa  iinnvvaassiióónn  cceellttaa

Outras
actividades

Ademais das actuacións
dos grupos invitados, o Fes-
tival ofrece outras activida-
des que complementarán
as noites de Porto. No Coli-
seu abrirase a Grande Fei-
ra do Disco Folc e Celta e
proxectaranse vídeos dos
grupos do Intercéltico.

Ademais, nesta nova edi-
ción preséntanse algunhas
novidades. Por primeira vez
dende o comezo da andaina
do Festival, a organización
quixo espallar as actuacións
dos grupos que participarán
no Porto por outras cidades
portuguesas. O día 3, Lisboa
acollerá, no Coliseu dos Re-
creios, aos irlandeses Altan e
Four Men & Dog, os mes-
mos grupos que participa-
rán o 4 en  Montemor-o-No-
vo. O auditorio da Casa das
Artes de Arcos de Valdevez
recibirá, os días catro e cin-
co, os portugueses Brigada
Víctor Jara e os escoceses
Shantalla.♦♦

Shantalla.Four Men & Dog.

Altan.Mercedes Peón.



Coñecín a Xavier López Rodrí-
guez na miña casa, hai xa uns
vinte anos, como xornalista dun
diario zamorano.

Daquela, eu (o burro de dian-
te para que non se espante), o
mestre Xosé Manuel Pazos
(quen foi deputado no Parlamen-
to Galego na lexislatura pasada),
varios mozos sen traballo e mai-
las nosas compañeiras, tiñamos
un grupo de teatro –Teatro Mata-
moura-, e andabamos a espare-
xer a Blanco Amor, a Fernando
Arrabal, Vidal Bolaño, Castelao,
García Lorca ou Xesús Pisón...
polos camiños de Porto, de Bar-
xacova, de San Cibrán de Hermi-
sende e tantos outros lugares...

Fora Xavier espectador da no-
sa obra “La mágica ascensión de
Eurípo El Floro” na escola da súa
aldea. Era un traballo colectivo dos
de Matamoura, en castelán, inda
que Xosé Manuel Pazos tiña máis
parte que ninguén nel. A escenifi-
cación debeu sorprender ao perio-
dista, xa que veu á casa para nos
facer unha reportaxe que encheu a
derradeira páxina do seu diario.

Daquela, el gustaba chamarse
Javier Loro, e pareceume que aín-
da non lle chegara o intre de en-
trar en contacto co galego escrito.

Máis adiante apareceu nas no-
sas vidas outro escritor galego de
literatura para nenos, que andaba
a atopar un autor galego nas Por-
telas, coma se os escritores foran
cogumelos. E non o había. Non é
doado achar un escritor entre mil
cinco centas almas espalladas en
seiscentos quilómetros cuadrados
de serras, lonxe de todos os cen-
tros culturais, e perto de ningures.

Eu mismo tiven que porme a
escribir un contiño, que houbo de
compartir papel coas que foron
tal vez as primeiras letras galegas
de Xavier López Rodríguez: “Os
labregos eran...” Poida que me
trabuque, pero non teño medo a
dicir que algo de culpa hei ter no

feito de que Xavier escriba en ga-
lego, xa que fun eu quen puxo a
Babarro no seu carreirón.

Que máis ten. O caso é que ler
os libros de Xavier é hoxe unha
ledicia, sexa en castelán ou en ga-
lego: aquelas serras dos lindeiros,
os seus carreiróis, o río, os pra-
dos, os montóis de esterco espare-
xidos cos mans..., a burra peidei-
ra atada na estación do tren. Des-
de Lubicán a Brumoso, Carballal
ou AToxeira, Milcastros... Todo é
tan fantástico e tan real...

Para min foi un imenso orgullo
estar en Santiago o outro día, senta-
do ó lado de Xavier na presentación
do seu “Amigo Medo”; ao lado do
escritor das Portelas, do Tuela ou
Tua, da Tuíza. Non tiñamos escrito-
res cando Babarro buscaba un.
Agora é outra cousa: xa hai máis
dunha ducia de libros de Xavier es-
paragallados polas librarías. E ta-
mén comeza a haber xente das Por-
telas buscando eses libros.

“Amigo Medo” lémbrame ao
meu avó Perfeuto, o pai da miña
nai, que era o mor contacontos do
Val de Lubián. El facía comigo,
cando eu era rapaz, a mor parte dos
traballos da labranza da casa. Era
máis doado arar cunha parella de
vacas vellas e unha rabiza coas ave-
acas de madeira, se tiñas sentado á
tua beira, no marco da leira, aquel
contacontos falando sin cesar, sem-
pre co cuarterón e o libriño... So-
mentes calaba ao ensalivar a borda
do papel para rematar o cigarro.

Poucas veces falaba, polo
medo, das cousas da guerra máis
incivil. Pero algunha vez falou de
Caminero, do médico de Lubián
don Manuel Fábrega, que foi fu-
silado na tapia do cemiteiro de
Zamora por albergar unha noite
ao xeneral na súa casa, de cómo
foi conducido polos carreiróis de
San Cibrán ata A Moimenta... Ta-
mén falaba outras veces, coa voz
moi baixiña, do Sete Chaquetas,
ao que el mismo tivo que enterrar

no Curisco, ao lado da cuneta,
por prestación personal, manda-
do polo pedáneo, no que manda-
ban os falanxistas...

Hai uns vinte anos recibín, co-
mo alcalde de Lubián, unha carta
desde Asturias dun familiar do Se-
te Chaquetas, pedíndome que de-
positara un ramo de rosas berme-
llas alí, naquel lugar onde meu avó
o enterrara... Sete Chaquetasfacía
pequenos traballos a cambio dun-
ha codia de centeo estrombado.
Pero os falanxistas acháronlle un-
ha carta en portugués no fondo do
seu fardel e tomárono por espía...

Aínda lembro a cara de sor-
presa dos seitureiros cando viron
chegar ao alcalde cun feixe de ro-
sas do seu xardín, colocándose
con teima nas gallas máis fondei-
ras do carballo que comparte te-
rra co esquelete daquel home que
acabou alí, ao lado da cuneta.

Hoxe, por fortuna, Xavier,
nas Portelas xa non temos medo.
¿Ou sí? Xa non temos ese medo
do avó Perfeuto e de todos os
avós das Portelas, de Galicia e
do mundo enteiro.

¿Terán medo as xentes de
Mesopotamia?♦
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Tobío,
mestre
MARGA ROMERO

As túas cinzas son
semente e o mar renace.
Mozo curioso e elegan-

te, amigo de Martiño Dumbría
ou de Pauliño Fontenla, a
Devalarentre a fala oteriana
dos camiños. Herdeiro do espi-
ritu revolucionario e dandyde
Adrián Soutelo ou hei dicir Fa-
raldo e Werther. Continuador
na entrega ao país e no traballo
de Paio Soutelo. Alumno avan-
taxado dos que como Solovio
andaran á procura de si
mesmos, os de Nós. Es a lexiti-
midade da República. Es o
Consello de Galiza, fideicomi-
sario da vontade autonómica
popular galega. Es o expoliado
Seminario de Estudos Galegos
cos seus bens nas mans de alle-
eiros desde 1936. Artesán a
xuntar palabras e feitos para
ennovelar as nosas Décadas,
para dar coa mesura de Rilke,
coa frondosidade de Goethe e
coa rabia de Brecht. Poeta en
secreto, no libro dourado do
Oriente, escribes a vida con
Melu, Carmen Soler, coa que
aprendeches tanto de
Banquetes de amor e morte, co
engado das  palabras entre os
corpos e a guerra, nacía aquel
pétreo xantar de Xelmírez que
só se pode comer cos ollos.
Goce contemplativo e outros
que leva o libro da vosa vida.
Amador, amable amante da
muller. Ser afortunado, e agora
serás trasno ou raro, pillabán
que arranxaches o noso encon-
tro con Constanza e Juan Anto-
nio para selar exilio e dignida-
de nunha aperta a Mariví e a
Fernando Valenzuela, nunha
manifestación de máis dun mi-
llón de persoas ¿Casualidade?
Non. Ti, a sorrir entre as
bandeiras de Nunca Máis que
H. Albor repartía e nos berros
fuxidos do papel no que asina-
ras: Non á guerra. A última
imaxe coa roupa de diario, a
camisa de cadros, viúva sen o
teu pano de pescozo, as mans
dispostas, abertas e cos
zapatos  como un camiñante
para comezar. Ficaches dormi-
do, como dicías que ía ser, co-
ñecedor de pactos secretos co-
mo Fausto ou o Conde de
Gondomar, estás nas páxinas
dos mellores libros, nos paxa-
ros do xardín e no piano de
Bonetero 5, neste xornal que
lías cada semana no sofá, vas
no cavilar polas rúas de X.
Carballa, a quen ben lle
queres. Regresas para bicar as
árbores das prazas de Viveiro
renacidas en todas as primave-
ras. Privilexio quererte. Galano
moi fermoso Negra Sombra na
voz de Inés Canosa, ela: Fiste-
rra, o exilio, Madrid e
Sargadelos, Galiza toda. Sei
que che gustou. Agarima a
Maruxa Seoane, nese mar, vai
cansa mais co cargo cumprido.
Tobío, benquerido e
afortunado, o eterno feminino
turra de ti para o alto.♦

GONZALO

Nas terras de Tuínza
xa temos escritor

FELIPE LUBIÁN

Xavier López Rodríguez.                                                                           A. PANARO

O autor deste artigo é alcalde do concello de Lubián en Zamora. Nos últimos anos ten
destacado polo seu labor en defensa da lingua galega nas terras estremeiras desde o seu
cargo como deputado do PSOE nas Cortes de Castela-León. Pronunciou estas palabras
durante a presentación en Santiago do libro “Amigo medo” de Xavier López Rodríguez.



Carraxe, esforzo, esgotamento, de-
solación, esperanza. A mirada agó-
nica dun paxaro totalmente petrole-
ado ou o esforzo dos mariñeiros re-
collendo fuel coas mans. Rostros e
imaxes que os fotoxornalistas foron
recollendo dende o día da catástro-
fe e que agora se reúnen na Casa
das Artes de Vigo, na exposición iti-
nerante Marea Negra.

As páxinas dos xornais deron
conta diariamente do transcorrer
da traxedia do Prestige a través
dos obxectivos dos fotoxornalis-
tas. Cada un foi captando un
anaco dunha realidade, configu-

rando unha historia dura que aín-
da non coñece o seu desenlace.
Na mostra, os protagonistas se-
guen sendo os mariñeiros que
desesperadamente intentan sa-
car o chapapote no mar, os miles
de voluntarios vestidos de branco
que se enfrontan coas súas pas e
angazos á negrura da costa, os
paxaros chapapoteados mortos
ou vivos pero tamén a esperanza
reflectida a través dos nenos for-
mando a palabra vida na area. “A
exposición –escribe Manuel Ri-
vas no panel de presentación-
transmítenos sensacións, emo-

cións e épica humana, a da ex-
traordinaria xente corrente”.

A mostra reúne máis de cen
testemuños fotográficos a través
da cámara de cincuenta e seis
xornalistas. Organizada polo Co-
lexio Profesional de Xornalistas
de Galicia e o colectivo Burla Ne-
gra tenta ser ademais un agrade-
cemento ao esforzo de tanta xen-
te e unha expresión de solidarie-
dade cos afectados pola marea. 

Como indicou o decano do
Colexio Profesional de Xornalis-
tas de Galicia, Xosé María Pal-
meiro, na inauguración o pasado

19, a exposición “é un tributo ao
traballo dos fotoxornalistas que
souberon iluminar, coa súa de-
nuncia, aquelas negras xornadas.
É un elemento que axudará a
lembrar o ocorrido, na seguridade
de que saberemos superalo”.

Vigo acollerá ata o vindeiro
30 de marzo as máis de cen ins-
tantáneas sobre a catástrofe. Es-
ta é primeira parada no país da
mostra itinerante que continuará
en Santiago de Compostela e
que xa puido ser contemplada
noutras cidades como Málaga,
Barcelona ou Sevilla.♦
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David Pintor,
Pinto
‘Fáltannos
máis festas
da caricatura,
non sentido
do humor’

A.N.T.
O pasado fin de semana cele-
brouse en Ourense, no centro
cultural Simeón, a VI Festa
da Caricatura na que partici-
pou acompañado por trece
humoristas gráficos máis.
¿Como se conseguen facer
500 caricaturas en seis horas?

Con humor e paciencia.
Fixen ao redor de 80 carica-
turas entre os dous días, por-
que aínda que hai debuxan-
tes que se paran máis nos de-
talles, penso que o principal
é que todos os que se ache-
gan a festa leven a súa ima-
xe en papel. Pero para os hu-
moristas gráficos tamén é
unha festa a pesar de que son
unhas xornadas esgotadoras.
É unha das poucas ocasións
nas que nos podemos poñer
en contacto todos e inter-
cambiar opinións. 

Cada ano o número de
visitantes que queren a súa
caricatura aumenta. 

Nesta ocasión congre-
gouse moito público, porque
lles resulta atractivo ver in
situ cómo se realizan os seus
debuxos, cómo traballamos.
É certo que cada ano reúne-
se máis xente. A festa naceu
no seo da Bienal da caricatu-
ra, que ademais desta activi-
dade tamén inclúe charlas,
conferencias e outros actos.
Pero era tanta a demanda e o
éxito da Festa da Caricatura
que tivo que facerse todos os
anos ao marxe da bienal.

Estas iniciativas non son
habituais na Galiza, ¿fálta-
nos sentido do humor?

Penso que non. Sen em-
bargo, aquí, fronte o que pa-
sa noutros países, non temos
tradición. Neste encontro ta-
mén participaban debuxan-
tes portugueses e contában-
nos que en Portugal case to-
das as cidades tiñan activida-
des deste tipo, ás que acudía
moita xente. Se estas festas
se fixesen en cidades máis
grandes, como na Coruña ou
Vigo, serían un éxito. O pro-
blema é que non se fai moito
nesta liña. O próximo encon-
tro será en Fene, no Museo
do Humor da man de Xaquín
Marín, a finais de abril.♦

A OLLADA
FOTOGRÁFICA
DO PRESTIGE

MAR BARROS

MIGUEL RIOPA. Fisterra, 1-12-02.

XURXO LOBATO. Praia de Traba, Laxe, 22-1-03. La Voz de Galicia.

JORGE LANDÍN. Illas Cies, 4-12-02. Atlántico Diario.

EMILIO LAVANDEIRA. Fisterra, 22-12-02. Axencia EFE.
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Tal e como están as cousas, es-
te título ben podería acubillar un
artigo sobre a invasión do Irak
pero nesta sección ese tema só
aparece para reflectir os datos
dos fabricantes de videoxogos,
que advirten de que o conflito
pode reducir as vendas. Sen
ánimo de contradicilos, coido
que as guerras, por desgracia,
lánzannos a xogar e esquecer-
mos canta tristura real vemos
na televisión por un entusiasmo
virtual na pantalla do ordena-
dor. Ademais, e isto paréceme
máis deleznábel, os industriais
norteamericanos xa están a
preparar varios títulos sobre o
ataque a Bagdad, claro é, desde
o punto de vista dos agresores.
Xa que as asociacións de con-
sumidores se adican a criticar
moitos xogos por incitar a vio-
lencia, espero que eses futuros
xogos nos que se premie o pi-
loto do Apache por cada rexe-
mento da Garda Republicana
eliminado. En realidade, eses
helicópteros son responsábeis
do destripamento de nenos e
vellos en Basora.

Mais para os xogadores
pegados a unha pantalla, hai
maneiras de vivir cousas co-
mo a guerra sen tensión, go-
zando da pura estratexia que
as conquistas históricas pro-
vocan. Praetorians é un título
óptimo para achegarse ao pa-
sado na busca de momentos
de entretemento e competiti-
vidade contra a máquina ou
contra outros xogadores a
través da internet.

En resume, Praetorians é
un título de conquista do mun-
do antigo a mans das tropas

do Imperio Romano. A base de
diferentes misións, o xogador
vai obtendo maiores recursos
militares que lle permitan
construír falanxes, centurións
e canta maquinaria bélica ha-
bía daquela. Ao contrario dou-
tros xogos de estratexia en
tempo real, esta proposta da
empresa española Pyro esqué-
cese da produción industrial e
da recolección de materias pri-
mas para enfocarse especiali-
zadamente na obtención dun
grande exército, maior canto
máis cidades e aldeas poña-
mos baixo o noso gladio.

Entre as vantaxes de Prae-

torians , destaca a calidade
dos seus gráficos –menos es-
pectaculares no perfilado das
figuras– e do seu son. Nas
batallas, verdadeiro punto
forte do xogo, cobra moita
importancia a orografía e o
comportamento das tropas
varía moito segundo as con-
dicións climáticas e a súa po-
sición no terreo. Ademais, o
tempo de uso é amplísimo e
no modo campaña pódense
xogar máis de 300 horas.

Pola contra, certos avan-
ces doutros xogos de estrate-
xia parecen ignorados por es-
te título. Non hai tensión diplo-

mática nin suficiente aprendi-
zaxe sobre o contorno históri-
co. Ao contrario doutro título
–xa comentado aquí– sobre o
mundo romano, Legion , neste
caso a estratexia sofre un pro-
ceso de achegamento perigo-
so ao mundo do arcade .

En definitiva, este xogo é
idóneo para os que gozan co-
mandando exércitos, deseñan-
do tácticas e tripando territo-
rios e inimigos. Seguro que o
César do noso tempo pasaría
un bo anaco aí no punteiro se
non fose porque el prefire con-
verter todo iso nunha afección
real e sanguinaria. ♦♦

Os soldados do César
Soños Eléctricos César Lorenzo

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Lourenzo O’Toole naceu no seo
dunha poderosa familia irlande-
sa, dona de castelos, terras e
moitos conflitos de lindes, servi-
cios e servidumes, pero o pai,
home diplomático, cando viu o
fillo no berce, cunha pillería sen
precedentes, decidiu facer partí-
cipe de tan grande acontecemen-
to a un dos seus máis directos
contrincantes, solicitándolle que
fase o padriño do cativo. Algo
tan simple, e os inimigos de sem-
pre, ao facerse compadres, non
volveron rifar.

Educado para herdar as gran-
des propiedades da familia,
Lourenzo, desde ben novo,

foi obrigado a participar e invo-
lucrarse nos asuntos, acordos e
dislates do pai, e así, cando cati-
vo só tiña dez anos, foi deixado
en prenda ou aval, como proba
de boa vontade, a un dos rivais
da familia, mentres se resolvía
un preito. Pero o señor O’Toole,
inconforme coa xustiza, aducin-
do que lle trataban mal o fillo,
quixo resolver o conflito palas
bravas, e o contrincante ago-
choulle o aval nun convento.

Tan impresionado quedou o
cativo coa vida monacal, que
cando o pai chegou con todo un
exército para rescatalo, Louren-
zo, vítima dunha especie de sín-
drome de Estocolmo, manifestou
con teima o seu desexo de ficar
alí e renunciar á vida de luxos e
armas que o pai lle prometía. 

Pero Lourenciño, senda fillo
de quen era, non estaba des-
tinado a ficar en simple frei-

re, e non tardou en ser nomeado
abade do mosteiro, co que re-
matou a vida contemplativa e
encetou a súa carreira política
dentro da Igrexa e ao servicio
dos seus paisanos irlandeses
(familia incluída). 

Intercedeu durante tempos de
fame, calmando aos que saían
aos camiños coma lobos adoe-
cidos, e conseguiu atraelos e
apazugalos dándolle as provi-
sións do seu mosteiro, obra de
caridade que a nobreza irlandesa
recoñecerá pouco tempo des-
pois, cando quede vacante a Sé
de Dublín.       

Como Arcebispo, mandou
embelecer os templos e puxo

orde no clero, e por se alguén
dubidaba e pensaba que se lle
subira o carguiño á cabeza, ca-
da día recibía a máis de cin-
cuenta pobres, a quen el mesmo
daba a esmola. 

Converteuse nun home po-
pular e querido, tanto po-
los menesterosos como

polos grandes señores, pois sem-
pre cunha diplomacia asombrosa,
mediaba entre uns e outros para
asegurar a paz e a concordia. 

Pero un día, os exércitos in-
gleses entraron en Irlanda aso-
lando as terras por onde pasaban,
causando mortes, desgracias e
saqueos, e el sentiuse na obriga
de mediar cos invasores,  rogán-
dolle  ao xefe do exército ocu-
pante que respetase a vida e as
propiedades das persoas, ao que
o outro lle respondeu cunha so-
nora burla. 

Lourenzo retirouse, pero aos
poucos días o burlón morreu de
maneira inexplicábel, e entón co-
rreuse a voz de que fora pola so-
berbia con que lle falou a aquel
humilde servidor de Deus, que, a
pesar de todo, organizaba secre-

tamente a resistencia clandesti-
na, facendo certo iso de “a Deus
rogando e co mazo dando”.

E mentres os seus monxes re-
construían templos e pobos ou
adestraban os paisanos, el foi a
Londres con intención de recla-
mar do reiun acordo de paz; pero
o monarca, aconsellado polos
nobres ingleses, aínda sen tratalo
de inimigo, foille dando largas. 

Teimudamente, loitou contra
todos os inconvintes, tratando de
facer valer os dereitos do seu po-
bo, ata que o papa Alexandre III
o nomeou representante seu en
Irlanda, e entón, xa como diplo-
mático, volveu insistir nunha en-
trevista para acadar a paz defini-
tiva entre irlandeses e ingleses;
pero o rei seguía sen querer reci-
bilo, aducindo os tan socorridos
problemas de axenda. 

Obstinado, Lourenzo per-
seguiuno alí por onde o
outro ía obrigando ao

servicio de 
escolta a interceder, ás veces

a pedrada limpa contra el. 
E así, peregrinando detrás de

Súa Maxestade, Lourenzo mo-
rreu de morte natural no ano
1180, sen acadar a definitiva en-
trevista, mentres o rei andaba de
cacería.♦

San Lourenzo de Irlanda

Educación
para
a guerra
LUÍSA VILLALTA

Até hai ben pouco había
unha materia de ensino
chamada transversal, is-

to é, para ser abordada através
das materias obrigatorias, titula-
da “Educación para a paz”. Su-
poño que, de sobreviver aos
sustos das reformas educativas,
vai ter axiña que acadar o título
adaptativo de “Educación para
segundo que paz” ou ben direc-
tamente “Educación para a gue-
rra” e converterse en materia
non só transversal senón
competencialmente obrigatoria
tanto para educandos como pa-
ra educadores e así mesmo para
a poboación en xeral. 

A verdade, que eu saiba,
nunca se fixera un claustro ou
consello escolar para delimitar a
xeito o que se debía entender
por “paz”. Chegando o Nadal,
“paz” era para algúns aquilo que
proviña do ceo, ou sexa, máis
ben de lonxe e momentáneo,
mentres que para todos os
demais, os docentes do ensino
público entre eles, tratábase dun-
ha abreviatura de conceitos
como xustiza, liberdade e demo-
cracia. Pero agora enteirámonos,
por circular urxente e iracunda
procedente dalgún cavernoso
soto ideolóxico-administrativo,
de que toda paz que excedese a
primeira e ilusa acepción non
era paz, senón política e, portan-
to, claramente ilegal.

Superado o estupor e nun
intento de reacomodar o dicio-
nario ás circunstancias, encon-
trámonos agora co máis grave
problema de ter que reacomo-
dar tamén, como por efeito
dominó, o significado de todas
esas palabras que se tachan
dentro da definición de paz,
isto é, xustiza, liberdade e de-
mocracia, así como descartar
que a política teña nada que
ver coa paz e moito menos
coa legalidade. Ben se ve que
o asunto é complicado e a
moitos, aos docentes case a to-
dos, vainos pillar algo maiores
para todas estas novidades, sa-
bendo de antemán o pouco
que vai gastar a consellería en
inútiles cursos de formación.

Aquí algo cheira a podre.
Parece como se de súpeto os ca-
bles que conectan os gobernan-
tes ás xentes que traballan e
manteñen as constantes vitais
dese corpo de élite, se tivesen
obstruído ou quizá roto e, morto
morrido, do cadáver de arriba se
tivese levantado un Gólem ou
un torpe Frankenstein, que non
só, mermado de capacidade lin-
güística, terxiversa todo o que
antes era claro e meridiano, se-
nón que se mostra
completamente incontrolábel e
capaz de asumir, con autoritaria
forza desbocada, as máis destru-
tivas e sanguinarias empresas. É
verdade que hai que reformar o
ensino e facer cursos para
aprender, maiores e pequenos, a
defendernos.♦



Despois de sair Xesús Alvite do
Penal do Dueso, onde denantes
de estar encarcerado polo fran-
quismo, prestara os seus sevi-
cios profesionais coma garda de
prisións no tempo republicano,
voltou á súa cidade xacobea pa-
ra gañarse a vida, por libre, bus-
cando noticias nas rúas, e nas
tascas do Franco e da Raíña, pa-
ra os xornais cuias corresponsa-
lías non levaba o seu pai, aten-
dendo a mesma información lo-
cal que este cubría en todos os
organismos santiagueses. Ata
que o vello Alvite sufreu a caída
mortal na Estación de Catoira e
o seu fillo homónimo sucedéu-
no na corresponsalía do Faro de
Vigo, e demais prensa rexional
para quen tamén informaba,
aínda que menos. Cousa que se-
guíu facendo Xesús, o neto ou o
Fillo do trono.

■ AS ALVITADAS DE ALVITE .
Foi daquela a súa única fonte de
ingreso do depurado funcionario
de prisións, que tardou moitos
anos en conseguir a reincorpora-
ción a seu corpo. Unha fonte
limpa e caudalosa, que nunca se
esgotaba. Quizabes fose a infor-
mativa de Santiago o fontanar
máis fluinte de todas as cidades
españolas, agás Madrid e Barce-
lona. Tal inmensidade de gaceti-
llas ían tras Xesús Alvite coma
as moscas para o mel. Pois po-
suía o noso particularísimo Fillo
do trono un singular poder, aca-
so milagreiro, de atracción para
as noticias. Recollíaas de sócato
tirando  dos petos o papel usado
dos teletipos que sempre porta-
ba, e coa súa precipitada pruma
poñíase a garabatear estrafala-
riamente as notas do suceso que
lle narraban. Sorrindo compraci-
do por engadilas á súa colleita
cotián de noticias, sen que nin-
gunha lle sacara de quicio. Pois,
por grave que fose, nada insólito
significaría no seu copioso acer-
vo profesional.

Logo o tan estricto redactor-xe-
fe de El Correo Gallego, Mi-
guel Ramón Pola, e máis eu,

no tocante a La Nocheteríamos
que descifrar aqueles garabatos
de Alvite, coidando de que non
se escorregasen entre as gaceti-
ñas algunha inventada, con mal
leite, por calquer galopín que se
aproveitaba da boa fé de Xesús,
dentro do xogo de bulras –expre-
sión valleinclanesca– que tiña
como marco preferente os cafés
e as tabernas de Santiago.

De ahí que se nominaran al-
vitadas as noticias sospeitosas
de ser incertas pola súa noveda-
de ou excepcionalidade, aínda
que fose fruto da infatigábel la-
boura do xornalista, quen se as
vegadas se deixaba enganar,
producía diariamente unha in-
formación áxil e veraz, que non
se limitaba ao ámbito local, se-
nón que se extendía a toda a Te-
rra de Santiago, e a canto se en-
teraba –falando cos distintos vi-
sitantes da cidade xacobea dos
Alvite– de interese nacional.

■ A COMPRA DA CASA DE
ROSALÍA . Asi foi Xesús quen

avisou ao Vello dos contos que
se vendía a casa na que morrera
a cantora do Sar, na ben chama-
da Horta de Paz. Fora de Pa-
drón, e atopou no Espolón, se
non erro, a Camilo Agrasar o
Fígaro padronés, tan apaixoado
sempre por Rosalía de Castro,
quen o informou que estaba á
venda a súa derradeira morada.
Faltóulle tempo a Alvite, en
canto retornou a Santiago, para
ir ao Círculo Mercantil, onde
atopou, coma supoñía a Xesús
Mosquera Pérez co seu íntimo
amigo Xosé Villar Granjel.
Mosquera, o inesquecíbel Vello
dos contos, tiña o utópico an-
ceio de convertir as casas da
Amahía e da Terra de Iria, onde
vivira Rosalía, en residencias
de escritores e artistas eméritos,
tales coma D. Ramón Cabani-
llas, que carecían dun fogar fi-
xo ou propio.

Polo que Xosé Mosquera
agradeceu moito a noticia
que lle deu Xesús, e naquil

intre decidiron Xosé Villar e
máis el, mercar de contado a
Horta da Paz, antes de que se
adiantara outro comprador. O
que realizaron, pagando a me-
dias, os coarenta mil pesos que
me parece que lle costou a hoxe
restaurada Casa Museo de Rosa-
lía. Rescatada da incuria e do es-
quecemento, mercede a que o Fi-
llo do trono, ao levantar a lebre
en Padrón, cazou a alvitada que
maior trascendencia aínda ten na
nosa esfera espiritual, coma san-
tuario da galeguidade.

■ UN IMÁN PARA AS NOTI -
CIAS. As noticias eran atraídas
por Xesús Alvite coma se fose
un imán humano. Ían buscalo
estivera onde estivese. Cando
fumos facer a Madrid, hai máis
de medio século, na Escola de
Periodismo, o cursiño dos xor-
nalistas sen carnet, e gozaba
dunha merecida pausa no seu
afán informativo, foise a afeitar
nunha barbería do barrio latino
de Madrid, no que apousaba-
mos. Aquil que circunda o Ate-
neo e a nosa vella pensión de La

Morena. Apenas sentara Xesús
no sillón xiratorio e comenzaran
a enxabronarlle a cara, namen-
tras lía o ABC, cando un estron-
do infernal, e estrepitoso, conse-
cuencia da rotura de tabiques e
cen cristais, interrumpeu a lectu-
ra e o rapabarbas.

Coa toalla aínda anoada á
gorxa e o rostro cheo de xabrón,
Alvite tirou do seu bolso o papel
usado do teletipo que sempre le-
vaba consigo e coa súa pruma de
urxencia púxose a tomar nota do
suceso. O mesmo, coa mesma
tranquilidade que se apuntara os
detalles dun accidente na Senra
ou no Hórreo. Máis ali penetrara
de sócato un coche de oito cilin-
dros, coma un precursor dos alu-
nizaxes, rompendo o escaparate
da perruquería, ata o sitio exacto
no que outro barbeiro estaba
templando a navalla de afeitar.

■ OS MÚLTIPLES “ PAIS” DE
ALVITE . Ás veces tiña Xesús
Alvite expansións sentimentais
e incluso metafísicas que a min
semellábanme, e dicíallo, un
persoaxe de Dostoievski. Así,
verbigracia, non se contentaba
con ter tido un pai que lle legou
o seu nome e o seu oficio. Non,
posto que xa de moi maior con-
taba con tantos pais coma seño-
res que lle favorecían se cadra
na súa laboriosa existencia. Di-
se xeito foron seus pais metafó-
ricos, entre outros, o Dr. Puente
Castro e, sobre todo, o director
xeral de RENFE e logo subsecre-
tario de Obras Públicas, José
María Rivero de Aguilar, tanta
que as linguas viperinas dician
que o metera na nómina de
RENFE, coma peón de vía e
obras, a Xesús.

Tamén foron pais de Alvite,
cada un na súa etapa munici-
pal, os sucesivos alcaldes de

Santiago, dende que voltou a
Compostela: Del Valle, D. Jorge
de la Riva, Sarmiento Garra,
Otero Aenlle, ¡incluso eu fun pai
imaxinario de Xesús Alvite!
Ocorreu ao mediar co noso bó
director, José Goñi, para que non
o despedira a causa de adiar as

noticias locais santiaguesas os
demais xornais do país, denantes
de que apareceran nos da Edito-
rial Compostela.

Conseguín calmar ao gran di-
rector e fundador de La Noche, e
Alvite premioume co seu enco-
mio favorito: ¡Eres meu pai!

■ AS VIAXES DE XESÚS AL-
VITE . Penso que a derradeira ve-
gada que falei, fóra de Galicia,
co bo Xesús (non o de Braga)
foi a ida dun dos seus constantes
viaxes a Cartaxena, ou mais ben
a Bos Aires, que fixo nos seus
últimos anos. Primeiramente
doúselle por ir un inverno todos
os fins de semana, en tren, a
aquela capital departamental,
para tomar o aperitivo co irmán
que traballaba de practicante
perto de Escombreras. Para iso
deixaba preparado o venres toda
a información santiaguesa dos
días seguintes de casi toda a
prensa galega.

Osábado detíñase en Ma-
drid e viña saudarme,
acompañado do seu xen-

ro Luís Alvarez, á redacción na
que Ánxelo Novo escribía o seu
Callejón del Gato. Facíase
anunciar polo porteiro, indicán-
dolle que desexaba verme o Fi-
llo do trono. Transcurría un mi-
nuto falando conmigo e marcha-
ba de seguida á estación de Ato-
cha para coller o tren que cada
semana o levaba a Cartaxena. O
lúns estaba de volta na cidade
xacobea dos Alvite, disposto a
repetir a súa pasmosa viaxe fe-
rroviaria ao Mediterráneo, cada
fin de semana de tan movido in-
verno, para il.

Mais, o ano seguinte, pare-
céulle pouco atravesar España
hebdomariamente, e empezou a
ir cada trimestre a Bós Aires pa-
ra pasar un día con Verdullos e
os demais amigos, opulentos
emigrados na Arxentina. Com-
plicóuselle ali a vida sentimental
ao que para min viña a ser unha
persoaxe de Fedor Dostovieski,
que levaba xa moito tempo viú-
vo. Pero isa é outra historia que
non cabe aquí contar.♦
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Anacos de Borobó

Iraq,
nación-estado

FRANCISCO CARBALLO

AMesopotamia –entre o
Tigris e o Éufrates– é o
gran  berce da cultura.

Iraq é o seu nome actual,
434.924 km2, 21.800.000 h. Un
país de incríbeis potencialidades
económicas no subsolo e de
igual incríbel patrimonio
histórico. Un alvo de calquera
turista; unha atracción humana. 

Mais agora é vítima da con-
quista do capitalismo máis
feixista. Bush, Aznar, Blair, tres
representantes do histerismo ne-
oliberal, acosan á Mesopotamia
caldea, cristiá, islámica. Unha
nación a crear polo partido “Al
Baáz”, laico, socialista.  Tíñao
moi difícil o  Baáz na
construción dunha nación. En
Siria e no Iraq este Baáz, ao
sentirse acosado, islamiza; per-
de o seu horizonte democrático
e laico, e deriva en autoritario e
fundamentalista.  Para colmo,
Saddam Hussein impuxo unha
estratexia de colisión con Irán e
co Kuwait que destruía os plans
de EE UU e do Reino Unido
sobre o Medio Oriente. Pretexto
ben aproveitado pola coalición,
EE UU, Reino Unido. Frustrado
o intento nacionalista, non apa-
rece no horizonte unha solución
fácil para Iraq. 

Tampouco é convincente o
intento nacionalizador de
Turquía, Exipto, Tunicia,
Arxelia, Siria, cuxos resultados
son imprevisíbeis. Ata hoxe non
hai país de maioría islámica on-
de exista un “nacionalismo cívi-
co, pluralista e democrático”. Os
proxectos de Bush, nunha
xeoestratexia para o Medio
Oriente, de modificar o ensino e
a cultura de Iraq e de servirse do
seu petróleo para  dominar o
Irán, Arabia Saudí etc, conleva-
rán a redución de Iraq a colonia,
provocarán reaccións fundamen-
talistas e probarán ata o noxo o
carácter imperialista do “trío ca-
laveira” que está a combater a
Saddam. A política de Bush só
favorece a Israel. Pretende redu-
cir a comparsa os estados petro-
leiros do Medio Oriente. Todo
un “furor  bélico do Imperio”
que nos fala da perda de sentido
dos grupos de poder americano. 

Deséxolle sorte ao Iraq: que
se constrúa como nación
moderna nun estado federal,
pois que , ao igual que Siria,
Turquía etc, repousa en varias
entidades nacionalitarias. Que
se libre da ameazante opresión
angloamericana. Un Iraq laico
e democrático, onde o sustrato
cultural, a convivencia das reli-
xións e de nacións, contribúan
ao desenvolvemento, acaden
éxito e apareza un “Novo Cre-
cente fértil”. ¿Un soño ou unha
esperanza? Se as potencias co-
lonialistas seguen a
interromper o desenvolvemen-
to dos países, en África,  Próxi-
mo Oriente etc, o futuro inme-
diato é impredicíbel. Se estas
respetan a liberdade dos pobos,
cabe confiar nas persoas e nos
colectivos, cada un segundo o
seu ritmo e vontade, no camiño
dun futuro de paz e tolerancia
internacional.♦

O exemplo de Xesús Rey Feás, Alvite

Xesús R.F. Alvite, o primeiro pola esquerda, nun banquete da Asociación da Prensa de Santiago.



AmesAmes
■ TEATRO

MALICIA
Da man de Eme2 Produc-
cións,o venres 28 vai ser re-
presentada esta comedia, es-
pectáculo dinámico e fresco,
concibido a partires da impro-
visación sobre situacións co-
tiáns na vida de dúas irmás.

ArAr teixoteixo
■ TEATRO

ESTIMA
Pífano Teatro vai represen-
tala o venres 28. Dúas mu-
lleres parolan no miradoiro
dun aeroporto, agardan o
mesmo avión. O vóo retrása-
se, a conversa dilátase. Mun-
do exterior e interior danse a
man neste drama. Onde a ri-
sa fai eco nos rostros.

BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

O AUTOR E A SÚA OBRA
Este é o título do programa
de conferencias do Instituto
de Estudios Miñoranosque
achega a diversos escritores
para falar da súa obra, no
hotel Bahía, ás 20:30. O
venres 4 será Luís Álvarez
Pousa,xornalista e director
da revista Tempos Novos, así
como profesor da Faculdade
de Xornalismo da USC, pre-
sentado por Ánxeles Bouzó,
fotógrafa e profesora.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

MUERE OTRO DÍA
Fita de Lee Tamahori que
poderemos ollar, na Casa
da Cultura,o sábado 29, ás

17, 20 e 23; o domingo 30,
ás 17, 20 e 22:30; e o luns
31 ás 22:30 h.

LA CHICHA DE PARÍS
Esta película, de Christian
Carrion, en VO subtitulada,
forma parte da programación
do cine-clube e poderemos
ollala, na Casa da Cultura,es-
te xoves 27 ás 20:15 e 22:30 h.

■ EXPOSICIÓNS

MARIO IGLESIAS
Mostrará a súa pintura máis
recente, desde o mércores 2 ao
20 de abril, na sala de exposi-
cións da Casa da Cultura.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

JUAN P. VILLALPANDO
Asúa mostra Obra gráficavai
estar no Centro Internacional
da Estampa Contemporanea
durante o mes de marzo.

■ TEATRO

A MORTE E A DONCELA
Produccións Librescena
vai escenificar este drama o
domingo 30. 

CabanaCabana
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Ata finais de marzo teremos
a oportunidade de mergullar-
nos, a través desta mostra fo-
tográfica, no mundo subma-
riño do noso país, resultado
de 25 anos de traballo de Xo-
sé Luís González. Na sala de
exposicións da Escola Laica,
de luns a venres, de 16 a 20
horas non sendo os xoves.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

CARRABOUXO
Esta mostra, da que é prota-
gonista o coñecido persona-
xe de Xosé Lois,pode ser
visitada na librería Maraxe.

■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Traxicomedia cómica, dispara-
tada, bufa e sorprendente que
vai ser representada por Sara-
bela Teatro,o sábado 29.

O CarballiñoO Carballiño
■ TEATRO

A MORTE E A DONCELA
Produccións Librescena
vai representar este drama o
venres 28. 

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.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

TORQUES
Os do Museo Provincial de
Lugo que poderemos con-
templar na Casa da Cultura
ata o luns 31.

ORFEBRERÍA
Na Casa da Culturaduran-
te o mes de abril poderemos
ollar esta mostra.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

PERVERTIMENTO
Teatro do Atlántico repre-

sentará esta comedia o sá-
bado 29. Por unha vez, in-
capaces absolutamente de
perturbar ou mudar o esta-
do das cousas –chámanse
Afganistán, ántrax, Sáhara,
pateras ou Palestina–, abor-
dan unha desesperada fuxi-
da a outra realidade.  

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

PLÁCIDO CASTRO
O compromiso cunha Gali-
za universalistaé a mostra
que o Museo Histórico de
Sargadelos ofrecerá duran-
te febreiro e marzo. Plácido
Castro é unha das figuras
menos coñecidas do uni-
verso galeguista, esta mos-
tra faranos reflexionar so-
bre a súa vida e obra (xor-
nalista, tradutor, analista
político...).

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego das Artes
da Imaxe (Durán Loriga
10), Dentro do ciclo Quasi
una fantasíavaise proxec-
tar a fita de Isaki Lacuesta
titulada Cravan vs. Cravan
(2002), o xoves 27 ás
20:15; e o enigmático Mul-
holland Drive (David
Lynch, 2001) poderá ser
visto o venres 28 ás 18:15
h. e o sábado 29 ás 20:45;
Spider (David Cronen-
berg, 2002) vaise proxectar
o luns 31 ás 20:15 h.

■ CONFERENCIAS

XESTIÓN DE ÁREAS
MARÍTIMAS PROTEXIDAS
Este venres 28 vai ter lugar
esta charla ás 20 h. na aula
sociocultural de Caixa Gali-
cia.

■ EXPOSICIÓNS

SABELA BAÑAROIBÁS
Pasa do construtivismo ao ex-
presionismo coma quen muda
o traxe de de gala polas roupas
de traballo. Esta mostra, Te-
rra, é un intento de encontrar
as súas raices, é natural da Te-
rra Cha, pero tamén unha es-
gazadura pola que ecoa o san-
gue dos soños. No hotel Me-
liá-Mª Pita ata o 2 de maio.

DARÍO ÁLVAREZ BASSO
Expón, xunto con Tono
Galán e Xurxo Oro Claro,
as súas obras no Centro de
Arte Atlántica.

OUVEOS DUNHA
CIVILIZACIÓN ENFERMA
María Braxe expón baixo
este título a súa obra na
A.C. Alexandre Bóvedaata
o 31 de marzo.

JOSÉROMERO
O hotel María Pita acolle
ata o 3 de abril unha mostra
coas súas pinturas.

ALBINO FUENTES
Poderemos ollar as súas
pinturas na galería Coarte
ata este sábado 29.

FOTOGRAFÍA SUBMARIÑA
A biblioteca municipal
González Garcésacolle esta
mostra de fotografías adica-
da aos Motivos do mar.

FIRMAS PARA
UNA COLECCIÓN
O clube financeiro Atlántico
vai acoller esta mostra co-
lectiva ata finais de marzo.

RE-PINTAR ALTAMIRA
O Museo de Belas Artesalber-
ga esta mostra ata o 6 de abril.

MANOLO LAGE
As súas obras están sendo
albergadas polo Pazo Mu-

nicipal, ata o 30 de marzo.
CARLOS PÉREZ H.
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.

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.

■ MÚSICA

REVOLUJOIN
Este xoves 27 música funky
no Forum Celticum. Lugar

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

Malia que en moitos fogares
aínda se segue dicindo aquilo
de “o 1 de abril van os burros
onde non deben ir”, en realida-
de celebrar esa data como o
Día das Mentiras está en crise.

Nas aldeas era común mandar
a xente a recados falsos desde
os tempos dos celtas. Desde
Dublín a Glasgow pasando por
Boston aínda se mantén
a tradición.♦

O 1 de abril...O 1 de abril...
O O TTrinquerinque

O venres 28 Teatro do Morcego
subirá ao escenario da Casa da
Cultura d`O BARCO con esta co-

media, que dirixe Celso Parada.
O domingo 30 representarana na
Casa da Cultura de CEE.♦♦

AA grande ilusióngrande ilusión
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☞ O AMERICANO IM-
PASÍBEL. Un espía

norteamericano en Vietnam in-
triga e apoia accións terroristas
fronte á colonización francesa
e a avance dos comunistas ao
tempo que trata de seducir á
compañeira dun xornalista bri-
tánico. Desatinada adaptación
da novela de Graham Green.

☞ 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 nativos e un persona-
xe coñecido como o carniceiro,
ata que a turba enfróntase ao exér-
cito 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 psiquiatra
é destinado a unha estación

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

☞ TRANSPORTER. Un
home que transporta en-

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

☞ RISCO EXTREMO.
Para rodar un anuncio pu-

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

☞ CIDADE DE DEUS.
Cine brasileiro con ecos

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

CarCar teleirateleira

Quinteto bastante novo de Ponferrada, nada
complicado que atopa a orixinalidade sendo
fieis a eles mesmos. Tocarán na CORUÑA, no
Playa Clubeeste venres 28 a partir das
23:30, xunto con Aston Martins, por 6 eu-
ros. Tamén estarán en VIGO, na Iguana Clu-
be, a partir das 00:30 e co mesmo prezo.
Venda de entradas nos lugares de costume.♦

JuniperJuniper MoonMoon

A banda de rock alternativo arxentina vai
tocar o xoves 27 ás 22:30 h., na sala Ca-
maweyde PONTEVEDRA ; o venres 28 no
Iguana Clubde VIGO; e o sábado 29 ás
22:30 na sala Mardi Grasda CORUÑA.♦

DIONISIOSDIONISIOS

Música galega con ritmos negroides e
bailes europeos que foron ficando na his-
toria musical galega, tangos, boleros, ha-
baneiras... con Uxía Pedreira (voz),
Marcos Teira (guitarra), Pedro Pascual
(acordeón) e Paulo Pascual (clarinete
baixo), estarán este xoves 28 no Clavi-
cémbalode LUGO ás 00 h.; e o venres 28
no Sete Maresde Vigo ás 22:30.♦

MarfulMarful

Sabela Baña Roibás mostra as súa pintura no hotel Meliá-Mª
Pita da CORUÑA

Revolujoin
tocará este
xoves 27
no Forum
Celticum da
CORUÑA.



que tamén servirá para os
concertos de, o 3 de abril,
Lagarto Lagaro (rock &
roll); o 10 de abril, Sígueme
(pop rock); e o 24 de abril,
OBI (de Santiago, folc). 

LOQUILLO &
LOSTROGLODITAS
Esta coñecida banda vai es-
tar o  sábado 29 na sala Pla-
ya Club.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
O Pazo de Congresosé o
escenario das súas actua-
cións, venres 28, o xoves 3
e o venres 11, ás 20:30.

CullerCuller edoedo
■ EXPOSICIÓNS

GABRIEL ANIDO
As súas pinturas están ex-
postas, ata o 30 de marzo,
nos Muíños de Acea de Amá.

■ TEATRO

BABY BOOM NO PARAISO
Rara Avis vai representala o
venres 28. Comedia fresca,
contemporánea, intelixente,
cunha linguaxe viva e actua,
na que unha muller, Ariana,
relata a historia da súa pre-
ñez e todas as circunstan-
cias, pensamentos e perso-
naxes que a rodean.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉGÓIRIZ
Fotografías no café Sevilla.

■ TEATRO

¿BUFÓNS OU REIS?
Ñikiñaque Producciónsvai
representala o xoves 3 baixo

a dirección de Candido Pa-
zóno CC Torrente Ballester.
Dous actores e un músico
rastrexan as pegadas de to-
dos os bufóns e todo os reis
na obra de Shakespeare
“¿onde están as fronteiras?”.

GondomarGondomar
■ TEATRO

CAPRICHOS
DE CERVANTES
Teatro Galileo representaráa
o sábado 29. Baseada nos
Entremeses de Miguel de
Cervantes, considerados co-
mo o teatro máis cómico, áxil
e orixinal do Século de Ouro.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL G. BUCIÑOS
As súas esculturas están expos-
tas, ata o 21 de abril, na sala de
exposicións da Deputación.

EVOCACIÓNS
Este é o nome da mostra de
Mª Elena Priegueque po-
demos visitar na Biblioteca
Pública Provincial.

JUAN DÍAZ
Mostra de pintura e escultura
deste artista e de Daniel Alon-
sona galería Sargadelos.

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
No Museo Provincialata o
28 de marzo.

SARGADELOS
Os seus fondos poden ser
ollados no Museo Provincial.

■ MÚSICA

ENRIQUEAZAMBUYA E
CARLOSARÉVALO DÚO

Jazz da man destes dous
uruguaios o venres 28 no
clube da arte e a música
Clavicémbalo. 

■ TEATRO

IX FESTIVAL
INTERNACIONAL
UNIVERSITARIO
No Auditorio Gustavo Frei-
re, ás 20:30 horas con entra-
da libre. O venres 28 Thea-
tre Universitaire Liegeois,
da Université de Liège (Bél-
xica) escenificará Commu-
nication à une académie,
de Franz Kafka. O sábado
29 Fachhochschule Kons-
tanz (Alemaña) representa-
rá Mission Possible 6.2, ba-
seado en textos de Bertolt
Brecht, Gerhard Dressel e
Erich Zetti. O domingo 30 o
Dpto. de Artes Cênicasda
Univ. de São Paulo (Brasil)
representará Vladimir e Es-
tragón, a partir do texto de
Samuel Beckett A esperar
por Godot. O luns, 31 a Au-
la de Teatro da USC-Lugo
subirá ao escenario con Pic-
Nic, de Fernando Arrabal.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

PÉREZALÁEZ
Taller de pintura permanen-
te coa súa obra recente na
galería Santo Antonio.

■ TEATRO

BABY BOOM NO PARAISO
Rara Avis vai representala o
xoves 3. Trátase dunha co-
media fresca, contemporá-
nea, intelixente, cunha lin-
guaxe viva e actual –sen caer
no coloquial- na que unha
muller, Ariana, relata a histo-
ria da súa preñez e todas as
circunstancias, pensamentos
e personaxes que a  rodean.

NoiaNoia
■ EXPOSICIÓNS

CARTAFOL
DO BARBANZA
Esta mostra de fotografías, do
libro de A. Riveiro Coello,
pode ser ollada na Casa da
Cultura Avilés de Taramancos.

OleirOleir osos
■ ACTOS

II FESTIVAL DE
CONTACONTOS
Este domingo 30 no Castelo
de Santa Cruz, organizado
pola asociación Ambar con
fin de recaudar fondos para o
Campamento de Verán para
crianzas e mocidade con pou-
cos recursos ou problemas fa-
miliares. O festival oferecerá
contos infantís pola mañá e
contos para toda a familia e
adultos pola tarde; música en
directo; postos para xantar; e
un mercado de segunda man.
Máis información no telf. 981
630 618 (Agustín).

OurOur enseense
■ CINEMA

SALVOCONDUTO
A fita de Bertrand Taver-
nier vai ser proxectada po-
lo Cineclube Padre Feijoo
o vindeiro xoves 3 no teatro
Principal ás 20:30.

■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL MOSQUERA
A galería Marisa Marimón
(Cardenal Quiroga 4) é o
lugar onde se instala a súa
mostra de pintura e colla-
ges, ata o 3 de maio.

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.

CARMEN CADARSO
A súa mostra A través da
mirada pode ser ollada no
Ateneoestes días.

JOSÉ DEGUIMARÃES
O máis internacional e consa-
grado artista portugués presen-
ta a súa primeira mostra retros-
pectiva no noso país. A frescu-
ra, inxenuidade dos seus ca-
dros está presente en centos de
museos de todo o mundo e as
súas esculturas urbanas engala-
nan cidades de todos os conti-
nentes. A mostra recolle 54
obras que abranxen un perco-
rrido completo pola traxectoria
deste trascendental artista. Na
Aula de Cultura Caixanova.

VARIOS ARTISTAS
A galería Marga Pradaaco-
lle esta mostra colectiva.

■ MÚSICA

THE SUNDAY TRACKERS
& SUGAR MOUNTAIN
Estas dúas bandas van tocar
o sábado 5 no Rock Club.A
primeira, recupera os sons
di blues e rock and roll de
finais dos anos 60 e 70, im-
pondolles un toque perso-
nal; a segunda é unha banda
galega na que os cinco
compoñentes están unidos
polo gusto polo rock ameri-
cano máis enérxico.

LA REBELIÓN
DE LOS CRIADOS
Da man da Orquestra de
Cámara da Filarmónica de
Transilvania. Coa dirección
escénica de Gustavo Tam-
bascioe a musical de Luis
Remartínez, o venres 4 ás
20:30 no teatro Principal.

■ TEATRO

AZAÑA,
UNA PASIÓN ESPAÑOLA
Teatro de la Abadíarepre-
sentará esta obra, baixo a di-
rección de José L. Gómez,
este xoves 27 no teatro Prin-
cipal. Baseándose na vida e
obra de Manuel Azaña, o es-
pectáculo organizase sobre
tres eixos: a circunstancia vi-
tal e política, a reflexión so-
bre a historia e a meditación
sobre a arte e a paisaxe.

SÁ BOIRA
O grupo de teatro mallor-
quino vai actuar o luns 31
no teatro Principal na mos-
ta de teatro da ONCE.

OurOur olol
■ EXPOSICIÓNS

CERÁMICA E VIDRO
Vai poder ser ollada esta
mostra ata o 22 de abril.

As PontesAs Pontes
■ TEATRO

SUPERMÁIS!!
Comedia que Talía Teatro
representará o domingo 30
na Casa da Cultura.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

COMERCIO XUSTO
Organizada pola ONG Ama-

rante, coa colaboración do
Concello, vaise desenvolver
do sábado 29 ao venres 4. Co-
meza o sábado 29, no centro
alternativo A Factoria do Sur
(rúa da Ponte 8), ás 20 h., cun-
ha festa inaugural na que ac-
tuará o cantautor Javier Fe-
rreira. O luns 31, na Casa da
Luz(pza. da Verdura) ás 17 h,
inaugurarase a mostra Alum-
nos de Belas Artes(ata o 4 de
abril); actuación de Tanxari-
na co espectáculo Titiricirco ;
na Factoría do Surás 20 h.
proxección do vídeo Consu-
mo responsábel, presentado
por Carmen Fouces.O mar-
tes 1, na Factoría do Surás
17:30 presentación da revista
Opcións; ás 20 h. conferencia:
Trapeiros: reciclar a roupa,
na que intervirá Graciela
González,da coordinadora de
trapeiros de Emaus de Nafa-
rroa. O xoves 3 no mesmo lo-
cal ás 20 h., conferencia: A
banca ética, coa intervención
de Nuria del Río, presidenta
de Rufas. O venres 4 clausura-
ranse as xornadas; ás 12 h. na
faculdade de Forestais, confe-
rencia: A agricultura biolóxi-
ca como alternativa,coa inter-
vención de Geraldo Fonseca,
medioambientalista brasileiro.
Ás 21 h. na pza. do Teucro,
concerto, no que actuará Ro-
berto Sobrado e Banda.

■ CINEMA

WINCHESTER73
Clásico do western, e un dos
traballos máis salientabeis de
Anthony Mann, que vai ser
proxectado o mércores 2 no
Espacio para a Arte Caja Ma-
drid ás 20:15 h. e ás 22:15 h.,
organizado polo Cineclube.

■ EXPOSICIÓNS

WALDO AGUIAR
O espacio para a arte Caja
Madrid (Sta. María, s/n)
acolle unha mostra da súa
obra ata o 22 de abril.

BIENAL DE GRAVADO
As obras integrantes da VII
edición deste certame po-
derán ser olladas na sala de
arte Caixanova.

BOLIVIA
Fotografías de Txomín
Txuecadun dos países máis
empobrecidos de América
Latina. No Café Moderno.

O MINIMALISMO
Poderemos ver na sala Teu-
cro esta mostra de escultu-
ras de J. Fco. López Noya
ata o 31 de marzo.

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

■ MÚSICA

SKUNK D.F.
O Camawey, o sabado 29,
ten prevista a actuación de
Skunk D.F. e Breed 77.

■ TEATRO

DOMINGOS DOPRINCIPAL
Clásico programa infantil
no Principal da man do
Concello, onde as crianzas,
ademáis de espectadores ta-
mén actuarán como críti-
cos. O domingo 30, Tanxa-
rina Teatro vai representar
a oba Rapatupara maiores
de 7 anos. O domingo 6 e
luns 7 A Factoría Norte
subirá ao escenario con El

espectáculo debe conti-
nuar, para máis de 6 anos.
ATRA BILIS
(CUANDO ESTEMOS
MÁS TRANQUILAS)
Este xoves 27 vai ser represen-
tada por Producciones Mi-
comicón no teatro Principal.
Catro vellas debullan lem-
branzas e rencores durante o
velorio do home dunha delas.

■ MÚSICA

CAMAWEY
Nesta sala vai haber as se-
guintes actuacións durante a
fin de semana: o venres 28 ás
22:30 h.cunha entrada de 3
euros actuará Gardening. O
sabado 29 ás 22:30 h. cunha
entrada a 8 euros –anticipa-
da– e 10 na billeteira, Skunk
D.F. + Coilbox + Breed 77.

PP. de . de TTrivesrives
■ EXPOSICIÓNS

PACO ASCÓN
Pinturas sobre o Camiño de
Santiagono Centro Socio-
cultural.

RedondelaRedondela
■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELASII
Da man de Fulano, Menga-
no e Citano, o sábado 29.
Trátase dunha comedia de
situación desenvolvida na
gravación, ao vivo, de Chei-
ro de Estrelas, o magazine
estrela da imaxinaria TVJá.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

O SOÑO DA TERRA
Baixo este título poderemos
ollar as fotografías de Rosa
Veiga,acompañadas por tex-
tos de Patricia Cacharreo,
no Auditorio Municipal.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Mostra de fotografías deste
artista que poderemos ver
na Casa da Cultura.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

CICLO CHECO
Do 31 de marzo ao 4 de
abril, na Facultade de Cien-
cias da Comunicación, ás
19:00 h e ás 22:30 h.

MONOCANAL
O venres 28 terá lugar a
proxección de 46 videos,
realizados entre 1996 e
2002, de artistas españois.
Será no CGACás 19 h.

O CHACOTERO
SENTIMENTAL
Este thriller pasional chile-
no vaise proxectar, entre o
xoves 27 e o martes 2, na
sala Yagocon horario de 18
h., 20:15 h. e 22:45 h., a ex-
cepción do día 27 e 29 que
non haberá pase ás 18 h.

■ CONFERENCIAS

CICLO MÚSICA
AQUÍ E AGORA
Este xoves 27 intervirá Na-
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pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

O grupo valenciá está a presentar o seu ter-
ceiro disco, Terra. O resultado da particu-
lar fusión dos sons e instrumentos tradicio-
nais valenciáns co mellor dos ritmos ac-
tuais (ska, reggae, rock, hardcore...), é a súa
fórmula para o éxito. O venres 28 de mar-
zo ás 22:30 na Mardi Grasda CORUÑA; e
o sábado 29 na Clavicémbalode LUGO.♦♦

Obrint PasObrint Pas

A Factoría Teatro vai representala
este xoves 27 e o venres 28 no CC
Torrente Ballesterde FERROL; e o
mércores 2 e xoves 3 no teatro Princi-
palde SANTIAGO .Tres irmáns e unha
irmá reciben como herdanza unha

especie de aparello de coiro, o Dime-
Dime, onde cada un conta e desafo-
ga as súas penas e alegrías. A obra
enfrenta o mundo rural con aquel on-
de o corpo está sendo agochado po-
las máquinas e a tecnoloxía.♦

O canto do dime-dimeO canto do dime-dime
Teatro do Morcego vaina repre-
sentar, este xoves 27, n`O BAR-
CO; e o sábado 29 en OLEIROS.
Momo é a historia dunha nena que
vivía nun anfiteatro dunha cidade
que aínda resistía o paso dos ve-
llos tempos. A historia dunha nena

especial que tiña o don de saber
escoitar e da amizade coa xente
dos arredores. Unha historia que
fixo que os homes mirasen nos
seus corazóns e impedisen así,
que os homes grises lle roubasen
o seu tempo.♦

MomoMomo

Dentro desta IV edición do festi-
val vanse encadrar os seguintes
concertos, que se celebrarán no
Auditorio Universitariode COM-
POSTELA e no Auditorio Gustavo
Freire de Lugo, ás 21:00 h.: Ial-
ma (Galicia / Bélxica) o xoves 27

en Lugo: fillos da emigración ta-
mén conservaron as tradicións
musicais galegas aprendendo, en
Bélxica, os vellos cantos da Gali-
za e construíndo o seu propio esti-
lo, onde as súas raíces se mesturan
coa cultura flamenca e valona.♦

TTribos Ibéricasribos Ibéricas

Sugar
Mountain

tocará,
xunto con

The Sunday
Trackers, no
Rock Clube

de OURENSE
o sabado 5.



ni García (compositor, mú-
sico e produtor). O venres
28, Xesús Ron(comandan-
te da programación da sala
Nasa) falará sobre a Nasa:
un teatro coas orellas
abertas. Na Fonoteca da
Universidade, ás 19:00 h.

APRENDER PARA EDUCAR
Ás 19:30 na Aula Sociocul-
tural de Caixa Galicia, este
xoves 27 falarase de Educar
os sentimentos, educación
do afecto e a sexualidade.

■ DANZA

ALTERNATIVA 2003 
Remata o venres 28 e sába-
do 29 de marzo ás 22 h. coa
representación, no teatro
Galán,pola compañía Willi
Dorner de Viena, dos es-
pectáculos de danza Three-
secondse No credits.

■ EXPOSICIÓNS 

CENTRO PORTUGUÉS
DE FOTOGRAFIA
Unha escolma da Colec-
ción Nacional de Fotogra-
fia de Portugal poderemos
ollala en Fonseca.

LUGARES
Baixo este título podere-
mos ver o traballo de Pedro
Calapez, ata o 4 de abril,
na galería de arte SCQ.

LADISLAO REGUEIRA
Poderemos ver na galería
Eme-cas súas pinturas Cida-
de Santaata o 30 de marzo.

ANTONIO MURADO
Poderemos ollar as súas
obras na galería Trinta ata o
2 de abril.

IMAXINANDO ESPACIOS,
RECREANDO REALIDADES
Ata o 6 de abril as obras da
Colección Fundación AR-
CO van 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)

DESDE O SILENCIO
Obra debuxada de Mario
Granell, que, ata finais de
marzo, pode ser ollada na
Casa da Parra.

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.

FIGURACIONES
Arte civil, maxicismos, es-
pacios de fronteira, isto é o
que nos ofrece esta mostra
que, ata o 27 de abril, pode-
remos visitar na sala Isaac
Díaz Pardodo Auditorio de
Galicia. Exposición colec-
tiva onde poderemos ver
traballos de, entre outros,
María Cañas, Salvador

Cidrás, Juan Cuéllar, Ma-
nu Muniategiandikoetxea
ou Rubén Guerrero.

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

OLLADAS CÓMPLICES
O CGAC inicia con esta
mostra unha serie que ten á
súa propia colección  como
ponto de partida. O estudo
dos fondos permite plante-
xar a historia en base a un ar-
gumento, dando pé á organi-
zación de catro exposicións:
Olladas Cómplices, Agar-
dando unha chamada, Pe-
gadas de luze Xogos de es-
cala, que incluen pezas da

colección da Fundación AR-
CO e doutras privadas como
a de Helga de Alvear. Olla-
das cómplices,integrada por
19 artistas de diferentes paí-
ses, analiza a importancia da
vista, da forma de ollar e, na
mostra, as pezas establecen
xogos de olladas entre elas e
co exterior. Ata o 6 de abril.

■ MÚSICA

AUDITORIO DE GALIZA
A soprano Eva Mei cantará o
xoves 27 ás 21 h, acompaña-
da polo pianista Arnold Bos-
man. O xoves 3 ás 21 h. a
Real Filharmonía de Gali-
cia e o Orfeón Terra a Nosa
van dar un concerto, baixo a
dirección de Jean-Jaques
Kantorow, acompañados po-
la viola de Tilmann Kircher.

■ TEATRO

RÍO BRAVO
Chévere volve representar,
na sala Nasa, este traballo
que naceu coa intención de
render homenaxes múltiples:
dunha banda, conmemorar o
aniversario da sala e da com-
pañía cunha obra emblemáti-
ca; pola outra, homenaxear a
un público que durante anos
permaneceu fiel. Para aque-
les que quedaron coas gañas
de vela ou para os que queren
repetir, estarán do xoves 27
ao sábado 29, e do mércores
2 de abril ao sábado 5. 

PASEANDO DESDE MS.
ROSALÍAATA MR. PEREIRO

Esta obra de teatro para
crianzas de ensino medio,
vai ser representada na sala
Yagopola compañía A ca-
ricia da serpe, este xoves
27 ás 11:30.

O POLIÑO QUE TEME QUE
O CEO LLE CAIA ENRIBA
Sesión de títeres para os
máis pequenos na sala Yago
da man da compañía Dna,
do Reino Unido o sábado
29 ás 17 h., o domingo 30
ás 12:30 h., o luns 31 e o
martes 1 ás 11 h.

DAQUEL ABRENTE
O CDG representa esta
obra todos os xoves, venres
e sábados ás 21 h.e os do-
mingos ás 18 h. ata o mes
de abril no Salón Teatro.

IX FESTIVAL
INTERNACIONAL
UNIVERSITARIO
Este xoves 27 Theatre Uni-
versitaire Liegeois,Universi-
té de Liège (Bélxica) represen-
tará Communication à une
académie, de Franz Kafka. O
venres 28 Ubu Teatro Uni-
versitario (Universidade de
Castilla-La Mancha) interpre-
tará Pic-Nic Pánico, baseado
en textos de Fernando Arrabal.
O sábado 29 o Departamento
de Artes Cênicasda Universi-
dade de São Paulo (Brasil) re-
presentará Vladimir e Estra-
gón, a partir do texto de Sa-
muel Beckett A esperar por
Godot. O domingo 30 In vi-
tro Teatro da Universidade
de Jaén, fará o propio con Po-
eta en Nueva York,de Federi-
co García Lorca. Entrada libre
previa recollida de entrada na
billeteira, que abrirá a partir
das 18:00 h. no teatro Princi-
pal, ás 21:00 h.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

XURXO ALONSO
Poderemos contemplar as
súas pinturas, na galería
Trisquel & Medulio, ata o
19 de abril.

JUAN ZUÑIGA C.
Ata o 31 de marzo podere-

mos ver as súas obras no
Parador.
■ MÚSICA

MADRIGALIA
Estarán o sábado 29 para to-
car na Catedralás 20:30 h.

O O VValadouraladouroo
■ EXPOSICIÓNS

ARQUEOLOXÍA
O Concello vai acoller esta
mostra, do Museo Provin-
cial de Lugo, ata o luns 31.

VValdoviñoaldoviño
■ EXPOSICIÓNS

CARTEIS DO ENTROIDO
A Biblioteca Municipal
acolle unha mostra sobre
carteis do entroido ata o 31.

VVigoigo
■ ACTOS

NOITESVIVAS
O venres 28 as actividades
que se poden realizar no
CASTRO son: minitorneo de
dardos, obradoiros á carta e
noites vivas na rede (Age of
Empire); no local da AX
ABERTAL (Venezuela 3), es-
pacio break-dance, futbolín,
ping-pong, cartas, xogos de
mesa e acceso a internet; no

CXM URUGUAI, percorrido
pola cociña das especias,
arranxos florais: bonsais,
self service, acceso a inter-
net e sala de xogos; no BER-
BÉS, danzas do mundo, ini-
ciación a malabares, mus-
culación e squash; en CO-
RUXO, acceso a internet, fut-
bolín e cine; en TEIS, cam-
pionato de dardos, ping-
pong e sala multiusos. O sá-
bado 29 no CASTRO, mini-
torneo de dardos, obradoi-
ros á carta, noites vivas na
rede (Age of Empire); na
ABERTAL, cine, obradoiro
con madeira, futbolín, ping-
pong, cartas, xogos de mesa
e acceso a internet; no
CXM URUGUAI, ciencia di-
vertida (o xabón), self servi-
ce, acceso a internet e sala
de xogos; en COIA, marcos
de fotos, fútbol sala e xogos
de rol. + Info en www.xu-
ventudevigo.org.

■ CINEMA

LITTLE SHOP OF HORRORS
A fita de Roger Corman,
rodada en 1960 vai ser proxec-
tada no XIV Ciclo de Fantasía
e Ciencia Ficción,organizado
polo Colectivo Nemo, no café
Uf (Pracer 19), o xoves 3.

PERROS MILLONARIOS
Esta fita de debuxos anima-
dos vai ser proxectada no
CC Caixanovacomo acti-
vidade para escolares do

RELATO CURTO “A S PEDRIÑAS”
O CSCD de Tameiga (Mos) As pedriñas
convoca este concurso, dotado cun pre-
mio de 150 euros; esíxese que as obras
teñan unha extensión, mecanografadas a
dobre espacio (arial 12) dun mínimo de
5 folios e un máximo de 10. O tema é li-
bre, e deberán ser inéditos e estar escri-
tos en lingua galega. Remitiranse a:
CSCD As pedriñas, Avda. do Rebullón
s/n, Tameiga (Mos). Fax: 986 288 057,
e-mail: cultura@tameiga.com, ou entre-
galos persoalmente no Centro Cultural.
O prazo de admisión remata o 30 de
abril de 2003. Os orixinais deberán en-
viarse por triplicado acompañados dun
sobre pecho cos datos persoais do autor
no interior e co seudónimo no exterior.

FOTOGRAFÍA DE MEDIO
AMBIENTE 2003
O Ateneo Ferrolán, con motivo da cele-
bración do Día Mundial do Medio Am-
biente, organiza este concurso para
amadores e profesionais, de acordo co-
as seguintes bases: o tema estará rela-
cionado coa ecoloxía nos seus diferen-
tes aspectos (fauna, flora, paisaxe, agre-
sións…). Cada participante poderá en-
viar un máximo de tres fotografías, en
branco e negro ou cor, podendo acceder
soamente a un dos premios. As fotogra-
fías serán inéditas, non premiadas e sen
técnicas de laboratorio. O tamaño das
fotografías non poderá exceder de
30x40 cm e terán un mínimo de 18x24
cm. Deberán presentarse montadas so-
bre unha cartulina con dous tamaños
únicos: 30x40 ou 40x50. Os participan-
tes indicarán o seudónimo do autor e o
título na mesma no reverso da cartulina.
No interior dun sobre pecho que leve o

seudónimo, figurarán os dados persoais.
As fotografías enviaranse ao seguinte
enderezo: Ateneo Ferrolán, Magdalena
202 1º, CP 15402, Ferrol. O prazo de
admisión remata o 23 de maio de 2003.
O primeiro premio é de 900 euros, o se-
gundo de 300, e o terceiro de 150.. As
fotografías premiadas e os seus negati-
vos pasarán a ser propiedade do Ateneo. 

AVILÉS DE TARAMANCOS
Do 3 ao 5 de abril, na Casa da Cultura
de Noia, vaise celebrar un congreso so-
bre a súa figura. A inscripción é gratuita,
e para isto deben enviarse os datos per-
soais por fax, ao 981 544 887, por correo
electrónico a cj112110@xunta.es, ou á
Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo / Dirección Xeral de
Promoción Cultural, Edificio Adminis-
trativo de San Caetano s/n – 15771, San-
tiago de Compostela. Aadmisión de asis-
tentes realizarase por orde de chegada
das inscripcións, ata o luns 31 de marzo.
O xoves 3 desenvolveranse as conferen-
cias de Vicente Araguas,a inauguración
das exposicións: Ilustracións orixinais de
Última fuxida para Harare Antón na
memoria: imaxe e palabra; intervención
de Miguel Anxo Fernán-Vello, de Xe-
sús Rábade,de Luís G. Tosar e final-
mente mesa redonda con Mª do Carmo
Kruckenberg, Blanca Roig Rechou,
Xosé Agreloe Pilar Sampedro.O ven-
res 4 intervirán María do Cebreiro, Da-
vid Pérez Iglesias, Martín Veiga, Anxo
Tarrío, mesa redonda con Manuel For-
cadela, Alfonso Vázquez Monxardíne
Marcos Valcárcel; haberá unha proxec-
ción audiovisual e un recital poético a
cargo de Ana Romaníe Anxo Quinte-
la. Remata o sábado 5 coa intervención

de Ánxeles Penase unha mesa redonda
na que participarán M. Dourado Deira,
Fidel Vidal e Alexandre Ripol. Máis
información na páxina web: www.xun-
ta.es. 

MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL
EN GALIZA
O Instituto de Estudios Políticos e Sociais
organiza a IV edición deste seminario,
que leva como subtítulo Galiza ante o seu
futuro: análise e reflexións,e que se cele-
brará no hotel Riazorda Coruña, do 2 ao
4 de abril. Para obter máis información e
realizar as inscripcións poñen a disposi-
ción a páxina electónica www.fundacio-
nieps.org; correo-e fundacion@fundacio-
nieps.org; telf. 981 927 175 / 651 862 857
/ 651 862 849; fax: 981 927 174; endere-
zo: Juan Flórez, 109-113, local 7 (entrada
por José Cornide). As cotas de inscripción
son gratuitas para os membros da funda-
ción, de 20 euros para alumnado universi-
tario e colexiados Coeticor, e 40 para pú-
blico en xeral. O abono da inscripción de-
berase facer na conta 0049-6756-06-
2516140282 do Santander Central Hispa-
no. Contempla a concesión dun crédito de
libre configuración e, como data límite
para a recepción de inscripcións, estable-
cen o 28 de marzo. O 2 de abril intervirán
na sesión de apertura E. Varela Lema
(decano de COETICOR), A. Campos
Romay(presidente da fundación IEPS) e
Mª Jesús Manso Revilla(vicerrectora de
ordenación académica da UdC); poste-
riormente poranse sobre a mesa os obxec-
tivos do seminario, por D. Prada Rodrí-
guez (director do IUMA). As conferen-
cias que van ter lugar na primeira xornada
serán: Xestión de residuos perigososda
man de A. Jáuregui Picavea(director xe-

ral de CETRANSA), Evolución ambien-
tal: unha ferramenta estratéxica da pre-
vención ambiental por C. Fernández
Gasalla(enxeñeira agrónoma), Causas e
consecuencias da catástrofe do Prestige
por C. Nogueira Román (eurodeputado);
rematará a xornada cunha recapitulación a
cargo de M. Galán Vázquez.O 3 de abril
as conferencias que se van desenvolver
serán: Tráfico marítimo: seguridade e ris-
cos medioambientaisda man de J.Mª
Arrojo Fernández (presidente do Cole-
xio da Mariña Mercante en Galiza), Axes-
tión dos residuos urbáns: situación actual
e perspectivas futurascon J. Bermúdez
Alvite (presidente de SOGAMA), A im-
portancia da xestión medioambiental no
ámbito portuarioda man de J. del Moral
Crespo(director da división de segurida-
de mediomabiental da Autoridade Portua-
ria da Coruña) e A avaliación da certifi-
cación dos sistemas de xestión medioam-
biental no ámbito portuariocon Martín
Pita López (delegado en Galiza de AE-
NOR). A última xornada será a do 4 de
abril, onde as conferencias que se desen-
volvan serán: Estratexias e alternativas
no tratamento dos residuos de hidrocar-
burospor J.L. Navaza(decano da facul-
dade de Químicas da USC), A aportación
mediática á creación dunha conciencia
medioambientalda man de G. Vázquez
Pozo (director da revista ECO–Eixo
Atlántico) e Seguridade ambiental e marí-
tima na Unión Europeapor J.A. Dopico
Castro (catedrático de economía ambien-
tal da UdC). Resumo do seminario e con-
clusións por M. Martínez Losada,e acto
de clausura no que participarán E. Varela
Lema, A. Campos Romaye M. Álva-
rez-Campana Gallo(delegado provincial
da Consellería de Medio Ambiente).♦
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A comedia de Terence Rattigan vai
ser representada o domingo 30 ás
20:30 no teatro Principal de OU-
RENSE; e o martes 1 e mércores 2 no
CC Caixanovade VIGO. Dirixida
por Francisco Vidale protagoniza-

da por Emilio Gutierrez Caba e
María Adánez, nela combínase o
sexo e a alta política, a sátira corte-
sá e o amor romántico, o delicado
trazo de todas as súas personaxes e
a agudeza dos diálogos.♦

El príncipe y la coristaEl príncipe y la corista

Xurxo
Alonso

mostra a
súa pintura
na galería
Trisquel &

Medulio
de TUI.

Marea
Negra é
unha mostra
dos foto-
xornalistas,
que
podemos
ollar na
Casa das
Artes de
VIGO, e
na que
participa
o noso
fotógrafo
Paco Vila
Barros, de
quen é esta
instantánea.



luns 31 ao venres 4.

■ CONFERENCIAS

JORNADAS DE
FORMAÇOM DO
FEMINISMO
Que teñen lugar na Casa das
Mulleres na rúa Romil 20,
baixo o lema Feminismo da
Igoaldade e da Diferença,
organizadas por MNG, en-
marcarán as charlas: O pro-
blema da identidade sexual.
Tensións na teoria feminis-
ta, o venres 4 ás 20 h. da
man de Purificación Mayo-
bre e Igoaldade? Dife-
rença? Reflexons dende o
Ciberfeminismo, da man de
Carme Adan. Entrada libre.

■ DANZA

DRUÍDA DANZA
O venres 4 vai representar o
seu espectáculo Lúa amar-
ga, no CC Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

MELODRAMA
O MARCO alberga esta
mostra na que participan 34
artistas que traballan en dis-
tintos soportes e aos que
une a utilización das técni-
cas melodramáticas. Melo-
drama amosa o labor de
creadores como Darren Al-
mond, Liza Lou, Kenny
McLeod ou Natalie Meli-
kian que volven á valora-
ción e á expresión dos sen-
timentos, fronte á aproxi-
mación lóxica e conceptual
das décadas dos 60 e 70, e á
análise histórica e socioló-
xica que dominou a arte nos
oitenta. Pintura, escultura,
fotografía, vídeo e instala-

cións. Ata o 21 de xuño

UP-DOWN
Esta mostra recolle os pre-
mios GranDeAreade aporta-
ción á arquitectura da edición
do 2002, e vai estar no COAG
(Marqués de Valadares 27).

MIGUEL PEREIRA
A galería Chroma, na Flo-
rida 34, alberga a súa mos-
tra titulada Individual, ata
o 16 de abril.

XESÚSFRANCO
Baixo o título Frío esmalte
frío presenta unha mostra
de esmaltes en frío sobre
cartón e sobre pedra piza-
rrosa, do 1 ao 11 de abril,
na Casa da Xuventude.

MAREA NEGRA
Organizada polo Colexio
Profisional de Xornalistas
de Galizae o colectivo Bur-
la Negra,reune 101 fotogra-
fías de 56 fotoxornalistas do
país e de fóra, na Casa das
Artesata o 30 de marzo. “A
exposición transmite sensa-
cións, emocións e épica hu-
mana, a da extraordinaria

xente corrente, que fan dela
un ser vivo laboriosamente
salvado para a re-existencia
por traballadores da luz que
venceron a invisibilidade e a
súa viscosa estraxexia”, en
verbas de Manuel Rivas. 

NATUREZA
Poderemos visitar esta
mostra, no Museo Munici-
pal Quiñones de León,que
analiza o contexto e obra de
Camilo Nogueira.

SAÚDE E ARTE
O clube Xoves pola Saúde
organiza esta mostra colecti-
va de debuxos, banda dese-
ñada, manualidades co ob-
xectivo de concienciar sobre
a necesidade de prevención.
Trátase do resultado de
obradoiros levados a cabo
con nenos. Ata o 28 de mar-
zo na Casa da Xuventude.

MANUEL BLANCO RIVAS
A galería Sargadelos(Ur-
záiz 17) acolle unha mostra
dos seus óleos e gravados
ata o 28 de marzo.

UN PASEO POLAS NUBES
Mostra colectiva que pode-
remos ollar na galería Arte
Novaata o 31 de marzo.

PORTUGAL NAS SUAS
PÁGINAS ESCRITAS
Mostra de libros portugue-
ses, publicados entre o sé-
culo XVIII e o XX.

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.

COLECTIVA
INTERNACIONAL
Ata o 28 de marzo, esta
mostra de pintura, escultura
e fotografía poderá ser visi-
tada no Club Financiero.

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) acolle
esta mostra.

CLAVO-METAL
Presenta a súa colección
Pezas en Prata, ata finais
de marzo no Vauxhall bar
(López de Neira 50).

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

ANDREA COSTAS
Formas de serleva por títu-
lo esta mostra fotográfica,
composta por tres series:
Tempo ao tempo, Incorpo-
rados e Composturas,que
podemos ollar na Funda-
ción 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
abril, no CC Caixanova. Un
percorrido polo sufrimento
dos máis pequenos, e dos
adultos, que viviron confli-
tos armados en diversas
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.

ATLÁNTICA 1980-1986
A transición española trouxo
unha efervescencia creativa
pouco común en todos os ei-
dos da cultura. Galiza non es-
tivo á marxe. No ano 1980
naceu Atlántica,colectivo de
artistas e intelectuais unidos
por unha vontade común de
renovación que logrou que as
súas obras transcederan a ni-
vel internacional. R. Baixe-
ras, I. Basallo, L. Borrajo,
X. Cabanas, C. Corredoira,
A. Datas, M. Facal, J. Frei-
xanes, A. Goyanes, A. Gue-
rra, A. Huete, M. Lamas, A.
Lamazares, F. Leiro, J. Lo-
deiro, F. Mantecón, Q. Mar-
telo, M. Moldes, G. Mon-
roy, A. Patiño, R. Patiño, S.
Rivas, M. Ruibal, M. Vasco
e X. Vázquezson os artistas
representados nesta mostra do
Museo de Arte Contemporá-
nea de Vigo(MARCO).

■ MÚSICA

IGUANA CLUB
O sábado 29 vai dar un con-
certo Chucho. E a partir de
abril, a programación da sala é
a seguinte: o venres 4 vai ac-
tuar Gardening; o sábado 5
estará Narco; o venres 11
Sperm; o sábado 12 vai dar
un concerto Escarnio;o sába-
do 19 Orujo de Brujas; o sá-
bado 26 Os Diplomáticos;e
o mércores 30 Dr. Explosion.

ENGLISH CHAMBER
ORCHESTRA
Baixo a dirección de Karel
Mark Chichon, vai inter-
pretar pezas de Mozart e
Beethoven o luns 31 ás
20:30 h. no CC Caixanova.

LA CALLE CALIENTE
Neste grupo, integrado,
maiormente, por músicos
cubanos, confluen as dúas
correntes do latin jazz: a
americana e a cubana, dando
lugar a unha fresca combina-
ción afrocubana, salsa e
jazz. A banda leva anos ani-
mando a vida nocturna ma-
drileña e o seu penúltimo
traballo, Mozambique Soul,
saiu ao mercado hai pouco.
Poderemos escoitalos este
xoves 27 ás 22 h. na sala
Dominus (Avda. de Gali-
cia 103), costando as en-

tradas 12 euros que se po-
den comprar en LP, Disko-
polis, Columnae Dominus.

■ TEATRO

OS XIRASOIS VIVINTES
Por Títeres en Acción, o
sábado 29 e domingo 30 ás
12 h. e ás 14 h. na sala de
actos do MARCO.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

EN TR3S TEMPOS
Esta mostra, adicada á Casa
do Concello da vila, ofrece
unha visión sobre a evolución
da mesma con tres datas co-
mo punto de referencia: 1889,
1958 e 2003. Poderá ser visi-
tada no salón de plenos do
Concello ata a Semana Santa.

VVilalbailalba
■ TEATRO

O CANTANTE
E AS MULLERES
Esta comedia vai ser re-
presentada por Migallas
Teatro o sábado 29 na Ca-
sa da Cultura.

VVilanovailanova
de de ArAr ousaousa
■ TEATRO

URBE
Este xoves 27 da man dos
The Pingas/Ksilocos. Se
existe un sitio so que se coa-
gula a existencia ata formar
veas varicosas de intoleran-
cia, chagas de mal xenio, ar-
troses lingüísticas e unha lon-
ga caravana de tránsito de in-
fluencias, entre outros sínto-
nas humanoencefálicos, ese é
sen lugar a dúbidas A URBE.

Xinzo de L.Xinzo de L.
■ EXPOSICIÓNS

CARTEIS DO ENTROIDO
A Casa da Culturaacolle
unha mostra cos traballos
presentados ao concurso de
selección do cartel do en-
troido.

LeónLeón
■ MÚSICA

OTROSMUNDOS POP
No musical Otros Mundos
Pop pretendese aglutinar a
bandas de pop que usen, en
maior ou menor medida, a
electrónica como forma de
expresión, creando novos
espacios musicais que
atraian a atención do espec-
tador inquedo na busca dos
sons máis vangardistas, sen
menoscabo das melodías e
legado musical das pasadas
décadas. Así mesmo busca
tamén a diversión dos asis-
tentes e para iso fixeron un-
ha selección de dj´s máis
hedonistas do espacio exte-
rior. O mércores 2, recital
poético a cargo de Jorge
Pascual acompañado por
sesión de electrónica suave.
O xoves 3, Dandy roll +
Omp dj´s. Venres 4, As-
trud + Luxury 54 + Vis-
kovitz dj´s + Hidrogenes-
se dj + Toño dj.Sábado 5,
Tribeca + Polharoid + Mi-
qui Puig dj + Armando
Georgy Girl dj. O venres e
o sábado, no Toison,vai ha-
ber postos de roupa, com-
plementos e discos. Exposi-
ción en Elektra Comicse
ciclo de cine asiatico, no
Albeitar desde o luns 31 de
marzo ata o 8 de abril. Os
bonos para todos os días
custan 12 euros, as entradas
para o venres 10, e para o
sábado 7.

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

DIN MATAMORO
A galería Dos Coimbras
(Largo de Sta. Cruz 506)
acolle unha mostra da súa

CONFAPA
www.confapagalicia.es

Páxina electrónica oficial da Confedera-
ción Galega de Asociacións de Pais e
Nais de Centros Públicos. Na mesma
ofrécense informacións sobre a organiza-
ción e a súa estructura. Tamén dá conta
do modelo escolar que promove, sinala
os seus obxectivos e inclúe datos sobre
os seus cursos e distintas ligazóns.♦
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■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas in-
formáticos propios ou traducidos
ao ga lego. Visí tanos en ht tp :
//www.all4you.dk/FreewareWorld/link
s.php. Aceptamos todo tipo de suxes-
tións e colaboracións.

■ Alugase vivenda turística en Mei-
ra (Lugo) , xunto ao nacemento do Mi-
ño, recén restaurada, 3 cuartos do-
bres con baño, cociña, calefacción e
10.000 m. de terreo. Fin de semana
ou temporada. Telefonos: 982 331
700 e 686 753 105; chamar noites.

■ Ofrécese transportista con plata-
forma elevadora de 3.500 kg de car-
ga/ 10 palets. Galiza e Norte de Por-
tugal. 986 252 710 e 619 416 041.

■ Música clásica para bodas, dife-
rentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 /  650 829 491.

■ Algibeira patriótica. Com o escudo
da Galiza bordado a cores acima do
nome do nosso país. Material resistente
em azul marinho, verde erva e gris obs-
curo. Petos para o telemóvel e a docu-
mentaçom e diversos espaços para ob-
jectos pessoais. Adaptável para levar co-
mo bolso ou à cintura. Medias 15 x 20
cm. Preço 10 euros (mais gastos de en-
vio). Enviar petiçons a nosup-vigo@nos-
galiza.org, ou chamando para o 679 533
749 (ver modelo en www.galizalivre.org).

■ 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 de-
sexa chegar a ti, muller leal, sinceira, sen-
síbel, e disposta a compartir unha boa
amizade. Se tamén aprezas a literatura,
cine, música, entón temos moitas razóns
para sorrir. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ Véndese Renault 21 curto, Turbo
DX, todos os extras e xogo de catro
rodas de reposto. Prezo económico.
Telf. 615 599 418.

■ Conferência Internacional de So-
lidariedade com a Galiza (Prestige)
para organizar pessoas, entidades
contactar no Apdo. dos Correios
1012, Ferrol, CP 5406.

■ Licenciado, con ampla experien-
cia, dá clases particulares ou a gru-
pos de Física e materias afíns (Termo,
Mecánica, etc.) a estudantes univer-
sitários de Enxeñerias, Peritos, CC
do Mar, Química, Física. Tamén de
materias de ciencias (física, química,
matemáticas, tecnoloxia, informática,
etc.) a estudantes de ESO e bacharela-
to. Zona de Vigo e Val Miñor . Telfs.
659 142 836 ou 986 222 318.

■ Vendo chalet adosado en Mos
(Pontevedra). Dous andares, garaxe
e servizos comúns. Telf. 600 835 981.

■ Compro o volume 3 das Obras
Completas de Vicente Risco, “Etno-
grafía” (Ed. Galaxia). Pago ben. Telf.
658 145 089.

■ Tecedeiras artesáns de Castiñei-

ra (Vilariño de Conso - Ourense). Se
queres mercar un agasallo diferente
en liño, la, alpaca etc. informate e vi-
sítanos. Telf. 988 304 966.

■ Licenciada, con ampla experien-
cia, dá clases particulares ou a gru-
pos de materias de letras (Filosofía,
Historia, Historia da Arte, Lingua e
Literatura, etc.) a estudantes de
ESO e Bacharelato. Tamén a esu-
dantes universitarios de materias rela-
cionadas coa Filosofía. Zona de Vi-
go. 659 142 836 ou 986 222 318.

■ Empresa de Comunicación e Pro-
dución de contidos culturais procura
comercial. Enviar currículo a Caiagua
119 A, baixo dta. 36955, Meira - Moaña.

■ O grupo musical Meninh@s da Rua
oferece-se para concertos. Também fi-
caria obrigado de receber informaçom de
lugares onde actuar. Para contactos e
contrataçom: meninhosdarua@yahoo.es
ou nos telf. 657 616 701 e 651 131 015.

■ Dona`s Trío, formación musical
–frauta, piano, contrabaixo– ofrécese
para amenizar calquera tipo de
eventos. Cecilia, telf. 655 367 503.

■ Quero ponherme em contacto com
pessoas comprometidas que pensem
que outro mundo é posíbel; interesa-
dos/as em trocar ideas e tentar formar
um grupo para façer algo práctico,
axudar, apoiar e programar as ideas dos
movementos que luitam pela liberdade
en todo o mundo. André, tlf: 619 488 716.

■ Busco traballo: repartidor, dependien-
te, dinamizador cultural, libreiro, peón... o
que sexa con tal de non ter que emi-
grar ás Canarias. Manuel 616 354 911.

■ Alúgase praza de garaxe na rúa
Areal 138 de Vigo por 60 euros. As
persoas interesadas poden chamar
aos telf. 986 437 871 ou 651 977 086
e perguntar por Belén.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Din
Matamoro
mostra as
súas
creacións
na galería
Dos
Coimbras
de BRAGA.



Primeiro, os seus pais cruzaron
o Atlántico asentándose na Ar-
xentina e agora vostede retorna.
¿Como se vive esta situación?

Cando es pequena, vívelo co-
mo algo natural. Fun crecendo
no medio dunha grande activida-
de cultural galega, da man dos
meus pais e do o colectivo de
emigrantes, que organizaban fes-
tivais, baile tradicional, exposi-
cións, todo o que se podía estar
facendo en calquera cidade da
Galiza, pero na Arxentina. Sen
embargo, a medida que vas cre-
cendo dáste conta de que es co-
ma unha sorte de espectro, que
non acabas de ser galega pero
tampouco arxentina. Somos co-
mo os tangos, ansiamos a terra
da que nos falan, pero sentimos
melancolía pola que deixamos.
Algo moi rosaliano.

¿Cando decide vir a Galiza?
Pouco a pouco a situación

volveuse insostíbel. Violencia,
crise, unha clase media aneste-
siada, corrupción. Pero espe-
cialmente falta de recoñece-
mento polo meu traballo e de
calidade de vida. 

Se o eido da música xa resul-
ta difícil para calquera grupo
galego, a situación complícase
aínda máis cando es emigrante.

Á hora de abrirte camiño tes
que chamar a moitas portas e ter
paciencia. Non tes unha carreira
feita e ninguén te coñece. Traba-
llas duro pero os logros son pro-
porcionais aos esforzos. Sen em-
bargo, non todo son dificultades.
Ao ser fillo de emigrantes, as di-
ferencias redúcense porque a ga-

lega é unha cultura que mama-
ches dende cativa.

Actualmente está atrave-
sando un momento moi impor-
tante na súa carreira.

Xunto con Néstor Blanco, ta-
mén arxentino fillo de galegos,
estamos a gravar un compacto
no que pasamos da Galiza á Ar-
xentina, mesturando instrumen-
tos. En muiñeiras deixamos en-
trar ritmos arxentinos, pero así é
a arte, unha eterna fusión. Nin-
gún dos dous vivimos antes aquí,
pero o galego para ambos é a lin-
gua natural, a primeira na que
nos chegou a arte. Probablemen-
te se titule Alecríns, porque sim-
boliza o renacer, a forza da natu-
reza, a enerxía.

Principalmente interpreta
tangos, ¿como foi o seu encon-
tro cos sons da Galiza?

Teño un recordo infantil moi
especial, o de ir no coche co meu
pai, cantando en galego. A miña
nai tamén escollía nanas en gale-
go para durmirme no berce. Vi-
vín a música de aquí dende cati-
va, así que se presenta como al-
go eterno, propio.

¿Como se acolle o tango
nun país onde a Arxentina ten
un significado especial?

Con moito respecto. O tango
abriuse camiño internacional-
mente, tanto na danza como nas
letras. O público galego coñéce-
os e séntense atraído, porque é
un xénero pouco habitual aquí.
Nos concertos a xente entrégase,
vive, emociónase coa melancolía
e a forza dos tangos.

Actualmente vostede é a

presidenta de Arxentinos no
Exterior. 

A asociación naceu hai máis
de dous anos co fin de crear un
dique de contención anímico pa-
ra os emigrantes ao tempo que
loita polos “papeis” e informa
tanto os que queren vir como os
que xa están asentados. Organi-
zamos concertos, conferencias,
exposicións, pero non dispoñe-

mos de moitos medios.
O seu pai representa ao

Bloque en Buenos Aires e vos-
tede aos arxentinos na Galiza.
Parece paradoxal. 

De tal pao tal lasca. A ansia
reivindicativa é algo que apren-
dín dos galegos da Arxentina,
que a forza de traballo e esforzo,
conseguiron moitas cousas. Nós
pretendemos o mesmo.♦

Nº 1.075
Do 27 de marzo
ao 2 de abril
de 2003 Olaborista Blair man-

da á súa excolonia
iraquí os comandos

de gurkas, o dereitista Chirac
converteuse no principal in-
submiso a Bush e o socialde-
mócrata Schroeder encabeza

as manifestacións pacifistas.
O demócrata Clinton xa
mandara bombardear unha
gran capital europea, Belgra-
do, con balas de uranio em-
pobrecido. O secretario xeral
da OTAN era daquela un

membro do PSOE, Solana.
Os iraquís, oficialistas e disi-
dentes, están unidos fronte á
invasión exterior. Parece
que, máis que as ideoloxías
da alternancia, importan as
nacións e os imperios.♦
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Apolíticos
FRAN ALONSO

Hai algún tempo, un
xornal galego, nun-
ha desas seccións

de “qué opina a xente da
rúa”, preguntáballe a tres
estudiantes universitarios
polas súas simpatías polí-
ticas. Un confesábase de
esquerdas, outro de derei-
tas e un terceiro declará-
base apolítico. Curiosa-
mente, o que se declaraba
apolítico era estudiante de
Ciencias Políticas. 

Eu nunca fun quen de
explicarme como é posible
adquirir a categoría de
“apolítico” nunha socieda-
de baseada nas relacións
sociais, que se estructura
economicamente desde o
consumismo, que se arma
con valores triunfantes que
levan no apelido a palabra
“éxito” e na que o presti-
xio pasa porque a vida pri-
vada sexa, cada vez máis,
asunto público. En realida-
de, iso é pura arte política.
Tampouco nunca fun quen
de explicarme como é po-
sible que haxa persoas que
non teñan unha opinión
formada sobre os asuntos
públicos ou sobre as per-
soas que se dedican a eles.
De aí que o adxectivo
“apolítico” me pareza un
simple disfraz defensivo,
unha estratexia política,
coma a de aqueles insectos
que mutan de cor para ser
confudidos co medio en
que habitan.

Do que estou seguro,
en cambio, é de que en Ga-
licia, desde que aconteceu
a catástrofe do Prestigee
desde que estivo claro que
se ía producir este brutal
ataque contra Irak, xa que-
dan moitas menos persoas
que se califiquen de “apo-
líticas”. Mesmo dubido de
que aquel estudiante, logo
do sucedido nos últimos
meses, se volvese a decla-
rar “apolítico”. 

Se non somos indife-
rentes á forma de relacio-
narnos cos demais e coa
sociedade, e se temos,
queirámolo ou non, un de-
terminado comportamento
social á hora de interpretar
o mundo, moito menos
nos pode deixar indiferen-
tes unha guerra tan egoís-
ta, salvaxe e irracional co-
ma esta. Sobre todo por-
que a guerra non é outra
cousa que o fracaso do ser
humano na súa afirmación
como animal racional. 

Estou certo de que
Bush non dubidaría en
calificar esta guerra de
“apolítica”, pero tamén
estou certo de que quen
rompe os moldes dese
adxectivo dá un paso
adiante a favor da coraxe.
E sociedade galega, pero
tamén toda a opinión pú-
blica mundial, deuno. E
agora a terra treme. Aín-
da que non sexamos ca-
paces de impedir seme-
llante monstrosidade.♦
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da Federación de Libreiros
de Galicia
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Lorena Lores
‘A ansia reivindicativa e a cultura galega aprendinas dos emigrantes’

XAN CARBALLA

MAR BARROS
Buenos Aires xa non era a mesma cidade que recibira os seus
pais. Hai dous anos colleu na mesma maleta os seus tangos e
volveu á terra da que oíra falar todos os días coa morriña
propia da emigración. A melancolía e a forza da súa música
mestúranse de xeito natural cos sons tradicionais da Galiza.
A súa vea militante lévaa a presidir Arxentinos no Exterior.




