Nº 1.077
Do 10 ao 16 de abril
de 2003
Ano XXVI - IV Xeira

O autor do atropelo
de dúas estudiantes
en Vigo
é un coñecido
activista contra
as peonalizacións

Pepe Carreiro
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Polémica sobre unha nova
mancha de fuel de dez km

Aínda non apareceu Sadam Husein,
nin as armas de destrución masiva

(Páx. 15)

Forte caída electoral do PP,
segundo unha sondaxe

O Irak tomado,
obxectivos
incumpridos

(Páx. 21)

Javier Alfaya:
‘Hai unha dereita democrática,
pero non é a que goberna’
(Páx. 26)

A moda das camisetas con mensaxe
(Páx. 39)

¿PRODUCIRASE

FINALMENTE A BAIXADA DO PP
que agoiran algunhas sondaxes? Seña real ou non, parece que o temor si é palpábel xa nas filas populares. Non hai máis que lembrar
aquelas embestidas contra o nacionalismo do ano 97, as acusacións á CIG como brazo armado, xusto antes do maior éxito electoral do BNG. ¿Cabe senón outra explicación a ese verbo incontido e nervioso dos líderes conservadores? En todo caso, parece perigosa a atmosfera de confrontación social que Aznar e Fraga veñen propiciando nos últimos días. Certo que alá onde van atopan
manifestantes contrarios, pero a protesta é algo que lle vai no soldo a todo gobernante dun país democrático. O que non resulta admisíbel é que seña o propio estadista o que, no canto de gobernar
e de escoitar a cidadanía, actúe tamén como un hooligan e faga
oposición da oposición. Anúnciase agora a posíbel chegada dunha
nova mancha de fuel. A Xunta, en vez de evitar que siga saíndo,
polemiza cos que deron a noticia. Se a disposición que mostraron para guerrear a tivesen posto de manifesto para defender a
costa da marea negra, aquí non tería habido manifestacións.♦

GRIAL
40 anos pensando en Galicia

PACO VILABARROS

Co horizonte dunha Galicia máis culta, máis informada e
moderna, as páxinas de GRIAL
reafírmanse como foro integrador e
plataforma de convivencia, nesta
nova etapa que se produce
ós 40 anos de existencia da revista:
color, ampliación de equipos, novos
temas, nova maquetación...

Un manifestante chora
emocionado tras un simulacro
de bombardeo na protesta
contra a guerra celebrada
o pasado 6 de abril en
Santiago.
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O autor do atropelo de estudiantes en Vigo ameazounos
antes de arremeter contra eles

‘¡Como que non me atrevo
a pasarvos por riba!’
RUBÉN VALVERDE

“Poñédevos a estudiar que vos paso por riba”. Estas foron as últimas palabras que, segundo a estudiante Genma Rodríguez, pronunciou Xesús Rodríguez Vidales antes de meterse no seu coche e levar por diante a dúas ringleiras de estudiantes que se manifestaban na praza de América de Vigo. Dúas rapazas resultaron gravemente feridas. Unha delas, Patricia P.M., de 14 anos, foi sometida xa a dúas operacións e presenta queimaduras no 18% do seu corpo. A outra, Mónica R.L., de 23 anos, foi dada de alta o martes no hospital Xeral de Vigo, tras sufrir fortes contusións e mazaduras.
O atropelo intencionado produ- moi pacífica. Incluso un axente
ciuse o xoves 3 de abril pola comercial de chicles baixou do
mañá. Un grupo de estudiantes seu coche e uniuse a nós repardecidiu de xeito pacífico cortar tíndonos caramelos dos que lea praza de América en protesta vaba no vehículo. De feito foi
un dos que descontra a guerra.
pois increpou a
“Non eramos suactitude do vello
ficientes
para
cando comezou
cortar toda a praatricia
a
berrarnos”,
za e decidimos
foi
arrastrada
conta Genma.
sentarnos só nun“Mónica eshas cantas entradebaixo do coche
taba
sentada
das”, indica Genconnosco. Erama Rodríguez, uns catrocentos
mos oito amigas
unha das compaque decidimos ir
ñeiras que acudi- metros,
a manifestarnos
ra xunto a Mónicontra a guerra.
ca a manifesta- segundo
Xunto a nós hación. En concre- a Policía Local.
bía outros rapato, foron cortadas
ces do Instituto
o inicio das rúas
da Guía, como
Castelao, CoruDavid,
que
ña, Florida, Fraposteriormente
goso e Castrelos.
Quedou aberta ao tráfico a rúa foi arrastrado enriba do capó do
Coruña, Camelias e Gran Vía. coche”, segue Genma. Unha
A policía montou un dispositivo amiga, que neses momentos espara desviar a circulación. “Só taba xunto a Genma no Instituafectamos a unha parte dos con- to da Guía e que prefire non diductores, os que chegaban des- cir o seu nome, conta que “o sepois de que nos sentaramos ñor (Xesús Rodríguez Vidales)
eran desviados por unha ruta al- comezou a pitar e dicir que se
ternativa pola policía local, que non tiñamos que estudiar”. “O
por certo estivo moi ben en to- ambiente comezou a quentarse
do momento”, continúa Genma, pola espera dalgúns conductomentres o seu grupo de amigas res”, afirma o director do Instituto Santa Irene, Alfonso Garasenten coa cabeza.
A previsión era pechar a pra- cía, que presenciaba os aconteza durante unha hora. “Cando cementos dende a porta do seu
levabamos media houbo xente centro, situado na mesma praza
que comezou a marchar e por de América.
Tras varios pitidos de intiiso empezamos a decidir se nos
erguiamos. A manifestación era midación, Xesús Rodríguez
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‘É unha rapaza pacífica, pacifista e reflexiva’

As rapazas que se sentaron con Mónica na Praza de América o día do atropelo. Genma
Rodríguez, á dereita, conta como o conductor as ameazou as ameazou antes de levalas por diante.

Os profesores do IES da
nóstico é reservado.
Guía de Vigo, onde MóA Nosa Terra quixo
nica estudia comercio
poñerse en contacto
internacional, destacan a
coa nai da rapaza,
boa traxectoria desta coUxía, pero non acumo alumna do centro. “É
diu a traballar duranunha rapaza moi responte toda a semana.
sábel. Como alumna é
Uxía é profesora de
moi aplicada e como
galego no Instituto
persoa é pacífica, pacide Ponteareas e asifista e reflexiva”, sinala
nara os permisos neun dos seus profesores.
cesarios para que a
“Ela acudiu á manifestasúa filla acudise á
ción de xeito consciente,
manifestación.
por conviccións propias.
No Colexio MarO que ocorre é que Fra- Unha das profesoras do instituto de Mónica describíndoa coma alum- tín Códax prefiren
ga e o PP tratan de cri- na exemplar.
non
pronunciarse
minalizar as manifesta“por petición expresa
cións dicindo iso de que van Dúas operacións
da familia”. Só indican que Patriobrigadas polos profesores ou secia, estudiante de 3º da ESO, “era
Pola súa banda, Patricia atópase unha das mellores alumnas do seu
nón os suspenden”.
Os pais de Mónica recibiron a na sección de queimaduras do curso e o seu comportamento
noticia da agresión dende Vene- complexo hospitalario Povisa. sempre foi exemplar”. A dirección
zuela, lugar onde están emigrados Foi sometida a dúas interven- do centro tamén confirmou que
traballando. Ela prefire non falar cións. Presenta fracturas múlti- había máis alumnos do Martín
ata saír do hospital porque ademais ples nas costas e na cara, ade- Códax na manifestación. “Deixadin as amigas que “nalgúns medios mais de queimaduras do 18% en mos saír a aqueles que trouxeron a
manipuláronse as súas palabras”. gran parte do corpo. O seu pro- autorización dos pais”.♦

O autor do atropelo promoveu
cortes de tráfico contra un
centro de drogodependentes
Xesús Rodríguez Vidales foi
acusado pola xuíza Isabel Durántez dun delicto de lesións imprudentes. Para os compañeiros
de Mónica e os seus profesores
“é unha vergoña. Vimos os vídeos e vese ben como en todo momento era consciente do que facía. Tiña que ser acusado de intento de homicidio”. O detido
ten 62 anos e está prexubilado.
Traballou como administrativo
en Citröen e pertenceu ao sindicato amarelo SITC.
Non ten antecedentes penais
nin lle fora retirado ningunha
vez o carné. Sen embargo, si o
aparece en numerosos partes da
policía como un dos “cabecillas”
das manifestacións promovidas
contra o centro de drogopendentes do Concello de Vigo, Cedro.
Ademais, tamén foi un dos promotores das protestas contra a
peonalización da praza da Independencia. Tanto Cedro como a
praza da Independencia están situados na zona onde residía Xesús Rodríguez ata hai dous anos,
cando se divorciou da muller.
Dende aquela trasladou a súa residencia da rúa Salamanca á praza da Miñoca. Aínda así, seguiu
participando nas manifestacións

ata hai un ano.
“Era un dos que máis berraban e dos máis violentos”, comenta unha traballadora de Cedro que prefire manterse no anonimato “porque agora son veciña
del na praza da Miñoca e véxoo
todos os días”. Xesús Rodríguez
Vidales era presidenta da asociación de veciños onde residía.
“Deixámoslle que el organizase
todo porque pensamos que era
unha persoa preparada”, sinala a
súa ex-veciña de escaleira. “Fixo
pintadas, foi un dos que estaban
presentes cando nos apareceu a
pechadura con silicona e mesmo
un día tivemos que saír pola porta de atrás escoltados pola policía porque os manifestantes, el
incluído, estaban agardando
diante para lincharnos e impedirnos o paso”, apunta a traballadora de Cedro.
“Penso que era unha persoa
moi intransixente. Por exemplo,
sen afectarlle a el en nada, promoveu que os comerciantes se
puxesen en contra do Concello
pola peonalización da praza da
Independencia. Pola súa culpa
estiveron paradas as obras durante moito tempo”, continúa esta traballadora de Cedro.♦

Reaccións políticas
LOIS PÉREZ CASTRILLO, alcalde

de Vigo (BNG): “Penso que se
trata dun delicto. Por ese motivo o Concello acudirá como
acusación particular. O noso
avogado presentará as probas
♦
que sexan necesarias”.♦
VENTURA PÉREZ MARIÑO, can-

didato do PSOE: “Non vexo

intencionalidade criminal.
Non carguemos as tintas porque non hai que deixarse le♦
var pola emotividade”.♦
CORINA PORRO, candidata polo

PP: “Preocúpame ata onde nos
está levando á crispación. Este
acto demostra a fractura social
♦
que se está a producir”.♦

Xosé Mª Álvarez Cáccamo, profesor do IES da Guía. Á dereita, Alfonso García Suárez, director do IES Santa Irene.

Os profesores rebélanse de
novo contra as declaracións de Fraga
Dúas semanas despois da polémica suscitada polos carteis
colgados nos institutos cos lemas de Nunca Máis e Non á
Guerra, a polémica volve sacudir o mundo escolar. Fraga
ven de declarar que “Os profesores obrigan os alumnos a
acudir ás manifestacións ou
se non os suspenden”. De momento aínda non está previsto
celebrar ningún acto conxunto de repulsa, segundo indican fontes escolares.
Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
profesor do IES da Guía
“Se existe manipulación procede dos extractos do PP. Os
rapaces en absoluto están
ameazados. Trátase dunha
agresión contra a liberdade de
cátedra. Os profesores non

acudimos ás manifestacións
nin sabemos quen acode porque quedamos dándolle clase
aos que non queren ir e aos
pequenos que non poden saír
se non teñen permiso dos
pais. De feito, aos que acoden
poñémoslle falta. Parécenme
unhas declaracións desproporcionadas e fóra de lugar.
Penso que incluso atacan á liberdade de cátedra”.
Alfonso García Suárez,
director do IES Santa Irene
“Os rapaces demostraron un
gran civismo dende o comezo
das manifestacións. Nós dende o instituto tentamos convencelos para que, se queren
facelo, protesten en horas extraescolares. En contra do
que afirman dende a Xunta,

este curso non hai máis faltas
de asistencias que outros
anos. Ás manifestacións en
horas de clase van sobre todo
alumnos de 1º de bacharelato.
Os da ESO teñen que ter unha autorización paterna e os
de 2º de bacharelato están
ocupados por mor da selectividade. Penso que as declaracións de Fraga poñen nun
compromiso á Consellería de
Educación que non as comparten porque saben que non
é certo. Se Fraga ten a certeza
de que hai algún profesor que
actúa ameazando aos alumnos con suspendelos, que o
denuncie. Existen mecanismos para expedientalo. O que
non pode é inventar. Penso
que no fondo poñen énfase
para favorecer o ensino privado fronte o público”.♦
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Intenta evitar a perda de votantes centristas que prevén as sondaxes, segundo a oposición

O PP alude os conatos violentos para frear as mobilizacións
A.E.
Logo de cinco meses “no armario”, como o definiu Fraga, o
PP chama os militantes ao contraataque, unha operación moi
semellante á lanzada hai catro
meses e que acabou en fracaso.
A preocupación do PP parece
centrarse sobre todo nas desercións que, segundo as sondaxes
da cadena Ser, xa se elevan ao
16% do seu habitual electorado.
Os populares saben que o problema máis importante está entre
aqueles dos seus tradicionais votantes que o 25 de maio decidan
quedar na casa. Un pequeno movemento porcentual pode resultar decisivo. Os dirixentes conservadores aínda lembran como
nas anteriores eleccións xerais
conseguiron a maioría absoluta,
a pesar de que o descenso do
PSOE fora unicamente do 1,5%.
Os estrategas do partido traballan agora sobre dous eixos.
Por unha parte, recorrer ao núcleo duro do partido, ese 9% que
apoia a guerra, para dar o debate
social, coa esperanza de que
arrastre tamén ao electorado máis
centrista. Pola outra, enfrontarse
con dureza e a través da prensa
aos partidos da oposición, co obxecto tanto de frear unha molesta
e intensa mobilización social, como de crear un cordón sanitario
arredor dos seus propios electores que ante os riscos de “batasunización” etc., optarían por volver ao redil moderado. O problema que ofrece esta estratexia é
que saca á luz a cara máis dereitista do partido. Aínda que a deserción de militantes e dirixentes
centristas, desenganados pola última etapa de Aznar, é por agora
pequeno, non deixa de representar un síntoma do que podería suceder no futuro e dos posíbeis
efectos sobre o electorado.
Pear importante nesta estrexia
son os conatos de violencia dos últimos tempos. A súa pouco pudorosa utilización permítelle ao PP
criminalizar aos outros partidos e
frear as protestas. Unha estratexia
de confrontación xa moi experimentada de Euskadi e que consegue que calquer mostra de discrepancia, aínda as que non causan

A plana maior do PP na convención recentemente celebrada en Santiago.

danos de ningún xénero, resulten
equiparadas ao terrorismo.
Dos carteis ás bombas
Velaí algúns exemplos da nova
liña. “A oposición pasou dos carteis ás bombas”. Así de contundente se mostrou na súa acusación o outrora morno Mariano
Raxoi. A consigna dos principais
dirixentes do PP é responsabilizar ao PSOE, BNG e IU de calquer altercado que poida producirse. “É evidente que a oposición ten unha culpa moi importante dos atentados contra as sedes do PP”, afirmou pola súa
parte o conselleiro López Veiga.
Fraga conténtase con falar
dos que “incentivan” a violencia
coa súa “estratexia de crispación
permanente”. Para o presidente
da Xunta existe unha causa-efecto entre as “manifestacións sistemáticas” que “excitan e crispan á
sociedade” e as “accións de gru-

pos violentos”. “É evidente”,
apunta tamén, que hai grupos políticos “que queren conseguir o
que non consiguen nas urnas creando un ambiente de crispación
e dificultades para o PP”.
Tanto Fraga coma Javier Arenas xulgan insuficientes as “condenas de cortesía” realizadas unánimemente polos grupos da oposición. O PP parece pretender, con
esta estratexia, que o PSOE se
desmarque das mobilizacións ou
que pague un custo electoral co-

PACO VILABARROS

mo “propulsor” de actos violentos
e de aceptar compañías tan pouco
axeitadas coma os nacionalistas
do Bloque ou os comunistas de
IU. O partido de Aznar lograría
con este método que o electorado
centrista que actualmente vota ao
PP non recalase nas fileiras socialistas. O líder de IU, Gaspar Llamazares, pola súa parte, lembroulle ao PP que é unha forza herdeira do franquismo e que non condenou aínda a Guerra Civil e menos a guerra contra o Irak.

O segundo intento de Aznar
Hai tres meses, Aznar veu a
Galiza a darlle azos a Fraga
e aos militantes do PP. Fraga
colleu folgos, pero non semella que este fose o caso
dos votantes populares. Aznar voltou agora. Daquelas
propoñían a “defensa” ante

as acusacións de neglixencia, agora pasan a enfrontarse directamente a nacionalistas e socialistas acusándoos
de violentos. Pretenden parar as movilizacións e impedir a deserción do seu electorado.♦

O PP, coma noutras ocasións,
encontrou un aliado no PSOE para esta estratexia: o alcalde da
Coruña, Francisco Vázquez,
quen coincide con Fraga en afirmar que “Galiza atópase cun problema de terrorismo”, calificando o artefacto incendiario de
Pontevedra como de “bombazo”.
Vázquez afirma que “hai quen
está a xerar un caldo de cultivo
para batasunizar Galiza” e non
evita que no paquete dos acusados vaian incluidos os compañeiros do seu partido que participan
de cote nas mobilizacións.
O alcalde coruñés sinala tamén
que os ataques ás sedes do PP son
obra de “grupúsculos independentistas vinculados ao nacionalismo,
nacidos ou xurdidos do BNG”. A
referencia ao “indendentismo/nacionalismo” non é casual, tamén
foi empregada coma frase feita por
diversos portavoces do PP. Algún
houbo tamén que, indo máis alá,
intentou culpar directamente á
CIG dos actos violentos. Vázquez
afirma tamén que os violentos teñen nomes e apelidos e deixa a
acusación no aire. Tamén óbvia
que existe violencia noutras partes
do Estado onde non existen partidos nacionalistas. O senador socialista acusa ademais a Beiras de
ser “indulxente” cos violentos e
demanda un pleno parlamentario
para esixir a dimisión de Beiras ou
a súa reprobación política. O PP
confórmase con acusar a Beiras de
“escasa firmeza” na condena dos
actos violentos.
Non deixa de sorprender que
o único que se desmarcou das
acusacións contra a oposición foi
o Delegado do Goberno. Fernández De Mesa atribuiu os ataques
contra as sedes do PP a “grupos
radicais que pretenden desestabilizar á sociedade galega e española”. De Mesa fixo constar, por outra parte, que as manifestacións
pola crise do Prestige e contra a
guerra do Irak “son pacíficas”.
O PP, como ben indica o conselleiro Xaime Pita, “está a resistir a
presión ambiental”, porque se culpa á Xunta de “todos os males do
mundo”. Esa presión é a que tenta
sacudirse o PP pasando ao ataque
contra o oposición, segundo denuncian tanto Beiras coma Touriño.♦

Atacados con artefactos caseiros dous locais do PP e un da Xunta
Dous artefactos de fabricación
caseira explotaron nas sedes do
PP de Pontevedra e Moraña no
mañanciña do 4 de abril. Esa
mesma noite varios descoñecidos lanzaron un artefacto incendiario contra as oficinas da
Dirección Xeral de Estruturas e
Mercados de Pesca en Compostela.
Malia a ser os artefactos que
explotaron en Pontevedra e Moraña de semellantes características, fontes policiais consideran
que os autores destes atentados
non son os mesmos. A explosión
de Pontevedra tivo lugar ás 3:20

da noite e a de Moraña unicamente media hora antes.
Estas mesmas fontes relacionan tanto a colocación destes artefactos, compostos dunha botella de camping-gas, dous aerosois, unha botella de gasolina e
un petardo, cos colocados a comezo de decembro en Poio e
Sanxenxo, que non chegaron a
detonar.
O Delegado do Goberno,
Fernández de Mesa, declarou
que “aínda non se lle pode colocar a etiqueta de presunto culpábel a ninguén”. Aínda así, diversos voceiros do PP relacionaron

estes tres atentados con “radicais
independentistas”.
Fontes policiais consultadas
por A Nosa Terra non quixeron
aventurar ningunha hipótese neste sentido, pero sí afirmaron que
“hai indicios razonábeis para saber quen pudo ser, pero o que
non temos aínda son probas”.
Unha das liña de investigación
que seguen baséase nas pintadas
radicais aparecidas nos últimos
tempos en diversas cidades.
De Mesa responsabilizou
dos atentados a “grupos que
pretenden desestabilizar á sociedade galega”. Desde o BNG,

que se considera a forza máis
perxudicada con esta campaña,
demándase non só datos dos
posíbeis culpábeis, senón unha
acción policial que esclareza os
feitos canto antes. Idéntica petición mantén o PSdG-PSOE.
Cando tivera lugar a colocación
dos artefactos en Poio, o alcalde nacionalista Luciano Sobral
demandou tamén a pronta actuación da policía, sen que aínda recibise ningunha nova das
pescudas.
Por outra parte, Manolo
Dios, voceiro da Coordinadora
Galega pola Paz, convocante da

manifestación do 6 de abril en
Compostela, tamén reclamou
das autoridades a identificación
e detención das persoas que causaron desperfectos no mobiliario
urbano e lle tiraron froita a sé do
PP na rúa do Hórreo.
O movimento pacifista non
só acusa á policia de non facer
nada contra estes reventadores
de manifestacións (como denunciaron os sindicatos despois
das actuacións en Madrid) senón que pensan que estes grupos están a ser utilizados para
desprestixiar o movimento contra a guerra.♦
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X.M. Beiras e Emilio P. Touriño na manifestación contra a guerra celebrada o 6 de abril en Compostela.

PACO VILABARROS

Beiras e Touriño afirman que
non van caer na ‘provocación de Fraga’
A.N.T.
“Política de provocación”. Así
califican Xosé Manuel Beiras e
máis Emilio Pérez Touriño a
“irresponsábel campaña do vale
todo que está a levar o PP para
salvar a súa imaxe ante o electorado”. Os dous máximos dirixentes de nacionalistas e socialistas,
máis próximos ca nunca, segundo
recoñece o BNG, coinciden tamén en afirmar que non van picar
o anzó de Fraga e entrar “nunha
política de crispación e de descalificacións que semella que é o
que anda a procurar o PP”.
Para Beiras, o comportamento dos populares débese a que
non son quen de admitir “a caida

electoral que vai parella ao ascenso do BNG”.
Esa sería a causa para Beiras
de que, concretamente Fraga,
“siga a botar lixo dialéctico sobre Galiza nunha postura impropia dun cargo institucional”.
Beiras, que explicou que “é
virtualmente imposíbel que o
100% dos cidadáns teñan
paciencia, contención e moderación como para que non haxa alguén que teña unha reacción violenta”, denuncia que o PP criminaliza toda argumentación coa
súa “política de inventivas”. Estas declaracións do líder nacionalista levaron a Manuel Fraga e Francisco Vázquez a afir-

mar que “Beiras é indulxente cos
violentos”. O líder nacionalista
aclarou que antes condenara sen
paliativos estes actos, pero o que
non está disposto é a a “deixar as
argumentacións e o razonamento
no que exortaba á cidadania a
que non perdese a paciencia”,
acusando a Fraga e a Vázquez de
difamalo e pedíndolles que rectifiquen por lanzar acusacións
contra o seu honor.
Pérez Touriño, pola súa banda, afirma que fronte ao intento
do PP de criminalizar os manifestantes e os partidos da oposición, “a cidadanía galega está a
dar unha mostra de civismo permanente”.♦

Cando o partido maioritario
se sinte rodeado
A. EIRÉ
“¡Acabouse, xa está ben!”, arremetía o 23 de xaneiro Aznar en Compostela, referíndose ás mobilizacións cidadáns. Pero a protesta segue. O PP
está, obviamente, no seu dereito de tentar que
mude a percepción cidadá. Mesmo pudera ter razón o conselleiro Xaime Pita cando afirma que a
maioría de cidadáns que desaproban a política
popular na crise do Prestige ou na invasión do
Irak están equivocados.
Pero o PP suspende en democracia. O que non
serve para desactivar o descontento é criminalizar
a oposición, acusándoa de ser a causante dos contadísimos actos violentos que se produciron neste
cinco meses de modélica protesta cidadá. O PP difunde unha mensaxe trucada de causa-efecto entre
mobilización e actos violentos, esquecendo que,
polo contrario, a violencia aparece sobre todo cando o descontento social non encontra, ou se lle pechan, as canles axeitadas para expresarse.
Co mesmo dereito que o PP relaciona a mobilización coa violencia, poderíase establecer unha relación causal entre o executor e o beneficia-

rio. E ese alguén que recolle os froitos da violencia non é outro ca o mesmo PP.
As mobilizacións sociais son, por outra parte,
en democracia, un elemento máis do xogo político, tan reglado e legal como os debates no Congreso. Afeito á uniformidade contra ETA, o PP
buscar recorrer á fórmula vasca para anular toda
crítica lexítima á súa actuación.
Fronte a esta estratexia, democraticamente
perversa, de fuxida cara adiante, os dirixentes
máis centrados do Partido Popular deberían preguntarse, ben ás avesas, porque, contando con todas as maiorías institucionais e con non poucos
resortes de poder a todos os niveis, a protesta é
capaz de superar todas as barreiras e marcas anteriores. Algo pasa, deberían dicirse, en algo fallamos. Unha reflexión que podería ser beneficiosa tamén, e moi especialmente, para o propio
partido. Claro que para iso hai se cadra que contar cunhas conviccións democráticas máis sólidas das que ás veces deixan ver algúns dos dirixentes do Partido Popular.♦

Queiman dúas tendas
de pacifistas acampados
en Pontevedra
“Un ataque terrorista”, así
califican os pacifistas acampados na Alameda de Pontevedra a queima de dúas tendas de campaña na mañanciña do 6 de abril.
Os agredidos queixáronse de que non existiron condenas públicas por parte do
PP nin do PSOE, de que Millán Mon, subdelegado do
Goberno, lle tira importancia e de que a policía, na vez
de investigar o feito, o único
que fixo foi identificar os
acampados. Os pacifistas
afirman non ter medo, pero
os membros da Coordinadora Galega pola Paz que plantaron as súas tendas diante
da subdelegación do goberno en Pontevedra están preocupados.
“Puido ser unha traxedia”, afirma Afonso Díaz,
un dos voceiros desta organización. Explica como “tivemos a sorte de que a xente que durmía nestas dúas
tendas era nova e foi aquela
noite de marcha”.
Para Afonso Díaz está
claro que o lume foi provocado “pois comezou en dous

pontos diferentes distantes
entre si”, por iso lle doe, a el
como aos demais, “que a policía non investigase nada e
que Millán Mon lle sacase
toda importancia ao feito
nunhas declaracións a Faro
de Vigo.
Os acampados contan como a noite anterior “as árbores coas que decoramos o noso campamento apareceron
cheas de pegatas da Falanxe
Española”. No seu maxín rebule a idea de que a queima
das dúas tendas pode ter unha relación causa-efecto polo
artefacto que estalou a noite
anterior na sé do PP na capital do Lérez. Os pacifistas
lembran como o 5 de abril,
despois do estoupido da
bomba da se dos populares,
voceiros desta organización
comezaron a lanzar acusacións públicas afirmando que
“xa sabemos quen foi, coñecémolos ben e tamén sabemos onde están.” Os membros da Coordenadora Galega pola Paz sorpréndese do
“trato informativo desigual
que se lle deu a este atentado
e ao sufrido polo PP”.♦
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Cae a capital sen que aparezan Sadam Husein nin as armas de destrución masiva

A toma de Bagdad tapa os laios con aplausos
CÉSAR LORENZO GIL
A toma de Bagdad e a recta final da ofensiva anglonorteamericana no Irak vaise pechar con dúas grandes incógnitas. ¿Onde está Sadam Husein? ¿Aparecerán as armas
de destrución masiva? Dúas eivas para a invasión máis politicamente correcta da historia.
Ás dúas e media da tarde do 9 de
abril, hora estelar dos telexornais
europeos e de comezo da vida laboral en Nova York, todas as televisións anunciaron, con xesto
triunfal, a chegada dos blindados
Abrams ao mesmo cerne de Bagdad. Ao tempo que os marines
circulaban en silencio polos arredores do Hotel Palestine, unhas
poucas ducias de iraquís, co peito ao aire e bandeiras brancas,
chega á Praza Al-Ferdaous, na
que se encontra unha enorme estatua de case oito metros de Sadam Husein, vestido de civil. Os
civís queren botar abaixo o monumento con marretas e cordas.
Un dos que intentan a fazaña é un
home musculoso, deses que se
dicía hai meses que andaban moi
procurados pola Garda Especial
Republicana. Ao seren incapaces
de botaren abaixo a estatua, dous
marines van axudar. Soben gracias a un guindastre ata o rostro
do aínda presidente iraquí e colócanlle unha bandeira estadounidense. Aos trinta segundos, logo
de que todos os fotógrafos inmortalizasen o momento, tíranlla
e colócanlle ao pescozo unha iraquí. Mais no momento no que un
blindado amarra o cable e puxa
para deitar a figura de bronce, os
soldados retíranlla.
En dez minutos, as tropas
agora ocupantes de Bagdad, fixeron unha metáfora perfecta da súa
invasión politicamente correcta.
Non queren un Irak baixo bandeira de barras e estrelas e moito menos botar no chan a enseña patriótica dos iraquís. O único que
importa é que o “evil (malvado)
Sadam” xa está estrado, polo menos a súa representación.
A actuación televisada ao
xeito de Hotel Glamour para todo Ocidente responde á guerra
de propaganda que a CIA inicia
agora co dominio da capital. Non
houbo unha multitude celebrando a caída do réxime, moitos barrios seguían resistindo ao peche
desta edición, como a Universidade ou o barrio diplomático onde seguen abertas as embaixadas
de Cuba e do Vaticano. Cabo dos
cincuenta e tantos manifestantes,
pasaban moitos coches que nin
sequera diminuían a velocidade
para ollaren o espectáculo.
Nestes días, o Pentágono está
particularmente interesado por
rescatar a imaxe prefixada na
preguerra de liberación. O soño
de atravesar a Avenida de Raschid entre cantigas de nenos e
flores esmiuzadas parece posíbel
outravolta. Non hai gorxa que
poida laiarse para sempre, máis

se está esfameada. Os EE UU sábeno, agora interesa que centos
de miles de mans aplaudan antes
de estendérense na procura de
alimento e menciñas.
Días de saco
A situación actual do Irak é caótica. A entrada dos estadounidenses en Bagdad e a dos británicos
en Basora coincidiu co abandono
de funcións da policía e do exército. Esta circunstancia, entre
unha poboación desnutrida e
adoecida polo embargo de doce
anos e máis os cruentos bombardeos, trouxo consigo dúas consecuencias extremadamente distintas. A meirande parte dos civís
pechouse nas súas casas, á espera de que as cousas se calmen.
Saben que nas cidades hai moitas armas curtas e un obvio ánimo de desquite de moitos que
sufriran persecución no anterior
réxime e de moitos iraquís que
quererían facer méritos diante
dos axentes infiltrados da CIA e
dos soldados xa alí chegados para poderen comezar unha nova
xeira nesta nova era colonizada.
No outro canto, unha minoría
aproveita a confusión para facer saco en instalacións públicas e pequenas tendas que aínda mantiñan produtos no seu interior. Con certeza, o
froito destes incidentes é menor, se
se ten en conta que a meirande parte dos comerciantes xa trasladaran
as súas mercadorías ao estranxeiro
–principalmente Xordania e Siria–
meses antes de se iniciar o ataque.
É por iso que foron as sedes de organismos internacionais as principais vítimas duns furtos tan ridículos como cadeiras de rodas, lámpadas de mesa ou inservíbeis monitores de ordenador.
Contodo, a Cruz Vermella
anunciou o seu desexo de saír de
Bagdad polo actual clima de inseguridade e a carencia absoluta de
material sanitario nos hospitais. O
mesmo solicitaron os brigadistas
pola paz que viaxaran desde o Estado español antes da guerra. Nun
comunicado á prensa, os seus
portavoces explicaron que a súa
supervivencia é complicada xa
que non se fían dos novos ocupantes da capital, polo que xa solicitaron do goberno español al-

Unha familia colle uns aparellos electrónicos dunha tenda de Basora.

gunha garantía para poderen volver a Europa sen sufriren ataques.
As autoridades militares das
divisións encargadas de ocupar

as cidades recoñeceron non teren
ordes para administrar os civís.
Segundo o xeneral de brigada
Vincent Brooks, será o vicepresi-

dente Richard Cheney o encargado de negociar co novo goberno interino o xeito de recuperar a
orde nas poboacións ocupadas.♦

Mosul: batalla ou paseo
É Mosul, capital do norte do Irak
o último reduto que obedece as
ordes de Sadam Husein. Ata o
momento, a cidade, fortemente
bombardeada, permanece allea
ao ataque terrestre ao estaren defendéndoa varios miles de soldados do avance kurdo. Segundo os
propios invasores, a cifra de soldados alí parapetados aumentou
nas últimas horas, logo de que se
advertise unha fuxida en masa de
militares desde o interior de Bagdad e de Basora. Pénsase que os
escapados desta última cidade foron mortos na entrada de Bagdad,

na que se supón que pereceron
polo menos 10.000 iraquís, entre
bombas de fragmentación, fogo
de artillería e os durísimos ataques a base de acoirazados que
racharon en minutos os círculos
de protección da capital.
É unha incógnita o futuro de
Mosul. A vantaxe do repregamento iraquí pode quedar esnaquizada
gracias aos bombardeos tácticos
angloestadounidenses. É máis,
quizais Mosul acabe entregándose e os poucos resistentes leais ata
o final procuren nas montañas da
fronteira co Irán o escenario dun-

ha desesperada resistencia a base
de loita de guerrillas.
Mais a toma de Mosul ten
outro grave problema aparellado. O colapso do sistema político iraquí podería deixar expedita a cidade antes de que os paracaidistas alcancen o seu centro. Quizais cando alí cheguen,
xa estarán sentados nos pazos
suntuosos os líderes kurdos. Esta situación poría en risco o futuro da rexión. Arestora, Masoud Barzani, do Partido Democrático Kurdo, xa fala abertamente de que o seu papel no

futuro Irak ten que ser de primeira liña e que non aceptará
ningún estatus que poña en dúbida a súa superioridade sobre
os “territorios historicamente
kurdos”, que inclúen Mosul e a
súa rexión, un enorme viveiro
de petróleo idóneo para fortalecer a súa autonomía e incluso
defenderse dun posíbel ataque
turco no futuro. Washington sabe que en último termo os kurdos terían que negociar a súa retirada pero nesa posíbel mesa
de xogo, os pershmergas terían
moitos trunfos de man.♦
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Bush promete 600 millóns de dólares públicos para as empresas reconstrutoras

Wolfowitz, o ‘noso’ novo home en Oriente Medio
Paul Wolfowitz é o segundo home do Departamento de Defensa, asesor da familia Bush en temas privados e públicos,
cabeza visíbel dos grupos de poder sionistas en Nova York e
estreito colaborador de Richard Perle e demais membros do
American New Century, un grupo ultradereitista que pretende impoñer no mundo pola forza un poder único depedente de
Washington. O novo administrador conta con 600 millóns de
dólares das arcas do Tesouro norteamericano para subvencionar as empresas que se acheguen a faceren negocio ao Irak.
Wolfowitz é o escollido pola Casa Branca para reconstruír o Irak
e “cambiar as cousas” no seu sistema político. A súa experiencia
nos EE UU valeralle para administrar o labor das empresas norteamericanas que participarán do
reparto da torta, poñer en funcionamento novamente a exportación de petróleo e decidir qué líderes de nacionalidade iraquí
son os máis idóneos para o novo
goberno títere.
Na teoría, o novo administrador do Irak “liberado” será o tenente xeneral retirado Jay Garner, que terá ao seu cargo un grupo de vintetantos ministros dos
que se descoñece a identidade
pero que xa teñen cadanseu despacho no Pentágono. Este goberno manterase no poder interinamente, quizais durante seis ou
nove meses a partir de que os
mandos militares que supervisa
o xeneral en xefe Thomas
Franks. Mais nas áreas de Seguridade e Defensa, o mando norteamericano poderase estender durante anos. O sábado 12 de abril,
o vicepresidente Cheney terá unha primeira xuntanza en territorio iraquí para planificar os prazos da reconstrución.

Os estadounidenses inspiráronse na estrutura do Imperio
Otomano para organizar o novo
Irak. O país vaise dividir en tres
provincias, con capital en Mosul
(norte), Bagdad (centro) e Basora (sur), con estatuto político
único –aínda está por aclarar o
futuro dos kurdos– e gobernos
civís simplemente administrativos. Xa se sabe arestora que a
actual embaixadora estadounidense no Iemen, Barbara Bodine, será a encargada de tomar o
mando en Bagdad. Bodine está
considerada unha republicana de
pro e recoñece un “odio doce”
polo xeito no que o Mundo árabe
está organizado.
O papel dos exiliados
Ao tempo que caía a estatua de
Sadam en Bagdad, uns cantos
exiliados iraquís tomaban sen
oposición a ambaixada do seu
país en Londres para celebrar a
queda do réxime. Incluso os aliados saben que son ben poucos os
grupos de exiliados que colaboran con eles e recoñecen baixo o
tapete que están a ter dificultades
para crear unha nova estrutura de
partidos no país. Igual que suce-

No centro da imaxe, Paul Wolfwitz, encargado polo Pentágono para asesorar a reconstrución do Irak.

deu en Afganistán, onde o escollido Kerzai pouco tiña a ver coa
res publica e valeu de servidor á
industria petroleira, o Pentágono
valora lanzar á carreira pola presidencia a algún home de negocios pouco coñecido polo público pero suficientemente illado
para depender plenamente da cadea de ouro coa Casa Branca.

O escollido ben podería ser
Ahmad Chalabi, líder do Congreso Nacional Iraquí, que xa tripa coas súas botas de coiro no
deserto ao norte de Um Qasr.
Chalabi é un banqueiro e aristócrata que viviu tempos de esplendor durante o mandato da
monarquía de Faisal II (19381958). Retorna ao seu país des-

pois de vagar durante máis de
corenta anos por varios países e
gañar acusacións de fraude en
Xordania, onde non lle está permitida a entrada. O seu partido a
penas ten influencia no exilio e
menos aínda no interior, onde a
pouca oposición que deixou con
vida Sadam Husein nada ten a
ver con este grupo político.♦

Fluor Corporation
colaborou co apartheid

Rumsfeld pretende culpar a 50.000
iraquís de crimes de guerra

A Fluor Corporation, a empresa norteamericana encargada de reconstruír infraestruturas na posguerra iraquí,
ten pendente un proceso
multimillonario en Suráfrica por reclamacións de traballadores negros explotados por esta firma nos tempos do apartheid.
Os avogados defensores
de milleiros de vítimas do
réxime racista trasladáronse
esta pasada semana aos EE
UU para tentar incluír no
proceso os gardas de seguranza da Fluor, acusados de
utilizar métodos do Ku Klux
Klan para atacar os traballadores desarmados que protestaban polas súas precarias condicións de traballo.
A compañía beneficiarase das subvencións multimillonarias do gabinete Bush,
algo que para o avogado
John Ngcebetsha supón unha loucura. “Fluor ten unha
longa historia de ataques
contra os dereitos humanos
en África. Non se preocupa

Os máis de 7.000 prisioneiros de
guerra que os exércitos aliados
non son suficientes para a administración estadounidense. O secretario de Defensa dos EE UU,
Donald Rumsfeld, negocia cos
seus colegas de gabinete definir
todos os detidos como criminais
de guerra, por “teren atacado as
tropas da coalición e os seus propios compatriotas”, explicou o
coronel John Della Jacono, responsábel do principal campo de
concentración, perto de Um Qasr.
Della Jacono explicou que as
previsións de captura son de
50.000 prisioneiros, polo que o
maior interese na fase final da
guerra é rastrexar e pechar a maior
parte dos resistentes das cidades
aínda controladas polos iraquís.
“Temos capacidade neste campo
para unha cifra moi superior á actual. O problema é que os soldados non se están a render. Prefiren
abandonar os seus vehículos, tiraren o uniforme e perdérense entre
a poboación civil”, dixo o militar.
Nun primeiro momento, os
EE UU aceptaran a proposta dos
británicos de iniciar xuízos entre

para nada das sociedades
nas que opera e a súa intervención no Irak podería ser
unha desfeita”, explicou.
Garner baixo sospeita
Fluor denegou os cargos pero tamén se soubo hai pouco
que Jay Garner podería ser
procesado polas súas actividades cando era presidente
da empresa de armamento
SY Technology (hoxe SY
Coleman).
Avogados da empresa rival Dese acusan a Garner de
ter presionado militares ao
seu cargo no Comando de
Defensa Espacial e dos Mísiles para que asinasen contratos coa súa compañía á
hora de modernizar o seu
plano dun sistema de defensa de mísiles. A Dese considera que Garner cobrou un
importante diñeiro por garantir este contrato que finalmente foi suspendido ao
se comprobaren irregulari♦
dades.♦

O secretario de Defensa dos EE UU, Donald Rumsfeld.

os prisioneiros de maior rango
para lograr averiguar cantos dos
detidos pertencían á elite do
exército ou formaban parte do
partido Baaz. Mais Rumsfeld,
que xa ten experiencia en darlles
un “novidoso” tratamento aos
prisioneiros, logo de recluír os
afgáns en Guantánamo, prefire
agora utilizar con estes militares
un plano semellante.

Desde as Nacións Unidas e
organizacións tales como Amnistía Internacional ou a Cruz
Vermella xa se alertou desta posibilidade e esíxese da comunidade internacional que esixa a liberación deste continxente ao
acabar a guerra ou que se inicie
un macroproceso internacional
baixo as regras de respecto polos
dereitos humanos.♦
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Reporteiros sen Fronteiras considera
o asasinato de xornalistas un crime de guerra
O presidente da organización
Reporteiros sen Fronteiras, Robert Menard, considera que o
ataque contra as sedes das televisións Al-Jazira e Abu Dhabi
TV e mais contra o Hotel Palestine –base dos enviados especiais ocidentais– en Bagdad foi
premeditado e responde a un intento de desautorizar o labor
xornalístico nesta guerra. Menard cualificou o asasinato de
tres xornalistas, entre eles o cámara galego Xosé Couso Permui, de crime de guerra.
Para Reporteiros sen Fronteiras, a explicación do xeneral
de brigada Brooks dun ataque
previo, quedou desmontada
gracias á gravación feita polo
equipo da canle francesa de televisión France 3. Nesa fita
compróbase que o tanque estadounidense que lanzou o proxectil a catro km de distancia
estivo varios minutos manobrando para axustar o canón.
Testemuñas incómodas
Xosé Couso morreu porque o
goberno norteamericano cansou
das imaxes de nenos despedazados, de informacións que negaban os avances aliados e dun
xeito de facer xornalismo que
prefería o asfalto bombardeado
de Bagdad ao soniquete dos camións das divisións de infantería. O galego foi un cadáver de
aviso para todos os seus colegas, igual que outro cámara
ucraíno e o responsábel de AlJazira na capital iraquí.
No caso da canle de Qatar, é
curioso que sexa obxectivo militar guerra tras guerra. Durante
os bombardeos de Afganistán, a
súa oficina foi reducida a cascallos, polo que os seus directivos
lle entregaron ao comando central das operacións, situado precisamente na capital qatarí, as
coordenadas exactas da súa sede en Bagdad, como chamado
de atención para que non se repetise un ataque. De nada serviu. O goberno de George Bush
non fixo ningún comentario ao
respecto.
A outra perda máis sentida
foi a de Julio Anguita Parrado,
xornalista cordobés de El Mundo, vítima dun ataque iraquí,
chegara ao Irak xunto cun batallón de infantería. O máis curioso deste triste suceso foi o
pedimento expreso pola súa
parte de que o director do xornal para o que traballaba, Pedro
J. Ramírez, non asistise ao seu
enterro.
En protesta por estas mortes,
todos os medios acreditados nas
Cortes fixéronlle un plante a José María Aznar, ao que acusan de
ser indirecto responsábel da
agresión sufrida polos seus compañeiros, especialmente no caso
de Couso. O PSOE xa anunciou
que pedirá explicacións do goberno neste asunto.♦

Momento do traslado do cámara Xosé Couso ao hospital horas antes da súa morte. O primeiro en asistilo foi o seu compañeiro en Tele 5, Jon Sistiaga. Abaixo, soldados estadounidenses contemplan civís iraquís correndo tras saquearen unha tenda.

O Parlamento garda
unanimemente dous minutos de silencio
Quince días despois de que o
grupo do PP no Parlamento do
Hórreo se negase a subscribir
dous minutos de silencio en recordo das vítimas da invasión
do Irak, o seu portavoz Xaime
Pita aceptou admitir este acto de
homenaxe, seguramente obrigado pola proximidade das mortes
dos xornalistas Xosé Couso e
Julio A. Parrado.
Este acto de solidariedade,
expresamente feito a prol das
“vítimas inocentes” supón a
confirmación de que dentro do
PP xa non se ve con tan malos
ollos unha postura de repulsa
contra a guerra, mais só no capítulo de “desastres colaterais”.
Mocións semellantes e incluso
moito máis duras cos invasores
que apoia o goberno español saíron aprobadas en cidades tan
importantes como Córdoba,
concello no que era tenente de
alcalde a nai de Parrado, Antonia Parrado.
Demisión no Congreso
Luis Acín, deputado do PP pola
provincia de Huesca, anunciou
que se retira do seu escano e
abandona o partido polas súas

diferencias coa dirección desta
formación no tema da guerra do
Irak. Para Acín, a decisión só ten
unha dimensión humana e cívica e dixo ter esperado a que a
guerra estivese a piques de fina-

lizar para non interferir coa súa
renuncia na liña adoptada por
José María Aznar. “Non quero
ter ningún protagonismo neste
asunto”, declarou para a Axencia EFE o pasado 8 de abril.

Acín levaba dous anos militando no PP, onde chegou procedente do PAR. O agora xa ex
deputado foi alcalde de Huesca
e conselleiro no goberno autonómico aragonés.♦
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Nas imaxes que retransmite ‘en directo’ a web da TVG non se puido ver a protesta

Ducias de miles persoas maniféstanse
en Santiago contra a guerra ao pobo iraquí
P.B.
O berro de “non a guerra” volveuse escoitar forte o domingo 6
de abril en Santiago na manifestación nacional convocada pola
Coordenadora Galega pola Paz.
Ducias de miles de persoas escolleron as rúas da capital para
apoiar o lema de “non a guerra ao pobo iraqui” e censurar ao Goberno de Aznar polo
seu apoio explícito á invasión.
Unha invasión que a xuízo da Coordenadora estase a convertir
nunha “auténtica carnicería”.
Nas primeiras filas da manifestación situáronse membros da oposición e dos sindicatos e representantes das organizacións que participaban na convocatoria. Os
asistentes, 20.000 segundo a policía e 70.000 segundo os organizadores, percorreron as rúas de Santiago durante máis de dúas horas.
Cando a cabeceira da manifestación chegou ao Obradoiro pasaran só uns minutos desde que a
cola saira da Alameda. O que non
se puido foi ver a imaxe da manifestación ateigando o Obradoiro a
través da web da TVG que teoricamente retransmite en directo
todo o que acontece na praza e
que emitiu imaxes gravadas noutro momento menos soleado.
Un novo xesto co que se volve
a demostrar, dixo Manolo Dios,
que “Galiza está en pé de paz. Estamos conmovidos e espantados
con esta matanza”, unha “agresión
brutal –engadiu– á marxe da legalidade internacional. Non estamos
con Bush, Aznar ou Sadam estamos coa vida, coa palabra e a razón e aborrecemos a todos os que
utilizan a forza e a violencia para
acadar os seus intereses”. Entre as
pancartas repetíanse as críticas ao
Goberno de Aznar, un goberno co
que “non nos sentimos identificados”, indicaba este portavoz. “Por
iso decimos unha vez máis non no
noso nome, non máis sangue por
petróleo”. A cidadanía, dixo, está
“farta de enganos e de mentiras,
de danos colaterais”. E advertiu
“seguiremos en pé de paz ata parar
esta matanza esixindo responsabilidades por este crime contra a humanidade” e para defender “unha
orde internacional baseada na paz,
na xustiza e no dereito” aínda “que
nos oculten, ignoren ou traten de
invisibilizarnos”.
No acto participou a escritora
Marilar Alexandre, o artista Antón Reixa e a actriz Mabel Rivera. Estes dous últimos leron o
manifesto da Coordenadora no
que se subliña que a “barbarie”
estaba prevista desde hai máis
dun ano pola Administración
Bush e no que se insiste en que o
ataque sobre o pobo iraquí, despois de ser castigado durante 11
anos, e “moralmente inadmisíbel, vulnera a legalidade interna-

Na Praza do Obradoiro non chegaron a entrar todos os manifestantes.

cional e vai en contra da opinión
da maioría da sociedade”. A Coordenadora denuncia que se están a facer bombardeos “implacables” para aterrorizar a poboación e destrozar infraestruturas

co uso de armamento prohibido
pola Convención de Xenebra.
“Esta é unha guerra ilegal, inxusta, inmoral, simple carroña neoliberal”, explicaba Antón Reixa.
“A sociedade galega e española

Reportaxe Gráfica: A. PANARO

está en contra da guerra e non
comparte a postura de Aznar”,
engadiuse para logo pedir a súa
“rectificacións ou demisión”.
Previamente a actriz Mabel
Rivera denunciou que o 50% da

riqueza mundial está en mans dos
estadounidense malia representar
o 6% da poboación mundial. Mabel Rivera lembrou que Irak é o
segundo país con maiores reservas de petróleo e que só co 10%
do billón de euros que os gobernos destinan a armamento poderían cubrirse, segundo datos das
Nacións Unidas, as necesidades
básicas do Terceiro Mundo. A actriz lembrou que non se puido demostrar vinculación algunha de
Irak cos atentados do 11 de setembro, que na guerra do Golfo
morreron 35.000 civis, que se
deitaron 40 toneladas de uranio
empobrecido e que entre 1991 e
1994 a porcentaxe de cancro aumentou nun 700%. Israel incumpriu ata o ano 1992 sesenta e cinco resolucións da ONU, os Estados Unidos teñen 10.000 cabezas
nucleares e foron os únicos que
utilizaron armamento nuclear na
historia, ademais de vetar 30 resolucións das Nacións Unidas,
explicou tamén antes de convidar
aos asistentes a que o 25 de maio
volvan decir nas urnas “non a
guerra nunca máis”. Un grupo de
manifestantes de ADEGA acudiu
á convocatoria en bicicleta e con
camisolas nas que se podía ler
“non máis guerra por petróleo,
embiciate”.♦

Felipe González
MARIVÍ VILLAVERDE

Lembranza do galeguista Lois Tobío por quen
compartiu a súa amistade e as angueiras da República, o exilio e a restauración democrática.
Habería que
pedirlles por favor
aos comentaristas
deportivos que deixasen de usar por
unha temporada
expresións como “o
asesino da área”,
“o executor”, etc.

Tampouco parece
moi apropiada
agora, aquela letra
de Sergio Dalma:
“Só para ti, directo
ao corazón, mándoche este mísil,
feito canción”.

O máis gracioso
de toda a guerra
foi o comandante
americano que despois de cargarse
sete civis, tres deles
nenos, nun posto
de control dixo: “A
partir de agora, os
letreiros que mandan deterse imos
poñelos tamén en
árabe”.

A conto do atropelo de varias estudantes pacifistas
por un condutor en
Vigo. Unha muller
comenta: “A culpa
é dos pais, unha
rapaza de catorce
anos non pinta
nada nunha manifestación. A política non é para os

ANA PILLADO
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Carta a Tobío

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

eu ben querido Tobio: Cando o día
trece ben de mañanciña chamoume
Constanza para comunicarme o teu
pasamento, quedei abraiada, sin fala. Estabas
ben, sempre disposto a acollernos na túa casa, a
escoitarnos, a preocuparte por Galiza, estabas
pasando un fin de inverno sin problemas. Era
gozoso saber que te mantiñas en tan bó estado.
Mais probabelmente a vida quixo aforrarte estas angustias que estamos sentindo todos os que
a “guerra non nos deixa indiferentes”.
Xa son moitos os anos que dura a nosa
amistade. A miña por vós comenzou no exilio,
no Río da Plata, vós dunha beira e nós da outra. Pero eu sabía de ti a través de Ramón. El
tivo a sorte de terte primeiro de profesor en
Santiago e logo como compañeiro no Seminario de Estudos Galegos e como amigo sempre.
Ti tan galego, tan loitador por Galiza sentiches a necesidade de achegarte a outras culturas, vivilas e asumir o bó que ofrecían. Por iso
te namoraches daquel Berlín, un dos centros de
máxima tensión espiritual naquela época dos
anos vinte e tantos, “un fervedoiro de saber e
de arte”. Ti, que nin tan siquera coñecías Madrid, aquel Berlín cheo de luces, cafés, cervexerías, restaurants, cine e outros lugares de esparexemento, deslumbroute. Tamén foi para ti
sorpresa a liberdade de vida, das relacións da
mocedade, sin os tabúes propios da nosa cultura naqueles tempos. E ti soubeches ser feliz en
Berlín e ao mesmo tempo sentirte máis europeo, pero tamén máis galego.
Volviches a Santiago e xa pronto comezaches a exercer a docencia. Chegou a proclamación da República e con ela as posibilidades de conseguir un Estatuto, e ti comezaches a traballar con fe no Anteproxecto.
Xa en Madrid, eo gallo de facer o doutoramento, tiveches a ocasión de profundizar a
túa relación con Castelao, Vilar Ponte e Otero Pedrayo. Mais era Castelao co que máis
sintonizabas pola súa sensibilidade. “Era un
alma a arder por todo e por todos”.
■ O DRAMA DA GUERRA E O EXILIO. Cando voltaches a Santiago tiveches noticia das
oposicións que se convocaban á Carreira Diplomática e despois de analizar o cuestionario
decatácheste de que a túa base de estudos permitíache facelas con bastantes posibilidades,
así que aquí volviches e lograches sacalas con
bó número o que te permitiu elexir Sofía, en
Bulgaria. Foi aquela unha etapa moi fructífera
para tí, que che permitiu completar a túa formación humana, enchendo o teu fardel de coñecimentos, de culturas alleas, das relacións
humanas, e de apreciar máis a fondo a natureza, sabendo vivíla intensamente. Tiveches ocasión de voltar a Alemaña e puideches percebir
xa os estragos que os nazis estaban a facer.

Cartas

Calotes telefónicos
Veño de ler a súa noticia sobre
Telefónica e a baixa de teléfonos. Certamente xa vai tempo
que se tentas dar de baixa o
aluguer do obsoleto teléfono
de Telefónica non manda a
ningúen a recollelo e como
tampouco teñen oficinas físicas nas cidades non é posíbel
levalo ti mesmo. E iso que dicían que cando pechaban as
oficinas o servicio por teléfono sería o mesmo. Agora tes
que ser ti quen pague os gastos
de envío. De envío dun teléfono que non é teu. Por certo, iso
de chamar para que veña o técnico e cando aparece dicir que
o aparello funciona ben, non
podo asegurar que perxudique
a Telefónica. Os técnicos son
de empresas subcontratadas e
cobran polo traballo feito.
Certo que poderían, e se poden
fano, facturar a Telefónica o
desprazamento. Certamente se
un o fai dúas veces seguidas

chega ás orellas de Telefónica.
Vai unhas semanas nun distes shows benéficos ofrecían a
posibilidade de mandar mensaxes de texto 0,87 euros para uns
nenos. Inxenuo de min enviei a
mensaxe. No mancontro, ao
momento, recibín unha mensaxe de resposta. Trabucárame de
número. O número ao que mandaba a mensaxe non existía.
Volveu aparecer no televisor o
número correcto, mandei a
mensaxe correctamente e así
mo confirmaron. Pero a dúbida
tíñaa ¿Cobraríame Amena pola
mensaxe errada? Efectivamente. Cando chegou a factura alí
estaban os 0.87 euros cobrados.
Chamo a Amena, que iso non é
cousa de eles. É unha empresa
allea o que factura os mensaxes. Amena leva boa parte da
tallada pero en nada se responsabiliza. Debo mandar un fax a
determinado número para reclamar a devolución dos cartos.
Obviamente o custe do fax é
maior que os 0.87 euros. O que

si saquei en claro é que se por
erro me facturasen 100 euros
teríaos que pagar. Non haberia
xeito de evitalo.
Como nesta selva consumista na que vivimos só os depredadores sobreviven optei
pola política do bufo. Se non
me ven, non existo. Así que
cambiei de contrato a tarxeta,
así polo menos se me tentan estafar só poderán quitarme o saldo da tarxeta e non da conta da
caixa.♦
LUÍS S. SEOANE
(NARÓN-A CORUÑA)

Política
de seguridade
Se a actual política do Estado
español é a que se pode definir
como política da seguridade,
levada polo PP, mais apoiada
directamente polo PSOE, o novo desta política é que adopta a
forma xeral de persecución legal e burocrática. Sarkozy é en

Francia o seu maníaco organizador. É o que hai tempo en
Euskal Herría chaman o Gal legal. A aceptación xeral que se
lle dá a esta política vén do consenso e a submisión de todos os
partidos parlamentares, como
partes que son do Estado, á política ameazante deste. En Galicia este feito ten distintas repercusións. Unha, o desentendimento do partido maioritario
nacionalista dela, alén de xestos
parlamentares completamente
inefectivos e inertes, permitindo que se teñan extendido formas de conciencia que acepten
a política represiva española
contra a esquerda abertzale como algo aceptábel. Non hai
moito un legado do BNG en
Madrid afirmaba que a actuación de Garzón parecíalle ben
porque se facía segundo as leis.
A súa ignorancia levouno a
confundir lei con xustiza. (De
paso, no xornalismo temos case
un novo xénero cunha retórica
recoñecíbel: comeza cun exor-

Nº 1.077 ● Do 10 ao 16 de abril de 2003 ● Ano XXVI

Mais chegou o desgraciado 36 e tiveches
que facerte cargo por completo da Legación
xa que o teu xefe, Miranda, optou por Franco. No 37 fuches reclamado polo Ministerio
e trasladácheste a Valencia onde o Goberno
tiña a súa sede provisional. Ali traballaches
un tempo pero máis tarde tiveches que percorrer todos os Consulados do Sur de Francia e mesmo os do Norte de África co gallo
de inspeccionalos. A comenzos do 38 saiches de novo en Misión oficial por todos os
paises mediterráneos, chegando ata Rusia e
pasando de novo pola túa querida Bulgaria.
Xa de regreso a onde xa se trasladara o Gobemo. Alí foi a Residencia Universitaria o teu
novo fogar e foi alí precisamente onde coñeciches a María del Carmen, belida, fermosa muller, intelixente, simpática, garimosa, cordial.
Non tardástedes moito en namorarvos. Eran
tempos de decisións rápidas xa que a guerra
empeoraba e pronto foi preciso pensar en partir, en exiliarse. Así que casáchedes e puxéchedesvos en camiño. O teu pasaporte diplomático facilitouvos os primeiros momentos, librándovos do campo de concentración, iniciando o
exilio en condicións máis favorábeis.
Comezáchedes unha tourneé por América
na búsqueda do sitio máis axeitado para refacer
ou case comenzar a vosa vida. En primeiro foi
Cuba, onde estivestedes casi un ano, pero non
había. Condicións nin económicas nin políticas. Foi México o segundo intento, máis o certo era que os vasos anceios estaban postos en
América do Sul, é dicir Uruguai ou Arxentina.
Calquera dos dous países tiña un alto nivel cultural e ademáis a colonia galega e as institucións creadas polos galegos eran un atractivo á
hora de tomar decisións. Foi para vós máis fácil conseguir o permiso de entrada en Uruguai
xa que Maria del Cannen fora alí nada. E para
Montevideo saíchedes vía EE UU. O Uruguai
e mesmo a Arxentina tiñan vivido a nosa guerra con fervor ao lado da República e seguían
mantendo a súa querencia por ela.
Dende a túa chegada mantiveches unha relación constante con Bos Aires. Foi unha colaboración asidua a túa, como asesor, conselleiro
e patrocinador das actividades patrióticas que
se desenvolvían nun ou outro país. A túa relación con Castelao desde que el chegou a Bos
Aires foi constante e deu os seus bos froitos.
No ano 56 organízase en Bos Aires o Primeiro Congreso Galego da Emigración. A
comisión organizadora encargouche o Temario e o Regulamento da mesma. Foi daquela
cando vos coñecín. Ramón tíñame falado
múltiples veces de ti coas maiores gabanzas,
aínda en Barcelona tivera ocasión de estar
contigo e renovar aquela vella amistade iniciada en Santiago cando el era un mozo cheo
de entusiasmos e de amor á Terra.

Neses dias de Xullo que precedían ao Día de aquela amistade iniciada por Ramón na súa moGaliza chegástedes a Bos Aires, ti, María del cedade continuou estreitándose através d tempo.
Carmen, e os dous fillos, Miguel e
Ti fixeches a presentación do
Constanza. Miguel cos seus doce
derradeiro libro de Ramón, “Era
i sempre tempo de apandar”, na galería
anos xa apuntaba ser un rapaz intelixente e inquedo. Constanza era
Sargadelos. El xa tiña finado. Foi
elegante,
unha rapaciña deliciosa, semellaba
un acto cheo de fervor, de lemunha figuriña de porcelana. E que con esa estampa branza garimosa. En todos estes
dicir de María del Carmen, ela tiña
anos continuamos esta amistade
todo o que unha muller pode ter de
señorial que que tiña o seu reflexo nesas visitas
encanto, de comunicación de exque con certa periodicidade facía
mantiveches á túa casa, acompañada ás veces
presión amistosa. De inmediato
sentíase un atraido por ela.
dalgún amigo, e ti sempre elegansempre,
Chegástedes á nosa casa de
te, con esa estampa señorial que
Castelar, a poucos kilómetros de recibíasnos con mantiveches sempre, recibíasnos
Bos Aires e foi como se toda a vicon agarimo e coa túa distinción.
agarimo e
da, a nosa común historia de exiliaNon quixen verte morto. Predos, se fundise nun só sentimento.
ferín gardar esa imaxe belida, sedistinción”
Ao comenzar o Congreso
rea, que pode dar a vida a quen,
xurdiu un importante contratemcoma ti, chega cunha bagaxe de
po. AGUEA (Asociación Galega de Universi- laboura ben feita, de sentimentos fermosos,
tarios Escritores e Artistas) non ía participar de razóns cumpridas, como os bós e xenerocoma tal institución por ter sido deixada de sos. Para min seguirás ahí, en Bonetero, arrolado. E fuches tí, naquel xantar-invitación de deado do amor de Constanza e dos amigos a
AGUEA aos delegados chegados de moitas quen tanto afecto procuramos darche.
partes de América, o que lograches resolver a
Houbera querido lerche ese poema que
enoxosa cuestión.
Constanza me pediu, pero temín que a emoE continuaches prestando un servicio ac- ción me traicionara. Os sentimentos son difítivo á causa de Galiza, coa pluma, coa verba ciles de domeñar.♦
e co consello sempre axeitado.
Ti tomaches ao teu cargo a publicación da
MARIVÍ VILLAVERDE é autora do libro Tres tempos e
“Historia de Galiza” que dirixía Otero Pedrayo;
a esperanza, de Edicións A Nosa Terra.
e fixéchelo con todo o entusiasmo e o amor que
Filla do alcalde republicano de Vilagarcía,
te caracterizou sempre. Tres ou catro anos desElpidio Villaverde, estivo casada con
pois do voso regres a este pais chegamos nós e
Ramón de Valenzuela.

‘T

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

dio en forma de confesión (lealtade aos principios do réxime
parlamentar e ideolóxicos burgueses dos dereitos humanos)
que se completa cun dicterio
contra o eixo do mal en Euskal
Herría. Ditas as palabras de
submisión, escóllese a vontade:
elexía, sátira...). Outra, a aceptación de termos ideolóxicos
feitos desde o Estado sen previa
crítica: terrorismo (xa é un ponto vello), mais tamén até agora,
batasunización. Termo que define á política non parlamentar
como práctica de xente sen lexitimidade (“os batasunos”),
non son cabaleiros da política,
‘carecen de formas’ (parlamentares). Exemplo patético, o de
Uxía Senlle, defendéndose desa
acusación guindada por Fraga
Iribarne contra Nunca Máis.
Por último, a completa falta de
solidariedade coa esquerda
abertzale é a proba do presente
desastre da política como pensamento nos sectores maioritarios do nacionalismo galego.

Para xustificalo indirectamente,
xa no pasado, argallouse fugazmente unha teoría ontolóxica
do galego como ser pacífico.
Acubillados, e atemorizados,
no respeito ao modelo parlamentar non pensan que a política da seguridade está a reconstruír rapidamente formas fascistas de conciencia para as que a
resposta non é só defender a legalidade vixente. Curiosamente, son solidarios co PNV, partido dos empresarios bascos, e co
seu goberno que, ademais de
empregar a tortura, móvese nun
constante xogo de dependencia,
rivalidade e cutrería co goberno
do Estado. Só os movimentos
masivos últimos permiten esperar que algo diferente xurda.♦
L. MARTUL
(SANTIAGO)

O pobo americano
merece ser liberado
da tiranía

Ultimátum do surrealismo internacional
Telegrama a George W.
Bush, presidente dos Estados
Unidos de América
Moi Señor noso,
Considerando que:
1) O seu poder é ilegal e tiránico, xa que non foi elixido democraticamente pola maioría do
pobo americano.
2) Vostede posúe armas de
destrución masiva (nucleares,
químicas e biolóxicas) que rexeita destruír.
3) Vostede non acepta desarmarse nin ser controlado por inspectores das Nacións Unidas.
4) Vostede bombardea e invade outros países en nome da
“guerra preventiva” e que é unha ameaza para os pobos do
mundo inteiro.
Nós, surrealistas de diferentes países, reunidos solemnemente en asemblea xeral, dámoslle coarenta e oito horas para deixar o poder e abandonar

os Estados Unidos.
Está rodeado polas nosas
forzas e non ten ningunha oportunidade.
Réndase e nos garantímoslle
a vida e un asilo político en Afganistán.♦
O SURREALISMO INTERNACIONAL
MICHEL LÖWY, DIRECTOR DE
INVESTIGACIÓN DO CENTRE
NATIONAL DE RECHERCHES
SCIENTIFIQUES (CNRS) E
MEMBRO DO GRUPO DE PARÍS DO
MOVEMENTO SURREALISTA.

nenos”. E outra
contéstalle: “E logo
ti porque mandas
os teus fillos pequenos á catequese?”.

Unha das frases
que soltou Fraga,
para o libro cómico da historia, foi a
de que “os estudantes van ás
manifestacións porque os profesores
amenázanos cun
suspenso en xuño
se non acoden”.
Hai algo nela que
lembra aqueles versos de Agustín
García Calvo:
“Había una vez un
lobito bueno, al
que maltrataban
todos los corderos”...

Os Estados
Unidos impóñense,
co seu exército,
coas súas hamburguesas, coa súa
fábrica de soños
chamada
Hollywood, pero
endexamais, endexamais, o noso
pobo aprenderá as
reglas do xogo do
béisbol.

Fraga insinúa que
pode ser o candidato. Pero, tranquilos. Xa o disuadiron de que non era
o apropiado para
suceder a Aznar.
Terá que conformarse de novo coa
Xunta.
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O fin
do fraguismo
Xoán Carlos Carreira, director da Escola Politécnica
de Lugo e ex-concelleiro do
BNG, opina en El Progreso
(7 de abril) sobre a situación política. “Penso que
Galiza está a vivir o fin
dunha etapa, o remate do
fraguismo”, sinala. “Ábrase
unha nova etapa, na que as
formacións políticas deben
correxir os seus desaxustes
coa realidade social. No caso do BNG, coido que se
atopa no medio dunha contradición, o que non ten que
entenderse como algo negativo, pois dependendo de
como se resolva, pode supoñer un avance”.♦

Ferrol

As outras baixas
da guerra
MARTINA F. BAÑOBRE
Xoán Carlos Carreira.

O BNG,
antesala
do crime,
segundo un
comentarista
de El Correo
O comentarista Carlos
Luís Rodríguez lembra en
El Correo Gallego (9 de
abril) a “aquela partida
guerrilheira que atentou
contra a parella de gardas
en Irixoa”, hai catorce
anos. Cría, sinala, “representar a esencia do país e
por iso se cría con dereito a
recorrer ás armas, á morte”.
“Desgraciadamente -engade a continuación- eses frívolos xogos malabares seguen a existir. Volvemos
escoitar lingoaxes que semellaban arquivadas hai
tempo. Malo se quen os utiliza faino convencido por
que iso indicaría que esvara
cara posicións totalitarias.
Malo tamén se o di para
mellorar a súa precaria situación dentro do BNG; estaría demostrando que é capaz de pagar unha peaxe
que non pode permitirse un
demócrata”.♦

inou Terenci Moix e deixou encargado que non asistise ó
seu enterro ningún político do PP ou de CIU. Agradécese a
valentía nun país dado á necrofilia, que convoca ó pé dos
cadaleitos a persoas verdadeiramente sentidas, pero tamén
desata enchentas de lágrimas de crocodilo. Aquí, entre nós,
estamos afeitos ós sepelios unánimes, en olor de multitudes,
arredor de figuras das artes e das letras, preteridas en vida por
persoeiros que, sen embargo, unha vez informados do óbito,
corren pra chegar á casa mortuoria antes que a carroza fúnebre.
Moitos insignes compatriotas que están debaixo dun dente da
oficialidade e traballan na película Qué facer na Galiza cando
estás morto, cando a vas virando á marxe dos poderes políticos
e mediáticos, quizais congreguen á beira do túmulo cámaras e
micrófonos e gandulos dispostos a entoar unha hipócrita
laudatio póstuma. Non teño excesivo interese na posteridade,
pero xa me ocupei de facer un número crecido de inimigos pra
evitar que se agolpen falsos pranteiros onda a miña cova.
Se a sorte é boa (¡Oh, Paraíso, ven de vagar!), aínda espantarei,
antes do fin, a tantiña requitropa de importunos abutres.
Así e todo, carezo da seguranza do Terenci á hora de elixir
compaña, tanto pra esta vida como pró cemiterio. Rodríguez
Ibarra declarou un día que escoita a SER, le El País e ve
Canal+. Un practicante acérrimo da endogamia. Imaxino que,
cando lle chegue o momento de internarse na última lameira, a
parte do galo do campanario, politicamente neutro,
acompañarase dun cortexo reservado ás xentes do pau.
Eu dispoño que non asista ó meu funeral, baixo ningún
concepto, o enterrador.♦

Boas e malas
noticias
para a prensa
O Estudio Xeral de Medios
que ofrece a cifra de vendas da prensa é motivo de
alegría para todos. Podemos velo a través dos titulares do nove de abril: “El
Correo Gallego é o diario
rexional que máis medra
en Galicia”, “La Voz de
Galicia é o xornal que
máis medra entre os seis

Xosé Couso.

Julio Anguita Parrado.

grandes periódicos de España”, “El País lidera a
prensa de información xeral”, “O EGM outorga ao
diario El Mundo o seu mellor resultado desde 1996”
e así seguido.
Pero tamén hai mágoas,
neste caso relacionadas coa
guerra. El Mundo tivo a
desgracia de volver ser
protagonista, coa morte de
Julio Anguita Parrado.
Na guerra de Afganistán xa
lle matarán a outro redactor, Julio Fuentes. O loito
chegou tamén a Tele 5 polo
asesinato do cámara galego
Xosé Couso Permui.♦

Cenalmor dimitiu como concelleiro
do PP e axiña foi substituido. A súa
posición foi compartida nas rúas.
A voráxine informativa sobre o
conflito bélico que estamos a vivir nos últimos días ten máis focos que os evidentes, aínda que
non tan relevantes.
Hai un par de semanas, durante o transcurso dun pleno ordinario, o concelleiro popular
Román Cenalmor sorprendeu a
propios e alleos ao anunciar a
súa demisión como tal.
A penas comezaran a se debullar os puntos previstos na orde do día cando Cenalmor pedía a palabra ao alcalde, Xaime
Bello. Ninguén sabía o tema
que tiña pensado tratar, todos os
presentes agardaban. O agora
ex concelleiro do PP comezou a
súa intervención dicindo que tivo que aturar moitas cousas no
Concello, entre elas un expediente aberto e unha inhabilitación por parte do seu propio
partido neste mesmo mandato.
Segundo apuntou, agora que
volvía ser un máis entre as filas
populares, había unha cousa
que xa non podía aturar: “a guerra no Iraq”.
Tras deixar semellante afirmación buligando polos recunchos do salón de plenos Cenalmor espetou “e é por este motivo
polo que presento a miña demisión”. Púxose en marcha un
aplauso que homenaxeaba a deci-

sión do político. Román Cenalmor escoitou as palabras de agradecemento do rexedor municipal
–que evidentemente non tiña preparado un discurso oficial– e
marchou por onde chegara.
Implicitamente a guerra deixouse oír de novo ao longo da
sesión. Aproximadamente unha
hora despois de que Cenalmor
dixera adeus comezouse a escoitar un rebumbio indescriptíbel
que resultou corresponderse cunha cazolada diante do Concello.
Máis protestas, máis xente –persoas, non terroristas, nin exaltados, nin axitadores– berrando en
contra dun conflito sen sentido e
dos seus danos colaterais.
Rematou a sesión e Cenalmor xa non é –oficialmente dende o 2 de abril– concelleiro dos
Populares. Belén Lago ocupará o
seu posto ata que se celebren os
comicios de maio. Porque estas
baixas son doadas de solventar.
Á saída daquel pleno do día 27 a
entrada da casa consistorial deixaba ver os restos da protesta. As
columnas da entrada aparecían
engalanadas coas placas de simuladas rúas iraquíes: rúa Mosul, rúa Nasiriya... Era case noite
pecha e no chan os cirios acesos
lembraban as outras vítimas dunha guerra que moitos se afanan
en ignorar.♦

Latexos
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X. L. FRANCO GRANDE

P

enso que non fai falta dicir que nada teño que ver
con Cuíña. As nosas distancias son de tal entidade que
non poden dar lugar a equívocos. Teño a experiencia de que
algunhas xentes –uns votantes
do seu partido e outros non–
pensan que non é bo que se
perdese o único referente galeguista que tiñan. Como tamén
lles parece torpe que ese
referente non fose substituído
por alguén que poida mante-la
bandeira que moitos din que
aquel erguera e coa que
logrou uns éxitos que se teñen
por certos.
Porque moitos pensan tamén que era o único político
que representaba unha
opción galeguista nun partido
non galego. Outros, para dar
unha impresión semellante,
para se adaptaren ó terreo e
para que a xente pense que
tamén se interesan polo país,
ou tiñan moitas voces pero
ningunha caracterizada, ou o
propio partido procuraba,
nunhas liñas programáticas
que nunca comprometen a
nada, suxerir que tamén eles
servían ós intereses de país.
Estou convencido de que
moitos pensan de boa fe que
se saíu perdendo co
afastamento de Cuíña, porque
lles parece que con el perdeu
peso no seu partido e no
Goberno unha opción política
que moitos teñen por galeguista e que, á par, colleron forza
outros que non só non
representan esa opción, senón
que máis ben se opoñen a ela,
ou non lles importa porque
non é a súa, ou porque a ven
moi lonxe dos seus intereses,
ou porque, ademais, é a
opción do herexe que tivo que
pasar pola fogueira purificadora da disciplina do partido.
Visto o problema dende
fóra, como eu o vexo, non
deixa de chama-la atención
que unha opción que se converteu nun capital rendible,
xa que na práctica se
traduciu en votos, apareza
xusto neste agora con tantas
incertezas por diante, sen
ninguén que a personifique
dunha maneira aceptable ou
crible. É como se a rexa resposta da sociedade galega ós
dous disparates máis
monumentais que darse
poden –o caso Prestige e o
apoio á guerra do Iraq–, desnortase tanto a algúns que xa
non poden acordar.
Pois esquecen que os
intereses dun partido de fóra
case nunca baten xusto cos
intereses de dentro. Nin
sempre se comprende que
ese é un feito máis entre os
que determinan que partidos
e sociedade sigan camiños
distintos. Vai sendo hora de
acordar. E tamén de
♦
anovarse.♦

Un vídeo mostrou imaxes mesturadas
de manifestacións pacíficas e actos violentos

Aznar pídelle aos militantes
que manteñan a cabeza ben alta
P.B.
No seu primeiro mitin en Galiza o presidente do Goberno
central levou a primeiro plano a defensa da invasión de
Irak e as acusacións contra a
oposición á que relaciona con
actos violentos contra o PP.
Aznar chegou a Santiago para
darse un “baño de masas”.
Recibiuno un Multiusos do
Sar cun cheo, aínda que non
completo. Un acusador vídeo
caldeou os ánimos do público.
O primeiro gran mitin preelectoral de Aznar en Galiza, o sábado
5 de abril, tivo como telón de fondo os ataques na véspera ás sedes
do PP en Moraña e Pontevedra e
a dependencias da Consellería de
Pesca en Santiago. Como prólogo
á intervención de Aznar, que chegou ao pavillón cando o acto xa
comezara, a organización enmudezou ao auditorio coa proxección dun vídeo de aproximadamente quince minutos que mezcla e reproduce indiscriminadamente imaxes de manifestacións
pacíficas, con boicots a actos do
PP ou de membros do Goberno e
imaxes das sedes deste partido
destrozadas e queimadas. Con
fundidos a negro e subtítulos
identifícanse entre os presentes
nalgunha das protestas, cun círculo, a concelleiros de Izquierda
Unida e do PSOE. A fita remata
co lema “daqueles ventos recóllense tempestades” e a cita de
Aznar “non nos van sacar da pista, non nos van arrinconar”.
En afirmacións parecidas descansou unha parte da intervención
de Aznar que se referiu aos ataques as súas sedes como “actos de
terrorismo” e que defendeu as teses do seu partido fronte ao “radicalismo e extremismo fundamentalista”, o “oportunismo máis
descarnado” e a “demagoxia insoportábel”. Previamente, Javier
Arenas, secretario xeral do PP,
ocupárase sobretodo da crítica ao
PSOE e IU por estas agresións.
Deste xeito, o maioritario rechazo
social á guerra e reacción da cidadanía diante da crise do Prestige
ficaban deturpados en discursos
que centraron a atención no que o
PP considera como unha campaña
para sacalo do mapa político e
contra a que Aznar animou aos militantes a manter a “cabeza ben alta” e a non deixarse “intimidar”.
O presidente do Goberno central despachou a crise do Prestige
subliñando o seu compromiso co
Plan Galicia pero o maior protagonismo concedeullo á guerra en Irak
sobre a que dixo non se pode ser
neutral. Aznar defendeu a invasión
pola necesaria “liberación” do pobo iraquí pero tamén por razóns de
“seguridade” do Estado español
desde unha aposta pola “unidade
internacional contra o terrorismo”
e a necesidade de contar con “aliados fortes nos que poder confiar”.
“Non quero que un día España poi-

PACO VILABARROS

Unha
opción
dubidosa

A invasión do Irak foi máis protagonista que o Prestige, guerra que, segundo Aznar, é fundamental para os “intereses de España”.

da ter un problema e cando chamemos aos nosos amigos nos digan: o
día que vos necesitamos non vos tivemos con nós”, comentou.
Para Aznar a postura da oposición constitúe un “risco” para
os intereses de España e ao seu
ver o PSOE está “encadenado “
aos “comunistas” e “tirou ou perdeu a chave” para chegar ao poder “a calquer prezo”. “Que fácil
é colgarse o cartel na lapela polas
víctimas de Irak e que doado é
esquecerse das de Kosovo ou mirar para outro lado cando están
no propio país”, engadía para logo insistir en que nas próximas
eleccións o “grande elector non
debe ser Sadam Hussein”.

Buscar os votos
debaixo das pedras
É precisamente esta decisión de
apoio á guerra a que, en palabras de
Manuel Fraga, convertiu a Aznar
nun “verdadeiro home de Estado”.
En relación ao BNG e ao PSdeG,
aos que volveu acusar de despreciar
o diálogo, o presidente da Xunta dixo que “non é posíbel enganar durante moito tempo e a todo o mundo”. Volveu criticar Fraga o que
considera “unha violación das
conciencias” dos rapaces nos centros de ensino e engadiu que o non a
guerra significa deixar o campo libre
aos violentos. Tamén repetiu a frase
de que “nunca tantos cómicos quiPACO VILABARROS

xeron facer de políticos nin tantos
políticos actuaron como cómicos”.
Os encargados de abrir o acto
foron os catro presidentes provinciais que iniciaron as súas intervencións “solidarizándose” cos
compañeiros de Pontevedra. “Hai
que buscar os votos aldea por aldea, casa por casa, de debaixo das
pedras se fai falta” porque “o que
está en xogo é a continuidade do
proxecto político”, insistía Xosé
Manuel Barreiro, Conselleiro de
Medio Ambiente e presidente provincial de Lugo que repetiu ata tres
veces que o PP é “a obra máis importante do século XX”. “Hai que
lograr que ninguén quede na casa,
máis que nunca”, advertía tamén
Xesus Palmou, provocar, engadiu,
unha “gran mobilización cívica”.
O máis mitineiro foi Baltar e tamén
o único do que se escoitou algunha
referencia ao reclamado galeguismo do PPdeG. “Ninguén ama máis
a nosa terra que nós” dixo.
Despois de que Loyola de Palacio indicara que o PP fixo todo o
que podía ter feito na crise do Prestige e de manter que gracias as accións do seu partido a UE empeza
a avanzar en materia de seguridade
marítima, foi o vicepresidente do
Goberno central, Mariano Raxoi,
ao que lle tocou, de novo, dar conta pola catástrofe e pedir “paciencia” á militancia porque “as cousas
cada vez van mellor”.
No acto, que pechou a rolda
de convencións provinciais celebradas no mes de marzo, estivo
presente a ministra de Sanidade,
Ana Pastor. Tampouco faltou a cita Xosé Cuíña. Os autobuses volveron contarse por ducias ás portas do complexo pero os asistentes non sumaron os 10.000 que
se anunciaran e a falta de mocidade era notable. Todos pudieron levarse debaixo do brazo o xornal
Periódico Popular un monográfico sobre as agresións.♦
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Ata o 26 de abril pódese solicitar a documentación para votar por correo

O PP comezou xa a campaña electoral
na emigración
A.N.T.
Co despregue habitual de medios persoais e materiais, o Partido Popular comezou a mover
a todos os seus axentes electorais para recadar votos na
emigración. As municipais son
a consulta na que o sufraxio
exterior é máis determinante.
Ata o vinteseis de abril está aberto o prazo para solicitar o voto
por correo nas vindeiras eleccións municipais do vintecinco
de maio. A solicitude de documentación hai que enviala á correspondente Oficina Provincial
de Censo Electoral e na mesma
hai que incluír unha fotocopia do
DNI ou Pasaporte cun formulario no que deben indicarse apelidos, nome, enderezo, cidade, re-

xión, departamento ou país, lugar de inscrición no censo electoral, provincia e municipio, así
como a data e a sinatura.
O Partido Popular despregou
unha ampla actividade en varias
frontes da emigración para captar un voto que é moi relevante
nos pequenos concellos, onde o
censo de residentes ausentes
chega a representar o cincuenta
por cento do total.
Como organización política,
o PP inseriu anuncios publicitarios dunha páxina en tres publicacións que se reparten alén das
fronteiras do Estado español:
Galicia en el Mundo, España
Exterior e La Región Internacional nos que, so o lema Galiza
tamén é cosa túa, dá instruccións
para cumprir o trámite de solici-

tar a documentación para votar.
Ademais, xa está a despregar
actividade política para a recolleita de votos. No plano partidario, o alcalde de Tordoia, Antonio Pereiro Liñares, desprazouse
a Suíza para manter reunións
electorais cos emigrantes de Tordoia inscritos no censo de Xenebra, que ascenden a douscentos,
mentres que en toda Suíza son
1.200. As viaxes de Pereiro a este Estado son habituais cando hai
unha consulta municipal.
A actividade política do PP
coincidiu coas visitas institucionais do conselleiro de Emigración, Aurelio Miras Portugal, a
distintos países de América Latina. O conselleiro desprazouse á
Arxentina e xunto co alcalde de
Ourense, Manuel Cabezas, man-

tivo “contactos coa colectividade” emigrada.
Miras Portugal tamén realizou unha visita a Venezuela na
que prometeu subministros médicos en caso de emerxencia para a
emigración. Posteriormente, trasladouse a México para manter un
primeiro contacto coa poboación
galega no país centro americano,
desde onde retornou á Galiza.
Como contrapunto, a Executiva Territorial do PSOE na Suíza prevé realizar distintas actividades políticas nese país no vindeiro mes de maio. Entre eses
actos destacan mitins electorais e
encontros coa cidadanía. Os socialistas tiveron coidado de evitar confusións entre a actividade
partidaria e a institucional na organización da campaña.♦

Matou a un garda civil e xa cumpriu oito anos de cárcere

Xulgan a un guerrilheiro por unha morte de hai 14 anos
A.N.T.
O Audiencia Nacional xulgou en
Madrid ao ex membro do Exército Guerrilheiro do Povo Galego
Ceive, Manuel Quintáns, pola
morte dun garda civil acontecida
en Irixoa en 1989. O fiscal pediu
72 anos de cadea.
O xuízo tivo lugar en Madrid os pasados días sete e oito
de abril e no mesmo o fiscal pasou de pedir unha condena de
82 anos de cárcere a rebaixala a
72 anos.
A acusación contra Quintáns
sinala que participou na morte
dun garda civil en Irixoa. Ademais, acusa ao ex guerrilheiro de
pertenza a banda armada, deten-

ción ilegal, tenencia ilícita de armas, atentado, asasinato frustrado e tenencia de explosivos. O
acusado asegurou que disparou a
cegas despois de que o axente
sacase a súa arma.
A morte do garda civil produciuse no decurso dunha embocada organizada por un comando do EGPCG para facerse
coas armas e os uniformes dos
membros dunha parella de gardas civís, pero os acusados da
acción sempre afirmaron que a
súa intención era a de non causar víctimas.
Polos mesmos feitos xa foron
xulgadas e condenadas outras
cinco persoas. As penas impostas

nestes casos oscilaron entre os
76 e os 56 anos de cárcere.
En calquera caso, o xuízo
contra Quintáns prodúcese con
catorce anos de atraso, cando o
EGPCG leva doce de inactividade, os seus membros están en
terceiro grao ou en liberdade
condicional e cando o propio
Quintáns xa cumpriu oito anos
de cárcere.
Ademais, Quintáns foi extraditado de México en novembro de 2002 –fora detido no país en 1998 por unha orde da Interpol– en función dun tratado
de extradición asinado en 1995,
cando el xa se atopaba no país
desde 1993, polo que é víctima

da aplicación retroactiva dunha
lei penal.
O ex guerrilheiro foi detido e
ingresado no cárcere en 1989
pouco despois da morte do garda
civil, abandonou o EGPCG en
1991 e foi posto en liberdade
provisional en 1993 por alcanzar
o tempo máximo legal de catro
anos para permanecer en prisión
preventiva a espera de xuízo.
Despois diso fuxiu a México, onde traballou como xornalista.
A forma de deter e xulgar a
Manuel Quintáns mereceu a cualificación de “represalia extemporánea, gratuíta e vingativa”
por parte da entidade anti-represiva Ceivar.♦

Premio
“Irmande do Libro”
da Federación de Libreiros
de Galicia

Pedidos ao teléfono 986 433 830 ou ao correo electrónico subscripcions@anosaterra.com

A NOSA TERRA

Os idiotas
do horror
XOSÉ M. SARILLE

C

hama a atención a
elementalidade brutal
dos que rompen as
cabinas e poñen bombas
caseiras nas sés do PP. Ademais de non comprender
nada da sociedade na que se
moven, o cerebro só lles responde ás ordes dos músculos.
Por iso son como os
fascistas. Coa única
diferencia de que varían uns
símbolos, rouban outros e
maniféstanse entre os
cidadáns honestos. Cando alguén responde exclusivamente ao impulso instintivo,
como eles, mal poden facer
máis que poñer bombas e petarlle á xente honrada que
quere evitar tumulto, como
ocorreu o outro día en
Compostela.
O PP sabe que non son
son un froito temperán da
protesta contra a guerra.
Saben que estes elementos
aparecen ciclicamente en Galiza e nada teñen que ver coas persoas que queren
construír o país. O PP usa este perigoso argumento con
indecencia. Como tampouco
é verdade, por certo, que os
militantes do PP sexan asasinos nen cousa ao paso, nen
que teña sentido berrarllles
semellante barbaridade.
Os nosos idiotas do
horror pretenden a destrución
como calquera totalitario.
Dentro do civismo, das
normas de convivencia, hai
lugar para políticas máis incisivas. Son incapaces de
postular un boicote aos
produtos estadounidenses,
non saben siquera como facer
un panfleto poñendo os
nomes das principais empresas norteamericanas e
distribuilo tranquilamente entre as persoas, que terían nese campo un extraordinario
meio de presión para frear a
guerra. Non entenden nada e
son perigosos. Ignoran o
tópico aquel de que o inferno
está empedrado de boas
intencións. Boas intencións
que eles non chegan a ter,
simplesmente porque a brutalidade lles impede
enxergalas.
Iso si, despois aparecerán,
como fan sempre cada certos
anos, buscando avais e
influencias para saír da
cadea, apelando a unha
pretendida obriga moral dos
galeguistas, de esquerdas e
direitas. E montarán eses tenderetes de amnistía para apelar á compaixón polo
sufrimento dos que están
dentro. Sempre que ao PP
lles interese detelos, claro,
porque queda esa dúbida que
apontaba o outro día Manuel
Dios. Son unha quinta
columna da direita, unha das
mellores armas políticas coas
que contan neste momento. A
proba é que en vez de falar
da política criminal de Aznar
estamos a falar dos idiotas.
Perfecto.♦
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Contradiccións entre Xunta e Estado sobre a súa existencia e orixe

Unha mancha de dez quilómetros achégase ás Rías Baixas
H.V.
Na zona de afundimento do
Prestige continúa a aflorar fuel
e unha mancha de dez quilómetros de lonxitude achégase ás
Rías Baixas. A Xunta informou
inicialmente da mancha pero
despois afirmou que non existe.
Primeiramente a Xunta deu conta da existencia dunha mancha
de fuel a pouco máis de trinta
millas de costa, para logo negalo. As contradiccións non quedaron aí e posteriormente Fomento
dixo que a mancha só era un reflexo, pero o conselleiro de Pesca atribuína á “limpeza das sentinas dalgunha embarcación”.
A Xunta de Galiza, na información sobre o vertido do Prestige que difunde a través da páxina electrónica da Consellería
de Pesca cometeu un descoido e
permitiu a publicación o luns
sete de abril dunha información
na que daba conta da existencia
dunha mancha de fuel de dez
quilómetros de longo e trescentos metros de ancho a 42º 30’
norte de latitude e 10º 25’ oeste
de lonxitude, a unhas trinta e
unha millas das costas galegas.
Posteriormente, a Oficina Informativa da Comisión de Seguimento do Prestige negou a súa
existencia e dixo que as manchas “non estaban confirmadas”
e que “onte os medios que se
achegaron á zona non viron

A Consellería de Henrique López Veiga primeiro informou das manchas, logo negou a súa existencia e despois o conselleiro afirmou
que a súa orixe estaba na limpeza dunha sentina. Na fotografía, Veiga co alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín e o presidente do PP
de Pontevedra, Xoán Louzán.
PACO VILABARROS

concentración de hidrocarburos”. A propia publicación en
liña da Consellería de Pesca corrixiu a súa afirmación o martes
oito de abril dicindo que “chequeados os avistamentos aéreos
realizados o domingo 6 polo
[avión de vixilancia] Reno 62
na posición 42º 30 N 10º 25 W,
constatouse que non existe nin-

gún tipo de mancha na zona”.
Outra fonte, neste caso o deputado do BNG Bieito Lobeira,
afirmou ter contacto con mariñeiros que afectivamente si avistaron a mancha a 31 millas.
Nas explicacións sobre a desaparición da mancha, as distintas administracións incorreron
en contradiccións, aínda que

coincidiron en que xa non hai tal
mancha. O Ministerio de Fomento dixo que se trataba dun reflexo, da “sombra dunha nube” que
confundiu aos pilotos de vixilancia. O conselleiro de Pesca, Henrique López Veiga asegurou sen
embargo que se trataba dos restos da limpeza dunha sentina.
O que non explicaron nin Fo-

mento nin López Veiga e cómo
unha sombra dunha nube pode
parecerse a unha mancha de dez
quilómetros de longo e 300 metros de ancho ou, se procedía da
limpeza dunha sentina por qué
deixaba de ser unha mancha.
Sen embargo e a pesar do
desmentido formulado pola
Xunta ante as súas propias afirmacións, a información inicial
subministrada pola Administración autonómica vén a confirmar
os prognósticos avanzados polo
Instituto Hidrográfico Portugués
de que se localizarían novas
manchas procedentes do vertido
do Prestige. Esta fonte, a máis
solvente durante toda a crise provocada polo afundimento do petroleiro, situaba na primavera e
no verán o momento de novos
afloramentos de fuel.
Na zona de afundimento do
Prestige o avión de vixilancia Reno 62 tamén confirmou a existencia de manchas e regueiros aceitosos xusto enriba do lugar onde
está localizado o pecio a 250 quilómetros das nosas costas.
O que si confirmou a Xunta a
través da Comisión de Seguimento do Prestige e non desmentiu en momento ningún é
que as boias lanzadas os días 5,
10 e 21 de marzo na zona de
afundimento confirman que “seguen un rumbo final oeste en todos os casos”. Neste punto si
coinciden Xunta e Fomento.♦

‘O xornal que o publicou debía chamarse O mentireiro da Xunta’, segundo o escritor

Manuel Rivas e Uxía desminten terse desvinculado de Nunca Máis
A.N.T.
Baixo o título en portada de “La
coordinadora de Nunca Máis se
desintegra” o xornal El Confidencial publicaba unha información que suxería a suposta
retirada do escritor Manuel Rivas e da cantante Uxía Senlle.
Rivas lembrou que el non
formou parte da devandita coordenadora, posto que o que se
formara era unha Comisión
Xestora, e o seu apoio permanece a título individual e formando parte de Nunca Máis
“porque como escritor pertenzo a Burla Negra”. A publicación tamén aseguraba que lle
tiraran ovos e lle criticaran o
discurso que leu o 23 de febreiro en Madrid, Rivas amosouse chocalleiro, “ovos non
me tiraron nunca, nin de Coren
nin de corral polo que, lamentabelmente, non podo facer
tortillas. En canto ás críticas
polo discurso de Madrid, non
as coñezo, pero se as houbo
benvidas sexan, non deixaba
de ser un texto que defendía a
liberdade de expresión”.
Rivas suxírelle ao xornal
“que completen a mancheta e

Portada de El Confidencial, a cantante Uxía Senlle e o escritor Manuel Rivas.

lle poñan de subtítulo O mintireiro da Xunta”. Nunha entrevista recente en A Nosa Terra
o escritor coruñes xa alertaba
do uso de maneiras suxas contra o movemento Nunca Máis,

e á vista desta información
que agora desminte suxírelles
que “estean moi tranquilos,
tanto Uxía coma eu estamos
tan entusiasmados como o primeiro día. O 5 de maio vou re-

coller un premio que me deu
en Cádiz a Asociación da
Prensa e os cartos voullos entregar a unha boa causa, a Plataforma Nunca Máis”.
Uxía Senlle asegura que “ho-

xe estamos máis unidos que nunca e non imos entrar en ningún
tipo de especulacións. Abondo
terríbel é o momento actual cando queren facer ver que toda está xa normalizado”.♦
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Advirte sobre a presenza de fuel
nas rías de Ribeira, Muros e A Coruña en todas as profundidades analizadas

O Instituto Español de Oceanografía di que
o 77% das especies non poden comercializarse
P.B.
Segundo o último informe elaborado polo Instituto Español
de Oceanografía o 77% da pesca de especies de interés comercial non pode ser utilizada para a súa comercialización.
O estudio, con data do 24 de marzo, advirte tamén que “a
apertura da veda suporía, para a flota que opera con artes
de arrastre de fondo nos porto galegos nos que se tomaron
mostras, é decir Riberia, Muros e A Coruña, a presenza de
fuel en ao redor do 80% dos lances que se poidan realizar”.
Das análises realizadas por cinco buques de arrastre entre Corrubedo e Punta Candelaria o
IEO conclúe ademais que “hai
presenza de fuel en todos os estratos e profundidades prospectadas” e que tendo en conta que
no sector Fisterra-Sisargas foi
no que se fixeron menos mostras “a maioría do fuel recollido
sitúase entre Fisterra e Corrubedo”. No informe advírtese
que a apertura da veda suporía
ter que destruir ao redor de 77
kg por cada 100 kg des seres vivos capturados.
O deputado do BNG, Bieito
Lobeira, advertiu sobre estes
datos durante a comparecencia
do conselleiro de Pesca, o mar-

tes 8 de abril no Parlamento,
nunha intervención na que acusou a López Veiga de actuar como “tonto útil” do ministro
Arias Cañete. López Veiga, que
comparecencia na Cámara para
dar explicacións sobre a política
de apertura das rías a petición
dos dous grupos da oposición,
insistiu en que as competencias
en augas exteriores correspóndelle ao Goberno central e que o
Ministerio tomou a decisión e
abrir a veda o 17 de marzo despois de consultar coas comunidades autónomas afectadas e en
base a informes científicos.
Pero á vista do último informe do IEO, o deputado do BNG
puxo en dúbida que existise da-

Bieito Lobeira, deputado do BNG.

quela o “contraste científico” ao
que aludiu o conselleiro e, ao
igual que o PSOE, lembroulle a
López Veiga que o ministro

cambiou de opinión tres veces
en 24 horas ante o “desconcerto” da propia Xunta (ver ANT
1.074). O conselleiro recoñeceu

o erro inicial dos supostos informes pero non quixo entrar nas
razóns que os puideron producir
e limitouse a decir que a realización destas mostras entraña
moitas dificultades.
A deputada do PSOE, Carmen Gallego, díxolle a López
Veiga que a “disculpa da ausencia de competencias para inhibirse nun tema de tanto calado
como este é inaceptábel” e acusouno de actuar como “vasallo
fiel de Madrid” e pretender
“aforrar cartos”. Tanto o representante do BNG como a do
PSOE indicaron que a política
de apertura das vedas que está a
manter o PP crea incertidume e
dana os mercados. Para a formación nacionalista, indicou
Lobeira, a apertura á pesca debería fundamentarse nos criterios de consenso co sector, garantías plenas de salubridade e
prezos no mercado cos que se
asegurar rendas dignas. As navallas por exemplo, comentou o
deputado, vendíanse a 20 euros
e hoxe non superan os nove.♦

Pita asegura que a campaña do Plan Galicia costou case 600.000 euros

BNG e PSOE acusan a Xunta
de despilfarrar os cartos en propaganda partidaria
P.B.
O Conselleiro de Presidencia
Xaime Pita ven de comparecer
no Parlamento, a petición do
BNG, para dar conta dos cartos
que a Xunta investiu na publicidade do Plan Galicia. O tamén
portavoz do grupo maioritario na
Cámara cifrou o gasto en “cen
millóns de pesetas” e xustificouno en base ao interese público. A
oposición acusou ao PP de despilfarrar diñeiro en propaganda
electoral do PP mentres nega
axudas para todos os afectados.
Pita defendeu a campaña de
publicidade do Plan Galicia, o
martes 8 de abril, en base á obriga que ten o Goberno de informar
sobre temas de interese xeral e ser
transparente na súa actuación
diante da cidadanía e apoiou a súa
argumentación na existencia duns
inquéritos que, segundo dixo, “sinalaban que o grado de descoñecemento dos plans do Goberno
era alto”. Con actitude sosegada o
Conselleiro de Presidencia defendeu que a campaña estivo
“ben feita” e resultou “equilibrada e moi barata. O traballo –engadiu- fixérono os traballadores da
Secretaria Xeral para as Relacións cos Medios Informativos”.
Pero tanto o BNG como PSOE

cualificaron a campaña como unha “arma de propaganda de intoxicación masiva” que procura rendabilidade electoral nas municipais.
Suárez Canal mantivo que a inversión era inxustificábel na situación
de emerxencia e necesidade de recusos públicos que xerou o Prestige. O portavoz do BNG lembrou
que a Xunta ten máis de 60 persoas destinadas a proporcionar información, a TVG e Rádio públicas e
insistiu en que a Administración
de maneira “cicateira” con sectores afectados, como o comercio
minorista, para o que non se arbitrou ningún tipo de axuda. Suárez
Canal lembrou que segundo o inquérito feito público a finais de febreiro o 80% dos galegos coñecían perfectamente o plan. O problema dixo é que teñen “falta de credibilidade. Se os feitos e obras foran tan contundentes non necesitarían esta campaña. Non hai maior
desmentido aos 13 anos de Goberno Fraga –engadiría logo– que esta propaganda”.
Tamén Dolores Villarino
(PSOE) acusou ao PP de querer
crear unha “realidade virtual” e
colocar no “mercado” con fondos públicos o programa electoral. “Logo, como dixo e señor
Palmou –engadiu– farán as mu-

Xaime Pita, portavoz do grupo Popular.

nicipais con Plan Galicia”. Segundo os datos que aportou a deputada do PSOE a cantidade destinada pola Xunta para esta campaña supera os orzamentos que a
Administración destina cada ano
a mellorar os centros de ensino
infantil, ao plan de inclusión dos
maiores, as escolas e conservatorios de música, a bibliotecas e
museos municipais, a recuperación do patrimonio ou promoción do uso de internet”.

Denuncias a Vigo e Pontevedra
Nunha segunda intervención,
máis alporizado, Pita acusou aos
concellos de Vigo e Pontevedra
de facer o mesmo pero en época
preleitoral e de incumprir a lei.
Cun suplemento sobre Vigo e recortes de anuncios en prensa do
de Pontevedra o conselleiro anunciou que o seu partido presentaría
denuncias diante da Xunta Electoral ademais de laiarse porque o

Goberno municipal vigués informe sobre obras que realizaron outras administracións.
No turno de réplica, Suárez Canal acusouno de utilizar “torticeiramente” a súa intervención para tratar de desviar o debate e convidouno a solicitar a comparecencia do
BNG para explicar “todo o que faga” sobre a actividade municipal
“nun formato no que exista igualdade de condicións para desmontar
as falacias que normalmente destila” e discutir sobre o que é propaganda e é o que é publicidade, no
caso de Pontevedra, “obrigada pola Plan Urban”. O deputado animou a Pita a levar, en calidade de
conselleiro, o tema aos tribunais en
lugar de “ampararse no partido”.
O debate subiu de ton e Villarino acusou a Pita de manter unha “falta de respeto sistemático”
na Cámara e de comportarse
“como un cativo de 17 anos maleducado, con acenos, insultos e
ameazas. Edúquese, serénese”,
díxolle para logo subliñar tamén
que a diferencia entre a publicidade de Vigo e a da Xunta é que
a primeira reflicte obras feitas
mentres que a segunda non. O
PsdeG xa denunciou diante das
Xuntas Electorais provinciais a
♦
campaña do Plan Galicia.♦
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Afirman que o director xeral da Mariña Mercante decidiu el só o afastamento do Prestige

Fernández de Mesa e López-Sors exculpan a Álvarez Cascos
H.V.
Segundo os tres imputados no
caso do Prestige, o ministro de
Fomento non tivo ningunha responsabilidade no afastamento
do buque, a pesar de que dous
deles eran subordinados del.
Aínda que sen datos convincentes, as tres testemuñas coinciden nas súas declaracións.
Segundo as primeiras declaracións, o ministro de Fomento,
Francisco Álvarez Cascos, nada
tivo que ver na decisión de afastamento do Prestige, senón que
foi o seu subordinado, o director
xeral da Mariña Mercante, José
Luís López-Sors, quen asumiu
en solitario toda a responsabilidade. Isto é o que se desprende
da comparecencia xudicial do
capitán marítimo da Coruña, o
director xeral da Mariña Mercante e o delegado do Goberno
en Galiza.
O delegado do Goberno en
Galiza, Arsenio Fernández de
Mesa, confirmou as declaracións
formuladas anteriormente polo
capitán marítimo da Coruña e
polo director xeral da Mariña
Mercante conforme fora este último quen tomara en solitario a
decisión de afastar o Prestige.
As declaracións de Fernández de Mesa producíronse diante
do xulgado de Corcubión durante toda a mañá do mércores nove
de abril. En todo momento o delegado do Goberno asegurou que
o seu cometido na crise foi a coordinación das actividades das
distintas administracións, pero
non mandou afastar o Prestige
porque non era da súa competencia. Tamén dixo que non participou na toma das decisións e que
só foi informado a touro pasado.
Do mesmo xeito, negou ter recibido ordes nin suxestións por
parte do Ministerio de Fomento.
Contra Arsenio Fernández de

Os imputados polo Prestige non explicaron cómo o ministro Francisco Álvarez Cascos permitiu a toma de decisións tan relevantes como afastar o barco sen consultalo.

Mesa hai imputacións máis débiles que contra os outros dous
acusados porque el non ten que
xustificar case ningunha toma de
decisión, por iso a súa declaración durou só tres horas e tamén
por iso non tivo que responder a
cuestións relativas á súa labor na
mesma medida que foi interrogado sobre as actividades dos outros dous imputados.
Mentres Arsenio Fernández
de Mesa comparecía ante o xulgado, tiña lugar diante da sede
do tribunal cunha concentración
de protesta convocada pola Plataforma Nunca Máis. Os berros
de “incompetencia” foron constantes durante o acto.
Director xeral da Mariña
Mercante
As declaracións máis extensas

formuladas ata o momento corresponden ao director xeral da
Mariña Mercante, José Luis López-Sors, quen compareceu no
xulgado de Corcubión o mércores dous e o xoves tres de abril
durante un total dunhas trece horas. López-Sors confirmou as
afirmacións formuladas na mesma sala polo capitán marítimo da
Coruña, Ánxel del Real, o pasado 26 de marzo. Naquela ocasión
del Real dixera que a decisión de
afastamento do Prestige tomáraa
López-Sors.
Nas declaracións ante o xulgado, López-Sors afirmou que a
decisión de afastar o buque tomouna o día catorce pola tarde
debidamente asesorado e asumiu
todas as responsabilidades. Sen
embargo, esta declaración contradí as informacións difundidas
no seu día pola Xunta e polo Es-

tado conforme as cales a decisión tomárase o trece, un día antes e sen unha información rigorosa sobre a situación do buque.
López-Sors tamén dixo na
súa declaración que en todo momento informou dos pasos que
se daban ao ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos,
pero negou que recibise instruccións deste último. O director
xeral tampouco explicou cómo o
ministro lle permitiu tomar en
solitario decisións desa transcendencia.
O feito de López-Sors ter
asumido todas as responsabilidades nas decisións vitais sobre o
Prestige obedecería a unha cuestión táctica. “Tratan de non deixar portas abertas e para iso é
mellor implicar só a un, aínda
que nas primeiras declaracións
sobre a catástrofe sempre se dixo

que había un gabinete que tomaba as decisións de forma consensuada”, explicou unha fonte xudicial.
Segundo esa mesma fonte,
“López-Sors e os imputados da
Administración teñen un guión
estudiado do que non se saen, un
guión que se fixo a posteriori,
tras producirse os feitos. Eles
son coherentes con el, aínda que
moitas veces as respostas que
dan carecen de convicción”.
Tras a súa declaración, para
explicar ante a prensa a decisión
de afastar o buque e non estudiar
a posibilidade de levalo a porto
para descargar o fuel, o director
xeral da Mariña Mercante dixo
que “non me ofreceu o seu porto
ningún alcalde”. Nesta resposta
López-Sors obviou que a autoridade sobre os portos non corresponde aos concellos, senón que é
unha competencia do Estado ou
da Comunidade autónoma, segundo se trate de portos de interese xeral ou non.
Seguintes pasos
Aínda queda moita instrucción
do sumario por diante. Cando a
acusación popular da Plataforma
Nunca Máis denunciou os tres
cargos públicos, solicitou unha
serie de dilixencias probatorias
sobre as que o xuíz Francisco
Xabier Collazo aínda non se pronunciou, supostamente á espera
da declaración destes tres imputados.
Agora haberá que contrastar
as declaracións dos acusados.
Cando compareceron diante do
xuíz aseguraron contar con informes e asesoramentos de técnicos que haberá que comprobar
que existen e que en efecto corresponden coas declaracións de
del Real, López-Sors e de Mesa.
Despois, practicaranse as probas
solicitadas polas partes.♦

O Goberno prometera facelo durante o verán

En setembro comeza a extracción do fuel do Prestige
A.N.T.
O Goberno presentou un plan
para que a empresa Repsol extraia as 35.000 toneladas de fuel
que quedan no interior do Prestige. O proxecto conta con catro
posibilidades e no mellor dos
casos rematará no primeiro trimestre de 2004.
O plan que manexa o Goberno formula unha primeira hipótese para perforar o casco e encaixarlle un mecanismo que lle
permita encher unha campá co
fuel do interior. A campá retiraríase 37 veces ata baleirar completamente o Prestige. O custe alcanzaría os 20 millóns de euros,
empezaría en setembro e o prazo
para rematar a operación sería o
primeiro trimestre de 2004.

Pero proba da confianza que
o Goberno deposita neste plan é
que hai outras tres hipóteses por
si falla a primeira. Nestes outros
casos non se avaliou o custe final. A segunda hipótese na que
traballa o Executivo consiste en
colocar un tendido sobre o buque para que recolla as fugas polas fendas que se abran no casco
do buque. O prazo para retirar o
fuel sería neste caso de dez anos.
A terceira hipótese é a máis
complexa, consiste no bombeo
do chapapote. A cuarta, a máis
optimista: comprobar que o fuel
está solidificado, que non hai
fugas e que polo tanto non é
preciso retirar o fuel.
O anuncio do Goberno foi
acollido con satisfacción pero

con reservas por parte da Plataforma Nunca Máis. A organización cívica “congratúlase de que
finalmente o Goberno apostase
pola extracción de fuel, aínda
que considera que chega demasiado tarde. Hai que ter en conta
que o Executivo estatal prometeu unha solución definitiva antes do verán, e esta nin cumpre o
prazo nin é definitiva”.
Ademais Nunca Máis esixiu
“garantías de seguridade na extracción” para evitar o perigo
dunha “nova marea negra”. Tamén solicita “rapidez e transparencia no proceso”. “Cómpre
que se fagan públicos todos os
datos técnicos, quen tomou a
decisión e en base a qué criterios Repsol YPF se fai cargo de

todos os traballos”, di a Plataforma nunha nota de prensa.
Á marxe do Comité Científico
A proposta de Repsol para baleirar o fuel do Prestige difire do
informe que presentou a mediados de febreiro o Comité Científico. Este consello asesor realizou un cálculo que estimaba que
a operación precisaría dun presuposto de 230 millóns de euros,
contra os 20 millóns que Repsol
di que custará o seu plan.
As diferencias estriban na
forma de retirada do fuel. Se
Repsol pretende furar o barco
para encaixar unha peza que
permita que o fuel saia do interior por flotación, para poste-

riormente almacenar o combustíbel nunha campá mentres non
se enche –para despois izala–, o
Comité Científico cre que sería
necesario o bombeo do fuel. Para levar a efecto esta proposta
tamén habería que quentar o
combustíbel para facilitar a súa
manipulación e bombeo, por iso
a operación sería tan custosa.
Repsol considera que a operación de bombeo é a máis difícil e a que menos garantías de
éxito ten, pero contémplaa como
unha das últimas alternativas.
Ademais, a compañía petroleira
asegura que as condicións climáticas non constituirán unha
eiva para realizar os traballos,
razón pola que poderán desenvolverse durante o inverno.♦
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O BNG podería gobernar se o PSOE se recupera antes das eleccións

O disputado voto da abstención
RUBÉN VALVERDE
A abstención decidirá a alcaldía ourensá. Nas eleccións de
1999 non acudiu a votar o 43% do censo, ou o que é o mesmo, 43.034 ourensás. Os inquéritos sitúan ao candidato do
PP, Manuel Cabezas, ao borde dunha nova maioría. Sen embargo, a porcentaxe de indecisos aínda é demasiado alta como para poder inclinar a balanza nunha ou outra dirección.
Ourense é a única cidade que seguiu en mans do PP tralas eleccións de 1999. Manuel Cabezas é
o alcalde a bater. No seu currículum conta cunha xestión chea de
proxectos no centro da cidade. A
peonalización do barrio histórico, a construcción da ponte do
milenio, a creación dun gran
aparcadoiro público, a retirada
das antenas de telefonía móbil,
ou a rehabilitación do casco histórico son algúns dos seus proxectos levados a cabo durante a
presente lexislatura. En contra,
segundo denuncia a oposición,
ten o alto endebedamento das ar-

cas municipais, que case chega
aos 11.000 millóns de pesetas
(preto do máximo permitido por
lei). Así mesmo, o último informe socioeconómico da Caixa sitúa a Ourense como a penúltima
cidade do Estado, cando hai catro
anos estaba no lugar antepenúltimo. Cidades como Lugo, que tamén ocupaban posicións de cola,
melloraron ao longo desta lexislatura. O paro tamén é outro dos
grandes problemas da cidade, rexistrando tres puntos máis que a
media galega.
O BNG presenta como candidato a Alexandre Sánchez, que é a

primeira vez que concorre como
cabeza de cartel. O seu equipo
mestura experiencia con xente
nova e está integramente elaborado por el. Proxectos de vivenda e
de benestar social, son básicos
dentro do programa dos nacionalistas. As aspiracións do BNG, segundo afirma o seu cabeza de lista, pasan pola recuperación do
PSOE ante a imposibilidade de
acadar unha maioría absoluta.
Francisco Rodríguez será o
candidato do PSOE. Tras case
un ano e medio co actor Abelardo Pérez como cabeza de cartel,
o secretario xeral dos socialistas
galegos, Emilio Pérez Touriño,
decidiu cesalo. As razóns esgrimidas por Touriño foron “as diferencias ideolóxicas entre o
candidato independente e o partido que representaba”. Francisco Rodríguez, profesor de F.P.
no Carballiño, ex-deputado au-

tonómico e ex-concelleiro, ten a
responsabilidade de recuperar a
confianza da cidadanía a falta de
mes e medio para os comicios.
Existe o risco de que algúns
votos que poderían ir parar á
máis que posíbel coalición
BNG-PSOE, pasen ao novo
partido creado polo concelleiro
Antonio Troitiño. Para concorrer a estas eleccións, os cinco
ex-concelleiros do PSOE expulsados do partido na presente
lexislatura, crearon o Partido
dos Socialistas de Ourense
(PSO). O seu obxectivo será
acaparar parte dos votantes do
PSOE e os descontentos coa
xestión do PP. A aparición deste partido pode beneficiar ao
PP, ao fraccionar o voto da oposición e polo tanto o reparto dos
concelleiros. Ademais, claro está, de opoñerse a un pacto co
PSOE e polo tanto optar por

‘Reparto de concelleiros
nos anteriores comicios
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unha coalición co partido de Cabezas. Todo dependerá de se os
partidos políticos son capaces de
atraer para si o voto dos abstencionistas nos anteriores comicios. En 1995 a porcentaxe de
abstención fora de dez puntos
menos, supoñendo un 33,81%.
Daquela, o PSOE acadara 2.500
votos máis, o que lle supuxo un
concelleiro. O BNG e o PP practicamente obtiveron o mesmo
resultado en ambos comicios.♦

Manuel Cabezas, candidato polo PP
‘A oposición, ademais de xorda, está cega’
¿Que proxectos presenta para
a vindeira lexislatura?
Ao presentarme a unha nova
lexislatura, o meu programa non é
novo, senón que se trata de darlle
continuidade ao que levamos feito
ata agora. Temos un concepto de
cidade para Ourense que intentamos transmitirlle aos cidadáns. Os
eixes básicos do noso programa
son a rehabilitación do casco histórico, a recuperación das marxes
do río e afondar na peonalización
e humanización da cidade. Imos
construír tres centros cívicos, queremos converter o antigo cárcere
nun museo, crear máis aparcadoiros, e rematar o acceso ao centro
da cidade. Tamén pretendemos
seguir traballando de xeito conxunto con outras institucións, como a Xunta e o Ministerio. Queremos liderar os proxectos da posta en marcha da alta velocidade, a
mellora das comunicacións coa
meseta, a autoestrada entre Ourense e Santiago e a creación dunha circunvalación norte.
A oposición critica que no
seu mandato centrou todos os
seus esforzos no centro da cidade e que esqueceu os barrios.
A oposición argumenta dun
xeito equivocado en cada unha
das cousas que di. Penso que é
froito do seu descoñecemento da
cidade. O perímetro rural non
comparte a opinión da oposición.
Fixemos un programa para recuperar o espacio rural, creamos
novos accesos para levar autobuses a lugares onde nunca chegaron, creamos novos locais e asociacións socioculturais, etc. A
oposición trata de ridiculizar cada cousa que facemos e non queren escoitar. O último que fixeron
foi mofarse da ponte do Milenio,

obra que moitos ourensás consideran un símbolo da cidade.
BNG e PSOE afirman que
no lle presta atención aos programas sociais.
En cuestión de asuntos sociais servimos como modelo para numerosas cidades que veñen
a pedirnos consello. Creamos
programas concretos para todas
as áreas. En atención primaria
prestamos servicio só no último
ano a 28.648 persoas. Demos
axuda económica a 1.840 cidadáns e 225 accederon a un posto
de traballo. 159 menores foron
atendidos en prevención da mar-

xinación e rexistráronse 2.000
asistencias domiciliarias. Creamos un programa para familias
monoparentais que axudou a 48.
Atendemos a 2.000 anciáns e levamos a cabo un proxecto de
atención a persoas con demencia
senil e alzheimer que beneficiou
a 34 persoas. Tamén houbo programas de teleasistencia que impediu que as mulleres fosen maltratadas. Levamos a cabo un programa pioneiro para integrar aos
xitanos e aos inmigrantes, etc.
Polo tanto, parécenme inxustas
as afirmacións da oposición.
Enténdese que a relación

coa oposición é inexistente.
No plano persoal lévome ben
con todo o mundo e coa oposición manteño unha relación cordial. Sen embargo, no plano político a relación deles comigo caracterizouse polo eterno “non”.
Dixeron non á cultura, non á recuperación dos ríos, non á prestación social, non aos aparcadoiros... Non quixeron colaborar en
ningún proxecto e o peor é que
nin se molestaron en coñecelo.
Acúsano de ter dividido ao
PP ourensá e que mesmo chegaron a discutir nos plenos.
Se a oposición di iso entón
teño que sinalar que ademais de
xordos son cegos. Nunca pasou
nada diso. Eles son os divididos.
¿Favoreceralle electoralmente a crise dentro do PSOE
ourensá?
Non me preocupa o que
aconteza nos outros grupos. Non
entro a valorar os seus problemas porque non son da miña incumbencia. Limítome a defender o noso proxecto e a trasladarllo á cidadanía.
Pasa vostede por ser un dos
alcaldes mellor valorados nos
inquéritos. ¿A que pensa que
se debe?
Penso que o noso proxecto
foi compartido pola cidadanía
porque tratamos de buscar a súa
implicación. Recuperouse un
sentimento de orgullo de pertencer a esta cidade e iso era algo
que estaba perdido.
¿Pensa que está en condición de renovar a maioría absoluta?
Non temos inquéritos propios. Os publicados en La Región e en La Voz de Galicia sitúannos entre a maioría e ao borde

dela. Sen embargo, prefiro seguir traballando xa que confío
máis nos feitos que nas enquisas.
Os candidatos do BNG e do
PSOE expresaron a súa vontade
de pactar en caso de que vostede non acade os 14 concelleiros.
Hai dúas cidades como A Coruña e Ourense onde gobernan
proxectos maioritarios e a súa
xestión ten un saldo moi positivo.
En Ourense votar a Manuel Cabezas é facelo por un proxecto
estábel e viábel de cidade. A cidadanía sabe que está a votar un
programa concreto. Sen embargo, a oposición preséntase por separada e con programas moi distintos. ¿Como farían para pactar?
Non sei se van facer un refrito
dos programas, se van deixar que
se poña en marcha un e non o outro, se van discutir e cada un facer a guerra pola súa conta... O
noso é un proxecto sólido.
¿Afectaralle electoralmente a xestión do PP no desastre
do Prestige e o posicionamento
na guerra de Irak?
Estamos falando dunhas
eleccións municipais onde se elixen os representantes máis directos da cidadanía. Cando ocorreu
o desastre do Casón, a xente non
llo tivo en conta a Paco Vázquez
porque el non foi o responsábel,
a pesar de que gobernaban os socialistas. En cuestións de política
internacional é aínda máis visíbel isto. Eu non teño responsabilidade sobre o que se decida noutras instancias. Cando saio á rúa
os veciños pídenme contas sobre
o estado das rúas, os alumeados,
as obras... Eu teño que preocuparme de resolver eses problemas. Sobre as outras cuestións
non teño responsabilidade. ♦
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Alexandre Sánchez Vidal, candidato polo BNG
‘Agardo que o PSOE se recupere para podermos gobernar’
¿Cales son os puntos básicos
do seu programa?
Quero facer moito fincapé na
participación cidadá como un dos
eixes básicos da nosa política. Temos que consultar cos distintos
sectores interesados as súas prioridades para facer de Ourense un
concello aberto. Unha vez dado
ese paso poderíamos pasar a outros como experimentar en pequenas partidas o proxecto dos orzamentos participativos. Outro
punto básico será o do paro. Estamos tres puntos por riba da media
galega e o concello mirou sempre
para outro lado. Temos previsto
destinar tres millóns de euros que
xestionará o Concello, para a
constitución de novas empresas.
Co obxectivo de que estes fondos
non sexan repartidos de xeito
clientelar, crearemos un comité
Económico Social, no que participarán os partidos políticos, asociacións de empresarios, sindicatos e outros axentes sociais. Para
potenciar a creación das empresas, constituiremos un banco de
ideas, que axude a crear negocios
naqueles nichos de mercado aínda
sen explorar. Tamén incidiremos
nas vivendas de protección oficial. Para iso temos pensado rehabilitar edificios do casco histórico.
En Ourense hai 9.500 vivendas
baleiras. O 60% do casco histórico atópase nesa situación. Os ser-

vicios públicos, como a creación
de garderías ou a creación de comedores escolares, son outro dos
aspectos que queremos mellorar.
¿Que imaxe diferente pode
transmitir con respecto a Manuel Cabezas?
A de ser un alcalde de todos,
non un rexedor que estea agochado no despacho. Os concelleiros do PP teñen que ser asaltados pola rúa porque se negan a
falar coa xente. Ademais, encabezo unha lista cun equipo moi
cohesionado de xente nova que
non está en permanentes conflictos internos. Non hai discusións
como ocorre cos partidarios de

Baltar e os de Cabezas. Na corporación os concelleiros dun e
doutro bando do PP chegaron a
chamarse malnacidos entre eles.
O Concello de Ourense foi o
único das cidades onde o BNG
non participou nunca na xestión.
¿Pensa que a experiencia de goberno influirá positiva ou negativamente entre o electorado?
Penso que axudará. O discurso do PP era primeiro que só serviamos como oposición. Logo dixeron que a única xestión que podiamos facer era en concellos pequenos como Allariz. Alí demostramos que podiamos ser moito
máis eficaces ca eles. Cando che-

gamos ás cidades demostramos
que somos capaces de acometer
grandes proxectos e de levar a cabo planos xerais que conceptualizan un modelo propio. Por iso
penso que en Ourense podemos
ser unha aposta clara de goberno.
¿Foi duro o traballo de oposición cun PSOE fraccionado?
O BNG demostrou que ten
sido o único partido que lle plantou cara ao PP. O PSOE foi un
partido desfondado. Houbo dúas
normativas como o Plan Xeral
ou a suba dos impostos, contra as
que protestamos enerxicamente.
Os inquéritos din que Cabezas podería volver acadar a
maioría absoluta.
As últimas sondaxes publicadas por La Region ou as nosas,
indican que o PP non acadará
maioría. Teño claro que o PP non
vai renovar os 14 concelleiros.
Eles penso que tamén o presenten
porque ultimamente actúan con
gran nerviosismo e prepotencia.
¿Pensa que pode afectarlles a última crise do PSOE?
Obviamente a situación do
PSOE é mala. Tras quedar sen
grupo municipal, cambian de candidato a menos de dous meses para as eleccións. Penso que nestes
momentos non se atopan nas mellores condicións para que os cidadáns queiran votalos. Eu confío en
que se recompoñan e que os elec-

Francisco Rodríguez, candidato do PSOE
‘As siglas do partido van ter máis peso que o candidato’
¿Como queda a situación interna do partido tras a destitución
de Abelardo Pérez Gabriel?
A decisión de destituír o candidato tomouna persoalmente Pérez Touriño. Nos últimos tempos
estaba a producirse unha desconexión entre as súas propostas e
as do partido. Esa falta de sintonía podía ser prexudicial para os
intereses dos ourensáns ao longo
da lexislatura e por iso a dirección
federal optou por esa opción.
¿Afectará electoralmente
esa decisión a falta de tan só
mes e medio para os comicios?
Agardo que non. Evidentemente para os cidadáns é chocante un relevo de candidatura a
falta de tan pouco tempo. Pero
tamén hai que ter en conta que o
PSOE é un partido cun apoio social moi grande e polo tanto,
independentemente do candidato, contamos cun número fixo de
votos polas siglas. Dicir PSOE é
semellante a cando falas dunha
marca na que tes confianza. Ademais, a xente pode identificar
máis a miña candidatura co partido que a candidatura de Abelardo. A miña traxectoria no PSOE
ten 20 anos de aval, mentres que
Abelardo non era afiliado.
¿Como é a súa relación con
Abelardo Pérez Gabriel?

Persoalmente seguimos tratando. El está frustrado por non ter
podido levar o seu proxecto adiante. Nese sentido penso que temos
que entendelo. Quero agradecerlle
o seu esforzo ao longo do tempo
que estivo como cabeza de lista,
aínda que as diferencias ideolóxicas co partido foron insalvábeis.
Tamén se di que unha das eivas que pode ter o PSOE de cara ás eleccións, foi o fraccionamento do grupo municipal e a
creación dun novo partido por
parte de Troitiño, chamado Partido dos Socialistas de Ourense.

Penso que a cidadanía é máis
intelixente do que pensamos os
políticos. Cando se emite un voto,
a xente ten en conta a traxectoria
de determinadas persoas, como a
do señor Troitiño. Eles sábeno
ben e por iso intentaron recorrer a
un nome e a unhas siglas que tentan confundir os votantes. Sen
embargo, penso que non van acadar representación, tal e como defenden todos os inquéritos.
As últimas enquisas publicadas reflicten que Manuel
Cabezas é un dos alcaldes mellor valorados pola cidadanía.

Penso que é o alcalde mellor
valorado do PP nas cidades porque é o único que teñen. Hai distintas enquisas e non se sabe o
que pode pasar. En calquera caso, penso que Cabezas non pode
cantar victoria. Vense moi nerviosos e iso é porque eles manexan datos que afirman que poden perder a maioría.
¿En caso de que o PP non
chegase aos 14 concelleiros, estarían dispostos a pactar co BNG?
É certo que nós non imos sacar maioría absoluta aínda que
como todos os partidos que se
presentan aspiran ao máximo. O
que está claro, é que se o PP no
acada maioría, nós faríamos todo
o posíbel para que o PP non volvese gobernar. Penso que só un
goberno de progreso daría a Ourense o avance suficiente para
poder corrixir as diferencias que
existen entre o centro da cidade e
o resto dos barrios e aldeas da cidade. Por iso estamos dispostos a
pactar. Se os cidadáns non lle
dan a maioría a Cabezas é porque manifestan a súa vontade de
ter un goberno alternativo.
¿Manexan vostedes inquéritos que afirmen que Cabezas
pode non acadar maioría?
Temos algún realizado hai
algúns meses, que situaban ao

tores recuperen a súa confianza
neles. Está claro que necesitaremos do seu apoio para gobernar
porque non estamos en condicións de acadar maioría absoluta.
Entón teñen claro que van
pactar co PSOE se teñen ocasión.
Faremos o posíbel por ter un
goberno progresista e que poidamos antepoñer os intereses da
cidade aos dos dous partidos.
Para iso, as dúas forzas políticas
están obrigadas a ser leais para
darlle estabilidade ao goberno.
Iso non debería ser difícil porque a relación coa nova executiva é fluída e formal.
¿Pode axudarlles o conflicto bélico e o Prestige?
O Prestige puxo de relevo algo
moi importante, a falta de eficacia
na xestión dos problemas por parte do PP. Non souberon estar á altura das circunstancias en ningún
momento e desmitificou moito esa
idea de que eles eran os que sabían tratar os grandes asuntos. En
Ourense, a pesar de non atoparse
na costa, a mobilización social foi
moi importante. Xa non só polo
seu número, senón pola súa gran
creatividade. Púxose de relevo que
existe a necesidade de construír
outro país, con outro goberno. Como dixo Beiras, fallou o Estado
pero xurdiu a nación. Coa guerra
pasou algo semellante. O Goberno
non escoita á cidadanía.♦
PP entre os trece e os catorce,
aínda que máis próximos da primeira cifra.
¿Cales son para vostede as
grandes eivas que tivo a xestión do actual alcalde?
Na miña opinión houbo tres
grandes problemas. Por un lado, a
xestión dos servicios públicos careceu totalmente de transparencia.
O mellor exemplo témolo na concesión do novo pavillón de deportes, feita cuns criterios dubidosos.
En segundo lugar, o Plan de Urbanismo que se ven de aprobar hai
uns días supón unha hipoteca
enorme para o futuro da cidade.
Nós temos un proxecto alternativo
para Ourense no que contemplamos unha cidade estructurada en
termos socioeconómicos e medioambientais e non soamente especulativos ou de cara á galería. O
terceiro gran problema sería o excesivo abandono dos barrios ourensás. Cabezas centrou a súa xestión no centro da cidade co fin de
poder exibila, pero esqueceuse
dos demais veciños, que sofren un
gran abandono. Tamén cómpre
impulsar os servicios sociais.
¿Pensa que a guerra contra
Irak e o desastre do Prestige
poden restarlle votos ao PP?
É difícil dicilo. As mobilizacións na cidade foron grandes.
Sen embargo penso que tería
máis efectos nunhas eleccións
estatais ou autonómicas. O que
si poñen de manifesto estes dous
acontecementos, é que o PP goberna por sendas contrarias aos
intereses da cidadanía.♦
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O ex socialista Troitiño disposto a pactar con calquera que acepte o seu programa

O PSdG-PSOE destitúe o cabeza de lista de Ourense
A.N.T.
A crise dos socialistas en Ourense está que non para. Despois de disolver a agrupación local e quedar sen concelleiros, destitúen a Abelardo Pérez Gabriel como cabeza de lista para as próximas eleccións. O anterior voceiro municipal,
Antonio Troitiño presenta candidatura propia disposto a apoiar
a calquer que acepte “punto por punto o meu programa”.
O actor Abelardo Pérez Gabriel
xa non será o cabeceira de cartel
do PSdG-PSOE en Ourense. O
secretario xeral, Pérez Touriño,
decidiu a pasada semana destituilo. O comunicado oficial afirma que a decisión se tomou “polas profundas diferencias co proxecto e os valores defendidos
polo PSOE en políticas de igualdade e violencia de xénero”.
Pero as diferencias veñen case desde o mesmo momento que
o coordinador provincial, Pachi
Vázquez, decidiu propoñer a este militante socialista como candidato sen pasar por unhas eleccións primarias. Foi presentado
como independente e os primeiros problemas comezaron á hora
de elaborar a lista de candidatos.
Pérez Gabriel saltábase a “paridade entre sexos” e só incluía na
súa lista a un 33% de mulleres. O
candidato botoulle un pulso ao
partido, o mesmo que Ventura
Pérez Mariño en Vigo. Nun primeiro momento a lista foi rexeitada, pero, ao fin, decidiron validala aínda estando en contra a
dirección.
Segundo militantes socialistas ourensáns, o problema non
era tanto o da presencia das mulleres, senón que Pérez Gabriel

se aliou cunha facción do
PSOE, a familia de Alberto Fidalgo e Iglesias Sueiro. Dase a
circunstancia que esta corrente
son contrarios tanto a Antón
Louro, o secretario de organización do PSdG-PSOE, como a
Xosé Blanco, que ocupa o mesmo cargo a nivel confederal. O
intento de controlar a organización levaría a sustituir a este
descarriado por unha persoa como Francisco Rodríguez, o número dous da candidatura, que
nunca deu problemas no partido. Rodríguez é o responsábel
da organización en Ourense, enfrontado á facción na que se integoru Pérez Gabriel.
A razón oficial para destituir
a Pérez Gabriel, que arremeteu
duramente contra a dirección,
son as súas declaracións discrepantes da liña oficial sobre a
igualdade da muller e a reinserccion dos maltratadores.
Dentro do PSOE afírmase que
Pérez Gabriel non aportaría ningún voto, segundo os inquéritos, e para ter dentro unha fonte
de problemas era millor cesalo.
Socialistas por Ourense
Esta coxuntura foi aproveitada por

Antonio Troitiño.

Antonio Triotiño para presentar
publicamente un novo partido: Socialistas por Galicia-Socialistas

por Ourense. O ex portavoz do
PSOE na cidade ourensán, que
abandonou o partido con todos os

concelleiros menos un despois de
que se disolvese a agrupación local, afirma que “a descomposición
do PSOE tanto a nivel local coma
galego só foi a terceira das razóns
que me levan a presentarme”.
Troitiño sostén que as dúas
razóns anteriores son “que nos
debates electorais non existe o tema municipal e que os demais
partidos non atenden as prioridades locais”. Afirma que realiza
esta “aposta persoal moi forte”
ante a demanda das bases socialistas. Considera que o PP está nunha situación de desgaste e o BNG
non vai subir tanto como cree.
Ante esta situación pensa que,
“aínda que está dificil”, pode ser
a chave do goberno municipal.
¿Con quen vai pactar? A esta pergunta contesta que “con calquera
que asuma o noso program eleitoral sen mudar nen unha coma”.
Unha postura máximalista que
considera “inegociábel e a decidir
despois das eleccións”.
¿Cal é o seu programa?
“Maiores investimentos nos bairros, maior apoio e atención á
terceira edade e á xuventude;
maior atención social aos desfavorecidos; apoio ao emprego e
novos centros sociais”.
Troitiño afirma que no seu
partido se integran os vellos socialistas. Na súa candidatura
irán os catro ex-concelleiros socialistas e seis ex presidentes de
asociacións veciñais. Promete
unha campaña “máis imaxinativa, estruturada e con máis fondos ca do PSOE”.♦

Daniel Gómez elixido novo secretario xeral das mocidades da UPG

A UMG critica o radicalismo e aposta
por obxectivos concretos
A.N.T.
Conseguir mobilizar o voto xuvenil para o BNG nas próximas
eleccións municipais é o reto
máis inmediato da Unión da
Mocidade Galega (UMG) segundo se desprende das teses
aprobadas no XII Congreso que
as mocidades da UPG celebraron en Santiago os días 5 e 6 de
Abril. No vintecinco cumpreanos do seu nacemento, a UMG
escolleu a Daniel Gómez como
novo secretario xeral.
“Atopámonos hoxe nun momento histórico onde a nosa
presenza, traballo e perspectivas son cruciais”, explicou na
clausura do congreso o novo
secretario xeral da UMG, Daniel Gómez. “Temos o mellor
escenario posíbel para que se
escoite o noso discurso. Este é
momento de deixar claro dunha
vez por todas –engadiu– que o
nacionalismo é unha ideoloxía
defensiva e non agresiva”. Gómez animou os militantes da
UMG a traballar “en bloque”
para que os últimos acontecementos, reformas educativas, a
guerra e o Prestige “deixen

marca na mocidade galega”.
Neste congreso, que se celebrou baixo o lema “Ser máis povo para facer máis Patria”, as
mocidades da UPG renovaron os
seus organismos de dirección
ademais de aprobar unhas teses
nas que se subliña como reto inmediato e de gran trascendencia
para o nacionalismo “liderar e
nuclear o descontento social”
actual e “contribuir a mobilizar o
voto xuvenil para o BNG” nas
municipais. Fronte á “decepción
da política e dos políticos” a
UMG propón “que os procesos
mobilizadores se vinculen a obxectivos claros e concretos que
permitan acadar logros e avanzar” e “exemplificar que coa participación se poden cambiar as
cousas”. Os textos recollen que a
creación de plataformas representativas é un “mecanismo útil”
para “conseguir darlle máis forza
a demandas e problemas” da mocidade pero non debería levar “a
un relaxamento das organizacións políticas e sociais nas que
traballamos”, din.
Impulsar a actividade das organizacións xuvenis nacionalis-

tas e nomeadamente Galiza Nova e procurar especialmente a incorporación de mozas, a “articulación de estruturas sindicais a
nivel xuvenil”, a creación dunha
organización única do estudantado, ou atender a perda do uso habitual do galego entre a xuventude como prioridade política, son

algúns dos obxectivos que recollen os textos. En canto ao traballo cultural dise que a recuperación da memoria histórica e a
súa divulgación entre a xente nova “cumpre unha función clarificadora e desintoxicación” que
tamén “é preciso realizar”.
A tese política adica un apar-

Mobilizar o voto xuvenil cara o nacionalismo, obxectivo da UMG.

A. PANARO

tado a sinalar a diferencia entre o
que debe ser a “aportación política” da UMG ás organizacións
nas que participa e o “dirixismo”
do que se di “conduciría inexorabelmente á desaparición do pluralismo”. A UMG tamén criticou
no congreso as diferentes formas
de independentismo como movementos con “escasa ou nula
incidencia social, que resultan
funcionais para o aparello de poder do Estado”. Aumentar “o
campo de actuación” co establecemento de contactos con outras
organizacións e mozos sen “prexuízos” e “fuxir de radicalismos
estériles e de fraseoloxía formalmente radical” son algúns dos
acordos que se suman a outras
recomendacións aos militantes
como as de ser pedagóxicos, evitar a prepotencia, o sectarismo e
o dogmatismo. Na clausura, na
que participou o presidente da
UPG, Bautista Álvarez, Daniel
Gómez referiuse tamén á importancia de facer do traballo militante “algo atractivo e ilusionante” para que “a responsabilidade
de cambiar as cousas non recaia
nas mans duns poucos”.♦
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De celebrarse agora unhas eleccións autonómicas

Unha sondaxe do BNG di que o PP perdería
entre 7 e 8 deputados que pasarían aos nacionalistas
A.N.T.
De celebrarse agora unhas
eleccións autonómicas, o PP
perdería entre sete e oito escanos, que pasarían ao BNG, en
tanto que o PSOE mantería os
17 actuais. Este é cando menos
o resultado dunha sondaxe encargada polos nacionalistas.
Na mostra, realizada entre o 19 de
febreiro e o seis de marzo, foron
consultadas 1600 persoas, catrocentas por provincia. A intención
de voto declarada dalle ao PP o
29,1% dos sufraxios, o 23,5% ao
BNG e o 17,1 aos nacionalistas.
Hai que contar sen embargo que o
22,5% dos entrevistados non decidiron aínda o sentido do seu voto
ou prefiren non contestar. O PP
agarda que esta bolsa de indecisos
ou de voto oculto lle seña especialmente favorábel. A sondaxe
detecta ademais un 7,2% de votos
en branco ou nulos.
Por provincias, na Coruña o
PP sufriría o maior descalabro,
poi só conta cun 23,9% de voto
decidido. Por riba súa quedarían
os nacionalistas, co 27,3%. O terceiro lugar sería para os socialistas, co 18,2%. En xeral o PSOE
sería a terceira forza en todos os
casos, coa excepción de Ourense,
onde ocuparía o segundo lugar.
En Lugo o PP obtería o seu mellor resultado, un 37,1% de voto directo, fronte ao 16,4% do PSOE e
ao 13,4% do BNG, o resultado

algo máis que o BNG que ascende
ao 24,7%, en tanto que os socialistas quedan nun 16,8%.
O resultado probábel

O PP perdería a maioría absoluta na cámara do Hórreo, segundo o BNG.

máis baixo dos nacionalistas. En
Ourense, o PP obtería un resultado

Resultados segundo voto xa decidido
A Coruña
PP
BNG
PSOE
Branco/Nulo
NS/NC

23,9
27,3
18,2
7,5
22,0

Distribución de escanos

Distribución actual

A

en Pontevedra o Partido Popular
conta cun voto decidido do 29,5%,

Resultados tendo en conta eleccións anteriores

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

37,1
13,4
16,4
7,3
25,3

35,6
19,0
15,0
5,0
25,4

29,5
24,7
16,8
7,7
21,0

29,1
23,5
17,1
7,2
23,5

PP
BNG
PSOE
Outros

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

33,8
38,8
25,9
1,5

55,0
19,9
24,3
0,8

51,1
27,3
21,6
0,0

41,4
34,7
23,5
0,4

Distribución por tramos de idade
PP

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia

PACO VILABARROS

semellante, 35,6%, por 19% do
BNG e 15% do PSOE. Por último,

Unha vez realizada a distribución
xeral de voto, é dicir, outorgando un
voto concreto aos indecisos, en base a votacións anteriores, temos que
o PP logra o 33,8% dos votos na
Coruña, o 55% en Lugo, o 51,1%
en Ourense e o 41,4% en Pontevedra. Os nacionalistas farianse co
38,8% na Coruña, o 19,9% en Lugo, o 27,3% en Ourense e o 34,7%
en Pontevedra. Por último o PSdGPSOE lograría o 25,9% na Coruña,
o 24,3% en Lugo, o 21,6% en Ourense e o 23,5% en Pontevedra.
Segundo esta mesma sondaxe
, a fidelidade de voto máis alta encontrariase no BNG (78,9%), por
64,5% no PSOE e 64,3% no PP.
Por último, na distribución do
voto por tramos de idade, os nacionalistas serían a forza máis votada entre os menores de 45 anos.♦

PSOE

Idade

PP

BNG

PSOE

8-9
9
7
9
33-34

10-9
3
4
8
24-25

BNG

6
3
3
5
17

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
+65

18,1
14,7
17,8
24,2
34,7
44,5

40,6
33,7
31,9
19,0
13,3
4,6

13,5
11,1
12,9
20,8
15,8
19,5

41

17

17

min sóanme a simpleza ou
terxiversación as sentencias
que se escoitan en certos
ambentes de que PP, gobernante en
Galicia e en España, é un partido de
guerreiros. E sóanme a sarcasmo
que os autochamados pacifistas reclamen a fin da guerra
asaltando comercios, destrozando bens públicos e sedes do
PP e ata lanzando cócteles molotov contra os edificios que
os albergan. Nun caso e no outro, os sentenciadores e os
violentos “pacifistas” caen nun monumental desprezo, dun
lado a quen sinten os mesmos afáns de xustiza, de solidariedade e de paz que o resto dos cidadáns, e do outro quen
exercen o seu dereito a manifestarse pacificamente desde
os sinceros desexos de paz para Irak e para o mundo.
A uns e a outros sepárannos os camiños para conseguir a paz: pódese pensar que Saddam e o seu réxime
son un obstáculo grave para esa paz e para a seguridade,
como reiteradamente estimou a ONU; ou pódese pensar
que é posíbel a convivencia con el e co seu réxime, a pesares de ser o autor de máis de millón e medio de vítimas, sacrificadas nas guerras que organizou así como
nos gaseamentos e masacres que cometeu cos iraquies
kurdos e chiitas, e da negación de todo atisbo de dereitos humanos aos seus concidadáns.
Respectando as inclinacións e razóns de cada quen, non
cabe dúbida que a mínima esixencia debe ser a da coherencia coas propias condutas, razoamentos e conclusións. Por
exemplo, chama a atención que se clame pola paz en Irak,
agora que os protagonistas da guerra son EEUU e o Reino

A guerra de Irak
VÍCTOR M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE
Unido (coalición apoiada non só por España senón por unhas cincuenta nacións máis) e pola contra se garda total silencio cando Irak invadiu primeiro Irán e logo Kuwait, ou
cando Saddam gaseou os seus concidadáns kurdos e masacrou aos chiitas; ou cando na área dos grandes lagos de
África se cuasi exterminaron tribos enteiras.
Segundo exemplo, que se esixa neste intre un acordo máis do Consello de Seguridade da ONU, para lexitimar a guerra, cando se levan producindo máis de
ducia e media contra Irak; e non obstante non se demande decisión algunha do mesmo Consello para que
Francia poida lexitimamente intervir en Costa de Marfil, onde tamén hai guerra e vítimas.
Terceiro exemplo, que se conmine a España para que
prohiba aos EE UU o uso do noso espacio aéreo, ignorando intencionadamente que toda a UE o permite, incluídas Francia e Alemaña, que se viñeron supoñendo os
adailes do Non á guerra.
Cuarto exemplo, que se pretende que os EE UU non
utilicen as bases hispano-norteamericanas, descoñecendo que existen tratados bilaterais que nos obrigan, e desde antes de gobernar o Partido Popular.
Quinto exemplo, ignorar que os EE UU utilizan outras
bases conxuntas que teñen en terceiros paises, incluída Ale-

Outros

Non vota

En branco

NS

NC

1,0
7,0
7,0
1,3
-

4,4
11,4
5,7
3,9
7,2
5,9

9,0
9,4
6,4
8,7
5,1
3,6

11,1
13,0
20,5
12,2
17,0
13,7

2,4
6,1
4,2
10,1
6,9
8,3

maña, en uso de tratados que a ningún
país civilizado se lle ocurre conculcar.
Sexto exemplo, que se terxiversen
os feitos ata o punto de imputar a España a participación na guerra so pretexto dos novecentos soldados e tres
barcos que enviou ao Irak en misión humanitaria (conforman esencialmente unha unidade hospitalaria), que por certo nin tan siquera chegaron a destino. Francia, á súa vez, enviou un batallón experto en guerra química e bacteriolóxica.
Moito máis se podería dicir, pero de momento interésanos tan só un feito indubitado: que a certos líderes
políticos parece que se lles esgota a imaxinación ata o
punto de que non teñen outro horizonte que o dos pronunciamentos e manifestacións contra a guerra, así como o da deslexitimación do Goberno e descalificación
feroz dos seus integrantes. Recordo neste momento a
Madrazo, o líder de IU no País Vasco, que chamou terrorista ao presidente ao Presidente do Goberno, comparándoo coa ETA; ou a Maragall, o líder socialista de Cataluña, que comparou ao propio presidente con Goering.
O ambente está tenso e non obstante moitos seguen
botando leña ao lume no que queimamos unha parte da
liberdade, que tanto nos custou gañar aos españois, cando se boicotean e ata impiden os actos dun partido político que tenta expresar as súas ideas. Non me pode esquencer que xa Cervantes afirmou contundente que pola liberdade pódese e débese aventurar a vida; e que
Azaña engadiu que a liberdade non fai felices aos homes, fainos sinxelamente homes.♦
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Un empresario desmonta unha praza móbil despois de fracasar

O fútbol gáñalles a partida aos touros en Celanova
A.N.T.
A aparición dunha praza de
touros portátil en Celanova a finais de 2001 constituíu o enésimo intento falido de implantar
as touradas en Galiza. O negocio fracasou e o empresario propietario tivo que desmontala.
As corridas de touros carecen
de arraigo no noso país, a pesar
da obstinación dalgúns empresarios, que repetidamente tratan sen éxito de promover este
tipo de espectáculos. A última
iniciativa corresponde a un
empresario de Celanova, que
instalou unha praza portátil pero que tivo que desmontala
porque non conseguiu o seu
obxectivo.
A montaxe inicial da praza
foi nun terreo cedido ao municipio por un particular para construír un campo de fútbol. Pouco
durou a praza, xa que o concello,
consciente de que na Galiza non
hai afección polo touros e si, e
moita, polo fútbol, decidiu seguir cos seus plans de preparar o
terreo para xogar o balón pé.
Deste xeito, o dono da praza recibiu unha invitación para marchar con ela para outra parte.

O empresario en cuestión é
un policía local que tamén ten
negocios de cabalos e que inicialmente pretendeu programar
espectáculos taurinos. “A praza é
miña e para utilizala hai que pagar o aluguer”, dixo o dono, que
se chama Camilo González.
Como non apareceu ninguén
que quixese pagar o aluguer –nin
concellos nin Deputación–, en
xuño de 2002 tratou de reconverter o negocio para organizar exhibicións ecuestres con apoio
institucional.
Para que as institucións colaborasen, mesmo empregou unha
asociación intermediaria para
ofrecer terreos e recibir subvencións a cambio.
Tampouco conseguiu o seu
propósito, a pesar de ofrecerllo
aos concellos da comarca de Celanova e á Deputación Provincial
de Ourense.
Tras sucesivos fracasos empresariais, o empresario decidiu
desmontar a praza e gardala
nuns terreos da súa propiedade.
Na actualidade a praza agarda a
que outro empresario decida
adquirila para repetir a iniciativa, que naturalmente será un
fracaso.♦

POSONEJRO

posonejro@yahoo.es

cos BNG, FPG e PSOE, os alcaldes de Vigo, Lois Pérez Castrillo,
e Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, así como membros
de distintas organizacións da sociedade civil do Morrazo, Pontevedra e Vigo. Destacou a ausencia
de membros do Partido Popular.
Nun comunicado lido polo
actor Celso Parada ao remate do

XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

A

Quince mil persoas maniféstanse contra a peaxe de Rande
Unha manifestación celebrada o
sábado seis de abril desde a Xunqueira en Moaña ata a entrada da
Autoestrada do Atlántico, reclamoulle ao PP a supresión da peaxe de Rande. Ao acto asistiron
quince mil persoas, entre as que
estaban integrantes da Plataforma
Cidadá pola Supresión da Peaxe,
representantes dos grupos políti-

A mostra
do Morrazo

acto rexeitouse a tarxeta de bono
peaxe e a peaxe dinámica que está a implantar Audasa. “Esixímoslle (...) ao consello de ministros que declare a ponte de Rande como unha entrada e saída
metropolitana de Vigo, libre de
peaxe”, dicía o manifesto.
Ademais de criticar a actitude da Xunta e do Goberno cen-

tral ao non retirar a taxa, os
asistentes á VII Marcha contra
a Peaxe de Rande rexeitaron a
prevista privatización desta autoestrada e lembraron que en
realidade é a cidadanía, cos
seus impostos, quen paga o bono peaxe, cando para a Plataforma o que deberían facer é
suprimir a peaxe.♦

nda arestora a
memoria deportiva
do Morrazo a ollos
vistos para a admiración e
os recoñecementos da súa
historia e do seu presente.
Máis de cento trinta
marcos de mediano
formato recollen coma un
colo a andaina feliz e
destemida daquela e desta
xuventude que aniña na
Terramar que se
pronuncia en Tambo e San
Simón e chega en recalada
ás Cíes. Quere a
plataforma cidadán Nunca
Máis da comarca ir
botando cabos de
esperanza neste tempo
inxusto e badulaque,
preparando outra volta a
forza das imaxes e a
palabra para cando os do
malvado bico cheguen de
aló da guerra, onde o
petróleo nace. Tentar que
paren as afrentas, que
viren o rostro de seixo
cara á morte que procuran
e nos deixen sós na fábrica
dos soños. De abondo nos
mancaron. Son na Mostra
as fotos e os titulares das
hemerotecas do orgullo
deportivo feito a man e ao
pé das horas, co esforzo e
coa solidariedade dos que
agora levan/levamos as
escarapelas do Non á
Guerra e Nunca Máis polos
camiños dos corredores de
fondo, nas ciavogas do
mar, na maxia dos
espectáculos onde o corpo
e a mente son garantes da
vida case feliz, que dicían
os sabios. Mostra
Deportiva do Morrazo:
Vilaboa, Moaña, Cangas,
Bueu, Marín. A vida en
mil imaxes, nunca a morte.
Unha semaniña enteira de
andaina en cada casa de
nós, en cada peirao, en
cada rúa, en cada
choupana, en cada bar ou
praza, ata o nove de maio
a nos convocar en tempo
contra a maré dos duros e
dos soberbios. Que velaí
van, que velaí veñen da
tolemia e da rapiña en
Iraq. E outra mancha de
dez quilómetros de
ghalipote, nunca lonxe,
pairando as Cíes, e o
Prestige de volta en
fendas, e as correntes de
maio en avante... ¡Paren a
gherra e limpen de vez o
mar, badulaques! Escoito.
Vexo na solporecida como
os confrades limpan o po
do Carnasedo: xudeo de
pao que azouta e apupa a
Cristo nun dos pasos do
Venres Santo de Cangas,
petiso e feo, bigote azul,
cuspidiño a aquel que nos
aldraxa e minte e mata a
♦
alma.♦
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O caso, un exemplo de sensacionalismo na prensa, que falara de asasinato

O xulgado confirma a morte natural de Déborah F. Cervera
H.V.
Déborah Fernández Cervera, a rapaza viguesa que apareceu
morta en maio de 2002, non foi asasinada, senón que a súa
morte produciuse de forma natural. O xuíz non ve ningunha
man criminal nun caso no que os medios de comunicación desempeñaran un papel sensacionalista ao falar de asasinado.

A rapaza viguesa apareceu morta a principios de maio de 2002.

Se as persoas non poden vivir illadas, senón que viven en sociedade, intercambiando e contrastando vivencias, ideas e
sentimentos, as culturas –como producción das persoas e manifestación de colectivos humanos– tampouco viven pechadas en si mesmas. Todas elas, en
maior ou menor grao e segundo diferentes factores históricos, intercomunícanse,
exportan e reciben influencias.
A apertura ao exterior vai acompañada da construcción, da elaboración individual. E nin é desexable que a propria
personalidade sexa anulada –convertíndose o individuo en alguén que carece de
carácter, de criterio e de ideas e é movido coma un monicreque, levado como
unha pluma polo vento dos demáis–, nin
tampouco que o individuo se peche en
banda negándose a aceptar a interacción
e o diálogo. É imprescindible o equilibrio enriquecedor.

Segundo o xuíz decano de Vigo,
Xesús Estévez, non hai ningunha
man criminal que matase a Déborah Fernández Cervera a principios
de maio de 2002. A morte, afirma
Estévez, foi natural e se hai algún
delicto é pola denegación de auxilio por parte da persoa que estaba
con ela no momento de falecer.
Ao parecer, unha persoa moi
próxima a esta rapaza acompañouna os últimos intres da súa
vida, pero ante a súa morte súbita, non soubo reaxir e desapareceu despois de deixar o seu corpo nun lugar localizábel.
Nas informacións subministradas polo xulgado non se cita a
causa da morte, circunstancia
que tal vez debería facerse pública, sobre todo despois do alarmismo co que se tratou a noticia
da desaparición e posterior morte de Déborah.
Tanto durante os días da desaparición de Déborah, como ao
acharse o seu cadáver, sobre to-

Alarma social
Poucas foron as contribucións
para calmar a alarma social xe-

Conxeito

Intercambio
HENRIQUE HARGUINDEY
En termos de cultura poderíamos dicir
que se produce unha tensión entre a creación e a asimilación de influencias externas.
A cultura galega é rica en creación.
No eido da Literatura, a creación literaria
galega atravesa un período magnífico. E,
afortunadamente, a traslación de obras
escritas orixinalmente noutros idiomas, a
traducción literaria, atravesa tamén un
momento esperanzador.
Galiza, a pesar dos escasos esforzos
dalgúns escritores de finais do século
XIX, encetou o camiño da traducción literaria con moito retraso. Só se deron os

primeiros pasos coa xeración Nós e o Seminario de Estudos Galegos, con figuras
sobranceiras como a de Loís Tobío, de
quen o labor chegou ata hoxe. Pero, interrumpida a vía normalizadora pola Guerra Civil, cumpríu agardar ás últimas décadas do século XX, nas que se comezou
a notar con forza o labor das facultades
de Filoloxía e de Traducción.
A pesar do retraso do que Galiza partía, en comparanza con linguas coma o
catalán (pois non se podería nunca comparar, evidentemente con linguas en situación normalizada), o esforzo e o bo

Débiles probas contra o acusado
de poñer as bolsas bomba en Vigo
O acusado de poñer senllas bolsas
bomba en Redondela e Vigo o cinco de novembro pasado veu revocada a súa orde de prisión preventiva relativa á acusación de tráfico
de drogas que pesaba contra el, pero continúa no cárcere polo suposto asasinato de dúas persoas.
Durante a detención de F.R.,
a policía atopou na casa deste último un paquete cunha substancia que presumiu que era cocaína, por esa razón o xulgado dictou, o 28 de febreiro, unha orde
de prisión preventiva.
Pasados máis de cinco meses
desde a detención, as análises
practicadas polo Instituto Toxicolóxico de Madrid acharon que
non se trataba de cocaína, senón
dun fármaco chamado lidocaína.

do a partir dese momento, nos
medios de comunicación local
déuselle un trato ao suceso que
alarmou á cidadanía. Sen a existencia de probas, os principais
diarios da cidade publicaron na
primeira páxina como mínimo a
catro columnas titulares nos que
aparecía a palabra “asasinada”.
Aínda que posteriormente os
indicios do “asasinato” foron esvaéndose e hoxe xa se sabe que a
morte foi natural, ningún dos
medios emendou o erro e recoñeceu que se apresuraran na publicación das súas conclusións.
Hoxe, o máximo que ousan facer
é dar a noticia de que a morte foi
natural, pero obvian lembrar cómo trataron o suceso no seu día e
moito menos desmentir aquelas
informacións.

A consecuencia disto, o xulgado
tivo que retirar unha das dúas ordes de prisión preventiva que pesaban contra F.R.
De todos xeitos, continúa en
vigor outra orde de prisión preven-

tiva contra F.R. porque se lle acusa
de colocar dúas bolsas de lixo que
agachaban senllas bombas colocadas o cinco de novembro en Vilar
de Infesta (Redondela) e en Cabral
(Vigo). A resultas das explosións
dos artefactos, dúas persoas resultaron mortas e outras dúas feridas.
No seu día, tras diversas pescudas, a policía detivo a tres sospeitosos, pero o xulgado só ordenou o ingreso en prisión dun deles,
que continúa no cárcere da Lama.
Sen embargo, as probas contra os acusados son moi febles.
Baséanse na declaración dunha
testemuña protexida “que escoitou conversas”. Isto permitiu ao
avogado do acusado lembrar que
“non existen indicios racionais”
de culpabilidade.♦

rada polas informacións aparecidas nos medios de comunicación. Unicamente a policía e a
subdelegación do Goberno actuaron con mesura e desde o
principio, sutilmente, trataron
de avanzar que non existían razóns para asegurar que se trataba dun asasinato.
O xulgado mantivo durante
un tempo pouco habitual o secreto sumarial, a pesar de que as investigacións desdicían o que afirmaba a prensa. Mesmo a autopsia, que negaba a morte violenta,
non foi difundida debidamente.
A familia tampouco contribuíu a calmar os ánimos. Durante os meses que seguiron á
súa morte, o pai de Déborah
asegurou constantemente que a
súa filla fora asasinada, pero
omitiu algúns datos que coñecía
e que non se difundiron. Un
exemplo: só agora se coñeceu
que o lugar onde apareceu o cadáver era unha finca propiedade
da familia da falecida. Este detalle apunta a que quen estaba
con ela no momento da morte
quixo que localizasen o corpo
con facilidade e por tanto, como
agora afirma o xulgado, é proba
de que non foi asasinada.♦

traballo de décadas foi dando froito. En
1993, a Mesa pola Normalización Linguística publicou un catálogo de obras literarias traducidas ao galego disponibles
naquel momento: eran unhas cincocentas,
cos autores máis representativos da creación literaria universal. Eu teño a impresión de que, nos dez anos transcorridos, a
cantidade de obras traducidas publicadas
se multiplicou por dous ou por tres.
Sería ben que algunha institución ou
entidade (Consellería de Cultura, Asociación de Editores, Federación de Libreiros, etc.) publicase os datos actualizados de obras traducidas disponibles
na actualidade e máis de todas as publicadas ata agora, mesmo as esgotadas.
Así, as persoas interesadas saberíamos
que obras poderíamos adquirir en librería e que outras deberiamos buscar nunha biblioteca Sería un grande impulso
para a súa difusión.♦

A Mesa pola Normalización Lingüística
precisa cubrir vacante de:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / A
FUNCIÓNS:
- Responsábel da xestión diária da oficina para o seu bon funcionamento.
- Tarefas administrativas, facturación,
arquivo, elaboración de informes e
atención ao público
REQUIRE-SE:
- Imprescindíbel: dominio oral e escrito
do galego e compromiso co idioma.
- Disposición para o traballo en equipa.
- Resolutiva e con recursos.
- Imprescindíbel dominio de Windows,
pacote de Office (Excel, Access e
Word) e internet
- Coñecimento de contabilidade
VALORARA-SE:
- Experiéncia en posto semellante.
- Coñecimento do inglés e/ou francés.
- Domínio escrito dos estándares portugués e/ou brasileiro.

OFERECE-SE:
- Incorporación imediata.
- Retribución 688 euros netos/mes (e
2 extraordinárias).
- Xornada completa (de 10 a 14 e de
16 a 19 horas).
- Lugar de traballo: Santiago de Compostela.

As persoas interesadas
poden enviar CV indicando
referéncia
“Aux. administrativo/a” ao:
Apartado de correos
247 - 15780
Santiago de Compostela
ou
amesanl@amesanl.org
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Conseguiu a renuncia
de 13 dos 17 candidatos sindicais da CIG

Os traballadores acusan a
Construccións Crespo de coaccións
A.N.T.
Os traballadores de Construcións Crespo concentráronse
diante da sé desta empresa en Pontevedra para denunciar coaccións e ameazas aos empregados que se presentaban na lista da CIG nas eleccións sindicais. A dirección, con “prácticas antisindicais”, segundo denuncia a central nacionalista,
logrou que renunciasen 13 dos 17 candidatos que compoñían a súa lista, logo de terse proclamado xa as candidaturas.
Segundo explicou o sindicalista
Xaquín Agulla, “do 28 ao 31 de
marzo, presentaron a renuncia
estas 13 persoas nun documento tipo, escritos coa mesma letra, no que só tiñan que asinar
os implicados”.
Catro traballadores negáronse a renunciar ao seu dereito sindical e un deles, eventual, xa foi
preavisado de que, ao rematar o

seu contrato non continuaría na
empresa.
A CIG sinala á dirección como a responsábel destas actuacións e anuncia a presentación
dunha denuncia no xulgado por
coaccións. Nas anteriores eleccións sindicais, tamén días antes
das votacións oito candidatos da
CIG tamén renunciaron.
A central nacionalista acusa a

Comisións Obreiras de connivencia coa patronal, por prestarse aos seus manexos para sair
beneficiada nas eleccións.
Primeiro de maio unitario
Malia a estas diferencias con Comisións, que se dan noutras moitas empresas, a CIG vai celebrar
conxuntamente este 1 de Maio
con Comisións e UGT, logo de
que nos últimos anos se movilizasen por separado e o fixesen
tamén o 10 de Marzo.
As “circunstancias especiais” desta celebración impulsaron esta unidade que non se
dá na folga xeral de 2 horas do
10 de abril.♦

Consecuencias
económicas da guerra
contra o Irak
MANUEL CAO
Aínda é cedo e arriscado pronunciarse sobre os efectos económicos da ocupación e control de Irak pero pode ser interesante recoñecer algunhas das posíbeis consecuencias:
1.- A demostración de forza unilateral do exército angloamericano configura un novo escenario político, económico e
institucional que servirá de experimentación e banco de probas para futuras intervencións. Os mecanismos de implementación das operacións militares, os plans de actuación mediática, os deseños institucionais programados e a concesión de
avantaxas económicas revelan a existencia dun deseño operativo amplio e coordinado de modificación parcial nunha área
xeoestratéxica vital que poderá ser aplicado en escenarios diferentes. As posibilidades de éxito dunha reorganización político-institucional interna de Irak, dunha redefinición das estruturas de governance e da reconstrución efectiva das infraestruturas e entramado económico-empresarial marcarán o
balance definitivo da intervención arredor da lóxica do poder.
2.- Para a economía global, os efectos dependerán do grao
de incerteza derivado da guerra. Unha resolución definitiva ou
a súa transformación nun conflito de baixa intensidade e localizado xeograficamente non suporá unha reactivación automática do ciclo dado que os problemas da economía globalizada
son de moi diverso tipo e características segundo os axentes e
países. En todo caso, a estabilidade no mercado petrolífero, a
incentivación de actividades de rearme e o tirón da demanda
derivada da reconstrución iraquí mellorarán a situación de determinadas empresas sendo moi dubidosos e impredecíbeis os
efectos para o conxunto dos sectores económicos.
3.- Os custos económicos son confusos. Pola parte de Irak,
todo son custos reais e inmediatos en capital humano, medioambiental, social e infraestrutural sendo meras expectativas as
promesas de reconstrución, mellora económica e bon goberno
futuro. Pola parte de EE UU, os custos a curto prazo en perda
de soldados e de material militar serían ampliamente compensados polas oportunidades de negocio en armamento e polo reparto do botín de guerra derivado da invasión e ocupación territorial. O feito de que os fondos para gastos militares e reconstrución procedan do, cada vez maior, déficit público de EE
UU indica que serán as xeneracións futuras as que cargarán cos
resultados desta aposta. En caso de fracaso na postguerra ou
empantanamento da situación militar, a posición de EE UU pode agravarse tanto polos graves desequilibrios da súa economía
(déficits orzamentario e comercial de case o 5% do PIB) como
pola cautela diante das institucións dun imperio agresivo, inductor de conflitos e inseguridade. A desconfianza no dólar e o
descrédito ou desaparición das bases institucionais da sociedade americana (libertades civís, economía de mercado, control
parlamentario e liberdade da información) presentaría un panorama tenebroso para a estabilidade interna e global,

‘O

s beneficios económicos a curto
prazo derivan da apropiación do botín
de guerra e a previsíbel carreira
armamentista”
4.- Os beneficios económicos a curto prazo derivan da apropiación do botín de guerra (campos petrolíferos, contratos de reconstrución, expansión do modelo de vida USA) e da previsíbel
carreira armamentista da que se beneficiarán os integrantes do
complexo militar industrial. En calquera caso, o estado de excepción que supón a guerra debería ter un límite temporal razonábel salvo que se deseñara unha estratexia de conflitos sucesivos con invasións periódicas programadas noutros países e áreas xeográficas. O modelo Bush parece asentarse na economía de
guerra duradeira coa substitución dos métodos e garantías tradicionais para asignación de recursos con criterios de mercado por
un modelo intervencionista dirixido a afortalar aos grupos de intereses asociados á Administración sendo marxinais as posibilidade de extender os beneficios a terceiros.♦

A. MARQUÈS
Qué lle pasa a este goberno que é incapaz de recoñecer que se trabucou. Qué
lle pasa para que, vendo o voto unánime
social a favor da paz, non sexa capaz nin
de recoñecer ao menos que quizá o seu
apoio incondicional e servil á administración Bush coa guerra do Irak non saíu como pretendía. Algo pasa para que
os estudantes saíran do seu papanatismo
e volvan saír ás rúas. Algo pasa para que
unha manifestación bloquee o centro de
Barcelona. Algo pasa para que poida
producirse algo tan insólito como que
familias enteiras saian aos seus balcóns,
cazola en man, a facer retumbar o son
metálico polas rúas, non só o día en que
se convoca, senón que a popular cazolada se convertese nun chamamento á paz
espontáneo e diario nas tres semanas de
guerra no Irak.
Hai quen falou de Barcelona como capital mundial da paz. As manifestacións e
actos de protesta estendéronse case a diario polas rúas da capital catalana, tomaron moitas formas. O goberno conseguiu
mobilizar moitos sectores, apáticos políticos, que xacían cansos de tanta hipocrisía. Pero este goberno conseguiu o que
había moito tempo que non se vía. Sen
embargo a nosa sociedade poucas veces
consegue facer algo exento de polémica.
Temos visto saquear establecementos, escachar cristais e á policía aporreando en
exceso. Pero ten que quedar claro que os
que organizan estes altercados son sempre unha minoría.
Non sucede o mesmo cos boicots que
sofren os dirixentes do PP pola postura
que mantén esta formación sobre a guerra. En Catalunya, nos últimos días ata

O non á guerra ten na capital catalana un particular eco.
A mellor sanción da protesta poderá verse nas urnas.

Bombardeo de globos negros na Praza de Catalunya.

75 sedes do Partido Popular foron vítimas dalgún ataque. Iso quere dicir que
máis da metade dos ataques que sufriron
as sedes populares en toda España se re-

xistraron en Catalunya. Se ben os que
rompen cristais son unha minoría, e iso
debe quedar claro, son máis os que se dedican a limitar a liberdade de expresión

dos políticos do PP nos seus actos públicos. Un feito que cabe denunciar xa que
se pon ao mesmo nivel que as cargas policiais inxustificadas que vimos estes días na televisión. O alcaldábel do PP por
Barcelona e ex presidente da formación
en Catalunya, Alberto Fernández Díaz, é
un dos que máis ten sufrido estes ataques. Que un político comece unha conferencia e que cinco minutos máis tarde
teña que abandonala por que lle resulta
imposíbel facerse oír, que teña que entrar
escoltado nun edificio e que incluso chegue a ser víctima dunha agresión física
non debe ser a imaxe que exporte Barcelona. Non debería permitirse que as manifestacións pola paz se convertan nunha
arma a favor dos que xustifican a guerra.
Non se lle pode devolver ao goberno a
morte de miles de civís no Irak coa moeda da agresión e a intolerancia e iso vímolo estes últimos días en Barcelona. As
manifestacións, as reivindicacións, deben quedar por riba do patetismo que demostrou o presidente do goberno, José
María Aznar, coa súa inamovíbel man
tendida aos delirios do Señor Bush. Este
utilizou o nome da paz para facer unha
guerra no Irak. Os que realmente queiran
a paz non deben poñerse ao mesmo nivel
nin usar a violencia, tanto física como
verbal, para reclamar a fin da guerra. Ese
NON á guerra ten que ser unánime, que
non se rompa esa complicidade social
creada por un grupo de inconscientes.
Que sintan o rexeitamento de miles de
miradas, que se queden sós nos seus actos, que os ignoren, e sobretodo, cando
cheguen as eleccións, que o noten. Ese é
un bo non á guerra.♦

Salimat.
Gandería,
Maquinaria e
Equipamento

Forestal
e Madeira
Xardín,
Horta e
Mascotas
e
Pequenos

CONSEGUÍMOLO. PROPOÑÉMOLO. CONSEGUÍMOLO. PROPOÑÉMOLO. CONSEGUÍMOLO. PROPOÑÉMOLO.
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Barcelona: Capital mundial da paz
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Javier Alfaya

Madrid

‘Europa precisa contar cun exército propio forte
para plantarlle cara aos EE UU’
RUBÉN VALVERDE

Con motivo da presentación do seu último libro, “Crónica
de los años perdidos: la España del tardofranquismo”, Javier Alfaya visitou Galiza. Natural de Redondela, escritor,
traductor, documentalista e xornalista, Alfaya destaca polos
seus escritos culturais e políticos. É un deses galegos que
Vostede foi unha persoa moi
vencellada ao mundo cultural
durante a etapa do franquismo.
¿En que variou a represión daquela etapa a agora vendo os
ataques aos que están sometidos
os actores, cantantes e escritores
por protestar contra a guerra?
No Estado estase vivindo unha situación moi perigosa. O Goberno central é cada día máis autoritario. Existe unha situación
moi tensa porque a gran maioría
da poboación está contra a guerra
e contra outras medidas adoptadas polo Goberno de Aznar. Durante o franquismo a censura contra o mundo da cultura era directa. Agora estanse dando xeitos
distintos de censura pero que teñen un poder moi grande. A dereita está cada vez máis arrogante. Aqueles que estamos contra a
guerra, con Nunca Máis e a favor
dunha democratización real do
país, padecemos esta nova forma
de represión. Trátase de medidas
indirectas porque eles saben que
as directas poden provocar movementos de solidariedade. É moito
máis fácil deixar a un sen traballo
pouco a pouco que de golpe.
Dicíase que despois da Transición a xente perdera o gusto
por falar de política. ¿Pensa que
agora se está recuperando a
preocupación da cidadanía polos asuntos políticos?
É un fenómeno que se está a
dar en todo o Estado. Sobre todo
pasa coa xente moza e coas persoas da miña idade que loitamos
contra o franquismo. Moitas destas persoas pasaron un tempo moi
longo de indiferencia, pero agora
danse conta que por certas cousas
non se pode pasar. Ademais trátase dunha recuperación política pero nun ámbito non estrictamente
político. A xente non se aliña nos
partidos da oposición ou sindicatos senón que se manifesta mediante movementos cidadáns. Non
se trata só de dicir vou votar a este
ou este outro, senón de afirmar a
democracia en si mesma. A democracia non se reduce a depositar o
voto cada catro anos. A cidadanía
é consciente de que ten que participar en todo o proceso e iso é algo novidoso. É a consolidación diso que se chama sociedade civil.
Leva moitos anos vivindo
en Madrid. ¿Que visión se ten
alí de Galicia?
Un día comendo con Beiras
nun restaurante de Madrid, antes
de presentalo nunha conferencia
que deu nunha Fundación, había
uns camareiros galegos que estaban tolos por fotografarse con el. A
xente do arredor mirábao e tamén
quería ser fotografada con el. Bei-

vive en Madrid pero que conserva moita relación coa terra.
Foi ex-militante do PCE aínda que ten bos amigos entre o
nacionalismo. A presentación do seu libro foi realizada por
Xosé Manuel Beiras e Xosé María Álvarez Cáccamo. Na
presente entrevista, analiza a situación política actual.

PACO VILABARROS

ras púxose moi contento e comentoume que cando o BNG acadara
tres deputados no Cogreso a xente
de Madrid que o recoñecía dáballe
a man e expresáballe os seus parabéns. Por iso non se pode facer demagoxia dicindo que somos maltratados. Eu son moi respectuoso
co nacionalismo popular, pero non
cos nacionalismos excluíntes que
din que nos odian. En Madrid vivimos 100.000 galegos e nunca lle
escoitei a ninguén nada en contra
nosa, nin tampouco dos vascos e
dos cataláns. Máis ben penso que
temos boa prensa en Madrid. Outra
cousa é que haxa certas incomprensións como tamén as temos
nós con outros países do Estado. O
que importa é a solidariedade entre
os pobos e todo o demais son complexos e posturas infantís de ver
quen se odia máis.
Preguntáballo polo movemento Nunca Máis e a fama
que teñen os galegos de calados
e pouco mobilizados.
O movemento sen dúbida foi
moi importante. A manifestación
de Madrid foi impresionante.
Non sei canta xente foi de Galicia. O que si sei é que as rúas estaban cheas de xente de todo tipo. Foi un éxito tremendo no que

ademais gracias á Plataforma
Burla Negra a xente riu moito e
tivo ocasión de comprobar o noso gran sentido do humor. Ademais, en Madrid tampouco poden dicir nada de estar calados
porque é unha cidade que leva
calada durante moito tempo e
que ten ao alcalde máis desastroso. O que estea libre de pecado
que tire a primeira pedra. Madrid
tamén leva tres maiorías seguidas de goberno da dereita.
¿Por que pensa que o Goberno xestionou deste xeito a
catástrofe do Prestige?
A xestión da catástrofe foi un
desastre dende o principio. Penso que nos atopamos ante un goberno de irresponsábeis e incompetentes. Levan a un país a unha
guerra e ninguén sabe porqué o
fan. Atópanse cun barco na costa
e espallan o fuel. Fan un AVE a
Cataluña que fracasa estrepitosamente. Penso que esta dereita é
demasiado mediocre.
¿Que diferencia hai entre
esta dereita e a do comezo da
democracia?
Dentro da dereita española hai
persoas como Tusell, Paco Rubio
Llorente ou Herrero de Miñón que
teñen unha conciencia moito máis

aberta. Son xente coa cabeza no
seu sito que saben que un país democrático ten que ser construído
por todos. Os que están agora no
poder son os fillos verdadeiros do
franquismo. Eran os que nos anos
setenta avogaban por un sistema
de liberdade vixiada en lugar dunha verdadeira democracia. Pero
tamén creo que no Estado empeza
a haber unha contestación cidadá
moi importante. Empezou coa folga xeral do vinte de xullo e consolidouse co movemento Nunca
Máis. Imos entrar nunha época
política moi complexa.
¿En que sentido?
O Goberno é moi reaccionario
e os sectores que o defenden vanos
defender con unllas e dentes. A súa
política é unha aposta arriscada
que rompe coa política tradicional
do Estado, que é moito máis europeísta. Eles racharon con ese vencello que incluso defendía unha
parte da dereita. Pero o Goberno
Aznar apostou por unha política
pronorteamericana e polo tanto,
por cambiar de socio, que neste
caso tradúcese en ter un amo.
PP semella estar levando
unha campaña de expresar rotundamente o que pensa e de
criminalizar os que non pensan coma eles.
Están caendo as máscaras.
Beiras dicía o outro día que hai
moitas formas de fascismo e iso é
unha gran verdade. Hai un novo
fascismo que se cubre coa democracia enchéndose a boca con ese
nome, pero a súa vez demonizando os demócratas de toda a vida.
Eles saben que coas camisas azuis
xa non van a ningún sitio porque
hai unha memoria histórica pero
tentan meterlle medo á xente para
poder difundir o seu parafascismo. O PP practica a técnica fascista de dicir que o que non está
connosco está contra nós.
¿Como pensa que vai quedar
a orde mundial tras esta guerra?
Penso que a caída da URSS
foi un drama nese sentido. Non
como sistema, porque había
anos que estaba esgotado e que
non evolucionara cara forma
máis democráticas. Sen embargo dáballe equilibrio ao mundo.
Agora Estados Unidos é a única
superpotencia, non económica,
pero si militar. Sei que soa forte
isto que vou dicir, pero para
acabar co imperialismo norteamericano fará falta que Europa
teña un exército propio moi forte. Só así poderemos ser fortes.
Incluso o fortalecemento de
China favorecerá o multilateralismo. Senón, está demostrado
que Estados Unidos poderá facer o que queira cando queira.♦

Náusea e
orgullo
MANUEL LOMBAO
Unha morea de sensacións,
imaxes e comentarios veñen
caendo enriba de nós nestes
vinte días de invasión do Irak.
Pero nas últimas vintecatro horas sinto unha mistura de náusea e orgullo que quero compartir con vostedes, amigos
lectores. Asesinato do xornalista de “El Mundo” Julio Anguita Parrado por un misil iraquí. Náusea. Reacción do pai:
“malditas sexan as guerras e os
canallas que as promoven”.
Orgullo. Reacción do pobo de
Córdoba que se bota á rúa. Orgullo. Filtración de que o falecido dixo a unha compañeira
que se lle pasaba algo grave o
director do seu periódico, P.J.
Ramírez, non se colgase ningunha medalla a costa del. Orgullo. Filtración de que o xornalista cobraba por peza escrita, sen outra paga nin seguridade. Náusea. Asesinato do xornalista ferrolán de Tele-5, Xosé Couso por unha tanqueta
americana. Náusea. Non-explicacións dos mandos americanos e explicación, case inculpación, do Ministerio de Defensa español. Náusea. Nota da
familia que califica o feito de
“crime de guerra” e pide responsabilidades e unha investigación. Orgullo. O Goberno
español dá por boas as explicacións americanas e non vai pedir ningunha investigación.
Náusea. Filtración de que
traballaba contratado por unha
empresa de traballo temporal.
Escoito a un compañeiro del
que pide nunha radio axuda
para a viuva e os dous fillos
pequenos que quedan sen cobertura económica. Náusea.
Plante dos xornalistas, cámaras
e fotógrafos no Congreso dos
Deputados e no Senado diante
do Presidente Aznar, diante da
Embaixada americana e diante
da Ministra de Exteriores e o
seu colega inglés Jack Straw
que se quedaron coa boca pechada. Orgullo. Deputados populares que no Congreso din a
algúns representantes da oposición: “estaredes tristes por
perder a guerra”. Náusea. A
noite do mércores 9 escoito
nun aparcamento a tres señoras do PP: “ agora os xornalistas xa están cambiando de
opinión” “E que o gañar é
moito”. Náusea. Abrindo os
informativos de Tele-5 vexo e
escoito a un compañeiro cámara de Couso que lee unha
carta dirixida a el na que recorda polo nome a muller, aos
pequenos, e o cumplimento da
promesa de lle visitar a casa
que non coñecía. Foi vela por
primeira vez para dar o pésame
á familia: “maldita sexa a hora...” remata entre saloucos.
Sinto náuseas por esta e tantas
mortes inxustas e innecesarias,
orgullo por pertencer a esta
profesión e as lágrimas énchenme os ollos. ¡Malditos sexan¡♦

G. LUCA DE TENA

C

adro un. Un tanque norteamericano dispara
contra o hotel de Bagdad
no que se concentran os
cronistas chegados de todo o
mundo para contar a guerra
contra Iraq. Nesta beira,
algúns comentarios sobre a
choiva de metralla que cae sobre sobre os xornalistas son
frías, distantes, incómodas. A
lei de proximidade parece non
cumprirse co asasinato de
Couso. Miran para o mando
norteamericano e esperan algo
a que agarrarse, unha clave
que libere da infamia ao Eixo
do Ben. ¿Era fogo amigo confundido ou provocación? Visto
que todas as axencias do mundo, incluídas as norteamericanas, negan o uso de armas
dende o hotel, o alto mando
escolle unha explicación definitiva: o edificio da prensa era
obxectivo militar.
Cadro dous. A James
Cason, encargado da Sección
de Intereses dos Estados
Unidos (USINT) na Habana,
escápaselle unha bágoa pola liberdade de expresión. Acusa ao
Goberno de Cuba de atentar
contra o oficio de informar dun
grupo de xornalistas. Todos os
medios tratan por extenso este
caso. É curioso. Cason fora o
funcionario dos Estados Unidos
encargado de que o mundo non
tivese noticia das matanzas de
Salvador, Guatemala e Honduras. Tamén participou na represión en Bolivia e Panamá
¿Lembran os catro mil mortos
do bombardeo sobre o barrio
do Chorrillo? Cason era un dos
responsábeis da información, é
un dicir. O mesmo que prometeu investigar a morte do
fotógrafo vasco Juantxo Rodríguez cando a invasión de Panamá e aínda non deu noticia.
Dende setembro de 2002,
Cason patrocina cos medios
sobrados da USINT un grupo
de xornalistas habaneros aos
que el mesmo puxo o nome de
periodistas independientes. Raúl Rivero, o máis coñecido deles, define o seu recente proceso coma “unha viaxe cara a
liberdade individual nun entorno ameazado e hostil” nun artigo que titula Monólogo del
Culpable. Pero Rivero, que reivindica inocencia, profesionalidade e obxectividade, non debe
ignorar que onde disparan contra os xornalistas é en
Colombia, en Panamá, en Honduras e en Bagdad e que a decisión de balealos tómana funcionarios do mesmo goberno e do
mesmo partido de James
Cason.
Cason inventa agora para a
contrarrevolución de sempre o
nome de defensa da sociedade
civil mentres Raúl Rivero chama xornalismo independente
ao que se identifica con
Hubert Matos e Carlos Alberto Montaner do PSD de
Miami. O mesmo Montaner
que no ano 1962 formaba parte das tropas norteamericanas
preparadas para asaltar Cuba
no crise do mísiles.♦

As detencións de disidentes e os secuestros de transportes
afastan a Castro e a Bush

O goberno cubano podería
darlle luz verde a un novo ‘Mariel’
A.N.T.
As condenas e xuízos –con penas longuísimas– para escritores
e xornalistas opositores ao réxime de Fidel Castro, racha a
“convivencia” permitida polo gobernos nos últimos anos. De
fondo resoa o conflito cos EE UU, que desestabilizou a illa ao
darlles asilo aos secuestradores de varios avións e barcos en Cuba.
Os detidos están acusados de
“traballar para unha potencia
externa en contra de Cuba”, un
delito de traizón duramente castigado polo sistema castrista. A
meirande parte dos agora enxuizados ben pertencían a grupos
políticos opositores na clandestinidade ben mantiñan publicamente opinións contrarias ao
actual sistema político. Como
ben dixeron algúns dos seus familiares, as súas armas eran “o
ordenador, a pluma e a palabra”.
Vellos coñecidos
O máis curioso deste macroproceso no que se actuou contra 80
disidentes é o coñecemento previo que gran parte da sociedade
tiña das súas actividades. Algúns deles eran xornalistas que
abandonaran os medios oficiais
–caso do poeta Raúl Rivero,
condenado a 20 anos de cadea–,
que opinaba contra Fidel Castro
desde hai anos a través de medios estranxeiros. Noutros casos, os detidos formaban parte
do Movimiento Cristiano de Liberación, partido dirixido por
Osvaldo Payá, encargado de
presentar unha reforma constitucional mercé a 11.000 sinaturas, no denominado ‘Proxecto

Osvaldo Payá, disidente cubano.

O secretario xeral da ONU,
Kofi Annan, anuncia estes días
o comezo dunha xira por diversos países europeos para reivindicar un papel significativo
para a organización que dirixe
na chamada reconstrución de
Iraq. Semella que o Presidente Bush, que xa
advertira o momento crucial no que se atopaba a ONU ante a proposta de resolución
alentada polo tridente benefactor, imaxina a
súa transformación nunha gran axencia especializada nos coidados paliativos. O escenario dunha ostensíbel marxinación na administración do futuro de Iraq (novo goberno,
control da economía, etc) é coerente co unilateralismo da Administración norteamericana. E se foi á guerra sen a ONU (e irá a máis
sen ela, de ser preciso) nada fai pensar que
reservará un papel central para as Nacións
Unidas na posguerra. As primeiras medidas
ditadas pola Casa Branca confirman os peores prognósticos: a guerra non é colonial, pero os amigos do Pentágono serán os administradores das riquezas do país.
Dende o inicio da guerra, as declaracións de Kofi Annan amosaron unha tibieza
máis que excesiva. Sorprende observar o
nivel de resistencia de países como México,
Chile, Angola ou Camerún, ás presións dos
Estados Unidos para forzar unha resolución
do Consello de Seguridade que lexitimara a
guerra contra Iraq, que contrasta co “pragmatismo dos vencidos” do secretario xeral.
Era o momento de golpear co zapato na me-

Aquí fóra

Varela’. Este proceso tivo difusión pública e discutiuse na
Asemblea Nacional.
Por iso a oportunidade destas detencións hai que buscala
no ambiente moi tépedo que se
vive nas relacións entre Washington e La Habana. As autoridades norteamericanas encarceraron cinco cubanos por un delito de espionaxe, nun xuízo carente de garantías, segundo observadores imparciais. Nas últimas semanas acolleron coma
heroes os secuestradores de
barcos e lanchas que chegan á
Florida cargados de cubanos
que desexan fuxir da illa e outros moitos que alí están agora
por plena casualidade.Sabedor
das dificultades a longo prazo
deste sistema de exencións penais, George Bush aceptou declarar que futuros secuestradores poderían ser procesados na
Florida.
O goberno de Castro podería
darlle luz verde a un novo ‘Mariel’. Igual que en 1980, o réxime cubano podería permitir o
abandono da illa de todos aqueles que desexen deixar un país
moi abafado polos altos prezos
do petróleo –o Irak de Sadam
Husein xa non lle vende cru– e a
recesión turística.♦

xeral limítase a falar de cuestionamento da lexitimidade ou
enunciar vaguedades sobre a
conformidade cos estatutos.
Ben é verdade que tanto
achante descorazonador parece ser insuficiente para o representante español no Consello de Seguridade, Inocencio Arias, en tempos alto cargo
da administración socialista en Exteriores e
hoxe furibundo adail das teses máis belicistas, totalmente contrarias á orientación tradicional da diplomacia española.
O papel da ONU na guerra debe ir moito máis alá dun esforzo recaudatorio de dólares (ou euros) para axuda humanitaria, ou
da administración do programa Petróleo por
Alimentos do que depende a supervivencia
do 60% dos 27,1 millóns de habitantes, suspendido nada máis iniciarse as hostilidades
debido á retirada de todo o persoal de Nacións Unidas. Non tanto porque o mereza
moito ou pouco senón para garantir unha
maior transparencia e menor nepotismo na
conducta do Pentágono. Non é unha empresa doada, pero algo pode incomodar o actuar da administración Bush quen actuaría
máis comodamente ás súas anchas. Pero o
asunto de fondo, o escaso peso de Nacións
Unidas e do seu secretario xeral, quedará
por resolver.♦

Annan calza sandalias
XULIO RÍOS
sa e sacudir a conciencia universal escenificando o illamento dos agresores. Sen dúbida, Butros Gali, sen idealizalo pero lembrando que foi o único secretario xeral da
ONU que non foi reelixido, podería amosar
unha contundencia maior e por iso nunca
gozou dos favores da Casa Branca que esixiu a súa cabeza para “normalizar” a súa relación coa ONU (en suma, pagar a enorme
débeda acumulada).

‘A guerra non é colonial,
pero os amigos do
Pentágono serán os
administradores das
riquezas do país”
Nunhas declaracións a Al Jazeera, Annan cóidase de xustificar ou apoiar esta
guerra, obviamente, pero tamén de condenala. Mesmo, a pesar do ditame emitido por
un grupo de xuristas da ONU, o secretario

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional (IGADI),
www.igadi.org
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Monólogo
do inocente
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O ‘Pilotes Posada’ adía
o seu ascenso á Liga ASOBAL
A.N.T.
O Pilotes Posada non conseguiu
superar a súa “primeira bola de
partido” para conseguir gañar a
División de Honor B de balonmán. O partido que disputou o
equipo vigués en Xixón rematou en derrota contra o Covadonga, logo dunha pésima actuación arbitral, xa denunciada
polo técnico galego, Quique
Domínguez. O Pilotes acumula
unha renda de puntos folgada e
podería cumprir o soño de ascender á División de Honor da
Asobal na próxima xornada.
Os vigueses perderon os
seus dous últimos partidos fóra
de Galiza, polo que esperan
con ansia celebrar o título diante dos seus afeccionados no Pavillón das Travesas, o 26 de
abril, logo de dúas semanas sen
liga por mor da Semana Santa.
Diante do Amenabar Zarautz, o
equipo que dirixe Domínguez
pode certificar o regreso á mellor liga do mundo, só cun empate. Se hai vitoria, os siareiros
celebrarán por todo o alto o título do campionato.♦

A imaxe
de Ronaldo,
ao servicio
do goberno
do Brasil
Imaxe do encontro que o Pilotes Posada perdeu, en Xixón, diante do Covadonga.

A.N.T.
O Madrid permitiu que o goberno brasileiro aproveite a imaxe
do seu xogador Ronaldo Nazário Lima para apadriñar unha
campaña de alfabetización. Florentino Pérez inaugura así unha
xeira de investimentos éticos
que vencellan o mundo elitista
do fútbol con problemas reais
da sociedade.
O compromiso de Ronaldo
con esta campaña federal brasileira vén supoñer un respaldo
máis dos persoeiros máis famosos no mundo enteiro ao novo
xeito de goberno de Luiz Inácio
da Silva, Lula. Dentro dos programas “cero”, a top model Giselle Bündchen aceptou colaborar na erradicación da fame e
agora o futbolista será a cara coñecida para o lanzamento dun
amplo proxecto de erradicación
do analfabetismo, moi preocupante especialmente nas favelas.
O feito de Ronaldo ser mulato e
orixinario dun suburbio de Rio
de Janeiro pode servir de exemplo, segundo o ministro de Educación do Brasil, Cristovam
Buarque, para os milleiros de rapaces incapaces de saíren dun
submundo de miseria e marxinación que remata entre a violencia e as drogas.♦

Damnificados
MANUEL PAMPÍN

E

stamos noutra guerra; moito máis doméstica e pacífica,
claro, pero guerra. Volvemos á eterna teima entre Deportivo e Celta, mellor dito, aos conflitos que sempre se empeñan en crear directivos dun ou doutro lado, convertidos ao “tuzarismo” en lugar de fomentar a concordia.
Hai uns meses, Lendoiro meteu o zoco escandalosamente
coa petición dun aval ás peñas celtistas para cubrir os posíbeis
destrozos en Riazor. Por ese detalle, as relacións entre as
entidades, xa deterioradas antes, son agora pésimas. ¿E quen as
paga?; coma sempre, a parte máis feble.
Ven a conto o preámbulo porque xa saben que o martes 15,
no Bernabeu xógase o partido R. Madrid–Combinado CeltaDeportivo a beneficio dos damnificados polo Prestige. Nun
principio, íase xogar en Galicia, o máis lóxico mírese por onde
se mire. Pero entre que Horacio e Lendoiro andan á lea, e que
Manuel Fraga non pon orde na súa tropa e, unha vez máis, capitula aos desexos de Madrid, pois a emigrar outra vez.
Non é excusa que o Bernabeu teña máis capacidade; os
maiores ingresos nestes acontecementos veñen da publicidade,
da televisión e das aportacións institucionais, non das entradas.
¿Porqué non se xoga en Balaídos ou en Riazor?; probabelmente para evitar novos boicots, peticións de demisións e
situacións incómodas para o PP en Galicia, e tamén para relanzar a imaxe de Gallardón en Madrid, moi malparada
ultimamente a poucas semanas das eleccións.
Ademáis, en plena Semana Santa… en Madrid só vai haber
turistas xaponeses tan preocupados polo fútbol coma vostedes
e eu pola epiderme do escarabello da pataca. ¡E centos de
nenos galegos, pagados pola Comunidade madrileña, metéranse entre peito e costas centos de quilómetros para comer uns
bocatas e axitar bandeiriñas no estadio! Qué curioso; a mesma
Xunta que hai días oficiaba de Santa Inquisición censurando
carteis e lendas sobre o “nunca máis” ou a guerra nos colexios,
agora potencia este acto cos escolares… pero claro ¡¡¡a 700
quilómetros da costa da morte!!!
A todo isto, a Fundación Arao, promovida pola Xunta,
canaliza os ingresos a través dunha das súas contas; o goberno
madrileño facilita 5.000 localidades para os nenos… todo ten
un notábel tufo pepeiro, aínda que a idea do encontro e os
obxectivos son de gabar.
Dous apuntamentos para rematar; a Federación catalana de
fútbol ofreceuse á galega para xogar un partido benéfico de seleccións autonómicas; nada de nada; mentarlle ese asunto a
Don Manuel é como falar da corda na casa do aforcado.
Outra, moi boa: seica o combinado Celta-Deportivo vai
xogar con camiseta verde e pantalón negro, cos escudos de
ámbolos clubes; seguro que algunha cabeza pensante en
Madrid dixo: “mezclamos lo verde de Galicia y lo negro del
chapapote”, e quedou tan ancho. Non vaian usar camiseta
branca coa franxa diagonal azul porque iso é moito
galeguismo e supón darlle pulo ao nacionalismo.
¡Por Deus, iso si que non!
Só queda agardar que o martes 15 non chova en Madrid,
porque se darían dúas circunstancias: ademáis de mexar por
nós, tamén chovería.♦

Maruxa Mallo.
Dora e Pura Vázquez.

Marino Dónega.

Álvaro Cunqueiro.

A Memoria
de Galaxia

Os premios de Pura
e Dora Vázquez

Maruxa Mallo
na poxa de Breton

Á. Cunqueiro de
mostra en Madrid

Cos libros Cartas ao amigo que recolle a
correspondencia de Álvaro Cunqueiro a
Fernández del Riego entre os anos 1949
e 1961 e De min para vós, as lembranzas
vitais de Marino Dónega presentou Galaxia a súa nova colección Memoria. A
edición das cartas correu a cargo de Dolores Vilavedra e o libro de Dónega está prologado por Torres Queiruga, os
dous participantes nas presentacións de
Vigo e A Coruña xunto co director da
editorial Víctor Freixanes ou o presidente da Academia, Xosé Ramón Barreiro.♦

Non son premios concedidos ás escritoras de Ourense senón convocatorias que
levan os seus nomes. Unha é da Deputación de Ourense que eleva o nome das
dúas irmáns e diríxese á criación en narrativa e ilustración infantil e xuvenil.
Primeiro fallarase a modalidade literaria e só despois se abrira o prazo de presentación de ilustracións, que xirarán
arredor do texto gañador. En Arteixo
convocan ademais a primeira edición
do certame de relatos curtos e poesía
Dora Vázquez dirixido ás mulleres.♦

Ata o 18 de abril prolóngase a subhasta en
París do inmenso legado do André Breton.
A poxa da herdanza intelectual do surrealista está a producir unha gran polémica en
Francia, onde se reclamaba a creación
dunha fundación que velara pola súa memoria. Entre 30 e 37 millóns de euros estímase que recibirán as herdeiras polas coleccións entre as que se atopa o cadro Espantallo de Maruxa Mallo. A artista galega gabábase de que o gran guru do surrealismo lle mercara o cadro pero eran moitos os que descrían das súas palabras.♦

Do 22 de abril ao 1 de xuño o Círculo de
Bellas Artes de Madrid acollerá a mostra
Álvaro Cunqueiro que fai un percorrido
polo transcorrer vital e literario do escritor
galego. A exposición recolle máis de cen
fotografías desde o Mondoñedo natal ata a
morte en Vigo e unha sección bibliográfica con algúns manuscritos inéditos, entre
eles un sobre a súa concepción da creación literaria e unha pequena obra teatral.
A mostra complétase con obra de artistas
como Lugrís, Seoane e Laxeiro, recollida
pola súa especial relación co escritor.♦

Un Max
para a sala Yago

A sala estábel Yago,
xestionada por
Teatro do Noroeste,
mereceu o premio
Especial Max ao
teatro alternativo.
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Feira do Teatro de Galiza mostra en Compostela
ata o día 12 de abril as novas producións das compañías galegas. Arredor de trinta espectáculos en
horarios repartidos nunha ampla xornada na que
abundan os monólogos. Tempo de novas inauguracións, Botella ao mar ábrese en Vigo coa participación de máis de trescentos artistas que doaron a súa obra para unha das iniciativas culturais que naceron despois do afundimento do Presti-

A

ge. Vigovisións inaugúrase no MARCO mentres que no
CGAC móstrase a colectiva Xogos de escala e o persoal proxecto de Eva Koch. No mes dos libros o Salón chega a Vigo
e os escritores elixen ao seu novo presidente nunha asemblea
da Asociación que terá lugar o día 12. Contra a guerra canta
Miro Casabella o día 11 na Facultade de Económicas da Coruña nun acto dos Comités Abertos de Facultade no que tamén estarán Toñito de Poi, Xurxo Souto e Tuto Vázquez.♦
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Teatro do Noroeste,
unha compañía histórica con sala propia
Eduardo Alonso e Luma Gómez
analizan a situación da escena nos 25 anos de teatro profesional
CARME VIDAL
Desde o seu nacemento en
1987 a compañía Teatro do
Noroeste montou 19 espectáculos. Agora traen á Feira do
Teatro que se celebra dos días
8 ao 12 de abril en Compostela a obra As damas de Ferrol,
escrita e dirixida por Eduardo Alonso e interpretada por
Luma Gómez e Elina Suaces.
Con Eduardo Alonso e Luma
Gómez analizamos a situación do teatro galego a través
da súa compañía, unha das de
máis dilatada historia do teatro profesional que celebra
agora o seu 25 aniversario.
Con Médea nacía en 1987 Teatro
do Noroeste, a compañía de mais
longo percorrido con Artello e Os
monicreques de Kukas do teatro
profesional galego. O grupo foi
sensíbel ás mudanzas que se estaban a dar no panorama teatral e
quince anos e dezanove espectáculos despois atopámolos producindo unha obra cun reparto composto por dúas actrices e xestionando a Sala Yago xunto á compañía de títeres Cachirulo. “Que levemos a escena obras de pequeno
formato non é unha vontade nosa
senón que responde a unha necesidade por non ter capacidade económica para facer obras con repartos grandes” explica Eduardo
Alonso. Luma Gómez entende
que é este o signo da maior parte
das compañías teatrais galegas,
como se aprecia na proliferación
de monólogos na propia Feira do
Teatro de Galicia. “Excepto Sarabela e Teatro do Morcego que seguen montando produccións con
moitos actores todos fomos reducindo o número debido ás políticas
de distribución e produción e á
propia situación do mercado. Non
penso que esta moda dos monólogos sexa a máis interesante e compre que a administración reflexione sobre isto e que as compañías
non o asuman con normalidade. A
situación responde a un claro deterioro do teatro” explica. “Temos
vocación de todo tipo de teatro.
Gustaríanos facer obras de repertorio pero estamos condicionados.
Estase a perder a propia esencia do
teatro con conflicto de personaxe,
análise sociolóxica...” engade
Alonso mentres explica como a
compañía se ten que adaptar a esta
situación producindo obras contemporáneas de baixo custe.
A precariedade obriga tamén
ás compañías a ter en cartel varios espectáculos. “É unha cuestión de supervivencia” di Luma
Gómez mentres reconta as producións que levaban en carteira
ao tempo para adaptarse á demanda. Chegaron a manter na
mesma altura un monólogo, unha
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obra infantil, a Celestina, con 7
actores e Feirantes, de menor
formato. “Non existe política teatral e as compañías tratan de adecuarse ao mercado pero tamén é
un problema porque non está estructurado” comenta a actriz.
Corredoiras mal tomadas
“Empregando unha metáfora poderíamos dicir que no teatro non
hai autopistas e esta é a responsabilidade do poder político pero,
unha vez dito isto, tamén compre
facer autoanálise e dicir que a xente do teatro ás veces se equivocou
na corredoira que colleu, houbo
momentos nos que compría un
maior compromiso e ter perspectiva histórica” explica Eduardo
Alonso, autor e director teatral a
través do que se pode facer un percorrido da historia dos 25 anos de
teatro profesional en Galiza. “Nos
anos de nacemento tíñanse claros
os obxectivos pero, por exemplo, a
década dos noventa foi errática,
perdeuse o tempo. O teatro non está lonxe da sociedade e confío en
que nestes novos tempos que vivimos poda recuperar o seu espacio”. Reivindica a “militancia con
conciencia de proxección e de proxecto” e lamenta que a profesión
non se implicara máis á hora, por
exemplo, de reclamar a Escola de
Arte Dramático que aínda non temos. “É fundamental para a renovación da profesión e para darlle
unha aceptación social que agora
non ten. É incomprensíbel que estando o proxecto elaborado non se
faga e que non exista unanimidade
no teatro á hora de reclamala con
forza” apunta Luma Gómez.

Eduardo Alonso foi o primeiro director do Centro Dramático Galego e elaborou o
proxecto de creación do Instituto Galego de Artes Escénicas e
Musicais. “Neste momento non
hai política teatral, o Instituto
está a ser unicamente a xestoría
do CDG. A ferramenta está ben
deseñada pero mal utilizada. É
como unha chave inglesa que
se pode empregar para o seu
uso ou para dar un mamporro.
Se non hai un Instituto é imposíbel facer unha política de distribuición ou un estudio da xente que vai ao teatro pero, no noso caso, existe e non se fai” critica Eduardo Alonso mentres
toma como exemplo o caso de
Francia que “exporta e dinamiza” o seu teatro a través dos organismos oficiais.
Poñer o teatro a tiro
Na Feira do teatro participan 24
compañías galegas das case cincuenta que compoñen o censo
xeral. “Na realidade só unha ducia teñen continuidade, o resto
son ocasionais, grupos que xorden e desaparecen” opina Luma
Gómez. Teatro do Noroeste asumiu a xestión da Sala Yago no
centro histórico de Santiago,
achegándose ao modelo de compañía residente do que tanto se
ten debatido. “Non é que sexa o
camiño pero é un deles que debe
coexistir coa itinerancia. Trátase
dun proxecto de estabilizar a producción e exhibición nas cidades
tendo en conta que se debe programar para un público diverso e
que os cidadáns teñen o dereito a

ter acceso á cultura” explica Luma Gómez. Para Eduardo Alonso “o problema non é cantos espectadores asisten a unha representación senón que o público teña posibilidade de ir ao teatro.
Para a xente non é unha prioridade e por iso hai que poñerlle fácil
a entrada nunha obra. O espectador ten que ser o protagonista e o
teatro debe ser algo cotiá”. Defende que un país é importante
cando produce cultura e por iso
considera que os poderes públicos teñen que “investir” economicamente nun sector que dá
“redimento na calidade de vida
dos cidadáns pero tamén ten potencialidades económicas. Se podemos recoñecernos e ser reco-

ñecidos é a través da cultura”.
Presentan Luma Gómez e
Eduardo Alonso a Sala Yago como un proxecto con “vocación
de servicio á cidade, de teatro
público, de calidade e de arte”
e, con tal definición, láianse da
falta de apoio dos organismos
públicos, especialmente municipais, a esta iniciativa.
Malia esta situación non
queren nin Luma nin Eduardo
trazar só un panorama cincento
destes vintecinco anos de teatro
profesional. “O nivel dos creadores, dos directores, actores,
autores e técnicos é moi alto. Está ao nivel de calquera teatro de
fora, poño por caso, do español
e iso é facilmente comprobábel
cando se fai a comparación. Falta que se venda ben” di a actriz.
Eduardo Alonso reclama ademais os camiños para que o teatro galego se exporte máis alá
das nosas fronteiras, por exemplo, cunha política de intercambio entre redes teatrais que non
existe. “Desde o meu recuncho
recibo cada nova obra que crean
os autores franceses por vía da
propia embaixada. Esa é unha
maneira de promocionar o teatro
que nós non temos”
No repertorio de Teatro do
Noroeste figuran obras de Brecht
e de Shakespeare pero maiormente de autores contemporáneos como Miguel Anxo Murado,
Suso de Toro, Lino Braxe ou o
propio Eduardo Alonso, adaptándose ás condicións da compañía. “Gústanos traballar con autores vivos pero tamén quereríamos volver ao teatro de repertorio. Realmente, o que nos gusta
de verdade é o teatro” afirman os
dous, dando conta dunha realidade obvia xa polos moitos anos
que levan nos escenarios.♦

O Concello de Ourense
prohibiulle a uns actores
valenciáns dicir Nunca Máis
A.N.T.
A concelleira de Ourense Marta
Pereira Sentín ameazou os actores do grupo de teatro valencián Albena con prohibirlles a
función e non pagarlles si sacaban unha pancarta co lema Non
á guerra e Nunca Máis.
O Concello de Ourense era
o patrocinador da representación Spot que tivo lugar no teatro Principal e o suceso ocorreu
o pasado 20 de marzo.
Despois da función e dos
subseguintes aplausos, os ac-

tores non volveron ao escenario a realizar o agradecemento
habitual, para sorpresa do público. Posteriormente, e ao
sair do local, os asistentes encontráronse aos catro actores
na porta dun bar situado enfronte do teatro, enfundados
en camisetas negras de Nunca
Máis e mostrando unha gran
pancarta co lema de Non á
guerra. O público congregouse entón ao seu redor e dedicoulle un aplauso pechado que
durou varios minutos.♦
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Fotos
PILAR PALLARÉS

C

ando xornais e
pantallas deitan sangue,
cando corre a dor en
enxurrada, día tras día e até
cando, por que é esta a imaxe
que me resulta insuportável?
Unha nai kosovar, ou
sérvia, ou albansesa,
refazendo a raia do cabelo suxo da filla, como tentando restaurar a cordura do mundo, os
acenos que fan a vida. Hai uns
anos, non moitos.
Agora é o neno palestino
dunha fotografía do 28 de
Marzo. Nada aparentemente
estarrecente neste tempo de
cativos mutilados por xovens
verdugos ingleses e norteamericanos. “Xorxe, meu
vello amigo, ti que estás cos
que sofren a história e en contra dos que a escriben, ¿como
fuche parar á tropa?”.
O meniño non é Ali. Unha
familia indiana vai pagar as
súas operazóns, uns brazos ortopédicos. Alí sen pais nin irmáns nin tíos. “Soumhanala”.
Pero Alá, Deus, non os protexeu. “Astafiroulah”. Perdón
por desexar a súa morte, a do
neno, para abrires-lle o Paraíso no que eu quería creer.
O rapaciño é palestino e
está no brazado do pai. Nen
morto nen ferido. O pai increpa, fóra de si, un soldado israelí, mui noviño, porque están
a destruír a sua casa, en
Hebrón. Hai dous viciños,
imaxino, a tentaren acalmá-lo,
unha man no ombreiro que o
consola. O que me é insuportável é, sei-no agora, o medo
e a soidade do neno.
Recoñezo-os, porque gardo
dentro, apenas oculta pola pel,
unha nena que non era palestina, que ficou livre dos espantos da guerra, que xamais viu
unha arma empuñada contra
ela. Mais recoñezo esa
indefensión e esa desolazón
absolutas fronte á violéncia e
a ira dos adultos. Maldito
quen fai nacer o berro da gorxa do pai e que nos deixe
abandonados nun território ermo, onde ningunha compaña é
xa posíbel. Maldito quen provoca o pranto teu, ti que te
abrazas contra a botella baleira de cola, con pantalón curto
e inocentes sandálias.
“Xa podían ir traballar a
terra polo menos, ou fazeren
as estradas do seu país! Mais,
non, señora, os militares non
valen para nada. É o pobre povo o que ten que os alimentar
para non aprenderen a cámbio
máis que a matar. Eu non son
máis unha pobre vella sen instruczón, mais cando os vexo
reventando de tanto marcharen
da mañá á noite, penso:
havendo xente tan útil, por que
ten que haver outros que
teimen en seren perxudiciais?
Verdadeirmente, non é abominável matar xente? (...) vingarnos de quen nos fixo mal fai
que te condenen, mais
exterminaren os nosos fillos
como unha cacería cos fusís
deve de estar ben, pois a quen
máis mata máis condecorazóns
lle dan”. (Maupassant. Bola de
sebo, 1880).♦

Casares e Xavier Seoane, premios da Crítica
A.N.T.
Os Premios da Crítica recoñecen por terceira vez a calidade narrativa de Carlos Casares a través da súa novela
póstuma O sol do verán. O último libro de Xavier Seoane,
Dársenas do ocaso foi o elixido polo xurado como mellor
volume de poesía do 2002 na
modalidade de lingua galega.
Con anterioridade Carlos Casares recibira o premio concedido pola Asociación de Críticos
Literarios por Xoguetes para
un tempo prohibido e Deus
sentado nun sillón azul. A este
ronsel súmase agora a decisión
do xurado dos Premios da Crítica de considerar O sol do ve-

Carlos Casares.

rán como a mellor obra narrativa galega publicada no 2002. A
novela de Casares saíu do prelo pouco despois da súa morte
en marzo do pasado ano e nela

o escritor afonda nunha historia de amor, morte e memoria.
Dársenas do ocaso de Xavier Seoane acada o Premio da
Crítica ao mellor libro de poesía do pasado ano despois de
darse a coñecer como gañador
da primeira edición do certame
literario do Pen Club e Caixanova e ser publicado na súa colección Arte de trobar. Para o
autor o libro recrea a “inmensidade do ser humano cativo nun
cosmos de horizonte infinito no
que sine o ser e a nada, o inicio
e o fin, a vida e a morte, o paso
do tempo”. Trátase dun libro
“atravesado pola saudade, certa
melancolía e sensación de finisterrae”. Segundo comentaba o
poeta ao recibir o primeiro pre-

mio, o libro “pregúntase polas
cuestións eternas, que non teñen resposta ou, si se quer, a
resposta é a mesma pregunta”.
Os Premios da Crítica outorgan galardóns tamén á literatura en lingua castelán, catalán
e vasca e nesta edición resultaron premiados en narrativa Enrique Vila-Matas con El Mal de
Montano, Ferran Torrent con
Societat limitada e Pello Lizarrabalde con Larrepetit. O xurado composto, entre outros,
polos críticos Luciano Rodríguez e Xosé María Dobarro recoñeceu así mesmo os libros de
poesía de Vicente Galego Santa
Deriva, de Maarius Sampere
Lles inminencies e de Juan
Kruz Igerabide Mailu Isila.♦

Francisco A. Vidal e Xosé Agrelo
reciben o Avilés de relatos de aventuras
A.N.T.
Os escritores Francisco A. Vidal
con O botín da inmortalidade e
Xosé Agrelo Hermo con Rumbo
ao Maluco fixéronse coa segunda edición do concurso de relato
de aventuras Avilés de Taramancos, convocado pola revista Casa da Gramática e o Concello
de Noia. O premio foi fallado o
pasado día 6 de abril, coincidindo co aniversario do nacemento
do poeta e o xurado valorou que
as dúas obras gañadoras que recrean aventuras mariñas serían
moi do gusto de Avilés.
Un xurado composto polos
escritores Bieito Iglesias, Rosa
Aneiros e Antón Ribeiro Coello
decidiron por unanimidade conceder o premio Avilés de Tara-

Francisco A. Vidal.

mancos de relato de aventuras ás
obras de Francisco A. Vidal e
Xosé Agrelo Hermo, que se repartirán os 3.000 euros cos que

está dotado o certame e recibirán
a escultura comemorativa de Alfonso Costa. O botín da inmortalidade de Francisco A. Vidal
narra unha historia de piratas e
navegación pola ría de Arousa
ambientada no século XVII na
que se conta a historia de dous
amigos. Trátase dun relato no
que a aventura non ven só do
mar senón que tamén narra a relación de dous amigos que se
desfai polos ciumes dun amor. O
xurado destacou da obra de Vidal a precisión da linguaxe técnica mariñeira, o carácter fantásticos dos personaxes e o dominio da descrición da paisaxe mariñeira da Ría de Arousa.
Xosé Agrelo Hermo conta
en Rumbo a Maluco a historia

do grumete Antón Varela que
embarca en 1519 rumbo ás Indias. O relato componse dos
seus diarios de navegación onde se dá conta da longa travesía
que ten en Noia un dos seus
principais escenarios. Os escritores que escolleron esta obra
para o premio tomaron nota do
traballo de documentación que
se aprecia no texto de Agrelo e
na recuperación da memoria
histórica da vila de Noia. Esta
presencia do concello de referencia do premio e do escritor homenaxeado e o feito de
que os dous relatos teñan o mar
como fondo levou a que o xurado afirmara que, de seguro,
as dúas obras serían do gusto
de Avilés de Taramancos.♦
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Retal de poesía

O retorno do detective Nemesio Castro
García Mañá volve ao Couto Mixto con Menino morreu
Título: Menino morreu.
Autor: Luís García Mañá.
Edita: Xerais.

Emigrante, e afortunado, gracias á inestimábel axuda e consello dun seu parente, que ve
pasar os días a penas sen incomodos, salvante, en todo caso,
o feito de vivir amacebado, a
Nemesio Castro chégalle unha
carta da Secretaría de Estado
do Reino de España, na que se
requiren os seus sevicios, pois
el é o home máis indicado para
esclarecer uns misteriosos
acontecementos (unha morte, e
a posibilidade da existencia de
ouro) no Couto Mixto, xusto
cando Portugal e España están
no tira-puxa final a ver que van
facer con esas terras. Como é
tradición que aos detectives
non lles presta a vida indolente,
parásita, nin que dicir ten que
aceptará a oferta. Nin sequera o
vai parar o feito de que xa
transcorreron dous anos desde
a morte que ha de investigar (a
do enxeñeiro inglés Mr. Betton), o que semella un atranco
ben grande e obvio, convertíndoo, na práctica, en solventador de expedientes non resoltos, a derradeira esperanza.
Así, pois, o retorno de Nemesio Castro -que chegara a nós
desde O lume de Santo Antón, e
xa van anos, foi editado, tamén
por Xerais, en 1977 -é tamén o
retorno do Couto Mixto, do que
García Mañá é un dos máis
comprometidos e activos divulgadores. O Couto Mixto, terra
de ninguén, presenta claras concomitancias con Tras da Corda,
mais o ourensán da Raia Seca
goza da particularidade dunha
especie de estatuto xurídico, ou
algo polo estilo, que para a historia é unha sorte de material
carta natalicia. O Couto Mixto,
terra de todos, onde a ninguén
se lle nega o socorro e amparo,
presenta tamén o atractivo de
ser un pedazo da Galiza, unha
illa da Galiza rodeada doutras
terras, que é libre, que escapa a
calquera control imperial alleo,
como unha materialización de
Nemedón (ou Nemetón), aquel
soño vivificador.
En Menino morreu a acción
sitúase, cronoloxicamente, a
mediados do século XIX. Xeograficamente viaxa desde
quentes terras brasileiras a Lisboa e de aí ao montesío Couto
Mixto, pasando por Ourense e
Celanova. Co que ofrecería
moitas posibilidades para unha
rica (re)creación de ambientes
diversos. Salvando cando Nemesio está no Brasil, onde si se
produce unha mínima aproximación, isto nunca acontece, é
máis: a preocupación por non
caer no estático cadro de costumes é constante, case obsesiva,
é asi que feitos tan chamativos
(polo que ten de exotismo, e ta-

Luís García Mañá.

mén de arqueoloxía social) como a voda no Couto Mixto non
contan con meirande atención.
Porque antes de cousa ningunha está o coidado da acción,
nada debe alterar ou condicionar unha trama na que o desenvolvemento da acción é obxectivo primordial, como no bestseller, indiscutibelemente emparentado coa literatura de
aventuras clásica.
En consecuencia, cada cousa é cada cousa, non sería xusto
xulgar esta novela polas posibilidades que suxire, polo que
puido ter sido (a grande novela
do Couto Mixto) senón polo

que, conscientemente, quere ser
e é, unha novela cunha trama
onde se prima, sobre calquera
outra cousa, o
desenvolvemento da ac- A
ción central, preocupaque vai pin- ción por
gando pouco a non caer
pouco doses no estático
de intriga cunha naturalida- cadro de
de, cunha cal- costumes é
ma (non frial- constante.
dade), cunha
constancia salientábeis que
pegan o libro ás mans.
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Con todo, os primeiros capítulos, a propósito das negociacións hispanolusas, ben seguro que agradecerían un chisco máis de claridade. E máis
detención, meirande atención,
a unhas personaxes sempe ben
deseñadas pero que carecen de
espacio e tempo para realizárense en plenitude. A necesidade de abreviar, de fiar dereito, é patente en toda a novela e
tiranízaa absolutamente, coa
desculpa de que na liña central
da acción (o proceso detectivesco) converxen outras colaterais (as negociacións; outras
centradas en personaxes como
a señora Pementa, Basilio, don
Clemente, entre as máis importantes) das que ás veces se parte e que non se queren desatender; en deixar clara a simultaneidade entre elas, cando procede, tamén se poñerá moitísimo coidado. Esta case obsesión
choca, sobre todo, co exceso
redundante cando, xa no remate, Nemesio resume (porque o
seu relato ten máis de resumo
que de explicación) a súa pasada aventura. Doutra banda, as
personaxes tamén se habían
ver beneficiadas cun narrador
menos paternalista que as deixara máis libres.
Menino morreu, co que se
quere simbolizar (ou simplemente facer coincidir) a desaparición do Couto Mixto na
morte dun raparigo enfermo, é
unha novela eminentemente
social na que se mesturan tipos
de moi distinta catadura (embaixadores, contrabandistas,
xuíces, prohomes, xente de
pouca conciencia, curas, xente
honrada e pobre, unha brasileira á que lle custa aclimatizarse
á Galiza, unha galega emigrada
no Brasil que tamén se sente
estraña...) escrita con notábel
axilidade, que quere, e logra,
ser unha leitura amena, que entreteña e ilustre, pois o traballo
de reconstrucción epocal é outro dos aspectos salientábeis.
Supón o retorno de Nemesio
Castro, o que en si xa é noticia
agardábel dado que en O lume
de Santo Antón deixara grata
lembranza, un detective que é
gran observador que sabe mesturarse coa xente e escoitar, decidido e nunca violento, na mellor tradición do detective espectacular só no seu analítico
método de deducción. Cremos,
non obstante, que Luís García
Mañá, polo que ten demostrado, co premio dos leitores e de
ser, O lume de Santo Antón, unha leitura aínda moi viva nos
círculos do ensino, está en boa
disposición para dar un paso
máis e, conservando a axilidade da trama e a boa dosificación da intriga, atreverse con
metas máis ambiciosas.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Moda galega, de María
Reimóndez, é un poemario
impulsado pola repulsa ao canon feminino que impón o capitalismo. A través da relación
das mulleres coa roupa
que levan,
levaron, ollan
nos trinques e
compran finalmente, a autora
viguesa
constrúe uns
versos sobrios,
sen requintes nin
bordados nos
que se explica
como as mulleres
se someten aos
ditados da moda, do sistema
político, económico e social
ata perderen a súa propia
identidade. Edita Positivas.♦

Letras galegas
de sempre
Xerais vén de editar tres
novos títulos da súa ‘Biblioteca das
Letras
Galegas’,
adicada aos
clásicos na
nosa lingua.
Carme
Hermida preparou a edición de A
gaita
gallega, de
Xoán
Manuel
Pintos, o
llibro
fundacional
do
Rexurdimento
galego, publicada en 1853.
Martín Veiga presenta Cantos
caucanos, de Antón Avilés de
Taramancos, a meirande obra
do noiés, adicada a Colombia.
Ramón Nicolás edita O sol na
crista do galo, un libro de relatos de Manuel Lueiro Rey.♦

Diario da
Escravitude
Berta chega á aldea da Escravitude e descobre un mundo
complexo e rico en historias e
vivencias, ao redor da
estación de tren que conduce
a xente fóra e dentro de Compostela. Raquel Miragaia
relata en Diário Comboio unha crónica
de hoxe
nun lugar
que olla o
mundo
transitar día
a día e que
creou unha
cultura
social na
que ninguén
pode ter vida
privada, na
que a porta
sempre ten que estar aberta e
a cociña chea de visitantes
que descoñecen o significado
da palabra intimidade. Intimidade que ha medrar en cada
un para se desenvolver. Edita
Laiovento.♦
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Os camiños de Bush
Negocios, armas e política nas motivacións do goberno americano
Título: El Imperio Global.
Autor: Roberto Montoya.
Edita: La esfera de los libros. Madrid, 2003.

Cun limiar de James Petras, o
último libro de Roberto Montoya, é un documentadísimo
percorrido pola traxectoria política estadounidense dos últimos tempos, moi centrado na
figura dun George W. Bush, de
presidente dubidosamente elixido a aspirante a César do século XXI, pero afondando nas
liñas mestras dunha política
exterior e interior na que abundan as semellanzas entre republicanos e demócratas.
Roberto Montoya, xefe de
internacional do diario El Mundo e colaborador do IGADI, disecciona nesta obra, cunha facilidade asombrosa, os estreitos vinculos existentes entre o
mundo da política e dos negocios en Estados Unidos, especialmente os relacionados co
sector enerxético e armamentístico e como esas relacións
determinan boa parte da súa
política exterior. Nada é casual
nese sentido. Todo obedece a
unha estratexia que privilexia o

uso da forza militar e o vaciamento de contido das principais estruturas internacionais
nas que un funcionamento minimamente democrático pode
dificultar a consecución dos
seus obxectivos e a realiza- Montoya
ción dos seus analisa a
plans.
nova guerra
Máis oportuno que nun- contra Iraq,
ca, o libro de coa crónica
Montoya repa- dos desensa o escándalo contros e
da elección de das
Bush, afon- contradicións
dando no poléflagrantes
mico sistema
de elección in- da política
directa do Pre- estadosidente, moi unidense
criticada, por en relación
exemplo, can- a Bagdad.
do se aplica na
China e, sen
embargo, escasamente relevante cando se produce na primeira potencia.
Cunha documentada reflexión, o autor identifica as orixes da obsesión da actual Administración norteamericana

por ampliar o seu poder militar
e describe como os sucesos do
11 de setembro brindan a oportunidade de acelerar ese proceso, extremando o unilateralismo, enfrontándose coa comunidade internacional, desprezando os numerosos avances
da legalidade mundial dos últimos tempos, entendidos coma
un corsé que impide esa inmunidade total, a patente de corso
que lle debe permitir acadar a
satisfacción dos seus intereses
a todos os niveis, incorrendo
nunha permanente contradicción entre os valores proclamados e as políticas aplicadas (loas ao libre comercio e imposición de barreiras arancelarias,
por exemplo).
As páxinas relativas ao 11S
desvelan as orixes e os vínculos que asociaron en tempos a
Ben Laden e a Casa Branca, as
estreitas relacións existentes
entre os talibáns, al Qaeda e a
propia CIA, e a nula importancia que se lle concedía ao terrorismo cando permitía realizar
pingües negocios ou estaba dirixido contra a extinta URSS.
Pese ás amargas leccións deste

pasado, é paradoxal a nula cautela dos EE UU á hora de definir e establecer os seus apoios
en todo o mundo na estratexia
de combate aos grupos armados, un desenfoque que ignora
as causas dos problemas e o
convirte en branco preferente
da reincidencia.
Pero Roberto Montoya vai
máis alá das claves obxectivas
e facendo gala do seu bo facer
xornalístico aborda a importancia da impronta relixiosa na
conduta de Bush, a súa búsqueda constante de inspiración no
Altísimo que acentúa un perfil
integrista e mesiánico.
Repasando as múltiples incógnitas deixadas polo 11S, o
autor analiza en detalle o considerábel revés que supuso en
materia de dereitos e liberdades para todo o mundo occidental, propiciando a aprobación de instrumentos legais (en
Estados Unidos e Reino Unido,
especialmente) que, coa escusa
do antiterrorismo, achégannos
paseniñamente ao perfil dun
estado policiaco, no que o uso
da tortura ou a licencia para
matar líderes políticos chega a

xustificarse sen tapuxos nin rodeos.
O libro dedica numerosas
páxinas a detallar a nova guerra contra Iraq, coa crónica dos
desencontros e das contradicións flagrantes da política estadounidense en relación a
Bagdad, afondando ma preocupación enerxética do Pentágono, nos vínculos petroleiros de
boa parte do gabinete Bush e
no valor estratéxico dunha rexión na que a actual guerra non
será, de seguro, o derradeiro
episodio intervencionista.
Amena e rigorosa, de estilo
áxil e clarificador, a obra de
Roberto Montoya preséntanos
a un Imperio militarizado, cun
aparello estatal abducido e en
extremo dependente dos
lobbys, volcado na realización
do que entende como unha misión histórica, o exercicio dun
poder sen contrapeso que se
nega a admitir a presencia de
rival algún, presente e futuro.
Todo un Imperio para acabar
co “Mal”. Pero acaso ¿pode haber algún Imperio bo?♦
XULIO RÍOS

O Monforte ferroviario
Unha historia local sobre os camiños de ferro
Título: Monforte y el ferrocarril.
Autor: Fermín Avellaneda Vázquez.
Edita: Deputación Provincial de Lugo.

Salvando algunhas contribucións
parciais, a historia do ferrocarril
galego dista de ter sido estudiada
como merece. E iso a pesar de
que o proceso de construcción
dos camiños de ferro constitúe
un excelente vieiro para reflexionar sobre a frustración modernizadora do noso país. ¿Que mellor
lugar que unha vía de comunicación distribuidora de persoas e
mercadorías para analizar a progresiva inserción de Galiza na
España contemporánea?
Podemos, con todo, felicitarnos de que, nos últimos anos,
o traballo dalgúns investigadores esteña a esclarecer tamén
este ámbito. No número pasado
deste semanario viamos mesmo
como a construcción do último
tramo da liña Medina-Vigo, en
concreto o de Poboa de Sanabria a Ourense, servía de materia documental para un video
rodado por Rafael Cid.
O libro que imos comentar
neste caso, titulase Monforte y el
ferrocarril. Apuntes para una
historia incompleta. Trátase dun
volume, de algo menos de cen
páxinas, dedicado a reflectir os
vínculos entre a poboación máis
relacionada co ferrocarril en Galiza e este medio de transporte.

Trátase dun século de historia, o
que vai dos primeiros proxectos,
que datan dos anos cincuenta do
século XIX, ata o progresivo
desmantelamento dos primeiros
sesenta do XX, cando a estación
local perde boa parte da súa importancia, en boa medida pola
apertura definitiva do acceso
Ourense-Zamora.
O autor, Fermín Avellaneda
Vázquez, é un ferroviario de seu
e de linaxe que entra nos terreos

da investigación histórica con
bo pe. O libro lese cun interese
sostido polo rigor das pescudas
documentais e por unha prosa
capaz de manter o ritmo e a
amenidade. Avellaneda sabe tirarlle á historia detalles capaces
de fixarse na mente do lector.
Son páxinas nas que aínda
se percibe o recendo daquel
Monforte “nudo ferroviario”, en
expresión utilizada polos libros
de bacharelato de todo o Estado

ata os anos setenta, e os ecos da
Compañía de Ferrocarrís do
Norte, un dos antecedentes do
que a partir de 1941, na inmediata posguerra, recibiría xa o
nome de Renfe. Monforte era
paso obrigado para entrar en
Galiza por ferrocarril e nel confluían as liñas que saían tanto de
Ferrol e A Coruña como de Vigo, en dirección á meseta.
A estación monfortina, e todo o que a rodeaba (depósito, re-

paracións, peirao do gando, etc.)
chegou a dar traballo directo a
máis de dous mil empregados
(na actualidade ocupa a décima
parte). Desta estación, como das
de Lugo ou Sarria, sairon, por
exemplo, durante décadas, miles
de reses bobinas destinadas a
fornecer de carne mercados tan
necesitados como os de Madrid,
Barcelona ou Zaragoza.
Fermín Avellaneda ten tamén o acerto de vincular os
progresos (e pasos atrás) na
construcción dos camiños de
ferro coa historia dos seus empregados, tanto no que respecta a dereitos e beneficios sociais, como a súa sindicación,
e, ao tempo, coa historia da
propia cidade. É destacábel por
exemplo o papel dos ferroviarios na sublevación do 36, un
sedimento perceptíbel electoralmente case ata hoxe en día,
en forma de voto ás listas socialistas, ou no peso do castelán, propiciado polo gran número de ferroviarios chegados
durante anos de fóra de Galiza.
Monografías coma esta de
Avellaneda resultan imprescindíbeis para que no futuro poida ver
a luz unha, a cada máis urxente,
historia xeral do ferrocarril no
noso país, con todas as implicacións sociais que conleva.♦
M. VEIGA
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REM
Revista de Estudios
Miñoranos
Primavera de 2003. Prezo 12 euros.
Dirixe: Carlos Meixome.
Edita: Instituto de Estudios Miñoranos.

Judith Hermann,
a nova estrela da literatura alemana
Leva semanas encabezando a lista dos libros máis vendidos
Título: Nichts als Gespenster, 320 pp.
Autora: Judith Hermann.
Edita: S. Fischer. Frankfurt.

Sempre é difícil falar sobre libros, primeiro porque os gustos
son volubles e variados e, segundo, porque se pode supoñer
que os propios textos publicados xa son a mellor forma de
falar do que presentan. Ora
ben, os relatos do libro Nichts
als Gespenster (Só pantasmas)
de Judith Hermann amosan tal
sutileza e delicadeza que un
comentario case parece un acto
vandálico capaz de estragalos.
Judith Hermann naceu en
1970, en Berlín, e xa co seu
primeiro libro Sommerhaus,
später (Casa de verán, máis
tarde, 1998; na versión española titulado Corales rojos:) conseguiu unha repercusión enorme, vendendo máis de 250.000
e converténdose na estrela dun
fenómeno literario-editorial
que en Alemaña daquela se denominaba “o milagre das señoritas”, composto por escritoras
novas que triunfaban coa súa
primeira publicación. Os defensores máis entuasiastas de
Sommerhaus, später afirmaban
que Hermann atopara unha linguaxe para toda unha xeración.
Pero seica o barullo montado
ao redor deste libro —tamén
recibiu o Premio Kleist, un dos
máis importantes da literatura
alemana— chegou a bloquear a
súa autora, que tardou cinco
anos en presentar algo novo,
nun mercado que non adoita ter
moita paciencia.
Xa non existe o programa
de televisión de Marcel ReichRanicki para celebrar a nova entrega de Judith Hermann tal e
como se fixo coa súa obra primeiriza. Pero non por iso deixou de ter unha presencia mediática excepcional que, como
semella probable, influíu considerablemente na venda do libro,
sacado do prelo pola prestixiosa
editorial S. Fischer de Fránkfurt. Colocouse en seguida de
número un entre os títulos máis
vendidos en Alemaña e leva aí
xa desde febreiro. Estamos a falar dun mercado onde os libros
de narrativa máis vendidos son
normalmente traduccións, coincidindo raras veces varios orixinais alemáns nas listas dos bestsellers máis demandados.
Os sete relatos de Só pantasmas nárranse desde cadansúa perspectiva feminina, normalmente en primeira persoa.
As protagonistas viven en sitios exóticos ou están de viaxe,
porque queren fuxir de algo,
porque van visitar alguén, porque están de vacacións ou porque si. Os escenarios das súas

Judith Hermann.

historias sitúanse en Chequia,
Francia, Italia, Islandia, Noruega, Estados Unidos... Non está
mal. Sen querer, eses seres de
ficción convértense en representantes desa xeración de alemáns criados no benestar que
se poden atopar nos recunchos
máis improbables do planeta.
¿E que sucede?
Hermann é unha mestra en
crear intriga e tensión ao redor
da idea de que algo vai suceder.
En todos os relatos hai como
un agoiro e unha consciencia
de baixos fondos dos que non
se sabe a ubicación concreta;
emporiso, están presentes entre
as liñas do escrito, as palabras
dos personaxes, os seus actos.
En realidade, nunca pasa nada.
Empezas a ler, méteste no fluír
das palabras, ves as situacións
descritas, oles o ambiente, sentes curiosidade por saber ónde
está o conflicto e qué vai acontecer, pero logo todo remata
sen máis. O que queda é a sensación de baleiro. ¿De aí o título do libro? ¿Persoas que gardan unha lembranza da vida,
das emocións, da carne, pero
que xiran ao redor dun oco
existencial como se fosen pantasmas? É significativo o que
di unha das protagonistas: “É
como se pechase un baúl, un
baúl cheo de vellos trastes marabillosos sen sentido, e no último momento se me acordase
algo, só un obxecto minúsculo
ao fondo do baúl, abaixo de todo, e eu volvo abrir o baúl e sácoo todo, pero o pequeno obxecto segue ilocalizable, a única proba da súa existencia: a
miña intuición, máis nada.”
Hai moito desencontro no libro. Unha muller seduce o mozo
da súa amiga sen sentir ningunha
paixón nin estar realmente implicada (“Ruth (amigas)”). Outra
visita a un amigo do que estivo
namorada cando el non o estaba,

RENATE VON MANGOLDT

e viceversa. Os ciúmes que ela
empeza a sentir ao descubrir as
cartas doutra muller xorden en
diferido, cando xa non hai amor
(“Proxeneta”). Unha rapaza pasa
Noite Vella co amigo do rapaz
que quere sen ser correspondida,
mentres que ese amigo si está
namorado dela, situación que
anos máis tarde lle conta ao seu
mozo actual (“¿A onde?”). Unha
parella viaxa por Estados Unidos
sen que a el lle apeteza moito,
mesmo parece que van deixar de
estar xuntos, pero ao final seguen e, de volta á casa, fundan
unha familia
(“Só pantas- Hermann
mas”). Etc.
Moito es- é unha
pacio se dedi- mestra
ca neste libro en crear
ás relacións intriga,
entre as perso- pero en
as que, nor- realidade
malmente, son nunca pasa
complexas e
complicadas. nada.
Malia a canti- O que
dade de obser- queda é a
vación e refle- sensación
xión dedica- de baleiro.
das ao eu e ao
ti, dá a sensación de que ninguén comprende a ninguén. As reaccións prodúcense a cotío por sorpresa,
sen que se saiba por qué. As
motivacións profundas quedan
ocultas. Sen embargo, como no
fondo tampouco sucede nada, o
propio feito de querer indagar
tanto tamén se revela como oco
e ocioso. A hipersensitividade
presente nos personaxes, polo
menos nas protagonistas, fica
orfa, por carecer de meta. Fálase de emocións, pero só como
lembrándoas —ou a súa necesidade— sen que haxa motivo
para elas, igual que lles pasa
aos hipocondríacos na súa especial dependencia da enfermidade (imaxinada).

Hermann emprega unha lingua aparentemente sinxela de
frases curtas e de vocabulario
reducido. Asemade, a súa é unha escrita moi etérea e estilizada, tanto que se converte na súa
marca inconfundible. En ocasións, a combinación de simpleza estilística e tamén narrativa
co refinamento das sensacións,
constelacións, asociacións, dos
interiores e exteriores chega a
supurar gotas espesas de kitsch,
inconscientemente ou non. A indagación nos matices dos matices da falta de vivencias extremas sobre un fondo de devezo
doloroso acaba, a miúdo, nunha
espiral autorreferencial dentro
dos propios personaxes, que
non dan evitado instalarse nunha infelicidade resignada —
cando non melancolía feliz—
ou buscar unha rebelión sen
causa. Todo se fai xesto e icono.
O sexo practícase porque é o
que fai unha persoa libre. Tomar
un tipo de té e saber preparalo
debidamente simboliza a propia
maneira de ser. A música é unha
etiqueta coa palabra paixón para tapar as propias carencias. A
saudade semella unha cuestión
de elegancia. E sempre se fuma
e se bebe, porque si. Etc.
Non obstante, os relatos de
Hermann están lonxe de aburrir.
Dixo unha crítica que teñen algo das pálidas formas ornamentais do modernismo, da inocencia estilizada dos prerrafaelitas,
con banda sonora trip-hop. Tamén lembran a introspección
desapiadadamente hipersensible dalgúns textos de Rilke. Pero nunca cuestionan nada realmente. Os personaxes teñen
cartos suficientes, non se nos di
se saben o que é un conflicto social ou un trauma real. Viven
nun invernadoiro co recordo da
chuvia, buscan fuxir do planificado pero temen a chuvia, non
teñen problemas e reflexionan
sobre as dificultades.
A fin de contas, son un reflexo de certos estamentos, en
xeral ben formados e desafogados economicamente, das sociedades europeas, sobre todo
do centro-norte. Se cadra é así
como se explica o enorme éxito de Nichts als Gespenster,
pois as estratexias de márketing non funcionan se non se
basean en algo preexistente e
nunha demanda subxacente.
Pero supoño que tamén é por
unha especie de morriña doutros tempos máis tranquilos,
pacíficos e gustosa e positivamente decadentes. Quén nos
dera sermos tan felizmente infelices como os protagonistas
do libro de Judith Hermann.♦
FRANCK MEYER

Este número monográfico
adícase completamente á
memoria de Carlos Casares
Mouriño. Inclúe un cd cunha
entrevista co escritor feita para a
Radio Municipal de Nigrán. Entre os colaboradores deste
achegamento
á súa figura
participan
Manuel Rial,
Camiño Noia,
Fran Alonso,
Bieito Legaspi, Gonzalo
Navaza, Antón
Mascato, Xulio
Ríos, Antonio
Araúxo, Miguel Viqueira,
Manuel Rodríguez, María
Xesús Pérez, Iago Martínez,
María Xosé González e Alberto
Valverde, entre outros.♦

Espiello
Rebista d`autualidat de
raso en aragonés
Nº 4. Inverno de 2003. Prezo 1,25 euros.
Edita: Asziazión Cultural Nogará.

Esta revista escrita en aragonés
combina información sobre a
comunidade autónoma de Aragón e artigos de opinión e análise sobre diferentes temas. Miguel Montañés repara na situación sociolingüística da
fabla. Julio
Embid
propón unha
reforma das
Cortes de
Aragón. Guillén Tomás
refire a lenda
dos foros de
Sobrarbe. Rubén Ramos entrevista a Pepe
Lera, do grupo folclórico ‘Val
d’Echo’.♦

Ariel
Boletín de cinema
en galego
Nº 1. Inverno de 2002-3. Prezo 2 euros.
Dirixe: Ramiro Ledo.
Edita: Cineclube Compostela.

Aurelio Castro analiza O Río, de
Jean Renoir, Daniel Salgado fai
o propio con Ave do paraíso, de
King Vidor. Faise un meticuloso
seguemento a todas as fitas presentadas en Donostia 2002.
Inclúese unha entrevista con Aki
Kaurismäki. Ramiro Ledo
recupera a
figura de
Robert
Bresson e
Juan Gómez
critica o
filme Un
condenado a
morte
escapou, que
o director
francés fixo en
1956. Óscar Curros Moure e
Lara Silbiger entrevistan a Patricio Guzmán.♦
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Os diarios de Anxos Sumai
A escritora relata na rede a súa vida
CARME VIDAL
A escritora Anxos Sumai atopa uns coñecidos na Praza do Obradoiro. Pregúntalles pola súa vida e eles responden: “de ti xa sabemos porque te lemos por Internet”. Desde o mes de setembro
Sumai escribe o seu diario no portal do Consello da Cultura e cada semana son máis os lectores que se achegan a estes textos persoais e próximos. Polo número de entradas na páxina Anxos Sumai pode ser unha das escritoras con máis lectores da nosa literatura e é seguro a que máis cartas recibe. Moitos deles decataranse agora de que Anxos, a dos diarios, de verdade existe.
Anxos... de garda é o título do
diario que Anxos Sumai pendura cada venres á tarde no portal
do Consello da Cultura Galega
(www.culturagalega.org). A escritora fai nel percorrido dos días da semana comentando impresións, relatando acontecementos ou recomendando discos
e libros. No fin do seu texto aparece o enderezo electrónico que
dá aos lectores a posibilidade de
poñerse en contacto coa autora.
Neses correos aprecia Sumai a
singularidade da súa obra e a especial relación que establece cos
que cada semana percorren con
fidelidade todos os pasos precisos para dar co seu diario.
“¿Pero de verdade existes?
¿é certo que te chamas Anxos?”
preguntáballe hai pouco un lector, teimudo de que quen estaba
ao outro lado relatando a súa vida non era máis que unha invención literaria. “Conto a historia
da vida, simplemente, pero a
moita xente cóstalle crer que sexa verdade. Non disimulo a tristura nin a alegría aínda que me
reserve parte da privacidade” di
Sumai. Cada semana Anxos consegue que os lectores participen
da súa vida, que lle sigan o ritmo, que lle dean un ánimo cando
o necesita ou unha recomenda-

ción se a cousa se tercia. Os máis
escríbenlle para contarlle historias para os seus diarios. Anxos
Sumai sabe que se unha semana
o seu diario non aparecera na rede serían moitos os que se asustarían, non pola ausencia do texto senón xa polo destino da súa
autora. Porque a escritora consigue que se estableza co seu diario unha clara relación de afectividade que vai a máis xa que o
“boca a boca” está a funcionar
no aumento de lectores.
Os días seguintes á grande
manifestación de decembro en
Compostela polo Prestige o correo de Anxos Sumai rebordaba
mensaxes. Eran os lectores que
mostraban a súa indignación, o
entusiasmo pola resposta da xente ou mesmo o seu desalento. En
certa medida, a escritora convértese tamén en cronista dun tempo intenso e polos seus días pasou xa un embarrancamento,
moreas de manifestacións e están a ser atravesados tamén por
unha guerra. Comezou a escribir
nos días nos que a morte de Roberto Vidal Bolaño convertían a
Compostela nunha cidade máis
triste e solitaria. Desde aquela
non deixaron de aparecer os
acontecementos que fan de Anxos... de garda tamén un acaído

Anxos...
de garda

Sexo na aldea

A. PANARO

relato dos nosos tempos. “A realidade forma parte da miña vida
e non podo obviala. O tema de
Irak aparece xa na segunda semana do diario e continua presente na actualidade. Non quería
nin facer o Diario de Bridget Jones nin unha crónica rosa galega” defende Anxos Sumai. Os
seus amigos compoñen un mundo que se torna literario nos seus

diarios, converténdose en personaxes aos que lle seguir a pista.
Máis dun lector espera que algún
día Anxos Sumai se achegue
máis ao veciño desesperado e recén divorciado que atopa cada
vez que sae a regar os xeranios.
“Moita xente síntese identificada coa miña vida porque conto
cousas que tamén lles pasan a
eles. Os meus problemas son os

que teñen moitas persoas. Son
sincera e iso nótase”. Os que a coñecen sentíanse en certa medida
perturbados de que Anxos Sumai
fixese público o seu diario. “Parecíalles case pornográfico que outros leran a miña vida” explica a
escritora pero tamén ten amigos
que cada semana lle contan historias para meter nos seus textos.
“Ao principio dábame medo a
frialdade do medio pero logo descubrín que a relación cos lectores
é cálida e directa. Por exemplo,
despois dunha semana triste un
lector mandoume un correo dicindo que se alegraba de que xa
recuperase o humor” afirma a escritora que atopa nesa posibilidade de comunicación unha das virtudes da súa práctica literaria.
Cada fin de semana centos de
persoas acenden o seu ordenador,
métense no portal do Consello da
Cultura e acceden aos diarios de
Anxos Sumai. Todo ese proceso
parécelle á autora un camiño de
achegamento que fai aos lectores
máis próximos, por así dicilo,
que van ata ela. Cando di que
precisa escoitar a Molotov para
espertar, alguén lle replica a volta de correo electrónico: “Non
me parece o suficientemente
contundente, ponte isto e xa verás”. E mándalle as referencias
dun estrondo maior que non deixaría durmido a ninguén.
Anxos Sumai escribe desde
rapaza, desde cando se sentiu
fascinada pola capacidade de
contar que atopaba na xente da
súa aldea de Catoira e quería
“fabular como eles”. Custáballe decidirse a publicar un libro
e agora disfruta da singularidade de ser coñecida como escritora a través dun medio novo
como a rede. De ser das máis
lidas e, con certeza, das máis
próximas das nosas autoras.
Anxos... de garda é un fenómeno literario que ten máis adeptos cada semana.♦

♦−♦−♦ −♦−♦−♦

SETEMBRO 2002

Fideos con polo
Mércores 18.- Unha fonte acugulada de fideos con polo. E
tanto prebe enxulloso, e tan
fresco o pantrigo e tan bonita a
cor do viño que me acuso de fame, de sede e de gula extrema.
E, de sobremesa, figos da horta
revendo zucre, abrindo de pura
lascivia a boca do estómago.
Síntome culpable por comer
tanto. ¿Como é posible —pregúntome— que despois de tantos anos loitando por gañar espacio laboral ou intelectual
queiramos limitarnos fisicamente? Coméntolle a mamá que
como siga tragando así vou acabar redonda como un barril. Ela,
con moi mala uva, dime: “Se
queres adelgazar ven sachar unha leira comigo”. Esta medida
gústalle aplicala tamén nos casos de depresión profunda.

Venres 20.- Mamá pregúntame
que é un cíber, iso que eu tanto
precisaba hai uns días. Explícollo dando por sentado que non o
vai entender. E entón ela, mirándome como se eu fose parva,
dime: “¿E logho, ti non sabes
que na aldea todo o mundo ten
interné?”. E así é como sei que
a veciña está a saír cun xogador
de baloncesto rumano ou que
Mila, unha vella amiga miña,
anda cun avogado de Chicago.
Chamo a Mila, viúva dende
hai cinco anos, e imos beber
gintonics ó Garaxe, o único bar
da aldea. Dime que entre os invernadoiros —dedícase ó cultivo de caravel e de xudías— e os
fillos non ten tempo para saír.
Por iso lle deu por chatear e así
coñeceu a Robert, un hispano
divorciado e pai de catro nenos.
OUTUBRO 2002

Pura maxia
Domingo, 21.- Regreso á casa a
media tarde, con Rocío. Como o
tempo non está para andar pola

rúa, póñome a le-los correos
atrasados. Agradézovo-las cousas que me decides, a música e
os relatos que me mandades.
Teño a tarde sensible: pode ser
porque hai lúa chea, pode ser
polo vento. Pode ser porque
agora son eu quen vos leo a vós.
Esta semana recibín dous
paquetes moi especiais: un contiña a fotocopia do libro “El ángel gris” de Alejandro Dolina,
que eu pedira na segunda entrega do diario. Non estou afeita a
que ninguén faga este tipo de
cousas por min, así que me asustei de algo que era pura maxia.
O outro envío chegoume
dende Portugal: un cartel inmenso –bastante máis alto ca
min e alomenos tres veces máis
ancho– anunciando a exposición de Nan Goldin, da que falei hai quince días. Só vos podo
dicir que as persoas que mo enviaron arrancárono dun dos piares da ponte que une Valença do
Minho con Tui. Fico abraiada!
049XRT envíame a que será a banda sonora desta semana. Non, non é un replicante de
Blade Runner nin un robot de
sexta xeración. É un catalogador. Soubo que tiña problemas

para espertar e Molotov non lle
parecía abondo contundente.
Grávame un disco chamado
“Halber mensch” do grupo alemán Einstürzende Neubasten.
FEBREIRO 2003

Letra a letra
Venres, 21.- Pola mañá atopo
unha nota apegada no espello
do baño: “Chavaliña, vives
nunha sopa de letras”. Realmente é certo: se puidesedes
botar unha ollada pola miña casa veriades libros, cadernos, revistas, xornais, apuntamentos,
borradores de obras para revisar. Letras. Eu son eu rodeada
de sílabas, de metáforas, de
contos. De vidas inventadas,
oracións coordinadas e subordinadas. Hai uns días dicíame
Ana, que se dedica a contar coa
danza e o teatro, que cada vez
temos máis necesidade de contárno-la vida, de comunicarnos.
Eu, no meu caso, quero facelo
para deixar constancia de que
estou viva e tamén, confésoo,
para fuxir da vertixe da soidade
non buscada. Vida palabra a pa-

labra, vida átomo a átomo. E,
entre medias, a soidade: o baleiro entre os átomos, o silencio
entre as palabras.
Onte, cando deixou de funciona-lo meu móbil e o de tódolos clientes da mesma operadora telefónica, sentinme posuída
dun curioso pánico: crinme illada do mundo, malia estar rodeada de amigos todo o tempo,
amigos cos que convivo, compañeiros de traballo cos que podo falar en calquera momento
do que me pete. Os móbiles estanse a converter en aliados
contra a soidade, en áncoras que
nos agarran á soidade colectiva.
¿E non vos é unha parvada?
Boto a tarde con Ben e con
Morris. Obsérvoos mentres traballan na elaboración dun personaxe de ficción. Son unha espectadora. Agora son eles os
que usan as palabras e eu escoito. Pola noite Morris mándame
un sms: “Morreu F. Taxes”. Falando de comunicación, falando de teatro, falando da vida. E
agora cando sabemos tanto do
universo e do mundo microscópico, poida que sexa a graciosa
sopa de letras a que encha tanto
espacio baleiro.♦
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Finou Jorge Oteiza, mestre de escultores
A.N.T.
O escultor vasco Jorge Oteiza finou o mércores día 9 aos
94 anos de idade no hospital de Donosti onde permanecía
internado desde o día 30 de xaneiro. Desaparece con Oteiza un dos grandes xenios creativos do século XX, un intelectual rebelde e incomprendido e o escultor que baleiraba a pedra para atoparse co cromlech no que se protexía.
Jorge Oteiza naceu en Orio en
1908 e nos primeiros recordos da infancia situaba a súa
concepción da arte. “De moi
neno, en Orio, onde nacín,
meu avó acostumaba a levarnos de paseo á praia. Eu sentía unha enorme atracción por
uns grandes buracos que había na parte máis inerior.
Adoitaba ocultarme nun deles, deitado, mirando o grande espacio só do ceo que quedaba sobre min, mentres desaparecía todo o que había ao
meu arredor.
Sentíame profundamente
protexido” escribiu no seu
texto De Quousque tandem...
Ensaio de interpretación estética da alma vasca, o seu ideario artístico e vital. Trasladaba esa idea iniciática ao seu
concepto de considerar a experiencia estética como relixiosa e considerar a composición do cromlech como de especial relevancia para un autor que construía o espacio do
baleiro a través da pedra.
Artista de afirmacións
contundentes, por veces rebelde e por veces incomprendido, Oteiza confiaba no papel transformador da arte e
foi un dos grandes renova-

dores da cultura vasca e un
dos seus nomes de maior proxección exterior. Coñecidas
son as polémicas mantidas,
entre outros, co escultor
Eduardo Chillida que provocou un distanciamento de tres
décadas que rematou coa coñecida “aperta de Hernani”
ou co propio goberno vasco.
Din que unha das últimas frases célebres do xenial escultor foi pronunciada diante das
obras do Guggenheim cando
dixo: “Eu nunca exporei neste museo”.
Oteiza marcha a América
en 1935 e desa etapa provén
un dos seus escritos de máis
influencia creativa, a Carta
aos artistas de América sobre
a arte nova na posguerra. Relevantes foron os galardóns
cos que se conmemorou a súa
obra, en especial, o Grande
Premio Internacional da IV
Bienal de São Paulo celebrada en 1957. Dunha figuración
inicial, Oteiza camiñará cara
a abstracción e o traballo sobre o baleiro, grande eixo
dunha obra que vai perdendo
toda sorte de artificios. A fins
dos anos cincuenta decide
abandonar a escultura porque
entende que xa non vai apor-

O artista vasco está considerado como un dos grandes xenios do século XX.

tar nada novo, feito que explicaría en 1960 en O fin da arte contemporánea. Comeza
entón o Oteiza promotor de
colectivos de artistas, entre
eles, Gaur, Emen, Orain, Danok ou a Escola de Deba cos
que pretendía que a arte cumprise o seu labor de dinamizador social. Entendía que a súa
misión era facer chegar ás novas xeracións un legado espiritual e estético.
Esculpir o baleiro
Será en 1972 cando retome o
traballo escultórico no Labo-

ratorio de Tizas e a década
dos oitenta converterase na de
maiores condecoracións honorarias da súa vida, coa Medalla de Belas Artes ou o Premio Príncipe de Asturias. A
ola do Museo de Barcelona, o
Odiseo instalado en Pamplona
ou a Pietá de Donosti son algunhas das súas obras máis
significativas.
O escultor donou a súa
obra ao pobo de Navarra e o
seu legado formado por 1662
pezas da colección e 2138 do
Laboratorio de Tizas pasou a
formar parte da Fundación que
leva o seu nome creada en Al-

zuza en 1996. Nesta localidade que adoptou como propia a
casa de Oteiza era un centro
de pelegrinaxe de artistas e
inelectuais.
Este “modelador do baleiro” ou tamén “obreiro metafísico” como el se definía deixa
unha grande pegada na historia da arte contemporánea da
que foi un revolucionario. Son
moitos os “discípulos” deste
artista-apóstolo que teñen como referencia a súa obra na
súa creación.
Dentro dos artistas galegos, é o pintor e escultor Leopoldo Nóvoa un do seus
máis afectuosos seguidores.
O artista de Pontevedra mostra nas súas declaracións a
admiración pola obra de
Oteiza e, coma el, considera
a arte como un “cromlech”
no que se protexer. Con ese
nome titulou, por exemplo, a
obra instalada no parque de
San Domingos de Bonaval en
Compostela.
“Todo debe ser reducido a
cromlech, a cero como expresión formal¨ dixo Oteiza
en De Quousque tandem..., a
obra na que tamén explica a
tradición e as culturas vascas, das que este renovador
artista era un firme defensor
e na que explica a filosofía
da súa concepción artística:
“Toda arte contemporánea
está entrando nunha disciplina de silencios e eliminacións, para desembocar nun
novo baleiro”.♦

Todas as cores da pintura
na exposición de Xesús Vázquez en Ourense
A.N.T.
Como unha festa para os sentidos preséntase a exposición
Campos que o pintor Xesús
Vázquez ten aberta no Centro
Cultural da Deputación de Ourense. O artista nacido en Pentes (Ourense) en 1946 e afincado en Santander volve á cidade
na que comezou a expoñer hai
trinta e cinco anos.
Na traxectoria de Xesús
Vázquez destaca a súa fidelidade á pintura, o seu compromiso ético coa arte, a condición colorista dos seus cadros
e tamén a concepción da súa
traxectoria artística case coma se dun sistema filosófico
se tratase. O artista comezou
a expoñer de xeito individual
en 1968 naquel Museo Arqueolóxico Provincial ao fronte
do que estaba Ferro Couselo,
unha mostra que xa nin quere
lembrar pero que ía dar inicio
á súa dilatada e exitosa vida
artística.
O seu é un dos nomes que
formaron parte da última exposición de Atlántica en
Compostela, cando o artista
xa estaba instalado fora de

Galiza e a penas mantiña contacto persoal co panorama
criativo do país.
A vinte quilómetros
de Altamira
Tanto daquela como agora,
Xesús Vázquez conserva a
fidelidade á pintura como o
xénero que lle proporciona
todas as posibilidades artísticas que precisa. Vive a pouco
máis de vinte quilómetros das
covas de Altamira e esa referencia dálle tamén medida
da historicidade da materia
coa que traballa. “A súa é unha pintura ética, unha pintura
que batalla entre a prescripción do esquecemento e o recorda da beleza, que existe”
defende Enrique Andrés Ruíz
nun dos textos do catálogo da
mostra no que tamén pide
atención para os nomes que
Vázquez lle pon as súas
obras.
Moitos deles recollen a
palabra memoria e outros denominan as súas pinturas abstractas cos concretos nomes
dos campos de concentración

nazi como Ravensbruck ou
Dachau.
Non quere con estas obras
o artista representar a realidade senón construír un “espello poético” a través do que se
retorna a ela porque está na
súa vontade que nunca se volva a feitos tan atroces. Defende Xesús Vázquez que xa
pouco se pode innovar en pintura, que está todo feito e de
nada serve experimentar polo
obxectivo gratuíto de acadar
un resultado distinto. Desconfía desa vontade de “epatar”
buscando o nunca visto en arte e, malia os seus éxitos,
móstrase inseguro por pertencer a unha estirpe de pintores
na que brillan os nomes dos
grandes xenios.
Nas salas da Deputación
de Ourense a cor reborda en
cada un dos seus cadros porque, ao seu ver, a arte ten que
ser unha festa para os sentidos e emocionar aos espectadores. En Ourense durante a
semana do 31 de marzo ao 4
de abril, Xesús Vázquez impartiu tamén un taller de arte
para creadores.♦

Camelot, imaxe da mostra Campos, exposta no Centro Cultural de Deputación de Ourense.
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O mundo privado de Salvador Dalí
Caixa Galicia celebra os 25 anos
cun programa que ten tamén como estrelas a Miró e Mischa Maisky
A exposición pode verse
nas sala de exposición da Fundación Caixa Galicia da Coruña
ata o día 4 de maio e logo pasará á sede de Compostela do 9
de maio ao 8 de xuño para rematar a súa itinerancia na Casa
das Artes de Vigo, onde estará
do 13 de xuño ao 13 de xullo.

A.N.T.
Unha fotografía do artista con
Gala ao fondo e uns versos da
oda que lle dedicou o seu amigo Federico García Lorca introducen a exposición Os dalís de Dalí que a Fundación
Caixa Galicia ten aberta na
súa sede da Coruña e que
presenta como un dos proxectos culturais estrela deste
ano no que se conmemora o
25 aniversario da entidade.
Dentro, medio cento de pinturas e debuxos dos que o artista non se quería desprender.
Salvador Dalí é un dos principais
convidados do programa cultural
que celebra os 25 anos de Caixa
Galicia. A grandeza do nome do
pintor de Figueres, do que o ano
que ven se conmemorará o centenario do seu nacemento, dálle á
mostra aberta na Coruña un especial destaque que se aumenta por
coñecer cales eran as obras que o
pintor gardou no seu ámbito privado ata os últimos días. Os cincuenta óleos e debuxos que proveñen da Fundación Gala-Salvador Dalí dan conta da dilatada traxectoria artística do pintor de Figueres. Móstranse na Coruña as
súas iniciais obras de carácter impresionista pero nas que xa se poden apreciar algunhas das teimas
do creador. Abren a exposición os
paisaxes de Cadaqués pintados
por un mozo aprendiz de artista
pero á súa beira está o Autrretrato con pescozo rafaelesco realizado con só dezaoito anos pero que
xa da idea do protagonismo da
particular personalidade do propio artista na súa obra.
Trázase deste xeito a través
dos cadros expostos a liña artística de Dalí pero tamén a biográfica, da que queda pegada en
cada un dos lenzos e papeis. Por
exemplo, ninguén mellor que o
propio artista para dar conta do
ambiente nocturno e bohemio
do Madrid dos anos vinte do
que participou xunto outros creadores como Luís Buñuel ou
Maruxa Mallo, retratados de
festa na súa serie Nocturnos
Madrileños, da que a exposición da Coruña recolle varios
exemplos. Na mostra proxéctase tamén a película O can andaluz, producto da súa colaboración artística con Luís Buñuel.
Desde que a coñece no verán
de 1929 Gala pasa a formar parte da vida de Dalí pero tamén é
modelo singular de infinidade de
obras. Nos cadros que o artista
gardou durante toda a súa vida
non faltan exemplos de retratos a
súa compañeira, repetidos en
obras como o estudio para o Retrato de Gala con turbante, o
óleo Triple aparición do rostro
de Gala ou o “velazquiano” Dalí de costas pintando a Gala de
costas eternizada por seis córneas virtuais provisinalmente reflexadas en seis verdadeiros espe-

Un ano de espectáculos

Triple aparición da face de Gala. Abaixo, Retrato da miña irmá e O sentimento de velocidade.

llos. Obra esteoscópica. Aparece
tamén a presencia da muller no
estudio para O pe de Gala ou nos
varios traballos previos para Leda atómica da que a exposición
ofrece tamén a primeira versión
en óleo. Bótase en falta na mostra, diante de tanto estudio, as
obras maiores do xenio de Figueres, algunhas delas anticipadas en debuxos preparatorios.
A tese defendida na exposición de Fundación Caixa Galicia non é a grandiosidade da
obra exposta senón o conxunto
que forman estas pezas en canto
obras máis apreciadas pola extravagante figura que foi Salvador Dalí. Un dos reclamos que a
exposición ten para os seus organizadores é, por exemplo, que

algunhas das obras que se mostran na Coruña, concretamente
as elaboradas no castelo de Púbol entre 1982 e 1983 despois da
morte de Gala non tiñan saído
da súa casa en vida do artista.
A mostra Os dalís de Dalí
suxire a partir das obras expostas
unha idea da ampla figura do artista. Deseños para teas ou decoracións teatrais como o boceto
elaborado para o ballet Bachanale ou o propio Proxecto para o
teito do Palacio do Vento dan
medida do amplo universo de
Dali do que na Coruña se pode
ver unha pequena parte. Os últimos cadros que se exiben na Coruña pertencen á serie Cama e
dúas mesas de noite, elaborados
poucos anos antes da morte e nos

que se mostran as obsesións do
vello extravagante con bigote
enrolado do que queda aínda viva a memoria. Son obras realizadas no castelo de Púbol, onde vive ata o seu fin o 23 de xaneiro
de 1989. A mostra de Caixa Galicia está comisariada pola conservadora do Centro Nacional de
Arte Reina Sofía, Ana Beristain
que destaca o lado máis íntimo
destas obras das que o artista non
quería desprenderse. Paisaxes do
Ampurdán, retratos familiares,
en especial do pai, da súa irmán
e de Gala, e obras que teñen como motivo os avances da ciencia
que a el o fascinaban compoñen
en boa medida esta mostra que
fai un percorrido desde o primeiro ao último Dalí.

A Fundación Caixa Galicia gardou durante tempo sixilo sobre a
programación cultural do ano e
foi, de maneira singular, o propio
director xeral Xosé Luís Méndez
o que a fixo pública a mediados
de marzo. A razón era a celebración dos 25 anos da entidade
que, segundo manifestou, ía ter
unha clara repercusión no artellamento das súas actividades
culturais. Desde entón, a entidade xa protagonizou dúas inauguracións estelares, a primeira o
pasado día 20 de marzo coa
apertura da súa nova sede na histórica rúa do Vilar de Compostela e a segunda correspondeuse
coa exposición Os dalís de Dalí,
presentada como a principal estrela do programa. Nos próximos días a Fundación presentará
outra das perolas da súa actuación cultural, os concertos do
violonchelista Mischa Maisky
xunto coa Orquestra Sinfónica
de Galicia dirixida por Víctor
Pablo Pérez que terán lugar o día
10 de abril en Madrid e o 11 na
Coruña. A terceira iniciativa cultural escollida pola entidade financeira para conmemorar o seu
cuarto de século de existencia é
unha exposición de Miró que
chegará a Galicia nos próximos
meses. Dalí e Miro en arte e Mischa Maisky en música cos que a
entidade galega busca dar brillo
a este especial ano no que non se
anuncia ningún acontecemento
con carácter de “estrela” arredor
da cultura galega.
Segundo os informes propios da entidade, Caixa Galicia
destinará o 33 por cento do seu
beneficio a actuacións socioculturais durante o ano 2003, o que
supón uns 50 millóns de euros.
Prevén para este ano unha programación na que inclúen 16
exposicións propias en 54 localidades fora das actividades específicas relacionadas co especial aniversario. Na nova sede
da capital galega instálase a
mostra conmemorativa Caixa
Galicia: 122 anos de Historia e
Arte en Compostela e como
proxectos a curto prazo anuncian unha exposición de fotografía aérea de Galicia e a posta
ao público dos fondos de arte da
entidade. Como novidade, neste
ano porán en funcionamento o
que denominan o Armacén da
Colección de Arte Caixa Galicia
que crean co obxecto de conservar, catalogar e restaurar os seus
fondos propios.♦
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Ven de publicar a novela Polos fillos dos fillos

Xosé Manuel Sarille
‘A masacre de Montecubeiro
non podía quedar sen contar’
XAN CARBALLA

Xosé Manuel Sarille ven de editar Polos fillos dos fillos (Candeia Editora), unha obra que
dibuxa a súa propia saga familiar marcada en 1936 pola represión política na aldea de
Montecubeiro, en Castroverde. Cun pulso narrativo que engaiola desde a primeira liña
Sarille convirte a historia real de seu pai e o seu padriño fuxido nunha grande novela.
En Polos fillos dos fillos novela un asunto
da realidade, na que
un le sabendo que o
que se conta sucedeu.
Meu pai Manuel estivo máis de sesenta
anos recollendo todo tipo de material, fíxose
mesmo co carné de investigador e chegou ata
os arquivos da Garda
Civil. Moveuse por todas partes buscando reconstruír ata o mínimo
detalle os acontecementos que o arrepiaron
cando tiña trece anos e
vive a represión na carne da súa familia e de
toda a aldea de Montecubeiro. Mátanlle a unha irmá de 22 anos e
buscan asañadamente
ao irmán maior, Bonifacio, que foi un fuxido
que se converteu nunha
lenda. A meu pai obsesionáballe o asunto, que
nos contaba sempre, e
deixoume na man todo
ese material. Elaboreino
e algúns amigos recomendáronme que o
convertise nunha narración novelada. É un risco porque se contan datos obxectivos.
Pero lese como unha novela aínda que
un está advertido de
antemán que se enfronta a feitos reais.
Ficción propiamente só hai unha historia
de amor, pero non afecta á historia real.
Seu pai vive todo iso con
trece anos, ¿que quería facer
todos estes anos de procura de
documentación e de saber máis
e máis sobre o que sucedera?
El o que non soporta é o esquecimento. Unha cousa é que
non se faga xustiza, pero a idea
de que unha masacre semellante pase sen ser lembrada non a
soportaba.
E cóntase a represión polo
miudo.
Só se evita, conscentemente, poñer nomes e apelidos de
criminais, dos que propiamente
apretaron o gatillo. A razón é
que existía a posibilidade de
que os recordos non estiveran
axustados, porque en ocasións

hai varias versións. O que si
aparecen, con nomes e apelidos, son os protagonistas da represión, falanxistas, delatores...
O que asombra é que unha aldea como Montecubeiro
sofra unha represión tan intensa, e acabe dirixíndoa, xa
en 1937, o militar que encabezara na Coruña a represión en 1936.
Nun momento houbo un enfrontamento dun grupo de catro
fuxidos, que están acochados,
entre eles o socialista Castro
Tellado –que anos despois será
o dirixente da III Agrupación
guerrilleira– e un alférez de
complemento da Lexión que
volvera semella que para vingar
a morte de seu pai que fora
mestre en Pol. Non teñen unha

rebeldía, ao longo dos séculos, é permanente e
aparecen en todo tipo de
documentos. Montecubeiro é un deles e iso case ten unha explicación
telúrica.
Para a propia historia do PSOE galego na
novela apóntanse claves
do seu protagonismo na
resistencia.
Nesa zona o PSOE ten
tradición. En Pol está
Castro Tellado, que acabará sendo comandante
guerrilleiro, e politicamente hai un abano que
vai do portelismo ao socialismo. Portela Valladares é deputado pola Fonsagrada e cría unha miniutopía cos Peñamaría
(con caixa de aforros propia, cunha granxa experimental, un espírito cívico
singular...), pero el non
ten partido e moitos que
están con el fanse da Izquierda Republicana ou
da ORGA de Casares
Quiroga. A outra ponla
política republicana fórmaa o PSOE da liña de
Indalecio Prieto. E moi
interesante ver como despois evoluiu e algo do
marco xeral se pode ver
no libro.
As obras que abordan a guerra e os primeiros anos do franquisPACO VILABARROS
mo semellan unha mina
con moito por explorar.
O republicanismo como idea está moi pouco
estratexia hostil pero nun atatraballada. A idea é que o Partique que receben matan a dous
do Comunista é o grande protagardas civís, un deles brigada.
gonista da loita antifascista, e
Estamos en Agosto do 1937,
sendo verdade, opaca o estudo
fóra do periodo sistemático de
doutras figuras e protagonistas
represión e iso, en plena eufoe sobretodo aqueles que son laria de vitorias dos sublevados,
berínticos como Portela Vallaparécelles unha provocación.
dares. A grande batalla que se
Mandaron a ese home e chegou
dá na República polo progreso,
a estar, nunha aldea que daquee que no rural se vive con toda
la tiña mil habitantes, unha coa intensidade, é outro elemento
lumna de douscentos gardas
de grande engado.
aos que se sumaron os falanxis¿Seu pai saldou a conta coa
tas da contorna. En Galiza housúa memoria con esta obra?
bo cousas semellantes pero isto
Saldou. Hai que pensar que
foi moi gordo. Montecubeiro
tiña trece anos cando se fai hoten hoxe apenas trinta habitanme de golpe e pasa uns medos,
tes, é unha aldea aniquilada pouns perigos e olla unhas barbala emigración, pero Ramón Viridades que por forza teñen que
llares pasou unha vez por alí e
marcar. O libro é del eu só fun
contoume que en Galiza había
o que escribín.♦
cinco ou seis lugares nos que a

A Frouseira

Beiras si,
Beiras non
XERARDO PARDO DE VERA

O

s partidos políticos e
as agrupacións de
partidos –un deses
medios, millores ou peores,
para a acción comunitaria–
teñen as súas normas, que
coma todo acordo lícito entre
múltiples partes, constitúen lei
para estas. Quen, aínda
compartindo as ideas
directrices do colectivo,
considere inapropiado algún
dos seus puntos (básico ou
secundario) dispón das
pertinentes canles procesais
para, moi lexitimamente,
tentar enmendalos ou
suprimilos. A maioría, de
maneira asemblearia ou
representativa, ha decidir. Non
descubro eu, abofé, o
Mediterráneo, mais cousa tan
sinxela ten, nembargantes, de
ser repetida moitas veces
seguindo ao escarmentado
André Gide: “Todas as cousas
teñen sido ditas, pero, como
ninguén escoita, e necesario
repetilas arreo”.
Porfían agora os medios
–outravolta e o que che
rondarei– en saberen se o
señor Beiras será ou non será
cabeza de cartel do BNG nas
vindeiras eleccións
autonómicas.
(¿Autonómicas? ¿Daquela
que fan nelas partidos de
submetemento estatal? Si,
submetemento; non fuxamos
polos cerros de Úbeda da
“afinidade” que é outra
cousa: pódese ser afín e non
estar submetido, pódese estar
submetido e non ser afín.)
Para ser Xosé Manuel Beiras
cabeza de cartel, no formal,
téñense de daren dous
supostos: primeiro, que o
señor Beiras acepte selo, e,
segundo, que o decida o
colectivo político do que
forma parte, manifestándoo
polos cauces procedimentais
regulamentares. No
sustantivo, e non só no
formal, o antedito habería ser
una boa cabeza e non só de
cartel (din, e a min parécemo,
que ambalasdúas calidades
áchanse amplamente
demostradas). Por iso a
cuestión é agora, si se dan os
dous primeiros supostos, a de
cantos votos obtería o BNG
con Beiras de candidato e
cantos con Beiras sen ser
candidato. Fóra lerias e xa se
saberá. (Neste intre, retrátame
a memoria aquel mozote
plurilíngüe e músico que viña
parrafear con don Xesús
Pereira, o mestre exemplar de
tantos composteláns, nas
vellas aulas de Xeneral
Pardiñas. Ollaba longo e
fondo. Impoñíanos.)♦

Mensaxes de tinta e algodón
MAR BARROS

Volven as mensaxes nas camisetas. Nas rúas, nos pubs, nas manifestacións, a calquera hora do día e da noite non é difícil trucar co “Non á guerra” ou “Chapapote tour” que asoma
dende o peito. ¿Moda?¿Oportunismo? ¿Snobismo? Ou simplemente, ¿denuncia social?
As mensaxes reivindicativas están a tomar as rúas. Primeiro foron as bandeiras negras e azuis
que colonizaron as fachadas dos
edificios e logo as escarapelas de
“Nunca Máis” e “Non á guerra”.
Agora, as protagonistas indiscutíbeis da orixinalidade e da denuncia social e política son os centos
de camisetas que, sen esquecer
o humor, non deixan monicreque
con cabeza, guerra con argumento, nin político sen burla.
Fondos negros coa lenda
“Ariel Sharon. Elimina calquera
resto de palestino” ou “USA 2.03.
O mellor programa de terrorismo
de estado”. Ou o debuxo dunha
apisoadora co subtítulo “teoría e
práctica da globalización”, uns
cornos coa bandeira estadounidense sobre a palabra “fuck” ou
unha virxe María con marihuana
nas mans e a frase “legalización”.
Lemas curtos, sarcásticos e críticos saen á rúa en camisetas de todas as cores e formas, presentándose como un dos xeitos máis simpáticos de expresar todo tipo de
mensaxes, dende o rexeitamento
da violencia ata a solidariedade co
pobo palestino pasando pola antiglobalización ou a ecoloxía.
O clásico “Fai o amor e non a
guerra”, que xa coñecera auxe
noutras décadas, cos hippies,
sacude o po acumulado e paséase provocador polas rúas e
pubs de todo o país, competindo
co, case inxenuo, “Non á guerra”, que tanta bocha popular ten
levantado nas últimas semanas.
A pesar de que centos de camisetas aguilloan a rúa coas súas
mensaxes sintéticas e directas a
diario, as manifestacións demostran masivamente esta tendencia,
producíndose en cada unha un rebumbio de lendas e compromisos.
Volve saír do caixón a camiseta
do Che co lema “ata a victoria
sempre” e os ideais anarquistas e
feministas tamén atopan a súa representación en tea. Os antiglobalización e os ecoloxistas tampouco se esquecen de criticar a través da roupa a situación actual.

P. VILABARROS

P. VILABARROS

Pero non só o conflicto iraquí estimula a imaxinación dos cidadáns. Tamén o Prestige é fonte
de inspiración. O característico
negro e azul da bandeira de
Nunca Máis salpica as rúas, bares e locais de todo tipo, incluso
pendurada a xeito de adorno.
Nin a circular da Administración
dirixida aos centros de ensino
conseguiu calmar a tempestade,
e segue sendo habitual ver entre
os corredores do instituto a mozos con camisetas que protestan
pola guerra e o chapapote .
Unha das máis orixinais presentouna Adega. Escolleron o
“chapapote tour”, como se dunha
xira de concertos dun grupo mu-

P. VILABARROS

A. PANARO

Chapapote tour
sical se tratase, enchendo a parte de atrás da camiseta con cinco datas, unha por cada petroleiro que tinxiu as costas galegas.
No peito e nas costas, xente
de todas as idades prefire portar
unha mensaxe, con maior ou
menor compromiso referida ao
feminismo, ao idioma, ao milita-

rismo, ao chapapote, que converterse en simples vallas publicitarias que mostran na roupa logos e marcas gratuitamente.
As camisetas érguense como
novos taboleiros andantes e
atractivos que non deixan indiferentes a ninguén, pero que nesta
ocasión non son publicitarios, se-

nón de ideas e críticas. Como di
a Mesa pola Normalización Lingüística “que non che aperten a
lingua”. A camiseta e a mensaxe
xa a poñemos nós.

Famosos en camiseta
¿Onde esqueceron os Gucci,
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os Armani e os Ralph Lauren?
Seguramente lle preguntou Aznar a Ana Botella cando os actores da gala dos premios Goya incluían nas súas vestimentas camisetas de algodón con
lendas en contra da invasión
militar.
Este non foi a única ocasión
na que os actores mostraban o
seu rexeitamento a través da
roupa. Con un rotundo “Non á
guerra” nas camisetas de Ana
Belén, María Barranco ou Imanol Uribe interrompíase o Congreso. E camiseta de Nunca
Máis escolleu o actor Juan Diego Botto para a presentación en
Compostela do filme Trece Badaladas.♦
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CAMILIO NOGUEIRA, ENTRE A
ESCULTURA E O COMPROMISO
MAR BARROS

APEGADO AS XENTES E A REALIDADE GALEGA, A OBRA DE CAMILO NOGUEIRA ZUMEGA NAS SÚAS CREACIÓNS PREOCUPACIÓN SOCIAL E CALIDADE ARTÍSTICA A TRAVÉS DA PEDRA E DA MADEIRA. NA ACTUALIDADE PARTE DO SEU TRABALLO PODE SER CONTEMPLADO EN DIFERENTES PRAZAS DE VIGO E NO MUSEO QUIÑONES DE LEÓN, QUE ACOLLE UNHA EXPOSICIÓN SOBRE O ARTISTA.
Artesán e escultor, Camilo Nogueira atopou nos materiais do
seu obradoiro o mellor soporte
para transmitir a súa capacidade
artística marcada, inicialmente,
pola inquietude polos problemas
que afectaban a sociedade galega.
A emigración, as duras condicións de traballo de labregos e
mariñeiros ou a dor son constantes temáticas que se repiten durante a súa primeira etapa, vinculando a súa creación coa producción literaria dos membros de
Xeración Nós e reflectindo ademais a súa condición de militante galeguista.
O exemplo máis característico desta primeira etapa foi o Monumento aos Mártires de Sobredo, realizada en 1932 en memoria das tres persoas asasinadas
pola Garda Civil, nove anos antes, na loita polos foros, que sería destruída no franquismo.
A guerra marcará a fin desta
etapa de implicación política e
social e forzarao a orientarse cara unha obra máis simbólica e
posteriormente cara o monumento público.
O Castro, a Alameda, prazas,
parques e outros lugares de Vigo
acollen moitas pezas do escultor
vinculadas a esta última forma
de creación, o que achegou moito á cidadanía a obra deste “artesán ilustrado” como o define o
seu fillo, o eurodeputado Camilo
Nogueira.
“Meu pai forma parte da xeografía viguesa. Non foi un artista
que vivise de forma bohemia. O
seu traballo conxugaba a creación e a necesidade de alimentar
a súa familia”, indica o nacionalista.
Ata o 26 de abril poderase
contemplar no Museo municipal
de Vigo Quiñones de León a exposición “Natureza: contexto e
obra gráfica de Camilo Nogueira” que inclúe, entre outras, un
autorretrato en granito, as pezas
Renovos e Mundo, bocexos e
documentación gráfica da súa
escultura pública.♦

GONZALO

Mocidade
MARGA ROMERO

N

os USA morren máis
en accidente de tráfico
ca en Irak e a Fraga
gústanlle as estatísticas. Esquece que o número de mortas pola violencia de xénero supera
ao das vítimas de ETA. A de
Palacio tamén bota as súas
contas e comenta triunfante
que a baixa do prezo de gasolina provoca que o número de
persoas en contra da guerra
descenda. Frases lapidarias que
demostran a falta de ética e a
perda de sentidiño. Quen dá
conformidade para premer o
botón da barbarie é culpábel.
As persoas inocentes morren
ou saen á rúa. As da rúa fan
concentracións,
manifestacións, sentadas, paros
simbólicos e viven indignadas.
Levan insignias, pegatas, camisolas de Nunca Máis e Non á
Guerra. A educación é para a
paz e pola democracia, esa da
que carecemos e pola que esas
persoas loitan, as que non morren. As boticas, zapaterías, panadarías, ferretarias, tendas de
todo a 1 euro, os últimos ultramarinos, as carnecerías... fan
que desenvolvamos a nosa
vida contra á guerra e desexando nunca máis aldraxes contra
a dignidade humana. A
mocidade decide porque é educada na tolerancia e no respecto, sabe que o seu futuro está
tinxido de chapapote e que hai
que loitar pola liberdade de expresión. Que a democracia é
outra cousa, aínda non foi erradicada do temario e sabe que
este caos e esta agresividade
prodúcese cando xa non se pode máis e a xente estoupa, porque isto xa é ter paciencia de
máis e o goberno non ten palabra nin argumentos. A mocidade é odiada pola vellez, polo
caduco, polo retrógado, polo
fascista. Vellez non é ter anos,
é odiar ao novo por novo e non
facer outra cousa que repetir os
mesmos erros, non ter aprendido nada, converter a historia
nunha esclerose múltiple. Mocidade é loitar e construír.
Rexeitar as vellas consignas de
que non somos nada e que o
importante é ter saúde, de que
as cousas son así e que nada
pode mudar. A Mocidade é tamén a que está pacífica sentada
na Praza de América de Vigo, a
que non asiste ás aulas o xoves
3 de abril, porque lle peta para
berrar tamén contra a mentira.
A mocidade é Mónica de 23
anos e Patricia P. M. de 14,
víctimas da violencia de Jesús
R. V. de 62 anos, o vello, o caduco. A mocidade foi levada a
rastras 400 m. polo coche do
violento. As rodas dese coche
subiron polo corpo da mocidade. A xuíza envía o agresor ao
cárcere, hai quen ten dúbidas
de que cumpra condea pola súa
idade avanzada. Este home
sempre debeu ter a cabeza vella. Fraga xa ten idade e xa hai
máis de corenta anos que é vello e caduco. Nunca Máis e
Non á guerra é Mocidade.♦
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Pablo
Rodríguez
‘A obra
é unha homenaxe
ás “Marías”
compostelás’
A.N.T.
Estase a celebrar a Feira do
Teatro de Galiza, no que
“Teatro Bravo”, a compañía que dirixe, participa
coa obra En punto. ¿Por
que deciden recoller o mito
das Marías compostelás?
A parte das actuación de
sala, a compañía levaba tempo traballando no teatro de
rúa. O ano pasado fixemos
unha pescuda sobre a figura
das dúas mulleres extravagantes, coñecidas como as
“Dúas en punto” e fomos coñecendo aspectos moi interesantes da súa vida, marcada pola miseria, e da represión que viviu a súa familia
polas ideas anarquistas dalgún dos seus membros. Interesounos especialmente esta
faceta política e investigamos nesta liña. O estudio
deu como resultado a obra
que tenta ser unha homenaxe a estas mulleres.
¿En que consiste a
montaxe?
É unha obra de rúa interpretada polas actrices Gloria
Rico e Mónica Camaño, na
que se vai trazando o mesmo
recorrido que facían as Marías
a diario. Estreámola na Festa
do Apóstolo e foi un espectáculo moi interactivo no que o
público puido participar. Incluso os tendeiros agardaban
nos establecementos polos
que elas pasaban, facéndolles
os mesmos comentarios.
¿Que importancia ten o
teatro de rúa na Galiza?
Non se practica moito no
país, probabelmente porque
as condicións climatolóxicas
non son, habitualmente, as
máis axeitas para este tipo de
espectáculos. Sen embargo,
levamos traballando varios
anos neste eido do teatro e
representado en festivais,
porque non contamos con
moita axuda económica da
Administración, e, pola nosa
experiencia, coido que funciona ben, que esta clase de
actuacións gústalle ao público. Faise moito teatro de monicreque, pero poucos actores saen á rúa porque é ademais moi difícil, nada depende de ti senón do publico.♦

Treixadura, o legado
dos vellos gaiteiros
MAR BARROS

Coas gaitas, pandeiretas, acordeóns e tamboriles do novo disco Unha noite non é nada,
Treixadura remexe nos cancioneiros e na tradición oral, rescatando pequenos tesouros
inéditos que encheron de baile e de festa as muiñadas e as romarías do rural galego.
As gaitas comezan a soar novamente entre as paredes de pedra
do muíño rehabilitado de Redondela, onde a principios dos noventa nace a formación de música tradicional Treixadura. A festa
repite, unha vez máis, os sons e
as melodías dos vellos gaiteiros
e cantareiras, a través do labor de
recuperación dos cinco membros
que compoñen o grupo. Nunha
das paredes do muíño, como testemuña do pasado, a pandeireta
de Dorinda do Copelo, de Xinzo
de Limia, escachada polo uso,
pasada de man en man, de pandereiteira en pandereiteira, de
avoa a neta, veu a inspirar o último traballo de Treixadura.
Despois da publicación en
1999 do seu segundo disco Unha
noite no muíño, no que incorporaban o sons do acordeón e tiña
unha maior presencia a voz, era
case obrigado completar a copla
popular cun novo traballo.
Así nace en 2001 Unha noite
non é nada, que vén de publicarse
en Edicións do Cumio, retomando
o sentir co que nace a formación
en 1990. “Neste traballo –explica
Toniño López, un dos membros
do grupo- seguimos recollendo
cantigas tradicionais, melodías de
gaiteiros solistas e pezas anónimas que se interpretaron dende

sempre nas festas e nas romarías. racional da tradición, Xaquín
Pero tratamos de darlles frescura e Xesteira, Toniño López, César
orixinalidade e de adaptalas ao Longa, Paulo Nogueira, Xan Lóque significa Treixadura”.
pez e Fernando Campos pescuProducido e masterizado por dan nos repertorios de grupos de
Rodrigo Romaní,
gaitas e coros trao novo disco condicionais, en ocata coa colaborasións desaparecis
grupos
ción especial do
dos, que non deiOrfeón Treixaduxaron gravadas as
tradicionais
ra, un grupo de
súas
composimúsicos que lle prefiren
cións ou simplepoñen voz a un
mente quedaron
dos temas deste innovar
esquecidas.
t r a b a l l o .
O seu estilo
“Preferimos rode- para abrirse oco i n c o n f u n d í b e l
arnos dun grupo
foxe da innovade voces e músi- no mercado.
ción “pola que se
cos que tiveran
deca n ta n u n h a
Nós
non”
unha cultura tradiparte importante
cional moi ampla,
das formacións
antes que de grantradicionais, prodes artistas coñebabelmente –cocidos que non enmo indica Tonitendesen o sentir
ño– para abrirse
de Treixadura”, indica Toniño.
un oco no mercado”.
Mazurcas, foliadas, muiñeiras e pasodobres conforman este Fontes antigas
último traballo, seguindo a liña
marcada no seu segundo disco Un dos obxectivos que persigue
Unha noite no muíño e no pri- Treixadura céntrase en retomar o
meiro Obrigado, publicado en legado da tradición musical gale1996 e no que participou o grupo ga conservada nos vellos gaiteide pandereteiras As Donicelas, ros e pandereteiras. En máis de
dez anos o grupo foi recollendo
de Salcela de Caselas.
Centrados na transmisión xe- pezas procedentes de diversos lu-

‘O

gares da Galiza que se foron incluíndo nos seus discos, sen rexeitar, en ningún momento, a elaboración de temas propios. Para
esta ocasión, Treixadura mergullouse nos repertorios dos Campaneiros de Vilagarcía, Os Encantiños do Umia, Os Gaiteiros de
Lugo e dos Mariñáns de Sísamo.
Treixadura sae cun repertorio
baseado na música popular galega, recollido das cantigas tradicionais, dos gaiteiros solistas que
interpretaron composición de autores descoñecidos, das corais,
pero especialmente das conversas cos vellos e as vellas do lugar.
Para a elaboración de cada
disco Treixadura segue un criterio de selección rigoroso. “Indagamos no cancioneiro e na tradición oral –sinala Toniño-, e atopamos pezas novas moi interesantes, que logo deben pasar por
unha peneira moi fina rexeitando
aquelas melodías que non teñan
unha orixe claramente galega”.
Con pouco máis de dez anos
e unha longa lista de actuacións
en festivais e concertos, Treixadura preséntase como un grupo
consolidado, cun público fiel,
que, como aseguran os seus
membros, non se ve afectado pola crise discográfica galega no
que se refire ás ventas.♦
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Asasinos e
suicidas
LUÍSA VILLALTA

A

historia demostra que
novecentos anos non son
nada ou que o tempo
consiste en pasar unha e outra
vez polo mesmo aínda que sexa
de diferente maneira. Do século
XI, final, ao século XXI, principio, parece como se apenas as
armas e o botín diferenciasen
aquela Cruzada da presente. O
demais, a marcha occidental sobre os Santos Lugares onde se
concentra a enerxía, espiritual e
comercial outrora, material e financeira hoxe, vén a ser dunha
insistencia atávica.
Sen embargo, de todas estas
coincidencias podemos extraír
algunhas diferencias que son
tanto máis significativas
precisamente polo que teñen de
mera variación sobre ese tema
común, único e consubstancial
que implica a guerra: a morte.
Sendo a morte a máis
igualitaria característica humana, existe un abismo entre a
idea que dela teñen un e outro
bando, un abismo asimesmo
tan destrutor como un campo
sementado de minas.
Cando as Cruzadas a morte,
era cousa de Deus e portanto,
do destino. A vida era cousa do
clan, isto é, do rei, do califa ou
do Papa. Morrer mártir de guerra santa, para uns e outros era
a pequena vitoria individual
fronte á derrota obxectiva da
vida. Neste contexto a secta
musulmana dos hashishin “asasinos”, consideraron a morte un
prezo nimio a pagar a cambio
dun paraíso franqueado polo lema “nada é verdade: todo está
permitido”.
A yihad actual leva tempo
servíndose de suicidas herdeiros
en parte daquela actitude de entrega dos asasinos e Sadam estivo tamén a facer un intento de
activación do suicidio que
podería coallar na medida en
que o atraso sociolóxico da
sociedade árabe, o seu
patriarcalismo e dependencia
tribal minimiza o significado da
vida individual. Bush gostaría
de poder retrasar igualmente os
reloxios sociais até estes
extremos para estar á altura das
circunstancias. Pero afortunadamente a intelixencia, fallona nas
bombas, non se dá erradicado
en dous días das xentes que, en
conxunto, xa non responden ao
mecanismo tribal do encorsetado poder neoliberal. Podería ser
que Sadam recrutase os seus
suicidas, como Bush e os seus
cúmplices sanguinarios Blair e
Aznar xa despregaron a súa superdotada secta de asasinos para
os que “todo é permitido”. Pero
é precisamente o progreso o
único elemento que teñen en
contra: nós negámonos
terminantemente a ser asasinos
e a suicidar en nós a nosa parte
cultural e política máis
desenvolvida que é a de querer
en toda a terra a paz, a
liberdade, a vida.♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

Látego e chapeu volven estar de moda
Indiana Jones é xa unha icona
do século XX e se Santo Steven Spielberg así o decide, pode tamén selo do XXI. As aventuras deste arqueólogo irresistíbel, lanzal e xentil ata con barba de seis días, puxo de moda
o chapeu, o látego e a cazadora de coiro ben desgastada, xa
hai anos, gracias ao cine. Mais
nas consolas continúa a fuxir
dos nazis, a procurar tesouros
agochados nas civilizacións
máis ricas do planeta.
A industria do videoxogo
aínda recorda aquel Indiana
Jones e o fado da Atlántida,
de 1992, co que a saga cinematográfica, que xa tivera outros títulos para o ordenador
con pouco acerto e interese,
entraba na mítica do xénero
da aventura gráfica. Desde
aquela, Indiana Jones e a máquina infernal, xa baixo o esquema de plataformas en 3D
mostrou que o mito do aventureiro podería estar a piques
de naufragar para sempre.
Iso era así porque nacera a
figura da aventureira. Lara
Croft e os seus Tomb Raider
entrou pisando forte na escena dos novos xogos de acción. Voluptuosa e chea de posibilidades, a apeitada heroína
mandou para o asilo o vello
rockeiro. Os estudos Lucasarts tiñan traballo de abondo
para reconducir o personaxe e
aproveitar as novas vantaxes
gráficas e de xogabilidade que
ofrecían as novas consolas.
Agora aparece, para Xbox,

Indiana Jones e a tumba do
Emperador, de The Collective, un xogo apaixonante, inspirado na maxia dos seus filmes e rodeado dese pastiche
de aventuras de tebeo e novela de quiosco xa tan inherentes ao personaxe como as reliquias históricas, o grupo nazi obsesionado polas antigüidades máxicas e a entrada en
acción de mafiosos orientais,
fermosas mulleres e paisaxes
marabillosas e distantes.
Indiana aprendeu moito
de Croft. Agora nada, gabea,
conduce vehículos e, sobre

todo, pelexa. Este título está
cheo de malos malísimos aos
que darlles unha somanta e
os escenarios son interactivos, o que permite andar a
paulazos con cadeiras e mesas na procura dunha pista
útil para proseguir o xogo.
Os gráficos e o son están
ben traballados pero nótase
que a compañía apuro de
máis a comercialización deste produto, polo que algúns
detalles quedaron sen pulir
correctamente. Pero a gran
variedade de lugares e estilos
presentes no xogo eliminan

calquera temor dos xogadores. Ben merece destacarse a
banda sonora de John Williams, que adornaba as películas e que aquí mantén ese
vencello entre cine e videoxogo tantas veces aludido e tan
ben considerado polos aleutos siareiros desta afección.
En definitiva, unha inmellorábel maneira de vivir a saga
Indy na consola de Microsoft.
Un luxo para esta consola que
tarda en arrincar aplausos entre os seus usuarios. Con este
xogo, esta posibilidade au♦
menta considerabelmente.♦

Meu Santo, Miña Santiña

Beata Mª da Encarnación,
a primeira carmelita francesa
Cando María da Encarnación, viúva metida a monxa, estaba a punto
de morrer, houbo un intre no que
ficou como ida, como se non tivese consciencia do lugar onde estaba, e a pesar da dor e da parálise da
enfermidade, amosou un amplo
sorriso, como de muller satisfeita e
libre de todo padecemento, algo
que a monxiña que a coidaba interpretou como de éxtase, e cando
volveu en si preguntoulle por qué
sorrira, ao que ela, con total sinceridade, contestou asegurando que
estivera falando co Pai dos ceos.
s seus exemplos levaron
a que tres fillas se fixeran
monxas e un fillo sacerdote, e tamén a que, a cela do
convento onde moraba, se convertese nunha especie de cátedra
a onde todas as freiras ían na
procura do seu consello.
Xa desde nova, María da Encarnación sempre amosou as súas
intencións relixiosas, pero os pais,
que a tiveran a idade avanzada,
decidiron asegurar o futuro dela e
dos bens que herdaría casándoa
con Pedro Acarí, un alto cargo do

O

ministerio de Facenda francés, un
home que, a pesar de pertencer a
un grupo político de tendencia católica, tiña moi claro que só se vive unha vez, o que provocaba na
esposa algunha contradición mística que, sen embargo, non a ía sacar do fogar; e mesmo, cando o
partido do seu esposo caeu en desgracia e el foi relevado do seu
posto, expulsado do país e confiscados os seus bens, ela, facendo
valer as propias influencias, acadou unha entrevista co mesmísimo Henrique IV e conseguiu un
indulto para el e o respecto para
ela mesma, considerada desde ese
intre como unha das persoas de
máis prestixio dentro da corte.
a súa casa, todas as tardes
se xuntaba o persoal do
servicio e os seis fillos do
matrimonio para rezar, e tampouco faltaba no presuposto familiar
unha partida destinada a socorrer
os moitos pobres que sabían que,
chamando á súa porta non lles ía
faltar unha esmola. Sen embargo,
a santidade da señora Acarí tamén tivo o seu momento de de-

N

cadencia, por mor dunha das súas amizades da alta sociedade.
Don Pedro decatouse de que
unha das amigas da beata esposa
era de tendencia mundana, dada
a traer e levar contos, chismes e
rexoubas da cidade, a amosarlle
libros pouco piadosos e a metela
no mundo da frivolidade e do
“glamour” da época, desviando á
súa Choncha dos deberes de boa
cristiá e esposa exemplar que
sempre fora; e daquela, como
home da casa que era, decidiu tomar as rendas do asunto e trocoulle as novelas e libros de cabalería, de amor e evasión polos
escritos de santa Tareixa.
omou a devota esposa tan en
serio as obras da santa de
Ávila, que cando queda viúva e se dedica, como lega, ás
obras de caridade, nun momento
de suma concentración presente a
aparición de santa Tareixa, que
lle indica cal é o camiño que debe seguir para fundar en Francia
unha comunidade de Carmelitas.
Sen embargo, cando parece que
todo está en orde e que non ía ha-
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francisco a. Vidal
ber problemas, as leis do país impiden que esta comunidade poida
instalarse en territorio francés,
polo que trata de tocar en todas as
portas, ata que a propia santa,
nunha nova aparición, indícalle a
nova ruta a seguir.
Fala co cardeal Berule, co rei
e con Francisco de Sales, a quen
invita a pasar uns días na súa casa, por ser este un dos grandes
admiradores da vida e da obra da
doutora abulense, e tamén un
respectado predicador, de maneira que, facendo valer a influencia
de tan importantes personaxes, o
Papa intercede e permítese a entrada das carmelitas en Francia.
aría da Encarnación viaxa a
España e prepara a un grupo de monxas para levalas
o seu país, a unha casa mercada e
acondicionada por ela mesma, e a
partir delas, formar un núcleo ao
que se irán engadindo as francesas,
cunha das súas fillas como abadesa
e ela mesma de simple monxa.
Cando María da Encarnación
caeu enferma, non deixaba de
predicar as marabillas que intuía
na Outra Vida e o valor da súa
obra fundacional, de maneira que
cando alguén lIe preguntaba que
lle ía pedir a Deus cando chegase
ó ceo, ela respondía tan só que, as
súas monxas, cumpriran sempre
a vontade de Xesús.♦

M

A lingua do
millo corvo
FRANCISCO CARBALLO

O

30 de marzo chovía
en Meiro (Bueu). Escampou ao mediodía.
Ás 15 horas estabamos por alí
uns de tantos atraídos pola
gastronomía e a etnografía.
Era a festa do “millo corvo”
en Meiro. Unha festa que superaba os meus cálculos.
Meiro é unha aldea de media
montaña en Bueu, na aba da
Esculca, ese miradoiro que
alucinara ao P. Sarmiento.
Meiro é unha aldea en medre
desde o s. XVIII; un pequeno
lugar cun pouco máis de 350
h. A recuperación do millo
corvo tivo a capacidade de
provocar magnanimidade, intelixencia e solidaridade dunha veciñanza guiada pola
Asociación sociocultural, Deportiva e Xuvenil Meiro.
O millo groso (maíz) sustituiu en Galiza a un cereal
anterior, o millo miudo, aínda
cultivado en países europeos
e africáns. Este millo groso,
traído de América, extendeuse no Morrazo desde 1618.
Cubriu amplas zonas
agrícolas. As espigas
amarelas, reinas e negras (as
do millo corvo) abundaron.
Segue a sementarse millo no
Morrazo, pero en recesión.
Os de Meiro sabían dos valores alimenticios deste cereal;
lembraban o aproveitamento
das divesas variadades. No
1977 a devandita Asociación
asumiu a recuperación
etnográfica, gastronómica e
cultural do lugar.
Todos aquí (nenos e maiores) se precocupan da sementeira, seitura, malla, moído,
panificación do millo corvo.
Na festa do último domingo
de marzo, todo xira arredor
deste cereal: pan, tartas,
bicas, empanadas etc. Unha
mostra de fantasía, de depuración estomacal de produtos
artificiais. Unha gozada ; unha invitación á vida:
“Casaime, meu pai, casaime,
en tanto son rapariga,
que o millo sachado tarde
non dá pendón nen espiga”·.
Non perdades a festa gastronómica, cultural do millo
gordo (30-Marzo); podedes
atopar alí desde Bob Dylan a
ministros, poetas, e, con
seguridade, a todos os
veciños do lugar. Mª Victoria
Martínez e a Directiva da
Asociaciación hanvos
recibiren con todo respeito e
quentura e mostraren muiños,
vídeos, carpas, bailes, música.
Unha soberbia grandeza da
vitalidade, creatividade e
magnificencia deste lugar do
Morrazo. Deste Morrazo,
labrego e mariñeiro,
industrial e reivindicativo.
Sempre festeiro; así para os
días l, 2, 3, e 4 de maio van
celebraren as I Xornadas Culturais “Muiño de Fausto” en
Coiro, Cangas. Tanto Meiro
como Coiro editan revistas
anuais: A Lingua do Corvo e
O Cacarexo,
respeitivamente.♦
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Anacos de Borobó

Gustavo Varela Gutiérrez de Caviedes
Pepe Alvite e Xesús Estévez empezaron, sendo aínda rapaces, a
traballar de aprendices en El Compostelano, non na imprenta, senón
máis ben na redacción. Pero Estévez foi tamén un dos primeiros
amigos que fixen cando entrei a
traballar na redacción da Noite (en
xaneiro de 1947), e sigue sendo,
cincuenta e seis anos despois, dos
que leva o simpático compostelán
máis de coarenta, sendo o último
bohemio dos Madriles. Dende que
noso director e xerente, D. José
Goñi, o trasladou da administración da Editorial Compostela, á da
Castellana, propietaria do xornal
Informaciones. A Xesús Estévez,
aínda que que administrativo,
sempre lIe gustou máis a laboura
especificamente periodística, e ten
escrito moitas crónicas deportivas,
incluso para a Axencia EFE, dos
partidos que xogaban os equipos
modestos de Madrid.
■ TOMANDO CAFÉ NA CASA DE
DON GUSTAVO. Pois ben, unha das
primeiras tardes da miña reviravolta a Santiago, logo de xantar na
casa da miña tía Paulina –que xa
non lle fallaba moito para ser a sigleira– achegueime no mesmo
Preguntoiro onde residía, ao local
dos nosos xornais. Atopei alí a Estévez, quen de sócato me dixo:
—Ven con min a tomar café a
casa de D. Gustavo Varela Radío.
—Pero si eu non teño a honra de coñecer a quen foi ilustre
fiscal xefe, hoxe depurado, da
Audiencia Territorial de Galicia,
durante a República –argüín con
certa sorna.
—Non importa, para que nos
reciban alí moi amistosamente,
pois o fillo menor de Don Gustavo é o millor dos meus amigos.
—Pois se ti o dis vou aló
contigo.
Moraba entón a familia de D.
Gustavo na fermosa casa da esquina da Borriquita, onde logo viviu
Moreno Báez, o catedrático andaluz de Literatura Española, na
Universidade. A catro pasos, nada
máis, do periódico. Abriunos a
porta Pedrito, o criado de película
que tiñan os Varela, e levounos á
sala onde Don Gustavo, sentado
nunha mecedora o seu corpulento
físico, tomaba café cos seus fillos.
Tratáranos cunha, para min, extraordinaria deferencia, como se fósemos amigos de toda a vida. Especialmente o fillo maior quen, algo
delicado, somentes fumaba sedente, preocupábase moito pala saúde
do seu ilustre pai. Chamoume a
atención a escultura en escaiola dun
habanero mulato, fumando un puro, que mesmo parecía estar tomando café con nós. Serviuno Pedrito,
e diante del contoume Gustavito a
ida e volta das Américas do seu bó
servinte. Posto que Pedrito, baixiño
e regordecho, gañaba o pouco que
o servicio doméstico percebía naque1 tempo. Todo o máis, para un
criado varón, dez pesos ao mes. Polo que Pedrito despediuse con moito sentimento de seus fidalgos
amos e foise a facer fortuna a Bós
Aires. Pero, aos dous anos volveu
sen facela, e coma se non pasara
nadiña, entróu as oito da mañá do
día que retornóu a Santiago, na ca-

rela e Xesús Estévez acompañaron
a Bonet manexando os foles e o teclado do órgano da Escravitude.
Sustituindo así ao estupendo crítico musical e xa bohemio de pés a
cabeza, Lito Santamaría, retido en
Santiago por unha espeluznante
chamada da súa nai. Advertirei que
o máis músico dos tres espontáneos organistas era Xesús Estévez,
posto que tanxía, ás veces gañando
uns cartos, nas misas cantadas, o
violín. Non en balde era fillo do
mestre Estévez, o millor violinista
da cidade xacobea; constituindo
dúo co maxistral pianista Ánxel
Brage, ao amenizar as cantantes do
Café Suízo, ou ben á frente da orquestina do Teatro Principal; onde
tamén tocaban o violín o mozo Domingo García Sabell e o avó paterno de Xosé Manuel Beiras.
Gustavo Varela era unha gran mestre de Ciencias Naturais.

sa de Don Gustavo, que el estaba
farto de abrir. Colleu o plumeiro e
púxose a limpala deseguida, e cando os Varela foron erguéndose atopáronse ca grata sorpresa de que
voltara Pedrito á súa ocupación habitual sen decir nin pío.
■ O MAIOR CONTEMPLADOR
DE NUBES. Gustavo Varela Gutiérrez de Caviedes sería dende
aquela un dos meus mellores
amigos de Santiago. É aínda vivía, ao principio desta primavera,
o que era un dos grandes nonaxenarios que tanto enalteceron o
noso país, retirado do seu mester
de profesor de Ciencias Naturais
que sinxelamente exerceu no Instituto Rosalía de Castro. Pero
aínda, seguía sendo Gustavito
(como o chamabamos agarimosamente os que con el constituíamos, nos anos cincoenta, o Patronato de Rosalía) o maior contemplador de nubes e experto en cúmulos e nimbos da galeguidade.
Afirmaba isto Borobó nun
parágrafo que queda transcrito
do anaco 110, publicado en A
Nosa Terra, l-VII-1999, titulado
A investigación do neto de Canedo. Onde se recordaba que o inxel e misterioso lingüísta, Xosé
Canedo Grille, tendo só coarenta
e tres anos, no ano 1945, morrera, o que se di, nos seus brazos,
“mentras falaba dil, repousadamente, nunha sala da súa fidalga
casa onde tan ben se lle acollía”.
Días despois de aparecer
aquil anaco tropecei na Rúa do
Vilar coa sobriña predilecta de
“Don Gustavo Varela Gutiérrez
de Caviedes, home sumamente
culto e de excelente e refinado
gusto, grande entusiasta da natureza da arte e da música” (coma
resaltaba xustamente nun vello
artigo o boísimo escolante D. Severino Rivero Tomé). Entereime
entón pola sobriña de que o seu
tío continuaba disfrutando de boa
saúde e dunha lucidez admirábel,
o que lle permitía proseguir coa
tranquila contemplación do ceo e
das cousas da terra e da vida,
dende a súa casa grande de Lens.
■ O MESTRE DE XOÁN RAConfío en que o meu querido coetáneo (só me levaba uns
poucos anos) coa mente tan clara
e limpa, coma sempre tivo, poideMÓN.

se ler con emoción e singular interés os Diarios de Syra Alonso que
Promocións Culturais Galegas
publicou, coma n° 3 da colección
Mulleres de A Nosa Terra. Dun
xeito especial indicaríalle ao profesor, o verdadeiramente emérito,
que lese na páxina 148, o primeiro parágrafo do capítulo XVII do
Diario de Actopán. Xa que alí, ao
referirse Syra Alonso á educación
de seus fillos, orfos de pai polo
Movimento, alude ao entón xoven
profesor de ciencias naturáis. Dí
así: “Xoán Ramón era moi bó estudante; sobre todas as disciplinas
aplicábase nas cencias e profesáballe un gran cariño ao seu mestre, o doutor Gustavo Varela”.
■ O CONCERTO DE ÓRGANO
ESCRAVITUDE. Aparte do seu
saber de naturista posuía Gustavo
Varela Gutiérrez de Caviedes un
coñecimento profundo e minucioso da máxima cidade: Compostela. E fundía aqueles dous dos seus
múltiples saberes no coidado da
viña da preciosa Casa da Parra, na
Quintana dos Vivos, que secaría se
o bo profesor de Cencias Naturais
non a tratara e podase a tempo.
Contribuía ademais, coa súa
ventureira sapiencia das xeniais
obras dos arquitectos composteláns de antano, a formación do
seu xoven amigo daquela, Antonio Bonet Correa-Calderón,
membro preclaro da Xeneración
da Noite, quen hoxe é o máis
emérito dos catedráticos e historiadores da Arte. O que recorda
con frecuencia a Gustavito cal se
fose, con D. Xesús Carro, un dos
seus mestres gratuitos, para entender e amar a arquitectura da
cidade máis monumental.
Nen embargantes, Bonet esquece mencionalo no seu artigo
sobre Los años cuarenta, en
Compostela que enriquece o flamante Homenaxe a Borobó.
Concretamente no parágrafo en
que se refire ao acontecimento
máis trascendental da miña vida:
“Todavia me veo en el día de su
boda –escribía Antonio Bonet,
aludindo a meu casamento– en el
santuario de la Esclavitud, interpretando al órgano las pocas piezas que entonces sabía tocar”.
Mais a versión exacta daquil
improvisado concerto na ceremonia nupcial, é a de que Gustavo VaNA

■ O CAMPANEIRO DE BASTAVALES. Outro detalle que teño
que rectificar en canto a melodiosa relación de Gustavito coa
miña biografía e a que narra
Concha Castroviejo na súa longa
e belida crónica, publicada en La
Noche, da poética e histórica peregrinación polos lugares rosaliáns da Amahía e a Terra de Iria,
feita hai cincuenta e dous anos
polo Patronato de Rosalía de
Castro. Di así o logo inxel crítico
literario e excelente novelista:
“Dejamos el valle de Bastavales indescriptible en su belleza,
mientras las campanas de la capilla del Carmen repican alegremente y Gustavo Varela hace de campanero de la torre grande. Bien
timbrada y mal tocada a pesar de
los consejos técnicos que le dá a
gritos Borobó, la campana extiende sus tonos y sus voces hundiendo su resonancia, la misma que
llegaba hasta Rosalía mientras la
brisa cantaría su viajera canción”.
Somentes a doce ironía da
eximia escritora santiaguesa era
capaz de maxinar tal capacidade
técnica miña no oficio de campaneiro, o que sen dúbida dominaba moito millor Gustavo Varela;
quen seguramente sabía tan ben a
linguaxe dos sinos coma o máis
experto sacristán da Amahía.
■ A NOSA DESPEDIDA. Dende
que marchei da máxima cidade,
na Gran Perdonanza do 65, coido
que non volvín ver ao meu grande amigo Gustavo. Ata que o pasado verán, o neto de Canedo,
que está investigando informaticamente a tan misteriosa vida e
obra do seu avó, levoume á casa
grande de Lens. Ali, onde finara
o aínda xoven mestre do sánscrito en brazos de Gustavo Varela,
seguía este ergueito e falador, aos
noventa e cinco anos de fermosa
edade, coidando as rarísimas, estrañas, belidísimas plantas que
rodean o pazo herdado dos seus
fidalgos ancestros maternos.
Foi a nosa despedida para
sempre, que o neto de Canedo procurou que se celebrara a tempo;
anque ninguén de nós sospeitara
que o xuvenil nonoxenario Gustavito habería de morrer tan axiña.
Cando empezaban a florecer nista
primavera, as súas rarísimas, extrañas, belídisimas plantas.♦

O Trinque
Vigovisións
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Duascentas sesenta e cinco
fotografías e catro
instalacións repasan en Vigo
os 16 anos da Fotobienal da
cidade, agora desaparecida.
O Marco acolle unha

exposición que reflecte a
pluralidade e a evolución
dunha arte nuns anos nos
que Galiza estaba na primeira liña da innovación
fotográfica.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro
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Chazo
inaugura
unha mostra
das súas
obras este
venres 11
na galería
Borrón 4 de
CAMBADOS.

Feira do Teatro
eatro de Galiza
Ata o sábado 12, diversas salas e teatros de COMPOSTELA van ser o escenario desta feira. O xoves 10 no
Yago ás 11 h. Manolito Camaleón
por Títeres Trompicallo e ás 18:30
Os Monicreques de Kukas con
Anxélica no umbral do ceio; ás 17
h. no teatro Galán Teatro do Aquí
escenificará Farois Vermellos; o teatro Principal será o escenario ás
20:30 de El amigo de John Wayne
da compañía vasca Ados Teatroa;
ás 23 h. no Salón Teatro, A conxura dos necios por Sarabela Teatro.
O venres 11 no Yago, ás 11 h. Títeres Cachirulo representará Cousas
de Castelao, e ás 18:30 Artello Teatro Alla Scala 1:5 fará o propio
con Amadís de Algures. O teatro
Galán acollerá ás 17 h. A espada de
Raex, polo Teatro Maltés; no Salón Teatro ás 20 h. O médico á for-

za de Teatro Galileo; no teatro
Principal será representada ás 23 h.
Rio Bravo 02 de Chévere; a xornada remata na sala Nasa á 1 h. da mañá con 3 notas de Bucanero. O sábado 12 na ASC Caixa Galicia, ás
12 h. representarase Movementos
para trasnos e trastes por Berrobambán; ás 13:15, actuacións na
rúa (alameda e zona vella) da man
de Teatro Bruto, co seu espectáculo En punto; no teatro Galán ás 17
h. Teatro da Lúa representará As
mulleres do porvir; a sala Yago será o escenario ás 18:30 dos madrileños Uróc Teatro con ¿Que es la vida?; no Salón Teatro ás 23 h. Teatro do Morcego representará A
grande ilusión; e a feira remata na
Nasa, coa compañía arxentina Venimos de muy lejos e o seu espectáculo 2 x 4 = es Tango á 1:15.♦

O Barco
Barco

Cambados

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

MARIO IGLESIAS

CHAZO

Mostrará a súa pintura máis
recente, ata o 20 de abril, na
sala de exposicións da Casa
da Cultura.

■ TEATRO

Inaugura unha mostra de escultura, titulada Os cruceiros da buxeira, este venres
11 de abril ás 20:30 na galería Borrón 4, onde permanecerá ata o 7 de maio. De
martes a sábado de 11:30 a
14 e de 18:30 a 21:30 h.

BINOMIO DE NEWTON

Cangas

Boiro
Boiro
Comedia da man de Teatro
do Adro o venres 11. Esgrima de diálogos que misturan o humor coas reflexións sobre o inmovilismo
vital, a imposibilidade dos
afectos, o hedonismo, a fuxida do compromiso… de
dous seres inmaduros cando se achegan ou pasan a
idade de madurez.

Burela
Burela
■ TEATRO

A MORTE E A DONCELA
Produccións Librescena
vai representar este drama
o venres 11 na Casa da
Cultura.

En Rota
CAMIÑOS DA MEMORIA
A asociación cultural Colectivo Camiños da
CORUÑA organiza unha serie de roteiros para
os vindeiros meses. Os roteiros de abril son,
o domingo 20, o de Bordel, que visitará minas romanas, Santa Rita de Beira, Sarandóns,
Pazo de Figueroa, o tributo das cen doncelas,
o Pazo de Bordel e buxos. A inscripción custa 1,5 euros, saindo os autobuses da estación
dos mesmos ás 11 h. para volver pola tarde.
Máis información no telf. 696 507 825, colectivocaminos@iespana.es, ou na páxina
electrónica http://colectivocaminos.iespana.es.♦

Cabana
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA

O médico á
forza será
representada
en CEDEIRA
este
sábado 12
por Galileo
Teatro.

Ata finais de marzo teremos a oportunidade de mergullarnos, a través desta
mostra fotográfica, no
mundo submariño do noso
país, resultado de 25 anos
de traballo de Xosé Luís
González. Na sala de exposicións da Escola Laica, de
luns a venres, de 16 a 20
horas non sendo os xoves.

Castro
Castro de Rei
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO GARCÍA
BELLIDO E...
a arqueoloxía do noroeste
peninsular. As investigacións arqueolóxicas e históricas deste profesor no noroeste da península supuxeron o espertar do labor científico neste ámbito. A mostra contén pezas do Museo
de León e do Arqueolóxico
de Asturias. Ata o 4 de maio
no Museo Arqueolóxico do
Castro de Viladonga.

Cedeira
■ TEATRO

O MÉDICO Á FORZA

■ TEATRO

Representación a cargo de
Teatro Galileo o sábado 12
na Casa da Cultura.

XUSTIZA INFINITA

Chantada

Talía Teatro representaráa
o sábado 12 no Auditorio
Municipal.

O Carballiño

■ EXPOSICIÓNS

ORFEBRERÍA

■ EXPOSICIÓNS

Na Casa da Cultura durante o mes de abril poderemos
ollar esta mostra.

IMAXES MAIORES

A Coruña

Diversas ópticas dos de mozos fotógrafos galegos, nados entre os anos 67 e 78,
sobre cómo ven o mundo
dos maiores. Son Enrique
Lista, Zoraida Marqués,
Jorge Meis, Cristina Rodríguez, Óscar Cela, Andrea Costas e Fran Herbello. No Auditorio Municipal
ata o vindeiro 25 de abril.

Cariño
■ TEATRO

A MORTE E A DONCELA
Produccións Librescena
subirá ao estrado do Auditorio Municipal con este
drama o domingo 1.

■ CINEMA

CGAI
A programación abranxe o
ciclo Quasi una fantasía
dentro do que se vai proxec-

tar Donnie Darko (Richard
Kelly, 2001) o xoves 10 ás
20:15 h; Apocapyse Now
Redux
(Coppola,
1979/2001) poderase ollar o
venres 11 ás 20 h. e o sábado 12 ás 19 h. Continúa o
ciclo adicado a Federico
Luppi e Adolfo Aristaráin
coa proxeccion de Un lugar
en el mundo o luns 14 e o
mércores 16 ás 20:15 h. Haberá unha Sesión especial
de cinema coa proxección,
o martes 15 ás 20:15 h., de
Time Code (Mike Figgis,
2000). Para máis información visitar www.cgai.org.

meira. Se ben a maioría son
galegos, tamén hai autores
do resto do Estado, de Sudamérica... de calquera recanto do mundo. Sala Municipal Salvador de Madariaga, ata o 27 de abril

González Garcés acolle esta
mostra de fotografías adicada aos Motivos do mar.

O EXILIO

Este xoves 10 van dar un
concerto no teatro Rosalía
de Castro ás 21 h. baixo o
título Solo boleros.

O exilio tras a Guerra Civil.
Desde os inicios, con abundantes fotografías dos campos de refuxiados, a incidencia da II Guerra Mundial, a
dispersión polo mundo, a
incidencia nos países, a política republicana e os esforzos por retornar. No Quiosque Afonso ata o 11 de maio.

■ EXPOSICIÓNS

LUÍS SEOANE
Ata o 30 de abril poderemos visitar na casa da cultura Sta. Margarida unha
mostra de acuarelas realizadas por este recoñecido artista galego.

O CHAPAPOTE MÓVESE
Traballos gráficos promovida polo Colectivo Chapapote en colaboración coa
Concellería de Cultura. A
exposición componse de
64 obras de cómic, fotomontaxe, ilustración, pintura e humor gráfico. Corresponden a 64 autores
que traballan no Colectivo
Chapapote, nunha interesantísima representación
de todo o labor que esta
xuntanza de artistas leva
desenvolvido. Numerosas
pezas son inéditas e poderán verse aquí por vez pri-

OS DALÍS DE DALÍ
Mostra de pintura que albergará a sala de exposicións da Fundación Caixa
Galicia ata o 4 de maio.

SABELA BAÑA ROIBÁS
Pasa do construtivismo ao
expresionismo coma quen
muda o traxe de de gala polas roupas de traballo. Esta
mostra, Terra, é un intento
de encontrar as súas raices,
é natural da Terra Cha, pero
tamén unha esgazadura pola que ecoa o sangue dos
soños. No hotel Meliá-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.

FOTOGRAFÍA SUBMARIÑA
A

biblioteca

municipal

■ MÚSICA

LUCRECIA &
CHANO PIÑEIRO

SÍGUEME
O Fórum Celticum acollerá
este xoves 10 un concerto
desta banda pop-rock. O
vindeiro xoves 24 de abril
estará no local OBI, grupo
folc de Santiago.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
O Pazo de Congresos é o
escenario das súas actuacións, o venres 11, ás 20:30.
■ TEATRO

AS PONTES DE MADISON
Esta obra, de Robert James
Waller, vai ser representada, baixo a dirección de
Miguel Narros, o sábado
12 e o domingo 13 ás 20:30
no teatro Rosalía de Castro.

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS
Mostra de carteis que vai estar na Aula da Natureza Juan
Lembeye ata o 30 de abril.

Carteleira
Carteleira

☞

O NÚCLEO. O núcleo
da Terra párase e provoca a desaparición dos campos
magnéticos que a protexen, co
que a vida está abocada á desaparición, pero uns científicos
fabrican unha nave para resolver o problema.

☞

AMÉN. Durante a Segunda Guerra Mundial un
científico e oficial das SS descobre os plans do holocausto xudeu e denúnciao á Igrexa Católica, que evita implicarse para
non enfrontarse ao nazismo.

☞

SOLDADOS DE SALAMINA. David Trueba
dirixe a versión cinematográfica
da exitosa novela de Javier Cercas. Ariadna Gil interpreta a unha escritora fracasada na procura dunha historia sobre a guerra
civil. Filme frouxo, con trazos
documentais, que salva a interpretación final de Joan Dalmau,
no papel do vello exiliado.

☞

O HOME DO TREN.
Diálogo entre o veterano

Jean Rochefort (O home da perruqueira) e Johnny Hallyday,
veterano rockeiro francés e
agora actor con bon físico, pero sen rexistros. Un profesor
de vida anodina convive durante uns días cun atracador
que prepara o seu plan. A cada
un deles terialle gustado ser o
outro. Teatral, no mal sentido.

☞

A PRESA. A consecuencia do estres do
combate, un militar dos comandos especiais perde a cabeza e mata a varias persoas, polo que o seu instructor terá que
ir á súa procura. Acción.

☞

A PROBA. Para coñecer a historia do seu pai,
un home novo admite entrar na
CIA e comeza a súa instrución
ás ordes do home que o captou.
No proceso, compite e flirtea
cunha compañeira ata que o
expulsan, en aparencia porque
non superou a instrucción.

☞

O AMERICANO IMPASÍBEL. Un espía

norteamericano en Vietnam intriga e apoia accións terroristas
fronte á colonización francesa
e a avance dos comunistas ao
tempo que trata de seducir á
compañeira dun xornalista británico. Desatinada adaptación
da novela de Graham Green.

☞

AS IRMÁNS DA
MAGDALENA. Trinta
mil rapazas irlandesas caidas
(preñadas sen casar, etc) pasaron por estes conventos vixentes 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 personaxe coñecido
como o carniceiro, ata que a
turba enfróntase ao exército
para evitar a leva obrigatoria.

☞

BLOODY SUNDAY.
Relato dos acontecementos do luns sanguento en Irlan-

da do Norte, cando cargou o
Exército tras unha marcha polos dereitos civís na localidade
de Derry e matou a trece persoas 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 encargos ilegais abre un dos paquetes –con moza incluído– e a
raíz diso sufre unha persecución e unha balasera constantes. Acción sen guión.

☞

RISCO EXTREMO.
Para rodar un anuncio publicitario uns deportistas de risco
van a un hotel de alta montaña
en construcción, pero alí se agacha un criminal de guerra iugoslavo que os persegue. Para preadolescentes sen complexos.♦
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Pola Memoria Común
I Xornadas que se veñen celebrando na Casa da Cultura de
CANGAS desde o mércores 9 e que
chegan ata o luns 14. Organizadas
polo Colectivo Cangas pola Memoria Común, CNT, PSOE,
PCPG, FPG e as AA CC A Cepa
e Xiria, queren reivindicar o papel
da República xunto coa restauración da dignidade de todos os
mortos, desaparecidos, exilados e
desprazados durante 40 anos de
fascismo. O mércores 9 comezaron coa proxección dun audiovisual e a conferencia de Dionisio

Pereira sobre as Asociacións
Mariñeiras do Mar de Vigo. Este
venres 11 haberá unha conferencia de Suso García sobre o Pasado e presente do anarcosindicalismo, ás 19 h; proxección dun vídeo sobre a Memoria Histórica,
ás 21; e conferencia de Santiago
Macias sobre a Necesidade e utilidade da Memoria Común. O
sábado 12, ás 19:30, presentación
de traballos sobre A República en
Cangas e do Caderno das Memorias de Manuel Nores; ás 20
h, Lola Rodal Branco falará das

■ EXPOSICIÓNS

ÁNXELES PENAS
O Ateneo acolle, ata o 16 de
abril, unha mostra da súa
pintura e escultura.

MIRADAS VIRXES
Mónica Alonso expón os
seus traballos no centro cultural Torrente Ballester.

CHELO MATESANZ
Xunto con Juan Carlos
Román, ten unha mostra
no C.C. Torrente Ballester.

GABRIEL TIZÓN
Ata o 22 de abril poderemos ver as súas fotografías
no C.C. Torrente Ballester.

Lugo

te de sales de plomo”, produto inventado en Inglaterra
e que suporía unha gran revolución industrial.

MERCEDES LENCE

■ MÚSICA

Unha mostra da súa obra
pode ser contemplada na
galería Sargadelos.

NASS MARRAKECH
Dentro da IV edición do
festival Tribos Ibéricas, que
se celebra no Auditorio
Gustavo Freire, ás 21:00 h.
este xoves 10. Nass Marrakech (Marrocos / Catalunya), interpreta, de xeito respetuoso e ao tempo actual, a
tradición dos pobos gnawa,
antigos escravos e soldados
procedentes da África subsahariana que foron levados
ao Magreb polos árabes durante a Idade Media.

JOSEFA MIRÓ TURMO
A sala Nova Rúa Arte acolle, ata o 20 de abril, as súas pinturas.

COLECCIÓN AENA
Obras de arte contemporánea, en varios soportes, son
expostas na Fundación
Caixa Galicia e na Sala de
Exposicións da Deputación
ata o 8 de xuño.

SPERM

MANUEL
GARCÍA BUCIÑOS
As súas esculturas están expostas, ata o 21 de abril, na
sala de exposicións da Deputación.

■ EXPOSICIÓNS

TINA EIRAS
Poderemos ver as súas pinturas no Edificio Administrativo da Xunta ata o 15 de
abril.
DOS ANOS

Na sala Clérigos poderemos ollar as súas pinturas
ata o 13 de maio.

LEOPOLDO NÓVOA

Ferrol
Ferrol

RETALLOS

súas Lembranzas dunha muller
da República; ás 21 h, Cea de
Honra e velada Poético-musical
aberta. O domingo 13, a partir das
12 concerto a cargo do Grupo de
Canción Republicán no Eirado
do Costal. O luns 14, colocación,
frente a antiga Casa do Mar, dun
monumento conmemorativo ás
8 da mañá; ás 19:30 realizarase un
acto testimonial no edifico da
Alianza xunto cun pequeno concerto, rematando, ás 20 h, cun viño do país diante do monumento
conmemorativo.♦

90

A Biblioteca Municipal
acolle esta mostra de Ricardo Outes.

SARGADELOS
Os fondos da coñecida cerámica van estar no Museo
Provincial, ata o 21 de abril.
Unha homenaxe á que foi a
primeira fábrica de louza
moderna do Estado español,
e a evidencia da enorme importancia que tivo a introdución no noso país da “louza
fina con cuberta transparen-

Do sábado 12 ao mércores
16, realizaranse proxeccións diarias ás 20 h. na
Casa da Xuventude nun
ciclo adicado a estes cómicos.

JOSÉ DE GUIMARÃES

PÉREZ ALÁEZ

■ TEATRO

ESQUECIDOS POR NOÉ

A MORTE E A DONCELA
Produccións Librescena
vai escenificar este drama o
sábado 12 no Teatro da Beneficencia.

■ CINEMA

■ MÚSICA

IMITACIÓN Á VIDA

THE CYNICS

Este xoves 10 ás 20:30 e
23 h., no Salón de Actos da
Biblioteca Pública (Concello 11) vai ser proxectada
esta fita de Douglas Sirk
rodada nos EUA no ano
1959, polo Cineclube Padre Feijóo.
■ EXPOSICIÓNS

JAZZ-FUSSION +
EMERXENCIA

■ MÚSICA

ZONA ABERTA

bel Home Minguante, ás 20:30;
para proxectar a película (EE
UU, 1957, Jack Arnold) ás
22:30. O sábado 12 ás 17:30 visionado de Dune (DVD); documental ás 19:30; conferencia de
Carme Becerra, profesora de
Teoría da Literatura e Literatura
Española, sobre A cultura como
expresión da liberdade, ás
20:30; e proxección de Farenheit 451 (Francia, 1967,
François Truffaut) ás 22:30.
Acceso libre e de balde ata completar aforo.♦

VARIOS ARTISTAS
A galería Marga Prada acolle esta mostra colectiva.

Moaña

Ponteficción 03. A Literatura no Cine

O máis internacional e consagrado artista portugués
presenta a súa primeira mostra retrospectiva no noso país. A frescura, inxenuidade
dos seus cadros está presente
en centos de museos de todo
o mundo e as súas esculturas
urbanas engalanan cidades
de todos os continentes. A
mostra recolle 54 obras que
abranxen un percorrido completo pola traxectoria deste
trascendental artista. Na Aula de Cultura Caixanova.

Ourense
Ourense

Este é o título da mostra
que Miguel Mosquera ten
aberta na galería Marisa
Marimón ata o 2 de maio.

O grupo de pandereteiras
do Porriño tocará, o sábado
12 a partir das 11 da noite,
no café-teatro Do Real.

RAMÓN CONDE

Ortigueira
Ortigueira

■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA

MALVELA

A galería Marisa Marimón
(Cardenal Quiroga 4) é o
lugar onde se instala a súa
mostra de pintura e collages, ata o 3 de maio.

Taller de pintura permanente coa súa obra recente na
galería Santo Antonio.

Monforte
Monforte

■ EXPOSICIÓNS

Divertiranos cos seus contos o vindeiro xoves 17 na
Taberna de Cancela, en
Xil, ás 23 h.

MIGUEL MOSQUERA

A súa concepción da arte
como forma de entendemento (cos demais ou cun
mesmo), como explicación
de algo que preocupa, vese
reflectida nas súas esculturas, figuras obesas nas que
non se distingue se son vellos ou novos, homes ou
mulleres e que poden adoptar posturas estrañas, mais
lóxicas dentro da súa realidade. Na galería Visol.

Mostra sobre ciencias naturais vai estar na Sala de Exposicións Municipal ata o
28 de abril.

CARLOS BLANCO

A.N.T.

IRMÁNS MARX

Maceda

Meaño

conferencia de Juan Luis Pintos, director do Dep. de Socioloxía da Universidade de Santiago, sobre O militar e a guerra
na ficción científica ás 20:30; e
a proxección de Dr. Jekyll e Mr
Hyde ás 22:30. O venres 11, visionado de A zona morta, (EE
UU, 1983, David Cronenberg)
ás 17:30 (DVD); documental ás
19:30; conferencia de Alberto
Ruíz de Samaniego, profesor
de Estética e Teoría das Artes da
Faculdade de Belas Artes, sobre
Unha lectura estoica do Incrí-

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

IV Xornadas de fantasía, terror e
ficción científica, organizadas
pola asociación xuvenil Novos
Segreis, que se desenvolven no
teatro Principal de PONTEVEDRA entre este xoves 10 e o sábado 12. Haberá unha exposición con material de consulta e
posto de venda de libros, banda
deseñada, e artigos diversos relacionados co xénero durante as
mesmas. Este xoves 10 visionarase A noiva do diaño (EE UU,
1968, Terence Fisher) ás 17:30
(DVD); documental ás 19:30;

Mondoñedo

Esta banda de punk rock
cordobesa vai tocar no Clavicémbalo este xoves 10.

Navegante galego ao servizo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, figura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Galiza, que está a ser reivindicada polo investigador Santiago Prol. A mostra, sobre
a súa vida, poderase ollar,
durante este curso académico, na Biblioteca Municipal
Francisco Carballo, de luns
a venres de 16 a 20 h. As
mañás resérvanse para grupos de centros de ensino
que poden solicitar cita no
telf. 988 463 001.

Unha
mostra da
pintura de
Leopoldo
Nóvoa, na
fotografía,
podémola
contemplar
na sala
Clérigos de
LUGO.

Malvela
toca no
café-teatro
Do Real de
MOAÑA
este
sábado 12.

A galería Visol albergará,
ata o 30 de abril, unha
mostra deste grupo de artistas formado por Marina
Gómez, Francisco Recuero, Carlos Ronco, Alberto G. Serrano, Roberto S. Terreros e Nuria R.
Vernacci.

XESÚS
VÁZQUEZ CAMPOS
No Centro Cultural Deputación ata o domingo 13
podemos ollar esta mostra
de pintura.

ISIDORO BROCOS E
FAMILIA. DEBUXOS
Mostra que poderemos
ollar no Museo Municipal
ata o 27 de abril.

EVA DOMÍNGUEZ
Poderemos contemplar as
súas fotografías na Casa da
Xuventude.

O sábado 12 van tocar na
sala Rock Club. Están considerados unha das mellores bandas da escena garage mundial.
■ TEATRO

DAQUEL ABRENTE
O Centro Dramático Galego vai representar esta
obra de Roberto Vidal Bolaño e Francisco Taxes, do
10 ao 12 de abril no teatro
Principal.

Ourol
Ourol
■ EXPOSICIÓNS

CERÁMICA E VIDRO
Neste Concello vai poder

ser ollada esta mostra ata o
22 de abril.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

RAFAEL ALBERTI
Ata o 30 de abril, a sede da
Fundación Camilo José Cela acolle esta mostra, subtitulada Por propia vontade.

Pontevedra
■ ACTOS

ABRIL DOS LIBROS
Baixo o lema de Pontevedra é
boa vila e dá de ler a quen pasa, o concello organiza a IV
edición de Abril dos Libros.
Entre outras actividades destacamos a presentación da
edición crítica do libro A gaita Gallega, de Xoán Manuel
Pintos, por Carme Ermida
este xoves 10 ás 20 h. na galería Sargadelos; acto literariomusical a cargo do poeta Baldo Ramos, o sábado 12 ás 20
h. no Pazo de Mugártegui; representación dos espectáculos
dos cursos de expresión dramática coordenados por Migallas, o domingo 13 ás 12 e
19 h. no teatro Principal; narración de contos infantís por
Pavís Pavós, o sábado 19 no
Pazo de Mugártegui ás 18 h; e
o domingo 20, no teatro Principal ás 18:30, concerto de
Mamá Cabra.

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos 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@anosaterra.com

La Boheme
A obra de Giacomo Puccini vai ser representada, baixo a dirección de Antonio
Madau Díaz, e coa Pleven Symphonic
Orchestra, baixo a dirección musical de
Chis Nance, o xoves 10 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA ás 21 h; e o venres
11 no CC Caixanova de VIGO ás 20:30.♦
■ CINEMA

UN TRANVÍA
CHAMADO DESEXO
Esta adaptación da obra de
Tennesse Williams, dirixida por Elia Kazan, vai ser
proxectada polo Cine Club
o mércores 23 no Espacio
para a Arte de Caja Madrid
ás 19:45 h. e ás 22:15 h.
Xesús
Vázquez
Campos
mostra
as súas
pinturas
no Centro
Cultural da
Deputación
de
OURENSE.
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■ CONFERENCIAS

SAN BARTOLOMEU,
O VELLO

Un monumento pontevedrés desaparecido: a igrexa parroquial de San Bartolomé o vello, este é o título da charla que este xoves
10 ás 18 h. vai ter lugar no
Café Moderno. Ás 20 h. comezará A arquitectura dos
mosteiros pontevedreses
na Idade Moderna.
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN AVILÉS
DE TARAMANCOS
Exposición fotográfica en
torno á figura deste persoeiro
ao que se lle adica este ano o
Día das Letras. Ata o 20 de
abril no pazo Mugartegui.

EVOLUCIÓN
As pinturas de Maralla poden ser contempladas, ata o
24 de abril, na sala Teucro.

TINO GRANDÍO
Fondos da Colección Caixa Galicia, que podemos
coñecer no Café Moderno.

GALIZA E A SEGA
EN CASTELA...
...ao longo dos tempos. O
Museo de Pontevedra acollerá, ata o 27 de abril, esta
mostra, organizada polo
Consello da Cultura Galega
e a Consellería de Cultura,
a través do Museo Etnolóxico de Ribadavia.

Convocatorias
PREMIO ABRIL DOS LIBROS 03
Destinado a premiar os centros escolares de ensino non universitario do Concello de Pontevedra que desenvolvan a
programación de maior interese sobre o
libro e a animación á lectura. Enviarase
unha memoria das actividades da biblioteca, de promoción da lectura, de
creación literaria, publicacións escolares, presentacións de libros, encontros
con escritores, participación en actividades complementarias fóra do centro,
en actividades extraescolares, etc. Pódese acompañar de calquera material
que axude á exposición dos actos levados adiante. O prazo remata o 2 de
maio. Contía: 1.500 euros en libros ou
noutro material bibliográfico. Debese
enviar ao Rexistro Xeral do Concello.

AULAS DE JAZZ
A Fundación Barrié ofrece aulas maxistrais ao coidado de selectos intérpretes
de jazz a nivel mundial, coa finalidade
de fomentar a educación musical en Galicia e brindar unha oportunidade única
de relación directa cos músicos. Están
dirixidas a estudiantes de música, profesores e intérpretes, tanto profesionais
como amadores. As aulas van ser divididas entre participantes ouvintes e activos, que son aqueles que van poder participar cun instrumento musical; no segundo caso o número de participantes é
moi limitado (4 por instrumento) polo
que haberá que demostrar experiencia.
Os profesores que impartirán son James
Williams, Dennis Irwin e Peter Bernstein e desenvolveranse o sábado 26 de

abril na sede da fundación. É preciso
inscribirse previamente, antes do 17 de
abril. Admisión por orde de inscripción
ata completar aforo.Os músicos que impartirán as aulas reservanse o dereito de
modificar a lista de alumnos activos.
Máis información en www.fbarrie.org.

rior do sobre especificarase a categoría en
que concorre. O fallo realizarase o 13 de
xuño e o prazo de apresentación remata o
31 de maio. O premio é de 600 euros para cada unha das categorías. Enviar a: Liceo de Ourense - Rúa Valentín Lamas
Carvajal 5; 32005 Ourense.

VI MILLA DO ALVARINHO

II CERTAME DE ARTES
PLÁSTICAS DEP. DE OURENSE

A Câmara Municipal de Melgaço, en colaboración coa asociación de atletismo
de Viana do Castelo, van realizar o vindeiro domingo 27 esta competición que
partirá da praza da República. Na carreira poderán participar atletas federados,
populares, INATEL e escolas. Deberán
levar indentificación persoal e o estado
físico de cada un depende da súa propia
responsabilidade. O prazo de inscrición
remata o 25 de abril e pode efectuarse na
asociación de atletismo de Viana do Castelo (tlf. 258 823 557) e na Câmara Municipal de Melgaço (tlf. 251 410 100).

II PREMIO LITERARIO
CARLOS CASARES
Poderá concorrer a el calquera persoa que
presente escritos, inéditos, da súa autoría,
redactados en galego ou español. Os orixinais terán unha extensión máxima de
dous mil carácteres e deberanse presentar
por quintuplicado. Establécense dúas categorías: A) maiores de vintecinco anos;
e B) menores de vintecinco. Con cada
orixinal, que deberá ser presentado baixo
lema, anexarase en sobre pecho o nome
completo, enderezo e teléfono da persoa
que concorre ao premio, así como o título definitivo da súa obra. Na parte exte-

portense crea situacións
ambiguas que se atopan no
límite da estabilidade. A través da selección dunhas
trinta pezas recentes, a exposición é concibida como
unha grande instalación onde todas as obras gardan relación entre si. Ata o 22 de
xuño no CGAC.

MUSEOS DE GALICIA
A memoria dun pobo. Vai
poder ser visitada no Edificio Sarmiento do Museo de
Pontevedra ata o 20 de abril.

WALDO AGUIAR
O espacio para a arte Caja
Madrid (Sta. María, s/n)
acolle unha mostra da súa
obra ata o 22 de abril.

EVA KOCH
O CGAC é o escenario desta mostra da artista danesa a
partir do venres 11. Presenta o seu proxecto Villar como primicia no Estado;
proxecto co que participou
na Bienal de Venecia e no
que narra a historia da súa
nai, unha “nena perdida” da
Guerra Civil española e o
reencontro familiar durante
os anos sessenta.

BIENAL DE GRAVADO
Sobre
Avilés de
Taramancos,
a quen
ollamos coa
súa dona
Sofía e que
este ano é o
homenaxeado no Día
das Letras,
podemos
ollar unha
mostra no
Pazo de
Mugártegui
de
PONTEVEDRA

As obras integrantes da VII
edición deste certame poderán ser olladas na sala de
arte Caixanova.
■ MÚSICA

CAMAWEY
Para este mes a sala ten
confirmados as seguintes
actuación: o venres 11 Morerock + Pugio; o sábado
12 Psicofónica de Conxo;
o domingo 13 La Vaca
Azul; o xoves 24 Serfa; o
venres 25 actuará Deluxe;
o sábado 26 Rain Daze; e o
mercores 30 Undeclinable.

GURUS
O próximo venres 18 van tocar na sala Camawey con motivo do III aniversario de Bip
Bip Records. Xunto con eles
van estar Jan & The Electric
Poets e Albert Gil dj.

P. de Trives
■ EXPOSICIÓNS

PACO ASCÓN
Pinturas sobre o Camiño de
Santiago no Centro Sociocultural.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

MARTA CASTRO RGUEZ.

tográfica que está sendo
acollida polo Museo Etnolóxico, e que estará aberta
ata o 30 de abril.

Santiago

Ribadeo

MONOCANAL

■ EXPOSICIÓNS

O SOÑO DA TERRA
Baixo este título poderemos
ollar as fotografías de Rosa
Veiga, acompañadas por textos de Patricia Cacharreo,
no Auditorio Municipal.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO

As súas pinturas poden ser
olladas na Casa da Torre
ata o 30 de abril.

Mostra de imaxes de época
deste coñecido fotógrafo da
Costa da Morte, que poderemos ver na Casa da Cultura Pintor Llorens.

Ribadavia

San Sadurniño

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

ÁLBUMES
PARA O RECORDO

RÍO BRAVO 02

JAVIER PENA

Ribadavia e os ribadavienses é o título da mostra fo-

A convocatoria realízase para as modalidades de pintura, escultura, gravado e calquera outro tipo de expresión artística (vídeo, arte dixital, instalacións, etc.). Poderán participar todos os artistas con idades
comprendidas entre os 18 e os 30 anos. A
temática será libre, admitíndose todo tipo
de tendencia estética. Na realización da
obra poderase empregar calquera tipo de
técnica e material podendo participar cun
máximo de dúas obras, aínda que pertenzan a distintas modalidades. As obras
axustaránse ás seguintes características.
Pintura: Non inferior a 1 metro, en calquera das súas dimensións, nin superior a
2 metros. Escultura: Terá unha altura máxima de 1,80 metros e unha base que non
superará o 1x1 metro. Gravado e outras
expresións artísticas: Medidas libres. As
obras non poderán estar premiadas con
anterioridade en ningún outro certame artístico. No caso de escultura, recomendase o envío de fotografías en lugar da peza
orixinal, polas dificultades de manipulación. As obras levarán en lugar ben visíbel
un lema identificativo, que pode ser común ás obras presentadas polo mesmo autor. En sobre pecho aparte incluirá un boletín de participación no certamen ou co-

Chévere vai representar o
seu espectáculo o domingo
13 no Centro Sociocultural.

■ CINEMA

Proxección de vídeos de artistas do Estado español entre 1996 e 2002; os venres
11 e 25 no CGAC, ás 19 h.
■ CONFERENCIAS

CRIANZAS
EN IDADE ESCOLAR

A tenda de cultura biolóxica
O Neno Labrego (Rúa Travesa 4) serve de escenario para
a súa mostra de pintura, en
técnica mixta, titulada Smoking Room, organizada pola
A.C. Eladia. Poderemos contemplala ata finais de xuño.

OLGA SEOANE
Mostra fotográfica que, ata o
30 de abril, poderá ser ollada
no hotel Puerta del Camino.

XAIME PIÑEIRO
Telúrica é o título baixo o cal
presentará as súas pinturas
nunha mostra que estará aberta na Fundación Araguaney.

Desenvolvemento. Características evolutivas dos nenos/as en idade escolar, da
man de Manuel Peralbo Uzquiano, este xoves 10 ás 19:30
na Aula de Caixa Galicia.

DANIEL BILBAO

LÍRICA MEDIEVAL

Anacos é o nome da mostra
que presenta este artista, na
Aula Sociocultural de Caixa Galicia ata o sábado 12.

A interpretación actual da
lírica medieval: o debate entre a estética e a arqueoloxía, a cargo de Antonio Rosell, este xoves 10 ás 12 no
Salón de Actos do Consello
da Cultura Galega (Pazo de
Raxoi) que é quen organiza.
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ PEDRO CROFT
Dedicado fundamentalmente á escultura e o debuxo, o

As pinturas do artista sevillano estarán penduradas nas
salas da galería José Lorenzo
ata o vindeiro domingo 20.

ANTÓN ATRIO

XOGOS DE ESCALA
Esta mostra está aberta no
CGAC.

MUNIATEGIANDIKOETXEA
Mostra, que baixo o título
Para ti, contigo estará, ata
o 2 de maio, na galería
Trinta. Crea unha proximidade co espectador, ao que

pretende involucrar na
obra. Esta conexión extendese ao espacio, xa que a
exposición foi creada a pé
feito. As pinturas e obxectos tridimensionais forman
parte dun todo indisolúbel.

CIUDADES/INFRAGANTI
Fotografías de Chema Pardo, ata o 1 de xullo na Igrexa da Universidade.

MARÉ NEGRA
O Colexio de Xornalistas
de Galiza presenta 102 fotografías de 57 xornalistas
gráficos galegos sobre o tema das marés negras provocadas polo afundimento
do Prestige. As imaxes recollen un tributo, un agradecemento e un testemuño
nado arredor do desastre.
Ata o 12 de abril na Igrexa
da Universidade.

PRODUCIÓN
AUDIOVISUAL
CONTEMPORÁNEA

Revisión da produción en vídeo de artistas do Estado español entre 1996 e 2002, que
será inaugurada simultáneamente co Centro de Arte
Reina Sofía. Ata o 30 de
abril no CGAC. Os 46 vídeos inclúen proxectos documentais, animación por ordenador e vídeos narrativos
que ofrecen unha completa
mostra do panorama actual.

122 ANOS DE
HISTORIA E ARTE
EN COMPOSTELA
Mostra que vai albergar a
sede da Fundación Caixa
Galicia ata o 30 de abril, e
na que poderemos ollar
obras en varios soportes.

COLECCIÓN ÉTNICA
Unha selección de fondos
da Fundación Granell poderán ser ollados, ata o 2 de
xuño, na súa sede.

KALANDRAKA
A editorial para crianzas ten
unha mostra, durante abril, na
sede da Fundación Granell.

pia do mesmo por cada obra presentada,
debidamente cumplimentado e cunha copia do D.I. do autor. No exterior do sobre
figurará o lema da obra ou obras. O prazo
remata o 31 de maio. O 1º premio está dotado de 6.000 euros; o 2º de 4.000; e 3º de
2.000; habendo 2 accésit de 1.000 euros.
Os premios non fan distinción de modalidade. Enviar ao Centro Cultural da Deputación de Ourense, Progreso 30 - 32003
Ourense.

II PREMIO DE CURTAMETRAXES
GALIZA/PORTUGAL
Poderán participar curtametraxes de realización e produción galega ou portuguesa en 16 mm. (mudas ou con son óptico
incorporado, nunha banda) ou 35 mm. e
en VHS realizados con posterioridade ao
1 de xaneiro do 2002. Aínda que o tema
é libre, non poderán presentarse aquelas
obras que teñan carácter turístico, publicitario, didáctico ou científico. A duración máxima das películas será de 30 minutos. Cada autor/a poderá presentar
cantas obras desexe. Para entrar no proceso de selección deberáse enviar por correo ou servicio-mensaxeiro: Una copia
en VHS da curtametraxe. Copia do
guión, a súa sinopse, tres fotografías e
material informativo e o boletín de inscripción debidamente cumprimentado.
O prazo remata o 31 de maio. Contía:
Premio á mellor obra en formato cinematográfico dotado con 3.000 euros;
premio á mellor obra en formato vídeográfico, dotado con 1.000 Enviar á Federación de Cineclubes de Galiza, Ramón
Cabanillas 1, entrechán - Ourense.♦

CENTRO PORTUGUÉS
DE FOTOGRAFIA
Colección Nacional de Fotografía. Centro Portugués
de Fotografía. Grandes
obras da fotografía mundial
e portuguesa, dende os seus
albores, integran esta colección, que conta con valiosísimas pezas do século XIX
(Fox
Talbot,
Fenton,
Strauss ou Margaret Cameron) pasando polo pictorialismo ata chegar a copias de
época de mestres do documentalismo e os mestres
portugueses. No Pazo de
Fonseca ata o 30 de abril.

FIGURACIONES
Arte civil, maxicismos, espacios de fronteira, isto é o
que nos ofrece esta mostra
que, ata o 27 de abril, poderemos visitar na sala Isaac
Díaz Pardo do Auditorio de
Galicia. Exposición colectiva onde poderemos ver
traballos de, entre outros,
María Cañas, Salvador
Cidrás, Juan Cuéllar, Manu Muniategiandikoetxea
ou Rubén Guerrero.

FUNDACIÓN
TORRENTE BALLESTER
Exposición fotográfica e
creativa sobre Gonzalo Torrente de luns a venres de
16 a 20 h. ata o 31 de abril.

DESDE O SILENCIO
Baixo este título poderemos ollar a obra debuxada
de Mario Granell na Casa
da Parra.
■ MÚSICA

EN DEFENSA
DA LINGUA

Como culminación dunhas
xornadas de debate en torno
á lingua vaise celebrar, este
xoves 10 ás 21 h., un concerto na sala Nasa no que
tocarán Non Residetz,
Ghamberros, Matraca
Perversa e Lemorai. Máis
información en www.salanasa.com.

SEMANA SANTA
TERRANERAS

NA MÚSICA

As pinturas de Victoriano
poden ser olladas na galería
La Campana ata o 20 de abril.

Este ciclo vaise prolongar
durante todo o mes de abril;
consiste en audicións ás 19

MÚSICA EN IMAXES
Adicado á proxección de vídeos coas gravacións de grandes obras musicais durante o
mes de abril ás 18 h. na Fonoteca da Universidade.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
A orquestra compostelá, encabezada polo seu principal
director invitado, Maximino Zumalave, interpretará
a Sinfonietta de Halffter, o
Concerto para frauta en sol
de T. Marco, coa solista Mª
Antonia Rodríguez, e El
Amor Brujo de Manuel de
Falla, este xoves 10 ás 21 h.
no Auditorio de Galiza.

Sarria
■ EXPOSICIÓNS

SARRIA
COMTEMPORÁNEA

Colectiva de 16 artistas que
pode ser visitada, ata o 20 de
abril, na Casa da Cultura.

Silleda
■ TEATRO

ATRA BILIS
Cuando estemos más tranquilas. Esta obra vai ser representada por Produccións
Micomicón o sábado 12 no
Auditorio Semana Verde.

der ollar unha mostra destes
dous artistas, ata o 19 de abril.

PRESTIGE

■ Busco apartamento ou piso en Redondela para unha persoa (ou, tamén,
para compartir). Telf. 650 704 428.

DA GUERRA
AO TRANSISTOR

■ Lorena Lores, cantautora arxentina, imparte clases de canto (técnica
vocal). Tlfn: 620 450 724.

Esta mostra poderá ser ollada no museo Liste ata o 30
de abril.

ANTONIO FEIJÓO
O R. Club Nautico acolle
unha mostra das súas acuarelas ata o 15 deste mes.

O REFUXIO
DE POSEIDÓN
Mostra audiovisual sobre o
mar, Vigo e o seu porto que
poderá ser visitada no novo
Centro Social Caixanova
(entrada Velázquez Moreno).

ROSA ELVIRA
Ata o 28 de abril podermos
ver unha mostra do seu traballo na galería Sargadelos
(Urzáiz, 17).

VIGOVISIÓNS
O MARCO acolle unha mostra da colección fotográfica
do Concello. Entre outras, poderemos ver obras de Sebastião Salgado, Xurxo Lobato, Olivo Barbieri, Xulio
Correa, Vari Caramés, Sue
Parker, Paul Reas ou Larry
Fink. Máis información en
www.marcovigo.com.

ARTE-AXUDA A GALICIA

Tui

Do grupo plástico Marea
Branca e que podemos
ollar na Casa das Artes.

■ EXPOSICIÓNS

SOFÍA CHAVARRI

XURXO ALONSO

Mostra as súas obras na galería Bacelos (Progreso 3)
ata o 30 de abril.

Podemos contemplar as súas
pinturas, na galería Trisquel
& Medulio, ata o 19 de abril.

Anuncios de balde

Mostra colectiva solidaria
que acolle a Casa das Artes.

■ Véndese Peugeot 205 diesel, bo
prezo. Tlfn: 650 678 460.
■ Véndese máquina de soldar tubos
de polietileno (plásticos) en garantía e
con soamente 10 horas de uso. Tlfn:
986 509 339 ou 650 678 460.
■ Alúgase apartamento ou cuartos
económicos en casa de campo (Lira-Carnota) en Semana Santa, verán, pontes... Telf. 649 217 094 ou yulcorp@hotmail.com
■ En Tapia de Casariego (Asturias)
alugo casa nova de campo con xardín, barbacoa, canastra de baloncesto, por fins de semana (venres a domingo) por 90 euros. Perto da praia e
montaña. Contacto coa natureza. Telf.
667 293 752 ou 667 268 199.
■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas informáticos propios ou traducidos
a o g a l e g o . Vi s í t a n o s e n h t t p :
//www.all4you.dk/FreewareWorld/link
s.php. Aceptamos todo tipo de suxestións e colaboracións.
■ Alugase vivenda turística en Meira (Lugo), xunto ao nacemento do Miño, recén restaurada, 3 cuartos dobres 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.

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 obscuro. Petos para o telemóvel e a documentaçom e diversos espaços para objectos pessoais. Adaptável para levar como bolso ou à cintura. Medias 15 x 20
cm. Preço 10 euros (mais gastos de envio). Enviar petiçons a nosup-vigo@nosgaliza.org, ou chamando para o 679 533
749 (ver modelo en www.galizalivre.org).

■ Licenciado, con ampla experiencia, dá clases particulares ou a grupos de Física e materias afíns (Termo,
Mecánica, etc.) a estudantes universitários de Enxeñerias, Peritos, CC
do Mar, Química, Física. Tamén de
materias de ciencias (física, química,
matemáticas, tecnoloxia, informática,
etc.) a estudantes de ESO e bacharelato. Zona de Vigo e Val Miñor. Telfs.
659 142 836 ou 986 222 318.

■ Persoa nova ofrécese para coidado de nenos e limpeza en Santiago.
Telf. 670 804 918 / 665 494 575

■ Vendo chalet adosado en Mos
(Pontevedra). Dous andares, garaxe
e servizos comúns. Telf. 600 835 981.

■ En Lira, Carnota, alúgase apartamento a carón da praia completamente equipado para 4 persoas. Con vistas
ao mar. Semana Santa e semana de San
Xosé. Telf. 981761 144 / 666 843 997.

■ Compro o volume 3 das Obras
Completas de Vicente Risco, “Etnografía” (Ed. Galaxia). Pago ben. Telf.
658 145 089.

■ Matrimonio con amplia experiencia como veterinarios, ofrécese para traballar en explotacións ou cooperativas en calquera lugar do país.
Tlf. 986 434 001 (Preguntar por Germán ou Georgina).
■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en literatura galega, filoloxía e historia. Inclúe, tamén, discos e revistas. Consúltanos en http: //es.geocities.com/libroteca21/index.html
■ Aquí tes un amigo de 28 anos que desexa chegar a ti, muller leal, sinceira, sensíbel, e disposta a compartir unha boa
amizade. Se tamén aprezas a literatura,
cine, música, entón temos moitas razóns
para sorrir. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ Ofrécese transportista con plataforma elevadora de 3.500 kg de carga/ 10 palets. Galiza e Norte de Portugal. 986 252 710 e 619 416 041.

■ Véndese R-21 curto, Turbo DX, todos os extras e xogo de catro rodas de
reposto. Económico. Telf. 615 599 418.

■ Música clásica para bodas, dife-

■ Conferência Internacional de Solida-

www.luadelume.com
Páxina electrónica dedicada á difusión de
lendas, historias sobre vampiros e pantasmas, psicofonías, feitizos e outro tipo
de recursos espiritistas e esotéricos.♦

Verín
■ EXPOSICIÓNS

MATERIAL
DE REFUGALLO

Na Casa do Escudo podemos asistir a esta mostra
feita con material que aparentemente xa non é útil.

Vigo

Esta mostra recolle os premios GranDeArea de aportación á arquitectura da edición
do 2002, e vai estar no COAG
(Marqués de Valadares 27).

■ CONFERENCIAS

ÁRBORES
DE FOLLA PERENNE

Charla do xardineiro Julián
Fernández Covelo, este xoves 10 ás 18 h. na Aula Sociocultural de Caixa Galicia.

MIGUEL PEREIRA
A galería Chroma sita na avda. Florida nº 34, vai albergar a súa mostra titulada Individual, ata o 16 de abril.

XESÚS FRANCO

Este xoves 10 ás 20:30 Helena Amoedo Barros falará deste tema na Aula Sociocultural de Caixa Galicia.

Baixo o título Frío esmalte
frío presenta unha mostra
de esmaltes en frío sobre
cartón e sobre pedra pizarrosa, ata o 11 de abril, na
Casa da Xuventude.

■ EXPOSICIÓNS

NATUREZA

SEOANE E A. LEMOS

Mostra, no Museo Municipal Quiñones de León, que
analiza o contexto e obra do

¿A TELEVISIÓN EDUCA?

Na galería Alpide, vamos po-

■ Empresa de Comunicación e Produción de contidos culturais procura
comercial. Enviar currículo a Caiagua
119 A, baixo dta. 36955, Meira - Moaña.
■ O grupo musical Meninh@s da Rua
oferece-se para concertos. Também ficaria obrigado de receber informaçom de
lugares onde actuar. Para contactos e
contrataçom: meninhosdarua@yahoo.es
ou nos telf. 657 616 701 e 651 131 015.♦

Audición musical comentada que vai ter lugar este xoves 10 ás 10:30 na Aula Sociocultural de Caixa Galicia: O Barroco italiano.
Antonio Vivaldi.

O MARCO alberga esta mostra na que participan 34 artistas que traballan en distintos
soportes e aos que une a utilización das técnicas melodramáticas nas súas obras. Melodrama chega a Vigo tras exhibirse no Artium de Vitoria e
no Centro José Guerrero de
Granada. Creadores como
Darren Almond, Liza Lou,
Kenny McLeod ou Natalie
Melikian que volven á valoración e á expresión dos sentimentos, fronte á aproximación lóxica e conceptual das
décadas dos 60 e 70, e á análise histórica e sociolóxica
que dominou a arte nos oitenta. Pintura, escultura, fotografía, vídeo e instalacións. Non
todos son melodramáticos
por elección, intención ou
xuízo, pero todos recoñecen
as posibilidades do xénero e
emprégano conscientemente.
Ata o 21 de xuño

UP-DOWN

■ Licenciada, con ampla experiencia, dá clases particulares ou a grupos de materias de letras (Filosofía,
Historia, Historia da Arte, Lingua e
Literatura, etc.) a estudantes de
ESO e Bacharelato. Tamén a esudantes universitarios de materias relacionadas coa Filosofía. Zona de Vigo. 659 142 836 ou 986 222 318.

ANTONIO VIVALDI

MELODRAMA

LÚA DE LUME

■ Tecedeiras artesáns de Castiñeira (Vilariño de Conso - Ourense). Se
queres mercar un agasallo diferente
en liño, la, alpaca etc. informate e visítanos. Telf. 988 304 966.

o sábado 19 Orujo de Brujas; o sábado 26 Os Diplomáticos; e o mércores 30
Dr. Explosion.

ALFREDO NANONNI
Na galería Saga poderemos
ver as súas pinturas. Ata o
15 de abril.

A Rede

riedade com a Galiza (Prestige) para organizar pessoas, entidades contactar no
Apdo. dos Correios 1012, Ferrol, CP 5406.

SKARNIO
O coñecido grupo de ska
galego dan un concerto o
sábado 12 no Iguana Clube.

Vila de Cruces
■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN
PERMANENTE

O museo A Solaina (Piloño) ten aberta ao público a
súa exposición pemanente
de obras de arte.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

EN TR3S TEMPOS
escultor Camilo Nogueira,
autor de numerosas estatuas na cidade e pai do eurodeputado nacionalista.

PORTUGAL NAS SUAS
PÁGINAS ESCRITAS

Mostra de libros portugueses, publicados entre o século 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.

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

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchez que po-

demos visitar, ata o 13 de
abril, no C.C. Caixanova.
Un percorrido polo sufrimento dos máis pequenos,
e dos adultos, que viviron
conflitos armados en diversas partes do mundo.

Mostra adicada á Casa do
Concello que ofrece unha visión sobre a evolución da
mesma con tres datas como
punto de referencia: 1889,
1958 e 2003. No salón de plenos do Concello.

VENECIA / VIGO

Xinzo de L.

Este é o título da mostra
que poderemos visitar na
Casa das Artes que recolle
o traballo do arquitecto Enric Miralles.

VISIÓNS
Manuel Sendón, Suárez
Canal e Vítor Vaqueiro
expoñen as súas fotografías
na Casa das Artes baixo este denominador común.

■ EXPOSICIÓNS

CARTEIS DO ENTROIDO
A Casa da Cultura acolle unha mostra cos traballos presentados ao concurso de selección do cartel do entroido.

Braga
■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

DIN MATAMORO

IGUANA CLUBE

A galería Dos Coimbras
(Largo de Sta. Cruz 506) acolle unha mostra da súa obra

Este venres 11 toca Sperm;
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Do 10 ao 16 de abril de 2003

h. na Fonoteca da Universidade (Faculdade de Ciencias da Información).

máis recente ata o 30 de abril.

Melgaço
■ FESTAS

ALVARINHO E FUMEIRO
Do 25 a 27 de abril terá lugar,
no Campo da Feira, unha serie
de actos en torno a esta festa.
O venres 25 ás 9:30 h, rafting
coa descida ao río Miño; ás 11,
abertura oficial da feira coa visita aos pavillóns e tascas; ás
14:45, animación musical a
cargo do grupo Melmusic; ás
14, concurso do chourizo, presunto e broa e entrega de premios; ás 22, as actuacións de
Grupo Nortemusic e Banda
do Zé. O sábado 26 volverá
haber rafting ás 9:30 h.; ás 10
h. abertura da mostra de produtos locais; ás 14:30, o espectáculo de Concertinas e cantares ao desafío con Maria
Celeste, Irene Pinto, Canário e Cândido Miranda; ás
16 h, roteiro; ás 22, concerto
de Império e de Meidim. O
domingo 27 ás 8:30 roteiro; ás
10 feira de produtos locais; ás
15, de folclore coa actuación
da ronda típica Meadela, o
grupo folclórico Chafé, o grupo de sargaceiros da casa do
povo de Apúlia, o rancho folclórico Paderne e o grupo
Castro Laboreiro; ás 16 h.
comezará a VI Milla Urbana
do Alvarinho.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

DINOSSÁURIOS
Mostra de modelos robotizados, sobre hábitos de vida e adaptacións ao meio
destes animais. Un conxunto de 18 modelos, case todos agrupados en escenas e
elaborados de acordo coas
máis recentes informacións, e exposición de fóseis de dinosaurios carnívoros. No Museu Nacional
de História Natural (Rúa
da Escola Politécnica 58)
ata o 18 de maio.♦

Vigovisións,
dos fondos
fotográficos
do concello,
pódese ollar
no MARCO.
Á esquerda
unha foto
de Allan
Sekula.

ra do país que a que agora
o visita (algunha mesmo
dominaba o idioma), nunca
gañou a confianza da poboación. Os nativos tiñan
razón para sospeitar. Churchill mandou lanzar gas

contra os insurrectos e as
súas familias. O primeiro
ministro inglés, cuxa biografía está de moda, era un
demócrata. Pero un demócrata nas Illas británicas,
non no Irak.♦
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O

s anteriores ocupantes do Irak, os
ingleses, non pasaron nunca dous anos seguidos sen padecer unha sublevación. A súa oficialidade militar, máis coñecedo-
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Amalia Collazo
‘Á xente nova gústalle a bandeira republicana’
XAN CARBALLA
O vindeiro 14 de abril celébrase un novo aniversario, o sesenta e sete, da instauración
da República. Nestes meses de
mobilizacións contra a guerra,
víronse máis bandeiras tricolores que nunca. Amália Collazo,
que se reivindica republicana
en memoria do seu avó represaliado, é socia da tenda roupa
La Canalla, que leva a tricolor
republicana no seu símbolo.

PACO VILABARROS

nalla republicana. A miña educación foi nuns valores que reivindico. O outro día Anguita, cando
soubo que morrera o seu fillo, dixo que seguiría pelexando pola
III República, que sentía ese deber. Nós escollimos o nome por
dignidade: eu quero ser canalla
republicana, porque nós somos a
escuma da sociedade.
Fala do seu avó con especial
reverencia.
Florencio Arauxo Conde,
meu avó, vivía na rúa Real, tiña
29 anos cando en 1937 o asesinaron. Humillárono e mutilárono
antes de fusilalo en Puxeiros.
Matárono por pertencer ao Partido Comunista e igual fixeron cos

seus dous irmáns que o agacharon, Marcial e Eduardo. El era
un obreiro de Vulcano, que lía,
que ía ao Ateneo,... Non penso
en vinganzas, pero temos que facer como os alemáns e saldar unhas contas, sacar os símbolos e
monumentos fascistas, tirar eses
nomes de falanxistas que aínda
están nas igrexas...
A República durou cinco
anos e para moitos foi un tempo de esperanza. ¿Que valores
republicanos lle transmitiron
na súa familia?
Meu pai é hoxe velliño e foi
ferroviario. El nunca negou que
era comunista. Cando morreu
Franco, eu tiña catorce anos, e

penso que era única que estaba
contenta porque sabía o que significaba. Para min ser republicano é reivindicar unha certa aristocracia e os republicanos levamos no noso fardel eses valores
de dignidade, de saber cal foi o
pasado dos nosos, que eran honrados e defendían os seus valores
con orgullo. Esa ética que nos
deron sérveche para vivir.
¿Na familia celebrábase o
14 de abril?
Celebrábamos e cando o ano
pasado se abriu a primeira rúa co
nome da II República en Vigo, fun
coa miña irmá á inauguración.
Sentimos que aquel era, por fin, o
verdadeiro funeral do avó.♦

O pacto galego
na construcción de España
MANUEL VEIGA
A renuncia á identidade a cambio do progreso. O tópico do atraso.
Os políticos atraidos por Madrid. A fecundidade das galegas.
A emigración como alternativa ao fracaso modernizador. As raices do caciquismo.
A caricatura dos galegos no exterior. A impotencia do galeguismo.
O castelán, lingua de prestixio. O papel da prensa.

Un novidoso ensaio
para entender o pasado e o presente.

A NOSA TERRA

As bandeiras da República teñen agora con máis presencia
que nunca.
Cando abrimos a tenda hai
dous anos a reacción do pai de
Paco, un dos socios, que é un home de esquerda, foi dicirnos ¿non
iredes poñer a bandeira da República? Mira que os facciosos aínda están por ahí. Vanvos queimar
a tenda. El é un home de 77 anos
e é de esquerdas pero aínda temía. Non sei se a xente sabe o
que significan esas tres cores ou
se a ven como un fósil. Penso que
hai quen non se dá conta cabal do
que significan esas bandeiras pero simpatizan con ela. Os do PP
si e espétano con desprezo “eses
catro que levan a bandeira tricolor e non saben o que é”.
¿Que identificación cres
que producen esas tres cores?
A xente nova identifícaa cun
modo distinto de facer as cousas,
cunha limpeza que botan en falta.
Falta memoria histórica, como en
tantas cousas, e a xente quere saber e temos que explicarllo.
No logotipo da tenda e nalgunhas prendas vai bordada a
bandeira. ¿Quen compra sabe
o que leva?
Quizais non todos. O propio
nome da tenda, La Canalla, reivindica en positivo o que foi un
insulto para persoas como o meu
avó. Eu, en memoria del, son ca-

Clamores de
manifestantes
MANUEL CIDRÁS

D

ende o PP e os seus
medios de propaganda érguense severas
voces non xa contra os actos de violencia ás súas sedes, comunmente rexeitados, senón contra os berros
(ladridos, na súa linguaxe)
de multitudes de manifestantes opostos á guerra de
Iraq que atentan contra a
indemnidade dos que mandan. Amólalles especialmente o clamor reiterado
de Asasinos e o xa célebre
pareado de Ilegalizar o
Partido Popular. Logo de
lles salvar a vida aos inocentes e incautos que van
de boa fe, condenan aos
manipuladores que os sacan á rúa como responsábeis, por autoría moral, das
pedradas, os petardos e ata
da sustracción do famoso
xamón apañado por un vivo nuns grandes almacéns.
Cando a linguaxe usual
entre as voces máis circunspectas do panorama
parlamentario ten acadado
unha degradación tal que é
común referirse aos militantes ou meros votantes de
certa formación política como asasinos, non por teren
empuñado un arma senón
porque a aludida formación
non condena o terrorismo,
e cando mesmo o común
dos nacionalismos centrífugos son alcumados impunemente de cómplices dos
asasinos non se sabe moi
ben por qué, compréndese
mal tanto alporizamento
sendo certo, como é, que o
Partido Popular non só non
condena esta guerra criminal senón que expresamente a aproba e mesmo a promoveu na persoa do seu
presidente. Non se comprende como non sexa porque entendan que os mortos do Iraq son menos inocentes ou máis necesarios
que os outros, pero non
creo. E respecto do pareado, que con evidente oportunidade e carga irónica
auide á recente ilegalización dos que non poden ser
ditos, vale o mesmo.
Dende logo aos clamores dos manifestantes
non lles é esixíbel precisión técnica, e o debate
non é se concurren ou non
todos os elementos do tipo penal ou os requisitos
para ilegalizar a unha formación política. O común
das xentes falan dende o
sentido común, tantas veces ausente no lexislador,
e coa arma dialéctica da
ironía. Claro que o sentido común dita que en democracia ningún partido
debería ser ilegalizado polas súas opinións, mesmo
se estas son tan noxentas
como as do PP diante da
guerrra. Ou outras. Son
eles, e non os manifestantes, os que aplican dúas
varas de medir.♦

