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Entre 1949 e 1961 Álvaro Cunqueiro, desencantado, entristecido,
reside en Mondoñedo arredado de
todos, logo da desafortunada
experiencia dos seus anos en Madrid. O
seu vello amigo e compañeiro de
galeguismo escríbelle dende Vigo e
anímao a volver sobre as vellas palabras,
a antiga memoria da tribo...

CARTAS AO AMIGO
Epistolario mindoniense a Francisco Fernández del Riego. 1949-1961

Álvaro Cunqueiro

CINCO MESES DESPOIS DA
CATÁSTROFE DO PRESTIGE
os seus efectos sobre a econo-
mía e o medio ambiente seguen
a ser graves. Están sen estudar a
fondo as repercusións sobre a
saúde, aínda que xa hai infor-
mes preocupantes. Sorprenden
polo tanto as declaracións de
normalidade dos Gobernos au-
tonómico e central. Un Gober-
no responsábel é sempre apoia-
do, por pequenos ou grandes
que señan os problemas. A
ocultación só provoca descon-
fianza que é o que sucedeu nes-
te caso. O PP non aprendeu a
lección de decembro e xaneiro.
Entre todas as declaracións en-
ganosas destacan as realizadas
estes días por José María Aznar,
quen asegura que “a recupera-
ción das costas galegas é total é
completa” e que os danos cau-
sados polo desastre do Prestige
“xa foron reparados”. Arealida-
de é que as costas galegas se-
guen afectadas. Doutro modo
non se explicaría que a Xunta
reclame aínda máis de 10.000
voluntarios para estas vaca-
cións. A recuperación completa
será, como afirman os científi-
cos, cousa de varios, quizá bas-
tantes, anos. Segue a chegar
fuel ao litoral, como o demostra
o recente avistamento o día 16
dunha nova mancha perto de
Carnota. O buque segue a ver-
quer fuel no mar. Nos areais,
tanto na superficie como en ca-
pas soterradas, aínda permance
parte do fuel das primeiras ma-
reas que non foi retirado. Al-
gúns fondos mariños tópanse
gravemente contaminados.
Malia estar aberta a pesca o o
marisqueo, non hai certeza de
que as poboacións mariñas se
atopen nas condicións axeita-
das, nin moito menos hai cons-
tancia de como está a ser a súa
reprodución. Practicamente to-
dos os espacios naturais do lito-
ral están aínda baixo os efectos
tanto do fuel, coma dos traba-
llos de limpeza. ¿De que recu-
peración total fala Aznar?♦
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con este número
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Xulio F. Gaioso: ‘As caixas teñen
que implicarse na economía real’

(Páx. 12 e13)
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Un estudio da Sociedade Galega
de Medicina Homeopática de-
tecta “síntomas evidentes da in-
toxicación comúns ás distintas
persoas afectadas” polo seu
contacto co fuel do Prestige.
Deste estudio despréndese que a
consecuencia desta catástrofe
hai “milleiros de persoas que
poden chegar a verse afectadas,
presentado problemas de saúde
e no futuro poden desenvolver
outros a medio e ou longo pra-
zo”. O problema afectaría tanto
a voluntarios como a persoas
que viven na costa.

Os problemas de saúde a con-
secuencia do Prestige poderían al-
canzar magnitudes moi elevadas.
Aínda que as autoras do estudio,
María Xosé Gómez Segarra, Glo-
ria Arcéiz, Esther Álvarez e Paula
González Guisado, prefiren falar
con cautela e empregar o termo
“podería”, os datos que ofrecen
non deixan lugar ao optimismo.

Aínda que non se trata dun
estudio epidemiolóxico, a obser-
vación de cincuenta historias clí-
nicas leva a que as autoras deste
estudio reclamen que se faga un
seguimento de todas as persoas
que estiveron en contacto co
fuel, tanto voluntarios como ve-
ciños das zonas afectadas.

Segundo a revista El Médico, a
Administración vai proceder a rea-
lizar este estudio epidemiolóxico
–ao parecer será a Universidade de
Compostela a encargada de facelo.
O número previsto de entrevistas é
de catro mil. As opinións sobre es-
te estudio son dispares. Van desde
a expresada por María Xosé Gó-
mez Segarra, que dixo que “ao
meu xuízo, será un estudio moi es-
caso”, ás manifestadas pola toxicó-
loga Amparo Casal, quen presupón
que o estudio está ben concibido.

De todos xeitos, algo fai dubi-
dar da calidade do estudio que fa-
ga a Universidade, sobre todo
porque prescindiu de opinións tan
relevantes como a de Amparo Ca-
sal, que como toxicóloga e epide-

mióloga ten renome universal.
En xeral, as opinións manifes-

tadas polos expertos sobre a labor
da Administración nesta cuestión
non son moi condescendentes.
María Xosé Gómez Segarra esti-

ma que se perdeu un tempo valio-
so para facer un estudio epidemio-
lóxico das persoas voluntarias e
das que viven a carón do proble-
ma. “Hai datos, pero son os que
tomaron algúns médicos volunta-

rios de Adega, da Plataforma
Nunca Máis e de Médicos do
Mundo –explica–. Tamén houbo
algunha ambulancia do 061, pero
a súa presencia foi anecdótica”.

N
º 

1.
07

8 
●

D
o 

16
 a

o 
23

 d
e 

ab
ril

 d
e 

20
03

 ●
A

no
 X

X
V

I

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:
Cesáreo Sánchez Iglesias. 

CONSELLEIRO DELEGADO:
Xosé Fernández Puga.
VOGAIS:
Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.
SECRETARIO:
Xan Piñeiro.
Director:
Afonso Eiré López.

Redacción:
Xan Carballa, Manuel Veiga, Horácio
Vixande, Carme Vidal, Paula
Bergantiños, César Lorenzo Gil, Mar
Barros, Rubén Valverde, Paco Vila
Barros (Fotografía).

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

GALIZA: Bieito Iglesias, X.L. Franco
Grande, Abelardo Vázquez, Xoán Vila,
Santiago Jaureguizar, Manuel Monge,
X.L. Muñoz Portabales, Martina F.

Bañobre, X.C. Garrido Couceiro, X.M.
Sarille, Miguel Barros, Xesús Veiga,
Mª Pilar Garcia Negro, V.M. Vázquez
Portomeñe, A. Gato Soengas.

SOCIEDADE: Perfecto Conde, X. Vázquez
Pintor, Encarna Otero, Xavier Queipo,
Henrique Harguindey.

ECONOMÍA: Manuel Cao, Ramón
Maceiras, Carme Vences, Bieito
Lobeira, X.F. Pérez Oia.

PENÍNSULA: G. Nuno de Faria, Manuel
Lombao, Daniel Álvarez, A. Marqués.

MUNDO: Xulio Ríos, Moncho F. Leal,
Gustavo Luca de Tena.

DEPORTES: Manuel Pampín.

CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Lois Diéguez, Celso

López Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús
Piñeiro, Manuel Vilar, Lupe Gómez,
Xavier Seoane, Adolfo Boado, Xosé
Freire, Marcos Valcárcel, Rodolfo
Dacuña, Xesús González Gómez,
Gonzalo Vilas, Franck Meyer, Heitor
Mera Herbello.

FIN DE SEMANA: Borobó, Francisco
Carballo, Marga Romero, César Varela,
Xurxo F. Ledo, Luísa Villalta,
Francisco A. Vidal.

LECER: Eva Montenegro Piñeiro.

ÚLTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra, GAESA.

Ilustración:
Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín, Ana
Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Fernando Rodríguez & Serxio Suárez
(Posonejro).

Xefe de Publicidade:
Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

Vendas:
Xosé M. Fdez. Abraldes

Redacción e Administración:
Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo
Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

Teléfonos:

REDACCIÓN:
986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.

CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

Continúa na páxina seguinte

¡NUNCA M IS!

A toxicidade do fuel xa se coñecía antes do desastre

Un informe prevé a aparición
de cancros relacionados co Prestige

H. VIXANDE

Cincuenta historias clínicas estudadas pola Sociedade Galega de Medicina Homeopáti-
ca levan á conclusión de que os problemas de saúde a consecuencía do Prestige pode-
rían alcanzar magnitudes moi elevadas tanto a curto como a longo prazo. O informe foi
a estrela das V Xornadas Estatais de Homeopatíacelebradas recentemente en Alacant.

Os voluntarios agora teñen material que protexe a saúde, pero ao principio non.                                                                                      Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

‘Perdeuse
un tempo valioso
para facer
un estudio
epidemiolóxico
das enfermidades
das persoas
voluntarias e das
que viven a carón
do problema.
Mª XOSÉ GÓMEZ SEGARRA,
médico



Na actualidade

Pola contra, Amparo Casal prefire
non ser tan taxativa. A toxicóloga
atribúe á Administración autonó-
mica unha xestión relativamente
eficaz na crise, non sendo nos pri-
meiros momentos, “que foron os
máis graves, cando a xente traba-
llaba sen as proteccións mínimas,
con luvas que non eran impermeá-
beis, sen parar despois de traballar
catro horas seguidas... Agora si o
fan, agora si hai medidas que per-
miten dicir que o traballo está tan
controlado como debería de estar”.

En calquera caso, no plano sa-
nitario, ¿que fixo a Administra-
ción nos primeiros momentos? Ao
xuízo da doutora María Xosé Gó-
mez Segarra, algo fixo: “ocultar
información, niso si que foron efi-
caces”. Con todo, a presencia des-
ta médico e a doutros colectivos
no lugar da catástrofe permitiu
que saísen á luz datos relevantes.

Para a doutora Segarra, uns da-
tos ofrecidos polo Servicio Galego
de Saúde confirman que o segui-
mento das sintomatoloxías deriva-
das do contacto co fuel foi máis
ben escaso. O Ser-
gas publicou unha
lista dos casos
atendidos en rela-
cións co fuel e o
total dos mesmos
ascende a 1.235.
Non se coñece o
número total de
persoas que pre-
sentaron síntomas
nin cántas foron
atendidas por al-
gún tipo de opera-
tivo médico ou sa-
nitario. Sábese que
a Administración
está á procura des-
tes datos para in-
cluílos no seu es-
tudio epidemioló-
xico, o que pon de
manifesto que o
Sergas quedou
desbordado pola
catástrofe e que ti-
vo que ser a socie-
dade civil quen o
substituíse.

A toxicóloga e
e p i d e m i ó l o g a
Amparo Casal ta-
mén denuncia o
deixar facer. “¿Cantos días estivo
o barco por aí?, ¿Cantas mareas
negras houbo con anteriorida-
de?”, pregunta. Para a doutora
Casal, o comportamento das au-
toridades é criticábel. “Aquí nun-
ca pasa nada, ¡qué lle imos pedir
a un ministro como Raxoi que
permite que se afunda o barco co-
mo se afundiu!”, protesta ao ser
interpelada sobre a afirmación do
ministro no seu día, que asegura-
ba que o fuel non era tóxico. “¡Se
ao principio bebían leite, cando
non se debe facer!”, engade.

Responsabilidades

Culpabilidades: de distinto tipo.
Para Amparo Casal a televisión e
nomeadamente a canle autonómi-
ca, actuou sen criterio e desinfor-
mando. “Eu envieilles un correo
electrónico para aportar os meus
coñecementos pero se ve que non
lles interesou”, di a toxicóloga.

Por outra banda, a doutora Ca-
sal exculpa en parte ao Sergas ao
considerar que si que realizou un
seguimento das persoas afectadas
e tratadas nos centros de saúde.
“A sintomatoloxía era moi florida
e a xente, cando se manifestaban
ou persistían os síntomas, ía aos
centros de saúde”, afirma. “De to-
dos xeitos –engade–, é unha sinto-
matoloxía que desaparece cando
non continúa a exposición, non
acontece como nunha enfermida-
de profesional. Pero isto está refe-
rido á sintomatoloxía aguda”.

Retornando ás indicacións
erróneas ofrecidas durante os pri-
meiros momentos da crise, a dou-
tora Gómez Segarra foi testemuña
dun caso senlleiro da desinforma-
ción na que autoridades e algúns
medios de comunicación incorre-
ron neses instantes. “Trátase dun-
ha muller de Malpica –explica a
doutora–, esta señora vive a pé da
praia e cando chegou o barco viu a
Raxoi que na televisión dicía que o
Prestige estaba a oito millas, can-
do ela desde a súa casa víao na Pe-
dra de Abalar a catro millas dela,
os datos das millas son dela, que é
dunha familia de mariñeiros e sabe

do qué fala. «¿Co-
mo di Raxoi oito
millas cando está
a catro?», pregun-
tábase a señora.
Nese momento
comezou a sentir-
se moi mal, con
síntomas respira-
torios moi graves
que ela achacou á
cebola e ao peixe,
porque Raxoi ta-
mén dixo nesa
mesma interven-
ción que o fuel
non era tóxico.
As cousas segui-
ron así ata que ti-
vo que ser ingre-
sada. No Juan
Canalejo asina-
ron un informe
que dicía intoxi-
cación por fuel.
«Se Raxoi mentiu
sobre a localiza-
ción do Prestige,
cómo non des-
confiei del cando
dixo que o fuel
non era tóxico, se
chego a descon-
fiar, non me tería

posto tan mal», dixo a señora”.
Hai máis casos, recollidos ta-

mén por María Xosé Gómez, co-
mo o relatado por un responsábel
de Adega en Carnota: “El e trin-
ta voluntarios foron a unha cala á
que viña de chegar o fuel e can-
do chegaron alí, aos trinta volun-
tarios deulles ao mesmo tempo
un cadro de diarrea e tiveron que
retirarse todos”.

Aínda que as opinións en xeral
son críticas co modo de proceder
da Administración a respecto da
protección da saúde dos volunta-
rios e da poboación que estivo en
contacto co fuel, a toxicóloga Am-
paro Casal asegura non temer que
haxa contaminación nos alimen-
tos que cheguen ao consumidor.
“Non é polo interese que deposite
a Administración nas persoas, se-
nón porque ese peixe tamén hai
que exportalo e para iso si hai
controis moi duros”, explicou.♦
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Vén da páxina anterior

O SERGAS publicou
unha lista dos casos
atendidos en
relación co fuel
e o total
ascende a 1.235.

En Carnota,
os trinta voluntarios
que chegaron a unha
cala recén invadida
polo fuel tiveron
unha diarrea súbita,
denuncia ADEGA.

A sintomatoloxía relacionada
coa exposición ao fuel é algo
que había tempo que estaba
descrita e que podía preverse
con anterioridade. A toxicóloga
Amparo Casal considera que
“xa que non hai unha lexisla-
ción que impida aos barcos con
mercadorías perigosas achegar-
se ás costas, polo menos que
haxa un plan de emerxencia pa-
ra actuar nestes casos. Un plan
de emerxencia que contemple
que ten que haber cubos para
recoller o fuel, traxes para tra-
ballar ou que diga qué hai que
facer en cada caso”.

Os síntomas desenvolvidos
polos voluntarios estudiados po-
lo equipo redactor deste informe
distinguen entre os inmediatos,
os de horas ou días despois e os
que persisten. Inmediatamente
aparecía tose irritativa continua,
dor de peito ao tusir, expectora-
ción imposíbel, picor de ollos,
sequidade de garganta, osteoar-
tralxias e rubor na face. Dez mi-
nutos despois, hai mareo, verti-
xe, tose seca, cansazo despro-
porcionado e dor de cabeza. Ho-
ras despois, dor de cabeza e náu-
seas, dor de peito peor, picor de
ollos, sequidade na boca e na
garganta, espirros, irritación e
picor nasal. Ao día seguinte, in-
flamación da pálpebra inferior,
dor de cabeza, insomnio e
erupción onde se tocou chapa-
pote. Días despois, tose moi
seca, bronquite, expectoración
imposíbel, dor de peito, sensa-

ción de afogo,
asma e febre.

Os síntomas
que persisten son
o aumento da se-
de, ardor de gor-
xa, dor de peito,
mocos amarelos,
cefaleas, diminu-
ción do apetito,
cansazo despro-
porcionado, olor
corporal a fuel e
suor que mancha
de negro a roupa
limpa e que non
se pode lavar.

“Os efectos a
longo prazo des-
tes tóxicos, estu-
diados en poboación xeral e tra-

balladores ex-
postos, son can-
cro de pulmón e
pel”, di Amparo
Casal. Ata o mo-
mento non se re-
alizou ningún es-
tudio a longo
prazo que poda
demostrar a rela-
ción da marea
negra co cancro.
Si hai evidencias
no caso de fábri-
cas e poboación
xeral exposta a
hidrocarburos
aromáticos poli-
cíclicos: os com-
poñentes princi-

pais de fuel do Prestige.♦

¡NUNCA M IS!

De mareos a enfermidades da pel

O traballo desenvolvido polo
equipo no que se integra María
Xosé Gómez Segarra presen-
touse nas V Xornadas Estatais
de Homeopatía celebradas re-
centemente en Alacant. O seu
obxectivo era coñecer a magni-
tude do problema para procurar
remedios homeopáticos aos sín-
tomas atopados.

A homeopatía é un método
terapéutico para restablecer a
saúde mediante a administra-
ción de medicamentos seleccio-
nados individualmente segundo
a lei dos semellantes. Esta lei
establece que unha substancia
que é quen de producir determi-
nada sintomatoloxía, tamén é
quen de curala se se subminis-
tra en doses mínimas.

A homeopatía é unha disci-
plina médica recoñecida ofi-
cialmente. Quen a practican son
licenciados en medicina que
ademais están inscritos no Co-
lexio Médico.

Aínda que este estudio ela-
borouse á procura de métodos
terapéuticos para os afectados
polo Prestige, para o público o
máis interesante son os datos
que deita sobre a magnitude
desta catástrofe e a súa inciden-
cia na saúde das persoas.

“Estamos pendentes aínda

de estudiar cómo afectou aos
que coidaban as aves, porque
entre quen as manipulou sen lu-
vas as intoxicacións son catro

veces maiores que as que pade-
ce quen andou directamente co
fuel”, explica María Xosé Gó-
mez Segarra.♦

O estudio procura solucións
á sintomatoloxía detectada

A responsabilidade da atención médica durante a crise case nunca recaeu sobre
o SERGAS.

Os voluntarios deben descansar tras catro horas de recoller fuel.

‘Os efectos
a longo prazo
destes tóxicos,
estudiados en
poboación xeral e
traballadores
expostos, son
cancro de pulmón
e pel”. AMPARO

CASAL, toxicóloga

‘Estamos pendentes aínda de estudiar
cómo lle afectou aos que coidaban as aves,
porque entre quen as manipulou sen luvas
as intoxicacións son catro veces peores”
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“O primeiro que nos preocu-
pa é o almacenamento dos resi-
duos en diferentes balsas desde
a que se poden producir filtra-
cións que contaminen a auga de
fontes, pozas e ríos se non es-
tán, como eu sospeito, ben im-
permeabilizadas. O que puiden
ver en Laracha é que as balsas
están recubertas de plástico ne-
gro como o que se utiliza para
os silos, e iso non é suficiente”,
explica Díaz Cabanela vocal de
saúde de Adega en contra da
opinión da Xunta, que mantén
que estes leitos son totalmente
seguros. “O almacenamento fai-
se a 500 metros das casas cando
a lei di que  a distancia mínima
a un núcleo urbano ten que ser
de dous quilómetros para poder
protexer aos veciños dos vapo-
res que se poden producir sobre-
todo co sol”, engade.

Pero o problema fundamen-
tal, advirte, radica en que o tra-
tamento final que se lle dea a es-
tes residuos sexa o de incinera-
los. “O 50% por cento da emul-
sión é auga do mar que ten moi-
to cloro. Cando o cloro se inci-
nera produce dioxinas, que son
canceríxenas, e que se acumu-
lan, por exemplo, no leite das
vacas e no materno”, indica este
médico. “O fuel tamén ten xofre
nunha porcentaxe do 2,6% que
ao queimalo xera choiva ácida o
que se traduce en problemas
respiratorios da xente que vive
cerca”.

Díaz Cabanela advirte que a
empresa PMAProtección Medio
Ambiental S.A. que se encarga do

tratamento de parte dos residuos
“leva máis de doce anos quei-
mando aceites tóxicos sen filtros,
nin sequer de partículas, e in-
cumprindo toda a normativa me-
dioambiental. Está moi protexi-
da pola Xunta e sempre lle per-
doan as multas”, comenta. Este
representante de Adega advirte
tamén que a construción de la-
drillos tamén xeraría dioxinas
pola presenza no fuel de hidro-
carburos aromáticos e policícli-
cos e noeadamente benzopireno.

En canto á alimentación e a
política de apertura das rías Dí-
az Cabanela mantén que non
existen garantías plenas de sa-
lubridade sobre os produtos que
se comercializan. “Na primeira
das análises que deu a coñecer a
Xunta, a única que coñecemos,
só estudaba a presenza de seis
hidrocarburos e non a de deza-
sete como recomenda a EPA, a
Axencia Americana de Medio
Ambiente. Os estudos non son
seguros –mantén. O Prestige
ten 140.000 quilogramos de
metais pesados pero tampouco
se analiza a presenza de chum-
bo, mercurio ou cadmio, os
máis importantes pola súa toxi-
cidade relativa. Estos metais
son bioacumulativos e, por
exemplo, o mexillón, que é un
gran acumulador, pode retelos
en cantidades altas sen chegar a
morrer. Non quere decir isto
que unha persoa vaia morrer
por comer unha ración de mexi-
lóns pero os efectos son a longo
prazo -engade- e poderían com-
pararse cos do tabaco”.♦

A.N.T.
Estudos realizados sobre pobo-
acións que estiveron sometidas
a situacións de estrés máximo a
causa dalgunha catástrofe po-
ñen de manifesto o aumento das
enfermidades mentais e o con-
sumo de drogas como o alcohol
ou psicofármacos entre os afec-
tados. Co Prestigepode aconte-
cer o mesmo pero a Administra-
ción aínda non tomou medida
algunha.

“Unha catástrofe destas ca-
racterísticas –explica Alberte
Arauxo, médico psiquiatra no
complexo hospitalario de San-
tiago– rompe o equilibrio bio-
lóxico, económico e social e
produce un impacto nas perso-
as máis vulnerábeis ás enfer-
medades mentais”. O segui-
mento que se fixo en poboa-
cións que padeceron grandes
catástrofes dá conta deste in-
cremento dos problemas de
sáude mental. 

Pasou en desastres como o
de Chernobil pero tamén en
mareas negras como o a do
Exxon Valdez. “En casos como
estes comprobouse que au-
mentaron os episodios depre-

sivos e os trastornos ansiosos
por estrés post-traumático, o
consumo de substancias tóxi-
cas como alcol, tabaco ou psi-
cofármacos, a demanda de
asistencia psicoterapeútica,
psiquiátrica e psicolóxica. A
merma da calidade de vida ta-
mén incrementa os problemas
familiares, cos fillos”, explica
Arauxo.

Ante esta situación xa coñe-
cida, a Plataforma de Sanitarios
de Nunca Máis demandou da
Xunta a posta en marcha dunha
serie de medidas de prevención
que permitan identificar a po-
boación que está en situación
de risco e tratala, para minimi-
zar os efectos do Prestige. “Un-
has medidas que consideramos
baratas e de sentido común”,
comenta este psiquiatra, pero
que a Administración non to-
mou en consideración. A plata-
forma demanda que se afortale
a rede de saúde mental da co-
marca da Costa da Morte cun
psiquiatra e un psicólogo máis
no Hospital Virxe da Xunquei-
ra de Cee. “Poderíase identifi-
car a poboación que está en si-
tuación de risco e desenvolver

programas de prevención, in-
formación e atención”, engade. 

Os sanitarios tamén piden a
elaboración dun estudio epide-
miolóxico a longo prazo que
permita evaluar os trastornos fí-
sicos pero tamén psíquicos pro-
vocados pola marea negra. “O
que fixo a Xunta ata o de agora
foi nomear a un grupo técnico
que unicamente enviou un
cuestionario aos médicos para
dar conta das incidencias que se
puideran producir na atención
aos afectados. Pero non se abor-
da o problema. O que se necesi-
ta non son parches senón unha
posición activa de traballo. Non
esperar a que pase, prevenila”,
láiase Arauxo. As persoas que
están en situación de risco son
por unha banda todas aquelas
que xa padeceron transtornos
mentais e logo todas aquelas
que viron gravemente danada a
súa situación, as súas espectati-
vas económicas e de futuro. “A
toda esa xente hai que porlles
nomes e apelidos e ofrecerlles
unha solución. A Administra-
ción –engade- debería estar á
altura do que a sociedade de-
manda”.♦

A plataforma sanitaria considera necesario un estudio epidemiolóxico

Reclaman o reforzo da rede
de atención psiquiátrica e psicolóxica
nas zonas afectadas

¡NUNCA M IS!

A incineración produciría dioxinas
A administración aínda non sabe como eliminar
o chapapote recuperado do Prestige

P.B.
A existencia de vapores ou filtracións nas balsas nas que se almace-
nan os residuos do Prestige e a emisión de dioxinas e de choiva ácida
no caso de que o fuel mesturado con substancias órganicas se inci-
nere, ocasionaría a longo prazo graves problemas de saúde, segundo
explica Luis Díaz Cabanela médico e vocal de saúde de Adega. Este
representante da asociación ecoloxista tamén advirte sobre os efec-
tos que pode causar o consumo de peixe e o marisco contaminado.

Balsa de residuos de chapapote no concello de Laracha.

Exposición sobre marés negras. Até o 23 de abril
permanecerá aberta na Confraría de Pescadores de Cambados, unha expo-
sición de dezaseis paneis didácticos sobre as marés negras en xeral, as sú-
as consecuencias ecolóxicas e as maneiras de abordar os danos que produ-
cen. A mostra, producida por A Nosa Terra, foi concebida e elaborada por
Adela Leiro e Mon Daporta e seguirá despois rotando por outras vilas. A
seguinte apertura está prevista para o 27 de abril na Confraría do Grove.♦



P.B.
Cando se cumpren cinco me-
ses da catástrofe do petroleiro
Prestige a Plataforma cidadá
Nunca Máis fai un novo cha-
mamento a sociedade galega
para que protagonice unha
nova mobilización en Santiago
o domingo 4 de maio. Solución
definitiva para o barco afun-
dido, limpeza dos areais, das
rochas e dos fundos, apoio aos
sectores danados e a demisión
dos responsábeis, seguen a ser
as demandas fundamentais.

Despois de constatar que os Go-
bernos central e autonómico non
tomaron nota da manifestación do
23 de febreiro en Madrid, Nunca
Máis volve facer un chamamento
a mobilizarse para demandar de
novo solucións para unha catástro-
fe que Aznar di que “xa se repa-
rou” e considera resolta. “Temos a
sensación palpábel e real –explica
Uxía Senlle, membro da Comisión
Xestora de Nunca Máis– de que o
goberno segue instalado na sober-
bia e na prepotencia, intentado dar
unha sensación de normalidade
que non é tal e con pouca vontade
de dar solucións definitivas”. 

Desde a Plataforma Nunca
Máis manteñen que o contrato con
Repsol para extraer o fuel do Pres-
tige é unha solución experimental
pouco fiábel, que presenta bastan-
tes dúbidas. “En calquer caso –ex-
plica Rafa Villar, portavoz da pla-
taforma en Compostela– o fuel
nunca estaría extraído antes do ve-
rán do 2004 e iso é demasiado tem-
po”. “Máis do prometido”, apunta
Uxía Senlle. “Estase optando outra
vez pola vía cutre do aforro e a non
eficacia que é o que leva deman-
dando a sociedade galega durante
todo este tempo. Nós esiximos a
extración urxente que será o que
permita a recuperación económica
e medioambiental”, di Villar..

Na convocatoria tamén se rei-
vindicará a limpeza total de praias,
rochas e fundos mariños e a recu-
peración das zonas afectadas, ade-
mais de apoio aos sectores produti-
vos. En relación a isto lembran que
un informe oficial do Instituto de
Oceanografía Español, con data do
24 de marzo (ver ANT nº 1077)
estima que o 77 por cento das es-
pecies capturadas están manchadas
de fuel e non se poden comerciali-
zar. Por outra banda, nestes días fo-

ron as Cámaras de Comercio as
que advertiron nun informe que o
Prestigetraerá regulacións de em-
prego e perda de postos de traba-
llo”. “Apesca e o turismo –comen-
ta Rafa Villar– representan o 25%
dos empregos netos”. Os portavo-
ces da plataforma insisten na im-
portancia desta manifestación por-
que “o que se conseguiu ata o de
agora foi gracias á mobilización e a
protesta social”.  

Rafa Villar explica que a razón
de esperar ata o 4 de maio para
convocar unha nova protesta foi

para deixar un certo tempo desde o
23 de febreiro e ver se a manifes-
tación de Madrid tiña resposta por
parte da Administración. Tamén
indica que durante este mes non se
convou ningunha protesta “porque
a urxencia da sociedade galega es-
taba en darlle unha resposta a gue-
rra”. O portavoz de Nunca Máis
en Santiago explicou asimesmo
que a plataforma quer respetar o
período propiamente electoral. “A
decisión cidadá –engade- terá que
seguir o seu camiño sen que nós
interfiramos”.

Foro da Verdade

A esta altura a plataforma tamén
decidiu impulsar a creación
dunha Comisión da Verdade
formada por xuristas e científi-
cos que permita coñecer o que
pasou realmente co Prestige.
Para Nunca Máisa declaración
de Arsenio Fernández de Mesa
no xulgado de Corcubión evi-
dencia que se queren esquivar
responsabilidades pero o que
máis grave fuxir da verdade.
“Empezamos a ter dúbidas –ín-

dica Villar– de que o proceso de
Corcubión chegue a bo porto”.

400 toneladas de fuel ao ano

Nos últimos días foi o propio vi-
cepresidente do Goberno, Maria-
no Raxoi o que se encargou de
lembrar que o Prestige cuspe ao
mar de entre unha e dúas tonela-
das de fuel cada día. Isto supón ao
ano catrocentas toneladas, como
mínimo. Pero para Raxoi esta
cantidade “non é preocupante”.

O Goberno central e autonó-
mico insisten en negar a existen-
cia de novas manchas proceden-
tes do buque afundido. Mentres,
á costa, segue chegando chapa-
pote. O domingo 13 de abril qui-
táronse nunha praia de Laxe 16
toneladas de fuel mesturado con
algas e outros residuos. O piche
tamén volveu facer estragos en
Carnota e Muros unha das rías
que se ven de abrir á pesca de
baixura.

Desde Nunca Máistamén de-
mandan transparencia informati-
va en relación á mancha de 10
quilómetros de largo e cen de an-
cho que un avión do exército
avistou o domingo 6 de abril.
“Agora mesmo non temos nin-
gún barco anticontaminación pa-
ra neutralizar esa mancha en alta
mar antes de que chegue a cos-
ta”, comenta Uxía Senlle que ta-
mén lembra que o Instituto Oce-
anográfico portugués advertiu
que o fuel que sae do Prestige
chegará á costa en maio.♦
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Nun informe sobre a situación
da futura Rede Natura que Ade-
ga e a Federación Ecoloxista
Galega (FEG) elaboraron para a
Comisión de Medio Ambiente
do Parlamento Europeo, os eco-
loxistas advirten que a maioría
das áreas litorais propostas co-
mo “lugares de interese comu-
nitario” (LIC) foron afectadas

polo fuel, nalgúns casos de xei-
to masivo. 

O documento contradí as in-
formacións oficiais dos Gober-
nos central e autonómico que só
recoñecen como único espacio
natural afectado o Parque das
Illas Atlánticas. Tamén denuncia
que os traballos de limpeza xera-
ron na maioría dos casos “im-

pactos ambientais gravísimos
cunha persistencia no tempo
maior que os propios impactos
provocados polo fuel”. Segundo
os ecoloxistas, os traballadores
de Tragsa carecían polo xeral da
máis mínima formación e sensi-
bilidade ambiental, o voluntaria-
do foi desaproveitado ao non
existir unha coordinación axeita-

da, e Exército, que non estivo di-
rixido por persoal técnico cuali-
ficado e actuou por intuición.

Advírtese sobre a deficiente
xestión da limpeza e pídeselle ao
Parlamento europeo e a Comi-
sión que vixíen a conservación
dos LICs, é decir, o Baixo Miño,
A Ramallosa, Illas Estelas, Illas
Cíes, Costa da Vela, Cabo Udra,

Illa de Ons-O Grove, humidais
de Corrubedo, Monte e Lagoa de
Louro, Carnota-Monte Pindo,
Costa da Morte, Costa de Deixo,
Costa Ártabra, Estaca de Bares,
Ría de Foz, As Catedrais e Río
Eo. O informe foi elaborado po-
los biólogos Martiño Nercellas,
da FEG e Xabier Vázquez Puma-
riño, de Adega. ♦

O fuel  afectou a maior parte dos ‘lugares de interese comunitario’

Cúmprese cinco meses da catástrofe sen que se coñeza unha solución para o buque 

Nunca Máis chama
a mobilizarse o domingo 4 de maio en Santiago

O presidente da Xunta, Manuel
Fraga, aproveitou a súa compa-
recencia diante dos medios de
comunicación durante o retiro
do Executivo galego no balnea-
rio de Laias en Cenlle, Ouren-
se, para asegurar que se demos-
trou que o Goberno central é un
“goberno amigo” e que a Xun-
ta fixo os deberes. Fraga, que
volveu incidir sobre a impor-
tancia dos planos do Goberno
central e autonómico, tamén
mantivo que nas municipais a
oposición  sufrirá un “patina-
zo” e sairá derrotada.

En opinión de Fraga, as
eleccións do 25 de maio “pasa-
ranlle factura” tanto ao BNG
como ao PSOE que sairán de-
rrotados polo papel que desem-
peñaron durante a crise. “Hai
quen quixo facer disto moito
sen importarlle perxudicar a Ga-
liza, o turismo e a imaxe”, co-
mentou o presidente que volveu
repetir: “pretenden emborcar a
barca, só que a barca caeulles
enriba”. O pobo “soberano” in-
dicou “tomará nota do que fixe-
mos e do que dixemos nestes dí-
as e do que iso beneficiará a Ga-

liza”. Sobre a xestión da crise
Fraga sinalaba “non hai día no
que non me arrepinta de non po-
der traballar dez veces máis, pe-
ro por agora mellor non hai”.   

A “aposta polas infraestru-
turas” dixo o presidente da Xun-
ta permitiralle a Galiza medrar
“máis axiña que antes do Presti-
ge”. Durante o retiro do Gober-
no, Fraga anunciou que a eco-
nomía galega sairá fortalecida
da crise do Prestigegracias aos
plans do Goberno que permiti-
rán, asegura, aumentar o ritmo
de crecemento por riba da me-

dia española europea no camiño
da converxencia, un suposto no
que non acreditan, como xa o
manifestaron en máis dunha
ocasión, BNG e PSOE. Durante
esta intervención Fraga recoñe-
cía que “non hai ningunha capi-
tal que esté tan lonxe de Madrid
e Barcelona como Santiago”.

Fraga formará parte da lista
do PP ao concello da Coruña,
unha inclusión que segundo ex-
plicou Raxoi debe entenderse
como un “xesto especial” coa
cidade na que o PP centralizou a
xestión da crise.♦

O presidente da Xunta di que ‘fixo os deberes’

O ‘goberno amigo’ de Manuel Fraga

A Plataforma Nunca Máis quixo deixar un certo tempo desde a manifestación do 23 de febreiro en Madrid, na imaxe, para ver se
tiña resposta por parte da administración.                                                                                                          PACO VILABARROS



Aproveitando a agresión anglonorteame-
ricana contra Irak e a estrea cinemato-
gráfica de O americano impasíbel, o fi-

lósofo Rafael Argullol propón nun dos seus ar-
tigos a lectura do libro de Graham Greene, no
que se basea a película, a fin de verificar as
coincidencias dos métodos de intervención de-
mocratizadora propugnados polas personaxes
de filiación norteamericana que aparecen na
novela e os dos actuais mandatarios funda-
mentalistas que compoñen a administración
Bush e rexen os destinos do planeta en nome
da santísima trinidade totalitaria (Deus, Dólar
e Bomba). Atendemos a recomendación do fi-
lósofo catalán e mergullámonos no libro do es-
critor británico, por ver de atinxir as directrices
que fundamentan a doutrina política dos
EEUU e son unha constante no seu quefacer
operativo, desde o preciso momento en que se
converteron nunha potencia e se empeñaron en
democratizar o mundo. O americano impasí-
bel, o libro de Graham Greene escrito durante
a descolonización francesa e publicado no ano
1955, relata a loita dos vietnamitas contra os
franceses e como os norteamericanos, en nome
da Democracia, aproveitan para ir tomando
posicións e introducindo a súa mercadoría
mortífera, nun alarde premonitorio do que lo-
go sería a barbarie apocalíptica do Vietnam. As
personaxes principais do libro son un reportei-
ro de guerra inglés, Fowler, representante en
certa maneira do vello espírito europeo, e o
americano impasíbel do título, Pyle, enviado a
Vietnam en Misión Económica (os americanos
impasíbeis sempre están inmersos en misións
de salvamento, labores de apostolado, incur-
sións de recoñecimento, servizos de espiona-
xe, viaxes de negocios, carga e descarga de
materiais de guerra...) Velaí algunhas das liñas
mestras da política norteamericana que veñen
no libro e que agora, no máis triste agora, co-
bran forza debido ao aumento da cobiza e da
brutalidade do Imperio.

A Democracia americana, como palabra
fetiche e como sistema que non admite rival
e polo que paga a pena calquer prezo, per-
corre o libro inteiro. Daquela contra o co-
munismo e agora contra o terrorismo, a dia-
léctica repítese. Enumera Fowler os libros
da biblioteca de Pyle e entre eles figuran as
obras completas de York Harding, de títulos
tan significativos: O avance da China Ver-
mella, O desafío da Democracia, O papel
de Ocidente. Matan a Pyle e, nunha conver-
sa entre o agregado económico norteameri-
cano e Fowler, pergúntalle aquel se ten al-

N
º 

1.
07

8 
●

D
o 

16
 a

o 
23

 d
e 

ab
ril

 d
e 

20
03

 ●
A

no
 X

X
V

I

Sábado 12.
Mariano Raxoi fala
en Santiago. Un
xornalista refírese ao
xesto de Fraga de ir
de último na lista
coruñesa e pregunta:
“¿No caso de que
perdese o PP na
Coruña, sería a
primeira derrota
electoral de Fraga en
Galiza?”. Raxoi
responde: “Esa
análise é un pouco
dura. Fraga non é o
candidato a alcalde
na Coruña. O
candidato é
Vázquez e Fraga só
vai reforzar a lista”.
¡Toma lapsus!

Sábado 12 e
domingo 13.
Oposicións a
funcionario nas
instalacións da
Semana Verde de
Silleda. 25 mil
persoas para 350
prazas. A mellor
proba de que Galiza
vai ben.

Se un está en contra
das execucións en
Texas, tamén o estará
na Habana. Por
coherencia. Iso é o
esencial. Agora unha
cuestión de estilo. ¿Se
tres persoas
secuestran unha
lancha a punta de
pistola en Cuba e
toman reféns, porque
ningún medio de
comunicación lles
chama terroristas?

Durante anos todos
os gobernos e moitos
políticos e expertos
insistiron en que para
modernizar o campo
había que quitar
xente. Segundo eles
era de caixón. A
poboación agraria
galega pasou en
vintecinco anos do

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Graham Greene no Irak
EMILIO CID

O americano impasíbelde Greene adiantou-
nos as claves do que ven sendo a actitude do
imperio americano desde hai cuarenta anos.

Cartas

Sobre a censura
Escribo esta carta despois de le-las
reflexións do profesor Anxo Gómez
Sánchez, nas que lamenta as, se-
gundo el define, prohibicións esta-
blecidas pola Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria a
través da Dirección Xeral que teño
a honra de dirixir. En primeiro lugar
quixera contestarlle a este docente
que non deixa de ser unha satisfa-
ción para min o feito de que unha
soa clase, que ocasionalmente lle
impartín, tivese tanta inluencia na
súa vida laboral. Permítame, cando
menos, que me sinta orgulloso co-
mo profesional docente que son. 

Di vostede que levei un xor-
nal á clase, que non lembra se
era “La Voz de Galicia” ou “El
País”. Teña por seguro que levei,
cando menos, os dous, para po-
der contrastar o tratamento que
cada un deles lle daba á mesma
noticia, posto que o ideal é, sem-
pre, contrastar as informacións. 

Aproveita vostede para referir-
se a min cun “agora é censor”,
cando facer esta afirmación nun
medio de comunicación sen docu-
mentala é, cando menos, unha gra-
ve irresponsabilidade. Considero

que a prudencia non é unha das sú-
as virtudes e lamento non terlle da-
do algunha clase sobre a mesma e
sobre o respecto ós demais. 

Das súas afirmacións só se po-
den extraer dúas conclusións: un-
ha, que moi probablemente non
leu as instruccións das que fala,
posto que en ningún caso se orde-
na eliminar nada nin tampouco se
prohibe nada. Sinxelamente o que
se fai é recordar ós directores as
súas obrigas en relación ó cumpri-
mento da normativa ó respecto.

Non quero crer que esta sexa
a súa situación e, máis ben quero
eu pensar nunha segunda conclu-
sión como que, despois de lidas
as instruccións, vostede fixo unha
interpretación tendenciosa afir-
mando o que a circular non di. 

Por último, por suposto que
comparto tódalas súas considera-
cións sobre os contidos transver-
sais e o fomento do espírito críti-
co na formación dos escolares, e
así o amosei en cada paso da mi-
ña traxectoria profesional, como
vostede mesmo recorda. Precisa-
mente a finalidade última que tiña
o envío da devandita circular con-
sistía en que tódalas actividades
que se desenvolven nos centros

educativos teñan o tratamento
que legalmente lle corresponda. 

Alégrome de que no centro no
que imparte as súas clases non reci-
biran queixa algunha respecto das
actividades realizadas nos últimos
meses, proba de que, en efecto,
cumpriron coa súa labor educativa
como presumimos de que o fai a
maioría do colectivo docente desta
Comunidade Autónoma. Estou se-
guro de que comprenderá que ante
unha situación distinta da súa, de
evidente politización da docencia,
ningún educador comprometido
coa súa tarefa pode consentir sen
tomar medidas. Tamén así o fixo a
Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria. Os centros
educativos están para educar.♦
ALBERTO GONZÁLEZ ARMESTO
DIRECTORXERAL DE CENTROS E

ORDENACIÓN EDUCATIVA

¿Uló o exército
impresionante?
Non era unha ameza mundial,
nin estaba violando as resolu-
cións da ONU. ¿Onde están os
grandes arsenais de armas quími-
cas? ¿Témonos que convencer
cunha única cabeza de mísil que

apareceu con restos de productos
químicos? ¿Temos que aceptar
que o Estado español, mais con-
cretamente o PP, apoiou un ilíci-
to legal que ocasionou miles de
mortos para evitar que nos lanza-
ran este mísil? ¿E os terroristas?
¿Onde está Al Qaeda? ¿Foi, ou é,
unha guerra de liberación? 

Parece ser que os únicos libera-
dos son os presos comúns que saí-
ron das cárceres e están a saquear
todo o que poden. Iraque está sumi-
dos no caos, sen auga, sen luz, sen
alimentos. Os americanos están de-
dicados ao seu: defensa do Ministe-
rio do Petróleo, recuperación dos
pozos petrolíferos e organización
do novo goberno colonial. Dalles o
mesmo que se rouben as camas dos
hospitais, que o pobo iraquí se estea
matando para evitar a rapina ou que
as pezas expostas no Museo este-
ñan en peor estado agora que cando
as atoparon despois de miles de
anos enterradas. 

Que alguen me explique que
se nos perdeu en Iraque. ¿Fumos
a liberalos da ditadura e da opre-
sión? Desde logo parece unha
causa moi nobre pero, ¿por que
non comezamos con Corea? ¿Ou
axudamos aos Palestinos? Ah! ¿e
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gunha suspeita de por que o mataron e este
respóndelle: “Matárono porque se meteu
onde non debía. Tiña tan pouca
idea como calquer de vostedes
do que pasa aquí en realidade, e
vostedes déronlle diñeiro e os
libros de York Harding sobre
Oriente e dixéronlle Adiante. A
conquistar Asia para a Demo-
cracia. Unha ameaza vermella,
un soldado da Democracia”. O
telegrama que redacta o agrega-
do para a familia de Pyle di:
“Lamento informar que o seu fi-
llo morreu como soldado pola
causa da Democracia”. Pyle tra-
balla para os servizos secretos e
fornece de armas norteamerica-
nas á Terceira Forza local do xe-
neral Thé, que loitaba tanto con-
tra os franceses como contra o
Vietminh. Cometen un atentado
monstruoso contra civís e Pyle coméntalle a
Fowler: “Eran vítimas de guerra. Unha lás-
tima, pero non sempre se pode dar no bran-
co. De todos modos, morreron por unha
causa nobre. En certo sentido pódese dicer
que morreron pola Democracia”.

O da vella Europa, da que se falou nestes
días, xa estaba presente daquela. Nas primei-
ras páxinas, Fowler, que é quen narra os fei-
tos, comenta o seguinte: “Os métodos fran-
ceses son un pouco anticuados, en compa-
ranza cos nosos, tan fríos; eles cren na
conciencia, na sensación de culpabilidade”.
Pergúntalle Fowler ao seu axudante qué sabe
de Pyle e esta é a resposta: “Falaba das anti-
gas potencias coloniais, Inglaterra e Francia,
e de cómo eses dous países non podían gañar
a confianza dos asiáticos. Por iso era o deber
de Norteamérica intervir”. Onde se ve que a
nova América ten que intervir sempre para
correxir as vellas indolencias europeas e que
o tratamento colonial ten que ser bárbaro, ci-
rúrxico, inescrupuloso. Ás forzas do mal hai
que queimalas, arrasalas, exterminalas, dei-
xalas sen resposta, non darlles opción a er-
guerse. Afganistán, por exemplo, que xa de-
sapareceu dos telediarios e ninguén se recor-
da do seu drama, segue sendo obxecto de
castigo por parte dos avións da coalición cri-
minal, e a súa xente morrendo de fame, bom-
bas e uranio empobrecido.

■ TODO SON BOMBAS. O horror e noxo
da guerra colonial, os bombardeos con na-

palm, o que de verdade se agacha en toda
Misión Económica Norteamericana, as he-
roicas fazañas do terrorismo promovido po-

los servizos secretos, os exérci-
tos privados que vendían os
seus servizos por diñeiro ou por
vinganza, o papel dos periodis-
tas e un longo etcétera, contém-
planse no libro de Graham Gre-
ene. Non me estraña que non lle
deran o premio Nobel.

Agora todo se volveron
bombas. E as cousas non se
arranxan con bombas. Arrasar
un país e encharcalo de sangue
é un acto criminal da magnitu-
de do xenocidio e non un acto
de liberación. Unha agresión
ilegal, inxusta e bárbara non é
unha guerra xusta. “Está ha-
bendo combates feroces” aquí
ou acolá, fartáronse de dicir os
informativos. Mentira, o que

houbo foi masacres feroces dos pequenos
focos de resistencia que atoparon no paseo
militar cara Bag-
dad e as outras ci-
dades. Masacre fe-
roz é abusar da su-
premacía tecnoló-
xica (avións, tan-
ques...) contra ca-
tro escopetas de
museu, que afinal
pode que fosen as
armas de destru-
ción masiva en po-
der dos irakís.
Non consintamos
que sigan esnaqui-
zando os povos, a
linguaxe e a con-
vivencia con tanto
cinismo e impuni-
dade. O próximo
obxectivo a des-
truír e conquistar
pode ser Siria ou
Irán. De feito, xa
os sinalaron co de-
do. Agora xa teñen
os fantasmas de
Ben Laden e Sa-
dam para xogar
con eles e movelos
segundo lles con-
veña. A movilida-

de dos fantasmas pola terra das operacións
financieiras vencelladas ao petróleo é unha
arma de guerra máis en poder do Imperio.
Técnicas de manual, como aquel que di. Só
falta que digan que suspeitan da presencia
de calquer dos dous en Siria ou Sudán e xa
teñen o pretexto perfeito para bombardea-
los e invadilos. O bombardeo das mentiras
sempre precede ao bombardeo das bombas.
A moral dos exércitos agresores tamén pre-
cisa das mentiras e do patriotismo relixioso
para destruir ao inimigo. Convén non es-
quecelo e seguir saindo á rua. Hai que fre-
ar a mentira das mentiras, o negocio da
guerra en maos da industria do armamento
e dos gobernantes enchoupados de petróleo
que só pensan en destruír para aproveitarse
da reconstrución. Outro mundo é posíbel
fóra das bombas democráticas do america-
no impasíbel. “Vaite coa tua Terceira Forza
e o teu York Harding e o Papel da Demo-
cracia. Vaite daquí, vai xogar cos teus ma-
teriais plásticos (explosivos)”, dille Fowler
a Pyle nun momento da novela. Iso mesmo
dicimos nós.♦
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40% ao 8% e
baixando. ¿Ula agora
a modernización
prometida? Porque,
fóra dos programas
do agro da TVG e
dalgunhas áreas de
Galiza, o resto son
toxos, xestas e
camiños nos que xa
non se entra se non é
con machete.

Toca agora falar
dos cuartos de baño
de ouro dos pazos de
Sadam. Un arquitecto
español que
participou na
construción de varios
deles explica na radio
que iso das billas de
ouro é, en realidade,
un baño de ouro. O
ouro macizo non
serve para iso.
Despois engade que
estamos ante un mito
que sempre se lles
aplica aos árabes. Os
xornalistas da
emisora non
quedaron nada
contentes da
explicación.

Bagdad. Cinco
nenos limpabotas
palican nunha rúa
deserta. Varios homes
están sentados ás
portas das súas
tendas. Xa o dicía
Goethe nas
Afinidades electivas:
“Mesmo nos casos
extremos nos que
todo está en xogo,
séguese vivindo coma
se non pasase
nada”.

A primeiros do XIX
todos os gobernos do
mundo falaban de
liberdade, pero entre
os negros do
continente americano
correuse a noticia da
represión francesa
contra os da súa raza
en terra dominicana.
Moitos
afroamericanos
dicían: “Cada vez
que oímos a palabra
liberdade botámonos
a tremer”.  

‘H ai que frear
a mentira

das mentiras.
Outro mundo
é posíbel fóra
das bombas
democráticas
do americano
impasíbel”

POSONEJRO posonejro@yahoo.es

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

todas esas ditaduras xenocidas
de África? ¿Que lles pasa? 

¿Que alguén me explique a
que foi o buque Galicia a Um
Qsar? Os militares españois non
reparten axuda humanitaria por-
que se atoparon con moitos pro-
blemas para ordenar a poboación.
¿Pero en que estaban pensando
nos 15 días de viaxe?  

Pero non chega con todo este
despropósito. Agora dise que Siria
ten armas químicas. ¿Quen vai des-
pois? ¿Irán? ¿Corea do Norte?...♦

RENATO NÚÑEZ
TEO (A CORUÑA)

¿Que aconteceu
en Bagdad?
Segundo analistas de todo o
mundo Bagdad estaría preparada
para resistir ao menos durante
semanas. Os invasores ou entra-
ban a “sangue e lume” co coste
político que iso podería supoñer
ou terían que librar unha guerra
de guerrillas casa por casa onde
a vantaxe estaría do lado dos ira-
quís, ao menos para desgastar
militar e políticamente o exército
enemigo. Nin unha cousa nin a
outra. Bagdad cae como un cas-

telo de naipes, en 24 horas.
Se unha cidade como Basora

aguantou 15 días o cerco ¿Como
se entende que a capital, onde se
supoñía estaba o groso da resis-
tencia, caia fulminada? ¿Estará
isto relacionado co ataque ao ho-
tel Palestina onde se atopaban os
xornalistas?. Vexamos: este ata-
que deliberado tería como obxec-
tivo evitar testemuñas na toma da
cidade. Sen embargo horas máis
tarde os tanques norteamericanos
rodearon o mencionado hotel e os
xornalistas xa non supoñían un
perigo para as forzas agresoras. É
máis, portavoces do Goberno es-
pañol, que mantiveran a reco-
mendación aos corresponsais de
abandoar Bagdaq, cambiaron in-
mediatamente de opinión. ¿Que
pasou nese tempo no que a opi-
nión pública mundial estivo pen-
dente da agresión aos xornalistas?

Coñecendo a estes bárbaros,
e tendo en conta que xa manifes-
taran ata a fartura que nos ían a
mentir... pódese pensar calquer
cousa. Hai en todo isto un cheiro
moi inquietante. Esperemos que
a verdade saia á luz.♦

ROSA M. FERNÁNDEZ
(PONTEVEDRA)

Goytisolo
No número anterior tivéstedes
un lápsus. Dicíades que o poema
lobito bueno era de Agustín Gar-
cía Calvo, cando é de Goytisolo.

IRIA SALVANDE

A miña filla, morosa
Si que é amorosa a miña filla,
claro que si. Pero ademáis é mo-
rosa. Morosa oficial é agora a
miña filla, por disposición su-
postamente legal.

Como frustrada alumna que
foi da academia de inglés Ope-
ning, a miña filla estivo recibin-
do chamadas e cartas cunha lin-
guaxe ameazante, reclamándolle
o pago dun crédito que disque lle
otorgou, sen sabelo ela, o Banco
de Santander. Velaí que, sen co-
melo nin bebelo, resultaba ser
ela deudora do BSCH, por medio
da trampa de “firma aquí y aquí”
cando se matriculou en Opening.
Nós pensabamos que esa estafa
xa estaba abondo desmontada,
sobre todo despois da sentencia
de Barcelona. Pero seica non.

Ultimamente chegáronlle dú-
as cartas á miña filla, unha de
BANDEXCUG e outra de AS-

NEF-EQUIFAX, onde, logo de
reclamarlle de novo o pago do
curso completo, que agora as-
cende a 1.778,70 euros, un im-
porte que “puede verse incre-
mentado por devengos no inclui-
dos de intereses, comisiones,
gastos e impuestos”, ademais é
declarada morosa a tódolos efec-
tos, e polo visto con moi duras
consecuencias para o seu futuro.

Lembro que cando a miña fi-
lla se decatou do calote de que a
facían víctima, dúas oficinas co-
ruñesas coincidiron en afirmar
que a operación era legal, legalí-
sima. Tanto no inoperante Servi-
cio Municipal de Información ao
Consumidor, coma nas oficinas
do Banco Santander (que apelido
suxestivo para un banqueiro co-
bizoso: Botín), dixéronme exac-
tamente a mesma cousa: “Su hi-
ja tendría que haber leído bien lo
que firmaba”.

Non quero meterme en gastos
xudiciais como fixo o alumno
barcelonés. Non estou para iso.
Eu soamente me pregunto que
como é posible, que como pode
ser posible, tanta desvergoña.♦

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO
(A CORUÑA)



A prensa
‘non aprecia
o liderazgo
de Aznar’
“O primeiro ministro José
María Aznar puxo a España
no mapa”, di no seu editorial
do 14 de abril o The Wall
Street Journal. “Xeopoliti-
camente, engade o xornal
norteamericano, a influencia
de España deixase sentir en
todo o mundo. Pero moitos
medios de comunicación en
España, que son aínda a cai-
xa de resonancia socialista,
non aprecian o liderazgo de
Aznar. A semana pasada du-
cias de xornalistas protesta-
ron contra o apoio que o Go-
berno de Aznar dá a guerra
de Irak. O gancho foi a desa-
fortunada morte do cámara
José Couso. Os xornalistas
dixeron que Couso morreu
polo proxectil dun tanque
dos EEUU. (...). A BBC, que
non defende precisamente
esta guerra, puxo en dúbida
que a explosión que matou a
Couso e a dun xornalista de
Reuters proviñese dun tan-
que dos EEUU. (...). Que

probabelmente se debeu a
un ataque letal dos soldados
iraquís (...). Outro corres-
pondente español, Julio An-
guita Parrado, foi morto
por un mísil iraquí. Ningún
representante da honrada
prensa madrileña se mani-
festou enfronte da embaixa-
da iraquí (...). Os dous gran-
des xornais da dereita e a es-
querda de Madrid, El Mundo
e El País, están vehemente-
mente en contra da guerra e
a falta de distinción entre
noticia e opinión fai que a
verdade se convirta en refén
deste medios (...) Se Aznar
tivese seguido a aposta dos
mandaríns mediáticos, Espa-
ña tería quedado aillada e
sen influencia”.♦

Malos
agoiros para
o presidente
español
Fernando López Agudín
ten malos agoiros para José
María Aznar (El Mundo, 15
de abril). “A penas quedan
algúns días para verificar o

apoio social dun dos xinetes
das Azores que nos condu-
cen á Apocalipse nuclear.
Porque se non baixa do caba-
lo bélico, será derrubado po-
los votos. O que xa en 1921
Churchill cualificaba como
o oprobio do imbroglio me-
sopotámicovai acabar con
ese pésimo e serodio lector
seu apelidado Aznar”.♦

Moa e
Juaristi,
os conversos
como síntoma
Francesc-Marc Álvaro co-
menta en La Vanguardia(14
de abril) as declaracións do
ex-grapo Pío Moa, ultima-
mente achegado á extrema
dereita. “Pese a ter asumido a
figura do converso no noso
consenso, di o comentarista,
hai algúns límites, sobre todo
cando superamos o cuarto de
século da morte de Franco.
Conversos que, como Moa
ou Juaristi , se pronuncian
nun sentido radicalmente
contrario ao da súa inicial
biografía, para rematar den-
tro ou non moi lonxe do az-
narismo, son froito dun de-
terminado clima político.
Non é preciso lembrar o moi-
to que costou arrincarlle ao
PP algo parecido a unha con-
dena explícita do réxime
franquista. Tamén resultou
curiosa, neste sentido, a en-
trevista que TVE ofreceu,
non hai moito tempo, con Pío
Moa. ¿Cantos historiadores
apareceron nese mesmo pro-
grama da cadea pública esta-
tal dando outras versións ou
falando de aspectos da histo-
ria de España que agora inte-
resan, como, por exemplo, os
papeis de Salamanca ou as
foxas da represión?”.♦

Touriño
dalle a razón
a Vázqueze
critica
a Beiras
“Comprendo perfectamente
a preocupación de Francisco
Vázquez. Eu tamén a teño”.
É unha afirmación de Emilio
Pérez Touriño dedicada a
criticar as supostas actitudes
tibias do lider do BNG Xosé
M. Beiras coa violencia (El
Correo Gallego, 10 de
abril). Touriño dixo tamén
que “erros graves como os
de Beiras impiden ao BNG
aspirar a ser o referente do
cambio en Galicia. O secre-
tario xeral do PSdG-PSOE
referiuse ademais a algúns
“comportamentos sectarios”
e “excesivamente dogmáti-
cos” na forza nacionalista. ♦
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Pillaxe
BIEITO IGLESIAS

Édifícil cualificar desde aquí eses ladronicios do Iraque libera-
do. Os ladrós alegan que foi Saddam quen os roubou a eles,
que non fan senón recuperar aquilo que lles pertence. Se non

houbese policía, ¿tamén se asaltarían entre nós os edificios públi-
cos pra ripar mobles ou cadros mercados por Xunta e concellos?
Turbadora cuestión. Así e todo, son malas de dixerir esas imaxes
con turmas a desvalixar hospitais, menciñas e camas (os doentes
fican arrebollados no chao), co persoal sanitario que gasta metra-
lleta precavido ante os garduños. Certo que as multitudes pacifis-
tas de toda a ecúmena denuncian o despoxo maior dunhas
potencias ávidas de petróleo. Supoñendo que a guerra recén
consumada fose de rapina, aínda resta en pé esta inquisición
atroz: ¿Quen ten peito pra depredar un quirófano de hospital? Os
depredadores votarán na democraciatutelada polos xenerais nor-
teamericanos. Eu son quizais demasiado brando. Amolecín por vi-
vir nunha balsa de aceite, sen as privaciós e carnificinas sufridas
polos iraquianos. Só coñecín pequenos horrores: pais emigrados,
endemia de polio... De maneira que non ouso xulgar. Disque os
vencedores (falan de que vai cooperar a mesmísima Benemérita
española) axiña van impor a lei. Pero a Lei é a sombra, púdica e
hipócrita, da gana de vinganza da sociedade. Se, por unha ou ou-
tra razón, as paixós espesan, os odios se acenden, debémolos
aplacar, frear, tranquilizar. Desfogar as fodas sen pasarse da raia
(A Troga.Giampaolo Rugarli). Cómpre saber se, no Iraque, existe
a sociedadetal como se entende en Occidente, este alpendre de
intereses no cumio e esta masa contenta coas faragullas que caen
de enriba na base da pirámide.♦

O alcalde de Ourense, Manuel
Cabezas –ou o seu grupo de go-
berno, que vén sendo o mesmo–
está amosando que o seu talante
non é tan diferente dos seus ri-
vais da “boina” cando se trata de
combater a crítica contra a guerra
de Iraq. Xa antes de que comeza-
se a invasión e durante os días
máis duros da crise política pro-
vocada polo afundimento do
Prestige, o alcalde puxo á Policía
Local a vixiar que non se utiliza-
ran lugares públicos  para exhibir
ningún tipo de símbolo ou texto
que tivese que ver co asunto.

Xa o ano pasado, os axentes
detiveran violentamente a un ve-
llo militante comunista que reco-
llía sinaturas na Rúa do Paseo
contra un asunto de política local
de importancia menor. Detivérono
violentamente causáronlle feridas
só por carecer dun permiso que
non se solicita para moitas outras
actividades menos incómodas.

O pasado 6 de abril o afectado
foi Xesús Silva, o sacerdote  fun-
dador de Benposta, a quen o PP
local vén perseguindo desde hai
anos. Alguén lembraba estes días
que mesmo Franco tivo máis res-
pecto por el do que ten agora o
partido conservador. Pois ben,
nesta ocasión o cura quixo insta-
lar unha mesa no Parque de San
Lázaro na que os cidadadáns pui-
desen acender velas polas vítimas
da guerra. A Policía Local adver-
tiulle que non podía situar a súa
furgoneta nunha vía de dirección
prohibida, así que decidiu trasla-
darse á Rúa do Paseo. Ata alí o
seguiron  para pedirlle a docu-
mentación do coche, o que provo-
cou os primeiros enfrontamentos
dialécticos. O caso e que Xesús
Silva foi arrastrado violentamente
cara ao furgón policial, o que lle

causou algunhas lesións leves que
foron recollidas no corresponden-
te parte médico. As cámaras de
Benposta TV mostraron como un
dos axentes lle retorcía un brazo,
nunha actitude desproporcionada
que, sen embargo, foi xustificada
pola sección sindical de CC.OO.
O concelleiro de Tráfico explicou
a actuación policial na actitude
violenta deste “perigoso”  home
de 70 anos.

Poucos días despois, medio
cento de xornalistas ourensáns,
concentrámonos na Praza Maior
en memoria de Xosé Couso Per-
muy e Julio Anguita Parrado. To-
dos situados de costas á Casa do
Concello, para constatar a posi-
ción exacta na que se atopa o
grupo de goberno do PP con re-
lación á guerra e a crimes tan
execrables como o de Couso, ví-
tima do exército “amigo”. Xusto
cando rematou o acto apareceu o
alcalde, Manuel Cabezas, pero
foi ignorado pola maioría dos
asistentes, que recolleron cirios,
cámaras e bolígrafos para regre-
sar á rutina informativa que dá
cobertura á tanta hipocresía.♦

A guerra de Cabezas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O alcalde ourensán non quere discrepancia na
rúa. A penúltima actuación foi a detención, con
violencia, do pai Silva por protestar contra a guerra.

Ourense

José María Aznar.

Emilio Pérez Touriño
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Latexos

Wanted
X.L. FRANCO GRANDE

Non sei que democracia
se pode levar ó Iraq
se os invasores,

ademais da invasión –que xa
é a negación  de toda idea de
democracia–, fan pública un-
ha lista dos máis buscados,
“vivos ou mortos”, ofrecendo
ademais por eles fortes
recompensas. Iso deixa
pequenos os asasinatos de
nenos, mulleres, xornalistas e
poboación civil que tanto va-
leron para aterroriza-lo pobo
de Iraq. Porque todo o que
está pasando alí é terrorismo,
sen máis. Pero terrorismo da
máxima obscenidade. Que
apoia o Goberno español. E
os deputados do PP.

Hai quen escribiu que se
está impoñendo no Iraq a lei
do Oeste americano. Non é
pouca inxenuidade pensar
así. O wantedque vimos en
tantas películas, co
correspondente cazador de
homes, non se tomaba en
serio, como non se tomaban
en serio as balas que Alan
Ladd ou John Wayne lle me-
tían no bandullo ós malos da
película. Porque sabiamos
que a verdade eran as
películas, onde había paisa-
xes maxestosas, aventuras,
loita do home coa natureza,
e con outros homes,
imaxinación.

Mais no Iraq  non hai na-
da diso. Alí o que hai é un
primitivismo que pon medo. 

Foi decretada a caza dos
cincuenta e cinco, mortos ou
vivos, e, para facilitala,
repartidas barallas cos nomes
e fotos de cada un dos inimi-
gos a executar. O Pentágono
resérvase no só a acusación,
senón tamén a sentencia e a
execución. E prescinde de
calquera sorte de
procedemento de garantía,
para máis facilidade.

Concúlcanse, pois,
conceptos esenciais que o
ser humano, para a súa con-
vivencia civilizada, tardou
miles de anos en asentar e
meter na mente da
sociedade, ata que foron co-
munmente aceptados: a pre-
sunción de inocencia, o xuí-
zo xusto, o principio de pro-
porcionalidade. Sen eses e
outros principios mínimos,
non ten sentido falar de
democracia. Claro que
ninguén, nin sequera Aznar,
pode crer que  se ía levar na-
da a Iraq; o problema estaba,
e está, no que se pensa traer.

Diante de tanto
primitivismo movido pola
cobiza depredadora, un non
pode menos de preguntarse
que desgoberno é o noso, que
apoia cegamente tanta bruta-
lidade. E que clase de
deputados son eses que, sen a
menor fenda, apoian  o terro-
rismo que esta guerra
orixinou. Pídelles moito o
Xefe cando lles di que saian
á rúa coa cabeza ergueita e
sen se poñer rubios de vergo-
ña. ¿Ou  será que estamos
trabucados?♦

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

CÉSAR LORENZO GIL
O final da invasión do Irak
anunciado por George Bush
supón un enfriamento de
primavera para os
movementos antibelicistas.
Contodo, as plataformas ga-
legas que loitaron contra a
intervención armada
seguirán activas “para que
non se esqueza a barbarie
cometida contra a razón e a
lei humanas”.

Os acampamentos civís
das principais cidades,
establecidos contra a guerra,
levantáronse traxicamente o
15 de abril. Por exemplo, na
Rúa do Príncipe, de Vigo, os
activistas reproduciron un
simulacro de bombardeo e
unha dramatización das
imaxes de feridos e mortos
que quedan logo dun ataque
aéreo. Con este desenlace,
todos eles querían
recordarlle á cidadanía que
despois dunha invasión
nunca chega a paz, máis ben
o reconto de cadáveres, a
administración das riquezas
e o caos social, ao xeito de
roubos, saqueos e demais
crimes, xermolo de mafias e
poderes paralelos que non
son máis que consecuencias
directas da agresión.

A Coordinadora Galega
pola Paz estivo presente nas
manifestacións que
percorreron as principais
cidades de Galiza o 10 de
abril, que serviron de colofón
á folga xeral de dúas horas
que se seguiu en todo o
Estado español, convocada,
entre outros, pola CIG e a
UGT. O seguimento deste
paro foi alto, segundo os
sindicatos, ao secundalo o 80
por cento dos traballadores.
Empresas tan significativas
como Citroën, Izar,
Pescanova ou Santa Bárbara
pecharon as súas portas sen o
máis mínimo incidente.

Mais segundo a Xunta e a
patronal, a folga foi un
rotundo fracaso e un acto
“inútil”. Tamén desde o
goberno central, o
vicepresidente Mariano Raxoi,
criticou duramente os
folguistas. “Ter feito esta folga
é un disparate. O sentido dos
paros é reivindicar melloras
laborais, non someter a
cidadanía a un referendum
sobre política”, dixo.

A UGT denunciou que
entre o Ministerio de
Traballo e a Patronal se
deseñou antes da folga un
“manual antiparo” que
contempla duras sancións e
represalias contra todos os
que foron á folga. O voceiro
da CEOE, José María
Cuevas, negou tal feito e
tamén se opuxo a doar o
salario perdido a
organizacións
humanitarias.♦♦

Os sindicatos convocantes consideran un éxito a folga xeral
As plataformas pacifistas seguirán
activas a pesar da ‘calma’ no Irak

Arriba, a manifestación contra a
guerra que axuntou 10.000

persoas en Vigo o xoves 10 de
abril.  Abaixo, simulacro de
bombardeo o martes 15 na

mesma cidade.



A.N.T.
Baixo o lema “A Alternativa da
Mocidade Galega” as mocida-
des de Esquerda Nacionalistave-
ñen de celebrar no Porriño a súa
oitava asemblea nacional. Na
cita os seus militantes volve-
ron elexir a Saul Santim da
Branca como portavoz nacional.

A cita foi de carácter fundamen-
talmente organizativo, segundo
explica Saul Santim, para buscar
desde Esquerda Nacionalista Mo-

cidade “unha maior proxección
externa sen abandonar a partici-
pación en Galiza Nova”. A vonta-
de dos seus militantes é a de “nu-
clear o nacionalismo xuvenil do
século XXI”. Esta organización
márcase como obxectivo tamén
converter ao nacionalismo nunha
alternativa para a mocidade. 

Ao remate da asamblea, e en
relación a actual situación políti-
ca galega, o portavoz nacional
valorou positivamente o naci-
mento da plataforma Nunca Máis

e a resposta da sociedade galega,
a súa capacidade de autoorgani-
zación. Ao tempo, Saul Santim,
incidiu na necesidade dun gober-
no alternativo para Galiza. Na ci-
ta as mocidades de EN aprobaron
os textos que guiarán a súa actua-
ción nos próximos meses.

Na clausura interviu o Secreta-
rio Nacional de Esquerda Na-
cionalista (EN) e deputado do
BNG, Alberte Xullo Rodríguez
Feixoó que fixo mención especial
á “confianza” que EN deposita nas

súas mocidades e lembrou que os
tres últimos portavoces fan parte
da Executiva. No acto tamén parti-
cipou o candidato á alcaldía de Po-
rriño, polo BNG, Raul Francés. 

Saul Santim é estudante de
cuarto curso de Ciencias Políticas
e quinto de Dereito. Ademais de
Satim, a nova Mesa Nacional de
Esquerda Nacionalista Mocidade
quedou integrada por Xiana Ba-
rros, Alberto Vila, Vítor Meirinho,
Vítor González Meizoso, Diego
González e Patricia Pampillón. ♦
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A cidade da Coruña ten unha sa-
ída ou entrada diaria de 120.000
vehículos, que ocasiona un grave
problema de tráfico e dificulta a
comunicación entre os distintos
concellos da comarca; a isto hai
que engadir que o transporte pú-
blico é lento e caro. Hai unha
multitude de empresas, que de-
fenden a súa parcela ou conce-
sión (13 empresas e 65 líneas),
sen ter en conta o interes xeral.

Para desprazarse de calquer
concello aos distintos barrios de
A Coruña hai que facer transbor-
dos, que encarecen o prezo final;
non existen tampouco líneas que
comuniquen os concellos entre
si, nin os distintos polígonos in-
dustriais, tampouco hai líneas
que comuniquen directamente
núcleos de poboación importan-
tes da comarca coa Universidade
ou o hospital Juan Canalejo.

Ante este panorama, existe
desde hai anos un auténtico cla-
mor popular que reclama das
distintas administracións un pla-
no que aborde esta problemática,
mellore a rapidez e calidade do
transporte público, abarate o seu

prezo (actualmente hai que pagar
0,90 euros polo billete interurba-
no e 0,80 polo urbano) e estimu-
le á cidadanía para que utilice o
transporte público, deixando na
casa o vehículo particular.

O problema de fondo é que
falta vontade política por parte da
Xunta para acometer con firmeza
a solución deste problema e limí-
tase a facer estudios. Hai case tres
anos a Dirección Xeral de Trans-
portes da Xunta se comprometera
a implantar o billete combinado
no transporte metropolitano e fi-
xera outro estudio en 1996.

En resposta a unha pregunta
do BNG no Parlamento Galego a

Xunta informaba que realizou un
novo estudio cun importe de
807.760 euros para as sete cida-
des galegas, que presentará nos
próximos meses. Hai unha falta
evidente de coordinación porque
os empresarios deste sector xa
presentaran en xullo de 2002 ou-
tro estudio con propostas concre-
tas e os investimentos necesarios.

Estas serían as grandes líneas
de actuación da proposta apresen-
tada pola Compañía de Tranvías
de ACoruña e as empresas que ac-
túan na comarca, que afectaría aos
concellos de A Coruña, Arteixo,
Betanzos, Cambre, Carballo, Ca-
rral, Culleredo, Oleiros e Sada:

implantación dun billete único a
un prezo de 0,95 euros para efec-
tuar transbordos, que sería facilita-
dos coa creación de puntos de in-
tercambio en Os Castros e na ave-
nida de Fisterra. Desta medida po-
derían beneficiarse 2.990.000 via-
xes anuais, que terian unha sub-
vención de 0,50 euros por viaxe e
un custo total de 1.495.000 euros,
financiados do seguinte xeito: A
Coruña subvencionaría con 0,25
euros, como actualmente, as via-
xes urbanas; a Xunta o 25%, a De-
putación o 25% e o 50% entre os
oito concellos citados. Xosé No-
gueira, concelleiro de Tráfico de A
Coruña apoiaba esta proposta.

Cómpre unha maior colabo-
ración entre os concellos e aca-
bar cos localismos estériles; nes-
te sentido, o concello de A Coru-
ña non pode retirar unilateral-
mente, como anunciou o alcalde
Vázquez a subvención do bono-
bús aos habitantes dos concellos
da comarca. E cómpre a consti-
tución urxente dun Consorcio
Metropolitano de Transportes,
que aborde esta problemática ra-
cional e solidariamente.♦

Billete combinado
MANUEL MONGE

O transporte na área metropolitana da Coruña im-
plica a 13 empresas e 65 liñas. Enredados en infor-
mes a única proposta, da Compañía de Tranvías, pa-
ra abaratar e racionalizar os custes segue esperando.

A Coruña

BNG e
PSOE
XOSÉ M. SARILLE

Entramos nun período de
balanzos. A xestión mu-
nicipal conxunta destes

dous partidos presenta uns
resultados positivos, que ser-
virán de aval nos próximos
comicios. É certo que a pru-
dencia rozou a ñoñería en
moitos concellos. Tamén é
certo que esa política
timorata non resultou ser
mellor que a que se levou a
cabo noutros lugares, onde
optaron por mensaxes máis
claras e directas, como Pon-
tevedra. A cidadanía non é
tonta.

De calquer xeito a
opinión pública agradece a
estabilidade dos gobernos,
que en xeral foi satisfactoria,
se exceptuamos o caso de Vi-
go, moi condicionado pola
personalidade de Carlos Prín-
cipe. 

Se as eleccións
municipais ratifican a
experiencia da fórmula, a co-
laboración local debería pro-
xectarse ao escenario autonó-
mico e facerse máis fonda.
Cómpre trasladar á rúa o
compromiso de estabilidade,
alonxado de incertezas, o in-
terese por superar a política
desastrosa da direita e a
firme intención de materiali-
zar un cambio que
transforme Galiza. Cómpre
gañar a confianza dos
cidadáns. O pobo galego ne-
cesita percibir esa
complicidade, porque todo o
mundo sabe que se necesitan
mutuamente para gobenar. 

Mais os dous partidos vi-
ven realidades internas moi
diferentes. O BNG parece
que superou a crise de hai un
ano, cando as tendencias
internas entraron nunha esca-
lada verbal grave. Con ter
pasado só un ano parece que
caducaron aquelas
percepcións tan encontradas.
Outra cousa é que agora, por
pugnas de poder, alguén pui-
dese ter a tentación de
magnificar  as diferencias  A
elección de candidato á presi-
dencia da Xunta será o chan-
zo no que se verá a madurez
do Bloque.

Máis difícil o teñen os so-
cialistas para esclarecer o seu
compromiso con Galiza. ¿En
que consiste? Fluctúan
sempre ao son do PSOE esta-
tal. A Touriño vaille custar
afianzar ese compromiso,
porque ten a casa desordena-
da. Cada quen obedece ao
seu criterio e a disciplina é a
eterna ausente. Non teñen co-
hesión. Alí está o actor que
fala das mulleres e non sabe
o que di, aló o pequeno Hai-
der coruñés que se burla dos
líderes propios, máis alá
pequenas escisións.
Necesitan unificar criterios.
É difícil que o logren, mais
sería bon para todos que can-
celasen as eternas hipotecas e
actuasen con decisión e sen
complexos. ¿Non lles dará
envexa Maragall?♦

Saul Santim reeleito portavoz
das mocidades de Esquerda Nacionalista

Avilés de Taramancos
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A. Avilés de Taramancos
Xosé María Álvarez Cáccamo.
Colección Esencias.

A. Avilés de Taramancos
Obra Poética. Antoloxía
Edición de
Xosé María Álvarez Cáccamo.

A. Avilés de Taramancos
Varios autores.
A Nosa Cultura 21.



A.E.
Este ano o retiro do Gobero non
foi nun mosteiro, senón nun
balneario. Seguramente para
repoñer forzas cara as próxi-
mas eleccións e curarse das fe-
ridas políticas que lles deixou
o Prestigee a guerra de Irak.
Como había máis xente nova
que noutras ocasións, aprovei-
taron tamén para coñecerse.

Hai que louvar o bó siso de Fraga.
Despois de 13 anos retirándose nun
“superconsello” de dous días a
mosteiros antes de Semana Santa,
este ano decidiu que fose un balne-
ario, o de Laias na ribeira do enco-
ro de Castrelo do Miño.

Seguramente os conselleiros
precisaban calmar os ánimos, tan
excitados despois de cinco meses
da catástrofe do Prestige e case un
mes de protestas contra a guerra do
Irak que os convertiu en receptores
directos do descontento popular.

Polo medio a crise máis impor-
tante da Xunta da era Fraga aínda
non pechada de todo. Á volta a es-
quina as eleccións municipais, vi-
tais para que o PP non comece un-
ha descomposición acelerada. Xo-
sé Cuiña, por primeira vez fora
destas reunións ás que sempre era
o primeiro en chegar, foi o grande
ausentepresente. O seu sustituto,
Alberto Núñez Feixóo, nunha ace-
lerada carreira para ser o sucesor
de Fraga, facía méritos.

Xesús Palmou, secretario xeral

do PPdG, tamén participou na reu-
nión, aclarando que pagaba o par-
tido os seus gastos. Para BNG e
PSOE os cartos son o de menos, a
presencia de Palmou é a mostra de
que Fraga está en plena decaden-
cia e xa confunde “Goberno con
partido”.  O coordenador da Exe-
cutiva nacionalista, Anxo Quinta-
na, considera que Palmou foi un
enviado de Madrid para controlar
o Goberno galego que xa non con-
ta con capacidade de manobra,
sendo tutelado por Rajoi e Aznar.

O que sí mostra a presencía
de Xesús Palmou é que o retiro
serviu basicamente para preparar
a estratexia do partido e da Xun-
ta cara as municipais. Palmou é,

precisamente, o encargado de
que ambas camiñen ao paso.

Trátase, sobre todo, de unifi-
car as mensaxes e as lineas de ata-
que contra a oposición. No aspec-
to positivo estudaron o xeito e ma-
neira de tentar vender as excelen-
cias do Plano Galicia, aprobado
logo da catástrofe do Prestige.

Novas promesas

Despois de estudar a execución
das distintas promesas e ouvir mi-
sa, Fraga comunicoulle aos cida-
dáns, o mesmo que ben repetindo
insistentemente: “Galiza sairá for-
talecida despois da crise do Presti-
ge. Aceleraremos o ritmo de con-

verxencia con España e
coa UE”. Para rematar,
Fraga,  bota man dunha
aseveración de fachen-
dosa autoconfianza:
“non hai ninguén millor
ca min, por agora”.

Polo medio os ata-
ques á oposición. Cada
vez máis insistentes e
desabridos. Aquelas
defensas do BNG hai
once meses fronte aos
intentos de involucralo
coa violencia, deron
paso agora a acusa-
cións directas. É a con-
signa, retomada perto
de cada elección, para
desgastas ao naciona-
lismo e facelo xogar á

contra. Segundo un experto do
PP, “as eleccións son coma un
partido de tenis. Trátase de que o
PP manteña sempre o servicio e o
BNG unicamente poda restar as
pelotas que lle sirve coa grande
potencia de medios de comunica-
ción ao seu dispor”.

Entre os grandes proxectos
que o Goberno de Fraga sempre
anuncia logo da cada retiro, este
ano destaca unha hipoteca para
10.000 xóvenes menores de 35
anos poder acceder á súa primeira
vivenda en propiedade. Familia
prometeu 20.000 prazas de garde-
ría. Asuntos Sociais un contrato
laboral para 1.016 mulleres mal-
tratadas. Educación un ordenador

para cada dez alumnos. Sanidade
a creación dunha nova fundación,
a Fundación Galega de Mediciña
Xenómica. Agricultura unha nova
lei de Promoción e Defensa da
Calidade Agroalimentaria. Me-
dioambiente unha nova Lei de
Montes. Pesca un novo Plano de
Salvamento con gardacostas. Ino-
vación a sustitución da obsoleta
telefonía rural. Economía unha
nova sociedade pública para cons-
truír a segunda fase da autopista
Compostela-Ourense. emigración
un Plano de Apoio á Inmigración.
Cultura ten ao xacaboeo do 2004
como bandeira. Xustiza os xuizos
rápidos e Presidencia un servicio
telemático para realizar xestións
administrativas.

Uns planos espectulares se-
gundo nos ten afeito Fraga des-
pois do seu primeiro ano de
mandato. Uns anuncios que dan
moi ben nos titulares e nos dos-
siers de prensa, pero que case
sempre retoman iniciativas xa
presentadas, son propostas xené-
ricas ou non fixan prazos para o
seu desenvolvimento e execu-
ción. Pero, sobre todo, que non
se plasman nos orzamentos.

Os proxectos de Lei xa se
auncian por terceira vez sen que
se presentasen aínda no Parla-
mento, segundo denuncia o
PSdG-PSOE. “é unha repetición
continua, sempre coas mesmas
promesas, coas mesmas propos-
tas”, afirman no BNG.♦
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Fraga trata de coordinar Xunta e PP cara as municipais

O goberno cura as feridas internas nun balneario

Foto de familia do Goberno en Laias.                                                                      XURXO LOBATO
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Escoitándoo falar, semella que
o Centro Social de Caixanova
non é un proxecto máis dos que
emprendeu na súa carreira.

Nótaseme enseguida que é
algo especial dentro da obra so-
cial da Caixa. A razón está en
que nesta obra conxugáronse va-
rios factores singulares. Trata-
mos de recuperar o edificio de
arquitectura civil máis fermoso
que hai na Galiza e de que os
contidos estivesen á súa altura.
Dedicamos dous anos para pen-
sar os contidos e 15 meses para
executalos. É unha aposta tan
grande que significa un investi-
mento de 30 millóns de euros
nunha obra social.

Ademáis do edificio, ¿que
ten este centro social que non
teñan outros no Estado?

Uns contidos enormemente
novidosos que, por vez primei-
ra, se resolven nunha única
obra social. Nace como un edi-

ficio multifuncional cataliza-
dor das demandas sociais. Nel
intégranse as novas necesida-
des e inquietudes dunha socie-
dade moderna e dinámica. O
noso xeito de entender a obra
social xira ao carón de 8 eixos:
asistencia social, difusión da
tecnoloxía, extensión da socie-
dade do coñecimento, desen-
volvimento económico, forma-
ción, medioambiente, cultura e
fomento do emprego. No seu
funcionamento compaxinaran-
se as iniciativas propias e a
aportación de ferramentas ne-
cesarias aos principais colecti-
vos implicados para que desen-
volvan millor as súas propias
actividades. Todo en 11.000
metros cadrados de superficie.

Sen dúbida un dos aparta-
dos máis novidosos é o dedica-
do a medio ambiente.

Conta cun centro de 38 mó-
dulos interactivos de educación

medioambiental ao que deno-
minamos Naturnova. Trata a te-
mática medioambiental dun
xeito participativo  e dinámico,
dando a coñecer o noso entorno
e a súa importancia, analisando
os seus problemas e fomentan-
do a implicación dos partici-
pantes na procu-
ra das solucións..
Tratamos de fa-
cer reflexionar
sobre cal é o pa-
pel na conserva-
ción e millora do
noso entorno.

Defínese co-
mo “centro so-
cial”. ¿Qué o
que marca ese
carácter?

A l b e r g a r á
unha área específica denomina-
da Instituto de Desarrollo Cai-
xanova, que ten como misión
potenciar os sectores produti-
vos galegos e, polo tanto, a cre-
ación de emprego. Desenvolve-
remos accións para impulsar a
iniciativa empresarial através
de convenios, tratando que se
que integre o sistema produtivo
galego na sociedade do coñeci-
mento, apoiando a difusión de

novas tecnoloxías. Poñerá a
disposición das empresas infra-
estruturas de apoio para a reali-
zación de actos institucionais.
Impulsaremos o autoemprego e
a vocación empresarial, im-
plantando microcréditos espe-
cíficos e bolsas para os máis

xóvenes, cun se-
guimento deta-
llado da evolu-
ción do proceso.

Difusión
tecnolóxica

A palabra tec-
noloxía está moi
presente no seu
discurso.

Teremos un
centro de Difu-

sión Tecnolóxica para preparar
o tecido empresarial galego nas
novas tecnoloxías e nos novos
métodos de traballo. Tratamos
que as empresas aumenten a
súa produtividade através da
implantación masiva de comu-
nicacións avanzadas. Temos,
así, uns centros de demostra-
ción tecnolóxica, tanto físicos
coma virtuais, onde as empre-
sas poderán coñecer os benefi-

cios das novas tecnoloxías atra-
vés de demostracións. O centro
convertirase en trinque dos mi-
llores produtos tecnolóxicos
existentes no mercado.

Pero, para iso, precisase
formación.

É un piar imprescindíbel,
por iso temos un área de forma-
ción en novas tecnoloxías e fo-
mento da súa utilización, con
curso dirixido tanto a empresas
como a particulares. Tamén te-
mos aulas de formación e obra-
doiros de creatividade para re-
cuperar oficios artesanais e ou-
tras moitas actividades que de-
mande a sociedade, fomentan-
do e desenvolvendo a creativi-
dade dos xóvenes. Destaca a
grande cociña onde daremos
cursos de iniciación e tamén de
especialización, impartidos po-
los millores cociñeiros. Por ou-
tra parte, o Centro trata de apro-
veitar as iniciativas sociais. Da-
quela, dedicarémoslle especial
atencións ás ONGs. No centro
non só se poderán reunir, senón
que realizaremos cursos para
formar os seus dirixentes. Para-
lelamente poñeremos en mar-
cha un servicio de teleasisten-
cia ás persoas que o necesiten.
Colaboraremos tamén con co-
lectivos de axuda á marxinados
sociais e no fomento da inser-
ción.

A cultura

¿Qué destacaría deste centro
no aspecto cultural?

Caixanova posúe, segundo
os expertos, a millor colección
de arte galego do mundo, tanto
pola cantidade, 3.900 pezas,
coma pola calidade das obras.
Teremos unha exposición per-
manente que irá rotando para
que podan ser coñecidas por to-
do o público. Outras sás esta-
rán dedicadas a exposicións co-
mo complemento de Centro
Cultural.

Neste aspecto, a nosa oferta
complétase cun auditorio para
360 persoas, equipado cos máis
modernos medios técnicos. Des-
de presentacións multimedia a
vidoconferencias ou traducións
simultáneas aos asistentes en
tres idiomas. Esta parte cultural
complétase  cunha sá de confe-
rencias para 122 persoas, salas
de reunións que serán cedidas a
empresas ou entidades; un salón
de recepcións e un xardín.

Os custes deste centro ta-
mén será importantes dentro
da Obra Social...

Vai ter un impacto moi im-
portante. Pero hai que ter en
conta que moitos dos servicios
que estabamos a dar por fóra es-
tarán agora centralizados aquí. 

Caixanova nace dunha fu-
sión, supoño que en Ponteve-
dra e Ourense poden apare-
cer ciumes...

En Pontevedra imos estudar
onde imos facer un centro cultu-
ral, se na sede social ou nun so-
lar que xa posuímos. Non tarda-
remos en tomar a decisión. Te-
mos moi claro o modelo e as
prestacións que imos dar en
Pontevedra serán semellantes ás
que daremos en Vigo. Caixano-
va tamén é Pontevedra e Ouren-
se e nesta última cidade faremos
o mesmo.♦

Xulio F. Gaioso
‘Caixanova puxo en marcha o millor
centro social de España’

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

AFONSO EIRÉ
Para Caixanova o seu novo centro social é todo un símbolo no
que moldan o xeito de entender a obra social. O director xeral
da entidade, Xulio F. Gaioso, analisa nesta entrevista non só es-
ta obra de 30 milllóns de euros de orzamento, senón a inciden-
cia do Prestigena economía galega, a expansión das caixas fó-
ra dos seus territorios e as relacións económicas con Portugal.

‘Construiremos
centros semellantes
en Pontevedra
e Ourense”
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¿Ademais da posta en marcha
do Centro Social, cales son os
próximos retos de Caixanova?

O medre rendíbel, a millora
tecnolóxica e de xestión e a espe-
cialización dos servicios. Marcá-
monos o obxectivo de incremen-
tar a marxe financieira nun 12% e
superar os 120
millóns de euros
de beneficios, así
como aumentar o
volume de nego-
cio nun 15%. Se-
guriremos co no-
so plano de ex-
pansión, volcán-
donos especial-
mente na criación de oficinas es-
pecializadas, co lanzamento de
unidades de empresa e de xestión
do patrimonio. Expandiremos a
nosa rede por toda a península e
máis Canarias. Tamén concentra-
remos os nosos esforzos en po-
tenciar o autoservicio nas ofici-
nas. Por outra parte, estamos im-
plantando diversos sistemas de
información para coñecer as de-
mandas dos clientes. Nese senso,
lanzamos unha hipoteca a 35 anos
dirixida aos máis xóvenes.

Semella que hai dous for-
matos de entidades financei-

ras, as que apostan pola rede
comercial e as que invisten nos
sectores produtivos. ¿Onde se
sitúa Caixanova?

Queremos conxugar o mode-
lo tradicional de caixa, dedicado
especialmente ás familias, pero
tendo unha imporante presencia

no mercado fi-
nanceiro e nas
par t ic ipac ións
empresariais. Par-
ticipamos en 70
empresas, a últi-
ma foi tomar o
control de Geria-
tros, empresa de
servicios para a

terceira idade... Hai poucas horas
que puxemos no Carballiño a pri-
meira pedra dunha factoría que
vai construir as vías para o ferro-
carril AVE... Hai outras iniciati-
vas que se van concretar nos pró-
ximos meses. A Caixa ten claro
que ao mundo da economia real
de Galiza chégase con financia-
mento pero tamén asumindo ris-
cos, participando nas empresas. 

Apostaron por Monbúspa-
ra que mercase Castromil.
¿Vai facer o mesmo para que
agora merque Arriva?

Agora mesmo non o sabemos.

Pero esta empresa ten unha voca-
ción de medrar. Cando se mercou
Castromil, Raul López afirmou
que non era ningún ponto e final,
que o camiño estaba aberto.

A expansión das caixas

As caixas sairon hai algún
tempo dos seus territorios na-
turais. ¿Por que esa necesida-
de de expansión, de ir a outros
mercados?

Sen dimensión non se poden
facer algunhas das cousas que
queremos realizar. Primeiro mer-
camos o Banco Gallego. Logo
fusionámonos as tres caixas.
Agora estamos nunha fase de ex-
pansión e crecimento na Galiza e
fóra de Galiza. Insistimos moito
en que aínda podemos medrar en
Galiza, maiormente no norte. Pe-
ro temos que diversificar o risco,
adquerir tamaño nun único terri-
torio non é bó. Por iso estamos
en Portugal e nos EE UU. Pres-
cindir do medre en mercados no-
vos sería un grande erro.

Todas as entidades finan-
cieiras galegas falan de maior
implantación na Galiza. O
mesmo anuncian entidades de
fóra. ¿A economía galega dá

para que sigan medrando as
entidades bancarias?

Galiza é unha das rexións
máis difíciles de España para
caixas e bancos, porque a oferta
está moi atomizada. Pero esa
pergunta contéstana as distintas
entidades cando analisan as po-
sibilidades que teñen para im-
plantarse neste territorio. Pero o
negocio aquí é moi complicado
pola atomización e porque so-
mos un territorio que non chega
aos tres millóns de habitantes.

Caixanova apostou desde
hai anos pola ex-
pansión en Por-
tugal. ¿Semella
que algunhas en-
tidades tanto ga-
legas como por-
tuguesas non
ollasen agora tan
apetecíbel esta
relación econó-
mica? ¿Que hai
dese Eixo Atlantico que contra-
pesase o Mediterraneo do que
se falou algunhas veces?

Ese eixo, na práctica, xa
existe. As nosas relaccións con
Portugal son moi importantes.
Fumos os primeiros en ir a Por-
tugal e seguímolo a considerar

como un lugar de expansión. Ta-
mén existen iniciativas de Portu-
gal cara aquí, velaí está a merca
do Banco Simeón. No momento
que as relacións económicas
vaian callando, aumentarase o
peso deste eixo a todos os niveis.
Prodúcese dun xeito natural.

Vostede é unha das tres
persoas encargadas de selec-
cionar ao xerente de Provigo.
Nalgúns sectores hai a sensa-
ción coma se os empresarios
quixesen gobernar a cidade
desde esta fundación.

Se existe é
totalmente erró-
nea. Provigo está
presidida polo
alcalde e nela
participan tamén
outras institu-
cións como a Zo-
na Franca ou o
Porto. O que ten-
tamos é impulsar

proxectos, facer planos e remar
todos na mesma dirección para
que as boas intencións non que-
den no papel. Quen vai ser o
xerente aínda non está decidido
pero xa temos o seu perfil. O
nome darémolo a coñecer nos
próximos días.♦

Caixanova presume de ser a
entidade que se puxo ao fren-
te cando foi a catástrofe do
Prestige.

Por vocación e por necesida-
de. Tamén nos consideramos
damnificados co desastre. Nin-
gunha outra entidade financeira
está máis vinculada ca nós cos
sectores relacionados co mar.
Aos poucos días
do fundimento do
Prestige, Caixa-
nova deseñou un
paquete con máis
dunha ducia de
medidas destina-
das a paliar os
posíbeis efectos
dos vertidos.

¿ F o ro n  a s
medidas que lle expuxo ao
Príncipe Felipe na súa visita a
Galiza?

Efectivamente: a apertura
dunha conta solidaria, cunha
aportación inicial de 1 millón de
euros; establecimento de liñas
especiais de financiamento; cre-
ación dun fondo de solariedade
en colaboración con algunhas
das principais entidades finan-
ceiras do mundo; financiamento
de diversos programas de recu-
peración medioambiental, de
programas de investigación so-
bre as consecuencias; dun barco
sucionador de chapapote... Ade-
mais, o Centro Social prestara-
lle especial atención ás conse-
cunencias do fundimento do
Prestige e a súa incidencia na
sociedade. A este obxectivo irán

destinados unha boa parte dos
fondos da obra social.

Se Caixanova ten unha es-
pecial implicación nos sectores
produtivos marítimos, xa terá
unha análise da crises.

A franxa costeira galega é,
demográfica e máis economica-
mente, a xeradora de grande par-
te da riqueza da nosa comunida-

de e profunda-
mente imbricada
cos sectores mari-
ños. Polo tanto,
este accidente ti-
vo unha lóxica re-
percusión sobre
estes sectores e
sobre outros que
directa ou indi-
rectamente de-

penden deles ou se sitúan no en-
torno ambiental. Pero, dentro da
adversidade, hai que valorar po-
sitivamente a vaga de solidarie-
dade de toda a sociedade. Tamén
a aprobación do Plan Galicia.

Véxoo optimista...
Pensamos que a aposta que

se fixo co Plan Galicia é moi
importante. Pero agora o que hai
é que xestionalo e cumprir os
prazos para que podamos ir to-
cando esa realidade. Esa é a cla-
ve: convertilo, como a calquer
plano, en realidade. O acurta-
mento do tempo no AVE é capi-
tal. Debemos apoialo todos para
que se cumpra ese plano en tem-
po e forma. En Vigo hai planos
que nunca se puxeron e marcha
e todos temos algo que criticar-
nos por eso.♦

‘Caixanova tamén
se considera damnificada
co Prestige’

‘A clave está
en convertir
o Plan Galicia en
realidade”

‘As caixas deben asumir riscos para axudar á economía galega’

‘Monbús
pode mercar
novas empresas”

‘O negocio
bancario é
moi complicado
en Galicia”
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Segundo as enquisas de Sonda-
xe é vostede un dos alcaldes me-
llor valorados. ¿A que se debe?

Estes catro anos supuxeron
un cambio positivo para a cida-
de. En primeiro lugar pola parti-
cipación cidadá. Conseguimos
implicar os distintos colectivos
nun proxecto común. Agora
existe un orgullo de pertencer a
Pontevedra, cousa que antes non
existía. Melloramos a calidade
de vida, acadando un equilibrio
territorial entre os barrios e o
centro. Intentamos dinamizar a
cidade programando un gran nú-
mero de actividades. Fixemos de
Pontevedra un espacio de lecer e
con gran atractivo cultural. Ou-
tro aspecto fundamental foi o da
promoción económica e empre-
sarial. Creamos un centro de ini-
ciativas emprendedoras, escolas-
obradoiros e proxectos de inte-
gración laboral para o colectivo
xitano e os drogodependentes.
Por último, tamén foi importante
a integración territorial cos ou-
tros concellos que compoñen a
comarca. Fuximos de localis-
mos, na procura dunha visión
máis integradora de todo o país.

Ao principio da lexislatura
atopouse cunha oposición a
certos proxectos, como a peo-
nalización. ¿Variou a mentali-
dade dos pontevedreses?

Iniciamos a lexislatura nun-
has condicións complicadas,
porque o PSOE non quixo entrar
no Goberno. Houbo resistencias
a un cambio por parte do secto-
res que sempre detentaron o po-
der. Tamén se deu un movemen-
to similar por parte de grupos
antinacionalistas de esquerda.
Por exemplo, cando quixemos
empezar a poñer en práctica a

participación cidadá, os grupos
de oposición puxeron todo tipo
de cambadelas para que non se
constituísen os Consellos so-
ciais e os Territoriais de barrio e
de parroquia. Outro exemplo se-
ría o das festas da cidade. Nós
quixemos separar claramente a
parte relixiosa e civil das mes-
mas e atopamos unha forte opo-
sición da dereita tradicional.

A oposición achácalle ter
esquecido as parroquias e os
barrios.

A realidade é ben distinta. As
actuacións no centro da cidade
foron de 1,8 millóns de euros.
Houbo algunha parroquia na que
se gastou máis diñeiro. O cálculo
de mellora das redes viarias léva-
nos a falar de 19,02 millóns de
euros nas parroquias. Aparte hai
que sumarlle outras infraestruc-
turas como locais sociais ou pa-
villóns e 1,5 millóns de euros en
iluminación. Outra cousa é que a
política informativa que trans-
cende é a das actuacións no cen-
tro. Se inauguras unha rúa peo-
nil, acoden todos os medios. En
cambio, se inauguras un pavillón
no rural, non vai ninguén. Nós
procuramos facer discriminación
positiva en favor das parroquias.

A candidata do PSOE, Te-
resa Casal, amosou a súa ne-
gativa a volver asinar un pac-
to de lexislatura co BNG...

É a primeira noticia que teño.
Nós seguiremos gobernando ata
as eleccións e intentando poñer
en marcha unha serie de proxec-
tos. Despois do 25 de maio xa
falaremos. O que temos claro é
que calquera goberno que non
sexa do PP recibirá o noso apoio.

¿Son malas as relacións cos
socialistas?

Penso que non. Fixemos un
pacto de goberno con eles en
puntos concretos de interese xe-
ral, como a aprobación dos orza-
mentos. En liñas xerais os pac-
tos funcionaron ben pese a que
eles non quixeron entrar no go-
berno. O balance é positivo aín-
da que tamén houbo discusión.
Cara o final incluso coquetearon
co PP co obxectivo de presentar
un posíbel moción de censura.

¿Houbo algún proxecto que
non puidesen poñer en práctica
por falta de acordo co PSOE?

Si existiron, sobre todo pola
súa negativa a entrar no gober-
no. Por exemplo, no primeiro

ano de mandato propuxemos
crear unha planta de tratamento
alternativo de lixo, creando un-
ha planta de compostaxe. Tamén
se opuxeron á dotación de equi-
pamentos a centros cívicos. 

¿Que proxectos ten en caso
de revalidar a alcaldía?

O máis importante é o Plan
Xeral de Ordenación Municipal,
que servirá para mellorar a cali-
dade de vida na cidade nos vin-
deiros anos. Tamén é básico o
saneamento da ría e o desenvol-
vemento industrial da cidade,
para xerar emprego.

¿Séntese cómodo na consi-
deración de gañador que lle

outorgan as enquisas, incluso
ao borde da maioría absoluta?

Estamos nunha perspectiva
de mellorar os resultados das an-
teriores eleccións. Fixemos un
traballo rigoroso que supuxo un-
ha mellora para a cidade e pen-
samos que iso ten que reflectirse
nas urnas. Analizando o noso
traballo é probábel que reciba-
mos votos doutras opcións, es-
pecialmente do PP. Especial-
mente tendo en conta o xiro á
dereita que levou a cabo nos úl-
timos tempos. Afastáronse das
posicións máis centristas e en
Pontevedra deixaron os seus re-
presentantes fóra das listas.♦

A candidata que presenta o PP é
unha das chamadas “caras amá-
beis” do partido. Foi presidenta
do Consello de Relacións Labo-
rais acadando a simpatía dos
sindicatos. Quen tratou con ela
afirma que ten un talante dialo-
gante. Algunhas medidas toma-
das ao longo do seu mandato á
fronte do Consello poderían
cualificarse de progresistas. 

Boa nas negociacións e na
chegada a consensos, ten por
diante unha dura campaña. Para

empezar, porque a pesar de
desenvolverse sen problemas en
postos técnicos, non semella es-
tar tan cómoda na política. En
segundo lugar, porque o BNG
consolidou o seu proxecto de ci-
dade ao longo dos catro anos de
mandato. Para rematar, porque
ten que atravesar unha campaña
política marcada polo desastre
do Prestige e da guerra. Espe-
cialmente nunha cidade moi mo-
bilizada, como foi Pontevedra. E
máis, tendo en conta que buscou

uns malos aliados dentro do par-
tido. Dende diversos sectores
acúsana de deixar fóra das listas
aos centristas e de darlle priori-
dade á dereita máis conservado-
ra da antiga Alianza Popular. 

Pola súa banda, o PSOE
afronta a campaña cunha nova
cabeza de cartel. Teresa Casal,
ex-militante do Partido Naciona-
lista Galego, substitúe a Roberto
Taboada por motivos de saúde. A
candidata socialista, que conco-
rre como independente, asegura
que non pactará co BNG. Estas
declaracións, que poden parecer
sorprendentes, tratan de reter
parte dos votantes socialistas que
se puideran ver tentados a apos-
tar polos nacionalistas. A candi-
data socialista é consciente de
que as enquisas  favorecen a Lo-
res e que un transvase de votos
pode darlle a maioría absoluta.

De non acadala, terá que nego-
ciar proposta por proposta e polo
tanto estará máis controlado pola
oposición. Só desta maneira po-
dería o PSOE seguir poñendo en
práctica puntos concretos do seu
programa, como as humaniza-
cións de San Antoniño e da Seca,
sen sufrir o desgaste que conleva
gobernar. 

O 25 de maio podería ser un-

ha data histórica para o naciona-
lismo, xa que por primeira vez
podería acadar maioría absoluta
nunha cidade. A clave vai estar
no desgaste que sufra o PP por
mor da guerra, o Prestige e a
mala estratexia de Teresa Pedro-
sa de arrimarse a un sector do
PP moi cuestionado e que lle
traerá problemas ao longo da le-
xislatura, polo talante progresis-
ta da candidata. Non hai que es-
quecer que en 1995 os centristas
presentáronse en solitario e aca-
daron dous concelleiros, que
nestes momentos poden darlle a
alcaldía en solitario a Lores. De
todos os xeitos, o alcalde deixou
claro que está disposto a apoiar
calquera goberno que non sexa
do PP. Deste xeito, dálle máis
creto ás palabras de Touriño,
que aposta por un pacto global,
que a Teresa Casal.♦

Os nacionalistas poderían acadar maioría absoluta

O grao de desgaste do PP decidirá as eleccións
RUBÉN VALVERDE

O BNG ten todo de cara para converterse no partido máis vota-
do e incluso estaría en condicións de lograr maioría absoluta. Así
o din as últimas enquisas e a valoración que nas mesmas se fai
da xestión de Miguel Anxo Fernández Lores. A peonalización e
rehabilitación de vivendas no Barrio Histórico, a participación
cidadá, a creación dun viveiro de ideas, os programas para a
mocidade e toda a serie de medidas de remozamento e humani-
zación da cidade, conforman os mellores avais do actual alcalde. 

‘Reparto de concelleiros
nos anteriores comicios

1999 1995

PP 11 11

BNG 10 7

PSdeG-PSOE 4 5

Centristas Pont. - 2

Miguel Anxo Fernández Lores, candidato do BNG
‘Estamos dispostos a apoiar calquera opción que non sexa o PP’

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS
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¿Cales son os eixos básicos do
seu programa?

O noso non é un proxecto
concreto, senón que apostamos
por un modo de actuar. En Pon-
tevedra é necesario recuperar o
diálogo coas outras administra-
cións. Ao longo desta lexislatu-
ra consolidouse unha ruptura
coa Xunta, coa Deputación e co
Ministerio de Fomento. Algo
que xa viña dándose cos ante-
riores gobernos populares, a
pesar de ser do mesmo signo
que as outras institucións. Só
desta forma poderemos atraer
os fondos necesarios para levar
a cabo grandes proxectos.

¿Quere dicir con iso que
non hai cartos nas arcas do
Concello?

É normal que ao tratarse dun
Concello pequeno, dispoñamos
de poucos recursos propios. De
aí que teñamos que buscalos fó-
ra. Por exemplo, un dos proxec-
tos de máis envergadura que que-
remos poñer en práctica, como é
o saneamento, non se puido facer
por falta de fondos. As parro-
quias de Pontevedra carecen de
rede de sumidoiros e de auga po-
tábel. O que fixo Pedrosa na súa
época como alcalde é inservíbel
ou está roto. Hai que ter e conta
que os pozos negros contaminan
os ríos e o medio ambiente.

¿Cales son para os cida-
dáns de Pontevedra os gran-
des problemas da cidade?

Segundo as últimas enqui-
sas, un dos maiores problemas
para os pontevedreses é o do
tránsito. Tamén son fundamen-
tais dous aspectos sobre os que
queremos incidir no noso pro-
grama: o paro xuvenil e as vi-
vendas de promoción oficial.
Para iso intentaremos seguir o
exemplo de Santiago, que é un
bo viveiro de ideas.

Fala vostede do tránsito.
¿Pensan seguir afondando na
peonalización?

O grande erro da peonaliza-
ción do BNG foi que intentaron
facela de golpe e sen prever o
que ía ocorrer co tránsito. Por
iso hai que facer aparcadoiros
grandes en superficie, ademais
de subterráneos. Tamén se preci-
sa dun transporte urbano puntual
e mediante microbuses. Só deste
xeito evitariamos que os cida-
dáns de Pontevedra tivesen que
estar dando voltas todo o día pa-
ra atopar un aparcamento, o cal
suporía un triunfo social e me-
dioambiental.

Ven vostede de substituír a
Roberto Taboada como candi-
data. ¿Pode influír negativa-
mente, en canto á darlle cohe-
sión interna ao grupo socialis-

ta, o feito de que sexa indepen-
dente?

Roberto Taboada tivo mala
sorte, pero el ía ser o candida-
to. Non é que eu o substitúa.
Fun elixida non consello local
por maioría e se levo catro anos
no grupo socialista é por algo.
O único que ocorreu, e do que
me sinto orgullosa, é que os
militantes me pediron que me
afilie. Iso é mostra de que
apoian a miña labor.

¿Como valora o pacto de
goberno co BNG durante esta
lexislatura?

Funcionou ben, no sentido
de que se fixeron cousas moi
satisfactorias para Pontevedra.
Sen embargo, ao tratarse de
dous partidos distintos, é nor-
mal que xurdan discrepancias
ideolóxicas. Nós tamén quixe-
mos plasmar varios aspectos do
noso programa, como os plans
de humanización dos barrios
esquecidos de Pontevedra, co-
mo A Seca, Salqueiriños... Pen-
so que o centro de Pontevedra
está ben, pero fai falta seguir
afondando na recuperación do
resto da cidade.

¿Renovaría o pacto?
Hai que agardar ata o 26 de

maio. Dixen antes que o pacto
funcionou ben de cara aos intere-
ses de Pontevedra, pero para o

noso partido non foi favorábel. A
cidadanía non entende que haxa
discrepancias entre o BNG e o
PSOE e a situación é moi incó-
moda. Polo tanto, podo dicir que
nas condicións nas que estivemos
nesta lexislatura, eu non vou pac-
tar. Todo pode pasar, que nós go-
bernemos en solitario con maio-
ría, ou con minoría maioritaria.
Ou que o faga o BNG. Os dous
xuntos case seguro que non.

No caso de que se produza
un acordo global para  toda Ga-
licia. ¿Acatará esta decisión?

Entón eu non estarei. Se acon-
tecese iso, deixaría o meu lugar.

¿Quere dicir que se o PP
gañase as eleccións deixaría

que goberne?
Non contemplo esa posibili-

dade. A estas alturas ninguén po-
de pensar que o PP vaia ser a
forza máis votada. As eleccións
están entre nós e o BNG.

¿Son malas as relacións
persoais cos seus socios de go-
berno?

En absoluto. As relacións per-
soais funcionan ben. Podes dis-
crepar con membros doutro parti-
do e logo estar con eles tomando
unha copa. En ocasións hai cou-
sas que non che gustan. Por
exemplo, o outro día o alcalde
comentoume que estaba a piques
de acadar a maioría absoluta. Non
che digo o que lle contestei.♦

¿Sobre que aspectos xira o seu
programa?

Pretendemos facer unha cida-
de para todos na que se potencien
todas as áreas de progreso econó-
mico e social. Para iso é funda-
mental crear un novo Plano de
Ordenación Urbana, no cal se de-
finiría o noso modelo de cidade.
A creación de emprego é outro
dos puntos básicos que nos mar-
camos. Nese senso, pretendemos
crear un novo gran polígono in-
dustrial que permita a instalación
de novas empresas. Non compar-
timos a idea do BNG de crear pe-
quenos polígonos dispersos polo
rural. Un terceiro punto funda-
mental será a potenciación do tu-
rismo, cunha aposta decidida po-
los servicios culturais. Baixo esta
premisa pretendemos dotar a
Pontevedra de servicios e infra-
estructuras, como un pazo de ex-
posición e congresos. 

Para os cidadáns de Ponte-
vedra o tráfico é un dos maio-
res problemas, segundo as en-
quisas. ¿Teñen pensado algun-
ha actuación neste campo?

Pensamos en crear unha serie
de aparcadoiros subterráneos den-
tro da cidade. Tamén crear gran-
des aparcadoiros de superficie nas
aforas. Dende aí os cidadáns po-
derían moverse camiñando ou

nunha liña de microbuses habilita-
dos a tal efecto. Por último, temos
previsto cambiar as direccións pa-
ra reordenar o tráfico do centro.
Non hai que esquecer que a maio-
ría do tráfico está orixinado pola
busca de estacionamento.

Procede vostede dun cargo
técnico como é a presidencia do
Consello de Relacións Laborais.
¿Que diferencias nota co de-
sempeño da actividade política?

Son dous mundos totalmente
diferentes. Son inspectora de tra-
ballo e o meu último cargo foi á
fronte do Consello, logo de ocupar
distintos postos técnicos. Alí trata-
ba temas moi concretos, negocia-
ba cos sindicatos e cos empresa-
rios. Neste novo cargo teño que
tratar todos os temas e aínda por ri-
ba a política local é moito máis di-
recta que ningunha outra. O con-
tacto co cidadán e inmediato e non
estou acostumada a iso. Por outro
lado, o feito de non ter militado
nunca ata agora en ningún partido
é outro condicionante engadido. 

¿Séntese cómoda como can-
didata?

Estou ilusionada porque teño
ganas de traballar pola cidade.
Sen embargo hai cousas que me
sorprenden, como as críticas
concretas dos políticos locais.
Non estou afeita a este ambien-

te. Paréceme moito máis com-
plicado falar cos outros partidos
que facelo cos sindicatos ou os
empresarios. Penso que teño un
equipo novo e moi preparado e
que iso me vai axudar moito.

Dicíase cando foi nomeada
candidata que era unha das ca-
ras moderadas e centristas do
partido. Agora, sen embargo,
dende distintos medios locais
afírmase que está vostede res-
paldada polo sector máis con-
servador dentro do PP ponteve-
drés. ¿A que se debe ese xiro?

Penso que non é certo iso
que se di. Máis ben paréceme
que sae da boca do alcalde e do
tenente de alcalde. O meu equi-
po e máis eu formamos parte do
sector máis centrista e progresis-
ta que existe dentro do PP. É
máis, considero que o meu pro-
grama é o máis progresista dos
que se presentan ás eleccións.
Apostamos polos barrios e alde-
as, que foron esquecidas por es-
te alcalde. Tamén poñemos es-
pecial énfase nos servicios so-
ciais, especialmente no tocante
ás políticas para a muller, as per-
soas maiores e para os menos fa-
vorecidos. Outro punto sería a
potenciación do deporte na cida-
de. Todo isto penso que foi es-
quecido nos últimos anos. Non

só me refiro a esta lexislatura se-
nón tamén ás anteriores.

A candidata do PSOE, Te-
resa Casal, mostrouse oposta a
pactar co BNG. ¿Pode favore-
celos esta actitude?

É unha sorpresa escoitar iso.
Sobre todo porque Touriño ven
de declarar que se renovarán os
pactos para non deixar gobernar
ao PP. De reafirmarse o PSOE
pontevedrés nesa postura, favo-
recerían á lista máis votada que
agardo que sexa a nosa.

Coméntase que, xunto con
López Besteiro, é vostede un-
ha das apostas persoais de
Fraga. ¿Xéralle unha presión
engadida?

Non penso que sexa así. Co
presidente Fraga manteño boas
relacións, pero síntome arroupa-
da por outros sectores do parti-
do. Por exemplo, o vicepresiden-
te do goberno, Mariano Raxoi.

¿Pensa que a guerra e o
Prestige lle pasarán factura?

Dende logo influirán, como in-
fluíron na sociedade. En Ponteve-
dra houbo moita xente que saíu á
rúa e todos a vimos. Sen embargo,
penso que os efectos do Prestige
se están atenuando e por sorte re-
matou a guerra, que era algo que
desexaba especialmente. Agardo
que os cidadáns valoren máis o
noso proxecto de cidade e poder
levar unha campaña tranquila.♦

Teresa Pedrosa, candidata do PP
‘Pertenzo ao sector mais progresista do partido’

Teresa Casal, candidata do PSOE
‘Non repetiremos o pacto co BNG’



A.N.T.
A asociación estudiantil Agir tivo
que trasladar ao concello de Bo-
queixón a celebración dun concer-
to contra a guerra que organizara
para o venres 11 de abril en Santia-
go, despois de que o alcalde, me-
diante un decreto, negara a última
hora a autorización que concedera
no seu momento a comisión de go-
berno municipal. Na véspera do
concerto, unha moza resultou feri-
da na carga policial contra as per-
soas que trataron de entrar no con-
cello para pedirlle contas pola de-

cisión ao responsábel de Segurida-
de Cidadá, Carlos Nieves. A moza,
segundo fontes independentistas,
corre o risco de perder unha orella.

O decreto do alcalde botou
abaixo unha autorización aproba-
da en Comisión de Goberno e vul-
nera, a xuízo do BNG, o pacto mu-
nicipal. Xosé Sánchez Bugallo
xustificou a prohibición do con-
certo contra a guerra en base a que
esta autorización foi obtida me-
diante “engano” coa utilización do
nome doutro colectivo, a Aso-
ciación Xuvenil de Montañismo

de O Viso. Na cita, que finalmente
se produciu en Boqueixón, partici-
paron os grupos, MatraKa Perver-
sa, Inadaptats e Berri Txarrak. 

Agir mantén que esta negativa
forma parte dunha campaña de
“persecución política” e vai con-
tra a “libertade de opinión”. A de-
cisión foi criticada tamén por
AMI, Galiza Novae o Movemen-
to Polos Dereitos Cívicos. No pe-
riódico electrónico independen-
tista www.galizalivre.org respon-
sabilízase a El Correo Gallegode
organizar o boicotao concerto.

Detencións

Por outra banda, na noite do xo-
ves 10 de abril, o mesmo día da
carga policial, os militantes inde-
pendentistas, Eva Rei e Ángelo
Rodríguez, foron detidos na rúa
acusados de participar en desor-
des públicos. Ao coñecer a nova,
militantes de Nós-UP colaron
carteis pola cidade nos que de-
nuncian o que consideran a “re-
presión crecente do PP e da Poli-
cia Nacional contra o movimen-
to independentista”.♦

Nº 1.078 ● Do 16 ao 23 de abril de 2003 ● Ano XXVI Rosalía
de Castro
Mª DO PILAR GARCÍA NEGRO

Parabéns a María
Teresa Álvarez,
directora e

guionista da série
‘Mujeres de la historia’
que se emite polo
segundo canal da TVE.
Nesta xeira, as
personalidades escollidas
foron Cristina de
Habsburgo-Lorena,
Rosalia de Castro, Ana
de Áustria, Clara
Campoamor e Carmen
de Burgos. O capítulo
correspondente á nosa
compatriota emitiu-se o
pasado domingo, 13 de
Abril de 2003, e contén
várias novidades
singulares. Sabemos que
a directora do programa
ficou deslumbrada coa
leitura de La hija del
mar (1859) e
profundamente
admirada co radical
feminismo dunha autora
que, como a Rosalia
daquela, apenas contaba
vinte anos de idade e xa
daba mostras claras
dunha copiosa cultura
literária e filosófica e
dunha apoloxia
mullerista tan clara.
Anuncia-se que se van
perceber valoracións
sobre Rosalia “plurais”
e, mesmo,
“contraditórias”. Bon
ponto de partida. Face a
tanta acumulación falaz
e ocultadora, é hixiénico
e necesário que se
proclame ben alto e
claro (e que a megafonia
da televisión coadxuve a
iso) que Rosalia era
unha muller culta e
ilustrada; unha
pensadora-filósofa que
utiliza a poesia como
recipiente
multifuncional; unha
novelista pioneira que
anova de forma
revolucionária contido e
formas do romance
español; unha escritora
universal, enfin, que
como tal debe ser moito
máis coñecida e lida. É
para nós, galegas-os, o
despertador da
modernidade, o símbolo
máximo do noso
reingreso na história.
“Feminista en la
sombra” titulou María
Teresa Álvarez a sua
obra audiovisual sobre
Rosalia. Exacto: tiremo-
la da sombra á luz do
presente que a esclareza
e a honre como
contemporáneos que nos
orgullamos de tan ilustre
precursora. De novo,
parabéns a tan sensíbel
escritora e directora de
TV e, como non, a
Xanina e a Sílvia,
magníficas intérpretes de
Teresa e Esperanza de
La hija del mar. ♦♦

Fora organizado por grupos independentistas

O alcalde  de Santiago impide a celebración
dun concerto contra a guerra

O Concello de Pontevedra ven
apremando á Xunta de Galicia pa-
ra que acometa a ampliación do
polígono do Campiño posto que,
segundo Veiga Laxe –concelleiro
de Promoción Económica– ata o
ano 2008 son precisos uns
440.000 metros para evitar o freo
da iniciativa empresarial. Ade-
mais do polígono do Campiño,
que a piques de rematarse as obras
da segunda ampliación de 60.000
metros xa resulta insuficiente,
existen na área terreos no polígo-
no de O Vao, con escasas parcelas,
Xeve e o Porto cos terreos xa ocu-
pados, e ata o de agora permitíase
situar actividades industriais ata
1,5 km. Desde o borde do casco
urbano polas estradas de Vigo,
Ourense, Santiago e Vilagarcía. 

A Cámara de Comercio, o
Consello Económico e Social e os
sindicatos insisten na esixencia da
creación de solo industrial fronte

ás restriccións da Lei do Solo que
impide colocar industrias a ambas
as dúas bandas da estrada ou dis-
tribuídas sen control polas zonas
rurais tal como se viña facendo,
pero que non aporta solucións as
consecuencias de estrangulamen-
to económico e carestía desorbita-

da do escaso terreo industrial que
estas restriccións ten.

Tendo en conta que o novo
PXOM aínda está en fase de
contratación, os concelleiros de
urbanismo e promoción econó-
mica presentaron unha proposta
para clasificar solo rústico como

solo urbanizable industrial. A so-
lución que se propón basease nos
artigos da Lei de Ordenación Ur-
banística e Protección do Medio
Rural referidos a posibilidade
dos privados de realizar proxec-
tos de planeamento, a conversión
de solo rústico en urbanizable, e
relativo a ocupación de solo ur-
banizable e as súas dotacións así
como as superficies mínimas.

O remedio que se presenta
tenta conciliar a defensa dos va-
lores naturais tradicionais, paisa-
xísticos. Etnográficos, culturais,
etc. do medio rural, coa necesida-
de de sostemento de poboación e
vida económica nese espacio.

A Consellería está a recomen-
dar aos demais concellos aos que
se lle presentou este problema,
que segan o exemplo de Ponteve-
dra para superar as repercusións
de parálise económica que a Lei
do Solo está a provocar.♦

Un amaño para superar
a falla de solo industrial

X.C. GARRIDO

A falla de solo industrial frea o desenvolvemento eco-
nómico da comarca de Pontevedra, agravándose coa
Lei do Solo as dificultades para a instalación de em-
presas. O Concello busca o xeito de vencer os obstá-
culos que coartan o asentamento de novas industrias.

Pontevedra
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O LIBRO DAS TERRAS EXTREMEIRAS
Nova entrega da colección

FROITA DO TEMPO

Amigo Medo
Xavier López Rodríguez

O seu protagonista desperta unha historia oculta.
Fora el quen, cando neno, guiara cara a Portugal

a un xeneral republicano nos crueis tempos do 36. Descobre
á vez cómo nunca é tarde para reconciliarse con un mesmo
e que a Historia vén sendo como unha caixa da que sempre

poden saír cousas que non son como nos contaran.

Nova Colección: RELATOS HISTÓRICOS

A canción de Sálvora
Antón Riveiro Coello

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

cando, por culpa da brétema e das inclemencias dun temporal
furibundo, o barco tocou nos baixos dunhas rochas chamadas

de Pegar e alí empoleirou a popa.

A NOSA TERRA



A.N.T.
Na Galiza vivirían nestes mo-
mentos unhas 8.000 inmigran-
tes irregulares, segundo un do-
cumento elaborado pola Xun-
ta. Os inmigrantes legais eran
a xuño do ano pasado 29.106.

Os residentes extranxeiros na
Galiza supoñen o 2,2% dos re-
sidentes extranxeiros no Esta-
do. Desta porcentaxe, o 39%
está asentado na provincia de
Pontevedra, o 29% na Coruña,
o 19% en Ourense e unicamen-
te un 13% en Lugo, a case tota-
lidade na Mariña.

A súa procedencia é do máis

hetorexénea, pero cada vez se
olla máis presencia de inmigran-
tes procedentes do leste de Euro-
pa, cun maior número de rusos,
romaneses e polacos.

O informe sinala que a pobo-
ación de orixe africana supón ca-
se un 10% do total de residentes,
sendo a marroquina, con 1.579
persoas, a senegalesa, con 323 e
a alxeriana, con 131 as comuni-
dades máis numerosas.

Os iberaoamericanos supo-
ñen o 36% do colectivo inmigra-
do na Galiza. Nos últimos tem-
pos a súa procedencia e caracte-
rísticas están a experimentar un-
ha variación destacaábel.

O 25% dos nacidos en Ibe-
roamérica teñen procedencia
colombiana. Os arxentinos son
o 14%, cubanos 13%, brasilei-
ros 10%, venezolanos  11%,
dominicanos  9% e peruanos
4%.

Hai que ter en conta que in-
migrantes procedentes de paises
como Arxentina, Uruguai ou Cu-
ba, veñen en moitos casos coa
nacionalidade española xa ad-
querida.

O traballo da Xunta pon de
manifesto que o 52% das perso-
as que viñeron vivir a Galiza
desde o extranxeiro son novas,
cunha idade comprendida entre

os 25 e os 44 anos. Tan só che-
garon con máis de 65 anos 2.160
persoas, mentres que ata os 16
anos viñeron 2.152 inmigrantes.
O maior número de inmigrantes
sitúase entre os 16-24 anos, con
13.971.

Se nun primeiro momento a
inmigración era case totalmente
masculina, agora o estudo indica
que o fenomeno se vai femini-
zando. Así, a comezos de 2002,
as mulleres xa representaban o
51% do total. En Ourense e en a
Coruña había máis mulleres ca
homes inmigrantes.

Sesenta destas persoas solici-
taron asilo político.♦

Mondo cane
PERFECTO CONDE

As lexións imperiais de
Bush arrasaron Iraq e
agora tratan de

amedrentar a Siria. Polo cami-
ño sacrificaron centos de
vítimas inocentes, entre elas as
dos reporteiros españois Julio
Anguita Parrado e Xosé
Couso. Os corenta ladróns de
Alí Babá saíron da cova en
Bagdad para saquear a cidade,
que perdeu o Museo Arqueoló-
xico Nacional e a Biblioteca
Nacional, entre outras cousas,
sen que os “marines” moveran
un dedo por evitar a destrución
do que era un auténtico tesouro
da humanidade.

Mentres tanto en Cuba, o
Fidel Castro que os da miña xe-
ración erguemos aos altares da
revolución liberadora dos pobos
de Latinoamérica converteuse
en reboutallo de si mesmo per-
mitindo que o seu réxime asasi-
nara “legalmente” a tres
disidentes que cometeron o gra-
ve “acto de traizón ao servicio
dunha potencia estranxeira” in-
tentando escapar cara o que eles
consideraban que era a liberda-
de. Os que outrora admiramos a
Castro, agora comprendemos
mellor que nunca a fazaña de
Che Guevara e dóennos os
ollos de ver como todos os dita-
dores pechan o seu ciclo vital
da mesma maneira: cultivando
a morte como valor que eles
poñen por riba da vida. Nisto
dá igual que se chamen
Francisco Franco, Augusto
Pinochet ou Fidel Castro.

Roubándolle o título a
aquela vella película italiana
que viamos cando Castro aínda
era un revolucionario que
poñía a súa causa ao servicio
da xente, vaia mondo caneque
nos toca vivir outra vez. As
empresas periodísticas que pre-
sumen de mandar enviados es-
peciais á guerra de Iraq gastan
máis cartos en comprar coches
blindados para os seus directi-
vos e cristais antibalas para os
seus establecementos que en
pagar seguridade física e labo-
ral para os que acaban morren-
do na contenda. Aí están os ca-
sos de Julio Anguita Parrado e
Xosé Couso. Como escribiu
Hermann Tertsch en El País,
“hai xornalistas que están na
guerra porque lle teñen menos
medo ás bombas que a
precariedade laboral á que
foron condenados. Son
periodistas sen contrato fixo,
que son mandados á guerra po-
los seus directores sen un
miserábel seguro e obrigándo-
lles a pagar do seu peto o equi-
po mínimo de seguridade”.

En Ferrol, para que non me
digan que por aquí non
comemos formigas, un fato de
mulleres dos traballadores dun
estaleiro que leva case cinco
meses sen pagar os salarios es-
tán pechadas no Concello para
erguer o seu berro de protesta
mentres ven, desesperadas, co-
mo o persoeiro que elas
consideran cabeza da empresa
que non lles paga, un ex conse-
lleiro da Xunta, pretende ser o
salvador da súa cidade. E Fraga
dicindo que todo marcha “all
rigth”. Mondo cane.
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Falabamos da traducción co-
mo unha necesidade cultural e
como ferramenta para a nor-
malización lingüística. Dicia-
mos que na actualidade existe
un importante número de
obras representativas do me-
llor da creación literaria uni-
versal traducidas ao galego

O que non quere dicir que non falten por
traducir moitas outras imprescindibles nin
que as xa traducidas sexan sempre doadas de
atopar. Moitas están simplemente esgotadas.

É certo que as traduccións en galego te-
ñen, en xeral, dificultade para se vender pe-
ro en boa medida isto é debido á falta de pro-
moción que sofren. Na maioría dos casos, o
lector medio descoñece a existencia destas
traduccións e, podendo mercalas,  adquire a
traducción española. Sería necesaria unha
boa campaña de promoción institucional.

O que sí é sorprendente, nunha Galiza do
século XXI, é a inexistencia dunha Bibliote-
ca Básica da Cultura Universal constituída
por varios centos de volumes que recollan o
que unha persoa cunha formación de bacha-
relato poida ter necesidade de ler. Literatura,

evidentemente, pero tamén outros eidos da
formación. Historia, Filosofía, Dereito, So-
cioloxía, Política, Ciencia, Tecnoloxía, etc.

Non se trata dunha idea nova nin que se
poida facer nun período curto, pero se  hai
vontade pódese acadar perfectamente.

Pensamos que debería tratarse dun pro-
xecto institucional. Dirixido pola Conselle-
ría de Cultura da Xunta pero, naturalmente,
coa participación nel, como coeditoras, de
todas as editoriais galegas que o desexasen.
Canto á financiación, sería perfectamente
viable conseguir a participación da Unión
Europea e o Ministerio de Cultura Español
no proxecto. E máis de entidades de aforro
galegas. A súa tirada debería orientarse fun-
damentalmente á distribución nas redes de
bibliotecas públicas. As dos centros de en-

sino universitario e non uni-
versitario, dos concellos e ou-
tras institucións, suman un nú-
mero suficiente para xustificar
unha importante tirada. O que,
naturalmente, non excluiría a
venda en librería para as per-
soas interesadas na adquisi-
ción dese importante fondo.

Pero hoxe en día, a máis do papel im-
preso, os libros comezan a difundirse cada
vez máis na súa versión electrónica. Moi-
tos países presentan en liña bibliotecas
virtuais (naturalmente gratuitas) a través
de internet. É algo que no caso de Galiza
resulta tamén imprescindible ao conside-
rarmos o volume da poboación galega
emigrada. A Biblioteca Básica da Cultura
Universal teríase que ir construíndo en do-
bre versión: impresa e electrónica.

Existe xa unha interesante realidade
neste sentido: a biblioteca virtual Bivir cre-
ada pola Asociación de Traductores Gale-
gos. Nela [www.bivir.com] pódense consul-
tar libremente varias ducias de obras dos
mellores autores universais traducidos ao
galego. Noraboa pola iniciativa.♦

Traducción
HENRIQUE HARGUINDEY

Conxeito

Considera que a cifra real podería estar perto dos 37.000

Un censo da Xunta recolle 29.106 inmigrantes

O Colectivo de Cangas pola Memoria Común concluiu o 14 de Abril
unhas xornadas de estudo e debate cunha homenaxe aos mortos na
vila entre 1936 e 1937. Inaugurouse a maqueta dun futuro monu-
mento que se erguerá por suscripción popular. O domingo 13 de
abril en Sarria o concello da vila e o de Ribas de Sil, fixo unha

ofrenda floral na placa que lembranza a seis republicanos asesinados
pola Falanxe: Benigno Morillo, Xosé Casas, Manuel Rodríguez Arias,
concelleiros da Frente Popular en Sarria e Emilio Rodríguez, Domin-
go Martínez Nogueira e Manuel Pérez. Na fotografía pódese ver algúns
dos familiares dos asesinados escoitando a Elias Valiña, do SLG.♦♦

Homenaxes aos mártires do 36 en Cangas e Sarria
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A. EIRÉ
“Só somos unha banca de
clientes”. Así definiu o vicepre-
sidente García Cuéllar a nova
etapa que emprende o Banco
Pastor, na que aposta polo ne-
gocio bancario paralizando o
investimento en empresas. A
idea é gañar máis. Para logra-
lo, reducirá o personal dos ser-
vicios centrais, reducirá os
custes e abrirá novas oficinas.

“Manteño o mesmo espíritu que
os anteriores presidentes deste
banco, Pedro Barrié de la Maza e
a súa dona, a Condesa de Feno-
sa”. Con estas verbas negáballe
Xosé Mª Arias a A Nosa Terra
que o banco mudase de liña este
ano. Seguramente é así porque,
Xosé María Árias óllase no espe-
llo do Conde de Fenosa, ao que
tenta emular, segundo afirman
persoas que o tratan directamente.

Pero o certo é que os investi-
mentos en empresas, aposta do
presidente cando accedeu ao cargo
hai catro anos, quedaron paraliza-
dos e o banco centrarase, priorita-
riamente, na actividade comercial.
O presidente explicou que esta
aposta decidida pola banca de
clientes non significa que se vaia
prescindir do grupo industrial se-
nón que, unicamente, “é un mo-
mento para agardar a que os inves-
timentos empresariais realizados
nos últimos anos, moitos deles en
capital risco, se consoliden”. Así, o
complexo proxectado para o mos-
teiro de Oia terá que agardar a que
se vaian rentabilizando as obras do
Hotel Fisterra en A Coruña e do
Mindanao en Madrid.

Un novo vicepresidente

O encargado de executar estas
directrices é unha persoa moi co-
ñecida na banca española, Ful-
gencio Pérez de Cuéllar. O novo
vicepresidente, e conselleiro de-
legado, explicou que os retos son
duplicar o balanzo no prazo de
tres anos, aumentando a rendabi-
lidade do banco cun risco infe-
rior á media da banca do estado.

Non é que o último ano lle fo-
se mal ao Banco Pastor, pois se-
gundo a conta de resultados apro-
bada do 2002 gañou 85,2 millóns
de euros, repartíndolle aos accio-
nistas un dividendo extraordina-
rio de 0,157 euros por acción. Si-
tuouse deste xeito no séptimo
posto da banca estatal en rendabi-
lidade. Polo demais, as accións
do Pastor aparecen como as se-
gundas máis rendíbeis do estado,
cun aumento do 17,6%, fronte á
caida média das accións banca-
rias do 26,3% o ano pasado.

Nesta nova etapa, así a califica-
ron tanto Xosé María Arias coma
García Cuéllar, tentarán rebaixar os
gastos do banco. Como exemplos,
citar que Cuéllar decidiu prescindir
do chófer e deu orde de que os fo-
lios se usen polos dous lados, reti-
rando as fotocopiadoras a cor.

Ao mesmo tempo que trata de
reducir custes e millorar a eficien-
cia. O Banco Pastor emprenderá
un plano de expansión que prevee
a apertura de 50 oficinas neste
ano, 46 delas xa en construción.
Para o proximo ano preven a

apertura de 40 sucursais máis.
O medre centrarano no eixo

mediterráneo, en Madrid e nas ci-
dades atlánticas galegas: Vigo,
Santiago e A Coruña. Cuellar afir-
ma que o Pastor “aínda non tocou
teito na comunidade galega” e pro-
mete que seguirá a ser “un banco
galego”. A caida da cuota do mer-
cado galego era unha das denun-
cias que viña realizando a CIG nos
últimos anos, na concentración á
porta da xunta de accionistas.

Abandona o Pastor a expan-
sión cara Portugal, onde fracasara
ao fallarlle a ponte do Pastor Ser-
vicios Financieiros (PSF). Tamén
pechará oficinas como a de París.

Ampla reorganización

Dentro da súa aposta de banca de
clientes, “seguindo as directrices
do presidente”, segundo recalcaba
unha é outra vez,  Cuéllar rexeita
a “política de produtos que dete-
rioran a conta de resultados”, para
centrarse na “política de clientes”,
potenciando a actividade de servi-
cios. Tampouco se mostra dispos-
to Cuéllar a “cumprir os obxecti-
vos através dos prezos”. Nesta
aposta pola “banca tradicional”
que prioriza as oficinas, desman-
telará servicios como a Banca de
Particularesa Banca de Empresa
e reducirá os investimentos na
Banca por Internet. Cuéllar pro-
cede do Banco Popular, cuns ser-
vicios informáticos moito máis
atrasados que os do Banco Pastor.

Estas apostas levarán consigo
unha ampla remodelación nos ser-
vicios centrais aos que consideran
sobredimensionados, pero tamén
nas estruturas directivas do banco
que sufren unha profunda transfor-
mación. Abandonaron o consello
de administración Guillermo de la
Dehesa (marchou ao Santander),
Arne Jessen Pastor e Xoaquín
Arias e Díaz de Rabago. Incorpo-
ráronse Marcial Campos Calvo-
Sotelo e Xosé Luis Vázquez Mari-
ño, ademáis de García Cuéllar. 

Outro que perde peso no banco
é Vicente Arias, que compartiu des-
pois da destitución de Guillermo de
la Dehesa a dirección co seu irmán
Xosé María, como vicepresidente,
ao quedar relegado na estratexia
bancaria o grupo industrial do que
se encarga. A xubilación forzosa de

Xaime Crespo e perda de poder do
ata de agora home forte, Enrique
Sáez, van levar tamén a  unha re-
modelación máis ampla que Xosé
María Arias viña demandando hai
tempo nos postos directivos máis
altos pero que Saéz non foi quen de
realizar. O encargado de facelo
agora será García Cuéllar, o home
que levou ao Banco Popular a ser o
máis rendíbel de Europa.

Segundo a memoria interna do
Banco Popular, Cuéllar abandona
a entidade polos confitos e as ten-
sións que as súas prácticas crea-
ban entre os traballadores. Tamén
no Pastor as remodelacións que
está a realizar están a crear preo-
cupación, incerteza e medo, entre
os empregados. Boa proba foi a
asemblea celebrada na CIG o pa-
sado 20 de marzo no que partici-
paron máis de 150 traballadores,
afiliándose ao sindicato case en
bloque, algúns deles directivos.

García Cuéllar mantivo conver-
sas cos sindicatos para ollar a posi-
bilidade de acordo nos traslados,
quedando para a próxima semana
para estudar a proposta do banco.

Ante o parón decretado polo
Banco de España para autorizar
as prexubilacións, o Banco Pas-
tor pretende trasladar para ofici-
nas a traballadores dos servicios
centrais. Segundo se aprobou na
asemblea, a CIG, sindicato
maioritario, defende manter to-
dos os postos de traballo, que non
haxa traslados forzosos e nego-
ciar as condicións daqueles que
acepten voluntariamente o trasla-
do, non de xeito individualizado,
senón como traslado colectivo.

A vista da traxectoria de Gar-
cía Cuéllar, poucos dubidan que é
capaz de acadar os obxectivos que
se marcou, secadra antes dos tres
anos que ten de contrato co banco.
Pero a ampliación da rede de ofici-
nas e a millora da conta de resulta-
dos, temen algúns que podan ser-
vir, ao final, para que o Pastor vaia
parar a mans dun banco extranxei-
ro. Algo que o seu presidente nega
con rotundidade. Os cépticos con
Cuéllar e os seus métodos recor-
dan que foi expulsado dun día pa-
ra outro do Banco Popular cando
os Valls Taberner se enteraron que
negociara  con Francisco Gonzá-
lez a fusión co BBVA, do que se-
ría novo conselleiro delegado.♦
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A construción da UE
como potencia global

MANUEL CAO

A crise de Irak ha de servir como elemento aguilloante da rede-
finición da Unión Europea cara a súa conversión nunha entidade
institucional con obxectivos e estratexias comúns en materia de
política exterior e de seguridade. A opción unilateralista elexida
por Washington presenta caracteres moi preocupantes para o de-
senvolvemento social e  económico europeo nun contexto de paz
global, polo que resulta esencial para a UE abandonar a inacción
en materia de gasto militar e mecanismos de intervención nos
conflitos internacionais. O programa declarado de conversión
dos EE UU nun imperio militarizado non pode ser ignorado por
Europa debidos aos efectos directos que ten para a súa economía,
rede de suministros e pervivencia do modelo social.

En efecto, a necesidade dunha política exterior e de seguri-
dade común (PESC) para Europa representa un dos peares bási-
cos para a seu consolidamento. A transformación destas políti-
cas nacionais en comunitarias ha de formar parte do consenso
social básico da futura Europa e pasa por desnacionalizar os
exércitos e construír un Euroexército con capacidade de actua-
ción efectiva no ámbito internacional. Ao igual que as políticas
comúns existentes hoxe, o motor da defensa común correspon-
derá inicialmente a algúns países europeos podendo sumarse
outros máis adiante pero nun marco organizativo, orzamentario,
tecnolóxico e operativo xa definido nas súas liñas esenciais. O
consenso defensivo non pode depender do respeto coxuntural
ao acervo comunitario senón que se ha de construír un núcleo
duro cun moi amplio apoio institucional e partidario nos países
que o asuman e coas correspondentes penalizacións para aque-
les que opten pola fuxida do clube. A PESC haberá de vence-
llarse ás outras políticas comúns e constituirá un capítulo cen-
tral do proxecto de Convención Europea que se está a deseñar.

O desafío dos EE UU para o novo século é de tal calibre que
ou ben Europa avanza cara unha maior integración ou será nun-
ha marioneta trasfegada de aquí para alá polos axentes encizaña-
dos e aguilloados polos intereses norteamericanos. Aconstrución
da PESC asentarase nunha serie de principios compartidos polos
axentes económicos, sociais e económicos máis relevantes de ca-
da país. Tales principios pode ser o mantemento, defensa e ex-
pansión do modelo social europeo a escala global, a defensa dos
dereitos humanos recoñecidos na Carta da ONU, a creación de
institucións internacionais que faciliten o desenvolvemento eco-
nómico e ecoloxicamente sostíbel a escala planetaria e o estable-
cemento do diálogo e as normas xurídicas internacionais como
mecanismos de resolución dos conflitos e castigo dos culpábeis.
Nesa liña, fóronse creando acordos e configurando algunhas ins-
titucións internacionais: Tribunal Penal Internacional, Conven-
cións sobre o Cambio Climático, Organización Mundial de Co-
mercio, etc, que contaron coa crítica sistemática, a deslexitima-
ción ou autoexclusión por parte dos EE UU.

A consideración da paz e o progreso social como guieiros
básicos non pode levarse a cabo sen unha política defensiva
sólida e críbel. A curto prazo, só a iniciativa de Francia e Ale-
mania fará avanzar a PESC toda vez que a Carta dos Oitoe
as demais operacións de Aznar a favor dos EE UU enrarece-
ron o ambiente e induciron unha desconfianza tal que fixo di-
fícil o diálogo intraeuropeo e imposíbel a proposición de me-
didas, estratexias e calendarios comúns tanto para a UE-15
como para a UE-25. Máis, a medio prazo, a plasmación en
proxectos políticos e partidarios das preferencias da opinión
pública europea na definición e operatividade da PESC e a
consolidación lenta pero segura do eurocomo moeda central
do Sistema Monetario Internacional afortalará as posicións
europeistas e alonxará do poder aos euroescépticos.♦

‘A PESC haberá de vencellarse
ás outras políticas comúns e constituirá

un capítulo central do proxecto
de Convención Europea que se está

a deseñar”

Prima a actividade comercial sobre a empresarial

Nova etapa do Banco Pastor

De esquerda a dereita, García Cuellar, Xosé Mª Arias e Vicente Arias.           X. CASTRO

Javier Solana,
responsábel de

Politica Exterior da UE.



CÉSAR LORENZO GIL
O lehendakari Juan José Iba-
rretxe considera vital para o
futuro de Euskadi consensuar
no Parlamento o seu Plano de
reforma política. Por iso lle
tendeu a man ao PP vasco.
“Só mediante o diálogo fare-
mos medrar este país”, dixo.

O PNV deu por comezada a
campaña electoral do vindeiro
25 de maio baixo o enfoque
dunha consulta popular tamén
sobre o plano político deseñado
polos nacionalistas para a refor-
ma das institucións políticas.
Por iso Juan José Ibarretxe
aproveitou a presentación dos
resultados da consulta á cidada-
nía dos puntos do seu proxecto
para reafirmar a súa vontade de
conseguir o maior consenso po-
síbel no Parlamento para levala
adiante. “Queremos un novo
pacto con España, unha nova re-
lación entre ambos os pobos pa-
ra asegurar a cosoberanía”, su-
bliñou o lehendakari.

O lehendakari considera que
todos os partidos do espectro po-
lítico de Euskadi poden asumir
as premisas do seu documento e
que a negativa a discutilo por
parte de partidos como o PP só
responde a un “preconcepto esté-
ril”. Para Ibarretxe, o líder popu-
lar, Jaime Mayor, debería sentar
a dialogar con el “o mellor cami-
ño para o noso país.”

Para o presidente do goberno
vasco, é inútil negar a evidencia
de que a situación política actual
chegou a un punto cego do que
hai que saír do xeito que sexa.
“Así non podemos seguir. Se to-

dos somos conscientes diso, ha-
berá que procurar vías democrá-
ticas para lograr desbloquear es-
ta situación.”

Segundo o lehendakari, as

duras críticas do PSE e do PP
non alteran a súa decisión de
loitar por un futuro sen violen-
cia. “Sei que podemos estar en-
saiando camiños difíciles pero

non me resigno a deixarlles aos
vascos do futuro un país venci-
do polo desalento. A paz mere-
ce un risco.”

Traspaso de competencias

Ibarretxe presentou as 33.500
preguntas dos cidadáns vascos
sobre as medidas concretas do
plano. Todas as consultas in-
cluíronse nun volume distribuí-
do en 130 puntos.

Entre os anuncios concretos,
destaca a transferencia total das
competencias que recolle o Esta-
tuto. Principalmente cambia o
estatuto xudicial, cun fiscal xeral
vasco escollido polo Parlamento
autonómico e unha sala especial
dentro do Constitucional para te-
mas relacionados con Euskadi.

O goberno vasco tería potes-
tade sobre tratados interna-
cionais e relacións europeas pa-
ra evitar que o Estado asine nin-
gún convenio referente a atribu-
cións exclusivas da comunidade
sen o consentimento do seu Par-
lamento. Tal e así que Euskadi
podería acudir á UE para resol-
ver conflitos co Estado.

Outra medida novidosa é o
establecemento da nacionalida-
de vasca. Todos os cidadáns te-
rían a opción de compartir na-
cionalidades vasca e española
ou quedaren só con unha delas.
Ademais, Ibarretxe entende que
a estrutura política vasca debe
ser regulada desde Gasteiz. Tan-
to e así que o propio Parlamen-
to tería dereito a convocar re-
ferendos sobre todos os temas
que atinxisen o funcionamento
da comunidade autónoma.♦
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¿Que acontecería se ao Partido Po-
pular lle aplicásemos a mesma po-
lítica que emprega el en Euskadi?
Imos facer unhas cantas reflexións,
porque tiraremos conclusións inte-
resantes. Está fóra de toda dúbida
que a invasión do Iraq por parte
das tropas dos estados que fan cha-
mar aliados é ilegal; ou, cando me-
nos, alegal, desde a perspectiva da
orde internacional. Isto próbao que
o mesmo Bush dixo que non nece-
sitaba do permiso de ninguénpara
facer unha guerra. Se partimos de-
sa base, todas as mortes, de civís,
de xornalistas, de soldados, serían
crimes sen xustificación. E crimes
non de guerra, porque isto non é
unha guerra, senón unha invasión
dun Estado soberano.

Creo que ata aquí todos esta-
mos de acordo. En Euskadi, a po-
lítica do PP no tema da violencia
vén sendo o seguinte: “ETA non a
compoñen unicamente os terroris-
tas que premen o gatillo ou poñen
a bomba, senón que ten todo un
entorno que a apoia”. Na guerra
de Iraq hai dous Estados invasores
que están sendo apoiados polo
Goberno español. Daquela tería-
mos que falar de que o entramado
anglo-estadounidense está sendo
apiado por un partido en España

que non condena e lexitima o asa-
sinato de inocentes. ¿Non era iso a
acusación a Batasuna? Para iso se
fixo a Lei de Partidos. Non me
vou a poñer eu agora a prol da ile-
galización do PP, xa que tampou-
co o estaba no caso de Batasuna,
pero a Lei hai que cumprila, que
diría Javier Arenas.

A semana pasada morría,
Xosé Couso, un xornalista gale-
go, polo disparo dun tanque es-
tadounidense. Aznar dixo que
“lamentaba” a morte, pero non a
condenou. Iso sóname: é o que
facía Batasuna sistematicamente

tras cada asasinato de ETA. A
Convención de Xenebra fala ex-
plicitamente de condena e Aznar
non. Se o PP lexitima a violencia
ilegal que sofre o povo iraquí
habería que ir procedendo ao ce-
se cautelar de actividades do PP
e a bloquearlle todas as súas
contas correntes, tal e como
marca a lei. Porque isto non é
idea miña: o propio Garzón,
xuiz da Audiencia Nacional que
investiga os casos de terrorismo,
di que esta invasión é ilegal. Así
que os maxistrados poderían po-
ñerse mans á obra.

Porque o “entorno” da Casa
Branca non se limita aos exérci-
tos que matan a inocentes: esta-
mos ante unha rede de cómplices
que chega ata aqueles que permi-
ten que se empreguen as súas ba-
ses militares ou que os avións re-
posten sobre as súas cidades. Iso
é compliciade nos crimes. Tam-
pouco non deberíamos esquecer
desa cohorte de tertulianos e xor-
nalistas que apoian eses crimes:
eles apontan co dedo para que
despois Washington dispare. Ve-
mos, por tanto, que están caendo
na súa propia trampa, se utiliza-
mos a linguaxe de Mayor Oreja.
O PP falaba da batasunización
do PNV, da sociedade galega e
de Nunca Máis, da esquerda es-
pañola, pero a min dáme a im-
presión de que os únicos que se
están batasunizando  son eles.

Chegou a hora de que todo o
peso da Lei lles caia enriba. Hai
que demostrar que a Lei de Par-
tidos Políticos non se fixo para
un só caso. Nesta ocasión, quen
fixo a Lei non fixo a trampa, ou-
tra vez na linguaxe de Mayor
Oreja. ¿Atreverase alguén a soli-
citar a ilegalización do Partido
Popular por colaborador útil na
invasión do Iraq?♦

¿E se ao PP
se lle aplicase

a Lei de Partidos?
DANI ÁLVAREZ

¿Que acontecería se ao Partido Popular se lle
aplicase a lexislación de Partidos Políticos po-
lo seu apoio á invasión dun Estado soberano?

Bilbao

O lehendakari explica polo miúdo novas características do documento

Ibarretxe tende pontes co PP
para consensuar o seu Plano para Euskadi

www.anosaterra.com

O TEU PERIÓDICO
NA REDE

NOVO DESEÑO E
CONTIDOS

E UN NOVO FORO
PARA AS TÚAS

OPINIÓNS

A NOSA TERRA

■ Información Xeral ■

■ Última Hora ■

■ Números atrasados

en PDF ■

Mándanos a túa
viñeta, caricatura

ou debuxo

De entre todos os recibidos,
escolmaremos os mellores

para publicar na páxina web
www.anosaterra.com todas

as semanas. Ademais, o
mellor gañará a inclusión dos

seus traballos durante un
ano nas páxinas de A Nosa
Terra, unha subscrición ao
xornal e un lote de libros.

Participa.

Só tes que enviarnos
o teu traballo

a este enderezo electrónico:
clgil@anosaterra.com

O lehendakari, Juan José Ibarretxe, referenciou as preguntas da cidadanía sobre o seu plano.



CÉSAR LORENZO GIL
Aínda quentes as cinzas de
Bagdad, o gabinete dos EE
UU inicia unha galopada ca-
ra a Damasco. A presión mili-
tar na rexión podería estender-
se a Siria a medio prazo. Geor-
ge Bush quere presentarse á
reelección como o presiden-
te máis poderoso da historia.

A toma de Tikrit esgazou defini-
tivamente a páxina do Irak na
axenda diplomática estadouni-
dense. Non importa ónde se en-
contra Sadam Husein nin cál foi
a teórica razón da invasión. As
armas de destrución masiva xa se
converteron nun ítem comodín,
tanto serviron para queimar Ba-
sora como para ameazar a Siria.
“O réxime sirio fabrica armas
químicas”, indicou o presidente
norteamericano, George Bush.

A lóxica xeopolítica actual
parece obvia. O exército esta-
dounidense trasladado ao Golfo
Pérsico é un continxente sufi-
ciente para iniciar unha invasión
a Siria. Non hai que esquecer,
ademais, que novas divisións
chegarán nos próximos meses ao
Irak para protexer o comercio de
petróleo e defender o goberno
provisional que dirixirá o xene-
ral Thomas Franks.

Un ataque rápido –quizais pa-
ra o outono próximo ou a prima-
vera do 2004– sobre Damasco é
unha tentación gorentosa de máis
como para non tela en conta. Isra-
el desexa profundamente colocar
un goberno pronorteamericano a
carón da súa fronteira. Entre as
vantaxes para Tel Aviv estarían o
fin do financiamento para a gue-
rrilla Hizbolá e un tratamento das
fronteiras máis flexíbel.

Como ben explica o xornalis-
ta do londinense The Observer
Ed Vulliamy, o único conflito
moral que existe arestora no
Pentágono é unha loita de fal-
cóns contra falcóns. “Por unha

banda está o vicepresidente Che-
ney, que cre firmemente na gue-
rra preventiva” ao xeito de duelo
en Texas: desenfundar antes que
o contrario. “Pola outra, o segun-
do de a bordo da Secretaría de
Defensa, Paul Wolfowitz, consi-
dera que hai que conquistar e fi-
car para sempre en Oriente Me-
dio, como solución para Palesti-
na e para o control do petróleo.”

Os medos dos aliados

Ao contrario que o réxime de Sa-
dam Husein, Siria ten un expe-
diente diplomático case perfecto.
Certo é que os EE UU sempre re-
lacionaron o réxime do Baas
–equivalente ao que prevalecía no
Irak– co terrorismo islámico inter-
nacional, mais o actual presidente,
Bashir Assad, mantén excelentes
relacións con Francia, España e o
Vaticano, por exemplo.

É por iso que os aliados pre-
ferenciais de Bush, Tony Blair e

José María Aznar, se enchen de
dúbidas diante desta nova ofen-
siva diplomática. Ambos os pre-
sidentes pagaron moi caro o
apoio á invasión nas súas frontes
internas e saben que as súas so-
ciedades non son capaces de ab-
sorber outra campaña militar.
Por iso desde Londres e Madrid
poñen de mollo as ameazas de
Washington. Mais iso non é ga-
rantía de enfriamento entre os
aliados: poucos meses antes de
lanzarse sobre Bagdad, altos car-
gos do PP mantiñan excelentes
relacións co goberno iraquí.

A ficha de Assad

A posición de Siria no actual con-
texto internacional é ben difícil.
Sometido á dupla presión israelita
e do novo Irak, enfrontado ideolo-
xicamente co resto do mundo ára-
be polo seu laicismo e sabedor de
que non haberá legalidade inter-
nacional que o ampare se o “dono

do mundo” fita nos seus ollos, o
goberno de Bashir Assad pretende
ensaiar a mesma vía de modera-
ción que impulsou Sadam Husein
antes de se esvaecer. Por iso ne-
gan a construción de armas quími-
cas e esixen unha misión interna-
cional que inspeccione os seus ar-
senais. Tamén convenceron a Hiz-
bolá de que convén o silencio das
armas no sur do Líbano e incluso
parecen ilusionados en participar
nun proceso de paz para ratificar
un futuro estado palestino baixo o
padrón que marquen o secretario
de Defensa dos EE UU, Donald
Rumsfeld e o primeiro ministro
israelita, Ariel Sharon.

Tal e como recoñece o líder
supremo iraniano, o aiatolá Ali
Khamenei, tras a queda de Bag-
dad, parece imposíbel superar o
poder militar estadounidense no
curto prazo. Para acabar co neo-
colonialismo teranse que empre-
gar técnicas amortizábeis en dú-
as ou tres xeracións.♦
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Reflexión
na derrota
MONCHO LEAL

Aeconomía dos
Estados Unidos
depende nunha

terceira parte do sector
militar, que move, ao ritmo
das tropas invasoras, outros
sectores coma o
alimentario.

O consumo desmedido
da poboación
norteamericana fai preciso
reservas de petróleo e gas a
medio prazo. Queiman
todos os días a metade da
gasolina que se consume no
mundo.

O enfrontamento con
Francia e Alemaña ven
dado pola pretensión de
único imperio hexemónico,
o cal topa cos intereses das
multinacionais petroleiras
deses dous estados.

O único país que
utilizou na historia a bomba
atómica, arma de
destrución masiva sen
comparanza, foi EE.UU..
En Iraq non apareceron.

A poboación de
EE.UU., 6% da mundial, é
dona do 50% da riqueza
mundial. Tenna, a máis,
concentrada en poucas
corporacións e persoas. En
troques, moita da
poboación vive baixo o
límite da pobreza.

Nove días despois dos
atentados do 11-S, Bush
manifestou no Congreso o
seu dereito a actuar en todo
o mundo para impor a
economía de mercado.

EE.UU. non asinou
tratados internacionais
sobre o requecemento do
planeta, nin acordos de
protección ambiental, racha
os pactos en materia de
desarme e rexeita o Tribunal
Penal Internacional,
imposibilitando que
ningunha persoa coa
nacionalidade
estadounidense sexa
xulgada.

O exceso de imaxes, as
mensaxes repetidas, os
discursos calculados, poden
confundir máis que a
ausencia de información.

Iraq non foi liberado.
Foi invadido e conquistado.
Pero o tempo móvese, a
historia continúa.

Cando Aznar fala dos
nosos amigos, quere decir
os seus. A mafia cubana de
Miami, fundamental para a
farsa electoral que levou ao
poder a Bush, prestoulle
apoio na campaña electoral
do 96. Mas Canosa foi
premiado con Sintel.

O berro do mundo
contra da guerra non foi
inútil, son sementes das que
haberá colleita. Hai que
seguir a traballar.♦♦

A INVASIÓN DO IRAK

O goberno de Bush quenta o conflito diplomático con Siria

A conquista do Irak non é suficiente

A oposición a Sadam Husein ben
vista por Washington foi convo-
cada na milenaria cidade de Ur o
15 de abril para recibir instru-
cións dos que serán novos admi-
nistradores provisionais do Irak,
Thomas Franks, no plano militar,
e Jay Garner, no civil. Entre as
manifestacións de iraquís que
esixían o final da ocupación e o
respecto polas tradicións políti-
cas propias do país, a burocracia
estadounidense acabou de perfi-
lar a que será grande estrela da
transición: Ahmed Chalabi.

Chalabi ten un longo expe-
diente de colaboración cos EE
UU. Despois dos seus problemas
coa xustiza xordana, que o acusa
de ter estafado 60 millóns de dó-
lares, atopou o seu posto político
na oposición a Sadam Husein
pagada polo Pentágono. Tras a
Guerra do Golfo de 1991, Geor-

ge Bush pai pensou que o levan-
tamento dos kurdos do norte e os
xiítas no sur acelerarían a caída
do réxime iraquí. Ahmed Chala-
bi recibiu diñeiro e medios para
axudarlles aos kurdos do Partido
Democrático a se desfaceren dos
seus rivais da Unión Patriótica

do Kurdistán, como paso previo
para iniciar a rebelión.

Os mercenarios de Chalabi
foron decimados e Washington
tivo que pactar con ambas as for-
macións kurdas un apoio igual e
un reparto territorial como único
xeito de que o suposto levanta-
mento popular non acabase nun-
ha matanza entre clans tribais. É
cando este ex funcionario do go-
berno monárquico de Faisal II
funda o Congreso Nacional Ira-
quí, a pedimento de Bill Clinton,
a cambio de 97 millóns de dóla-
res. Daquela, na Casa Branca
pensábase que era máis barato
acabar co réxime desde dentro.

Mais a inexperiencia de Cha-
labi e o seu escaso peso no groso
opositor deixárono apartado do
debate político do exilio ata que
Washington iniciou a selección
de candidatos a ocuparen o posto

de presidente na transición. A
idea de Bush para o Irak é idén-
tica á que ensaiou en Afganistán.
Cómpre un home forte, ben am-
parado en todos os sentidos po-
los EE UU, que poña a andar a
maquinaria pseudoparlamentaria
que garanta o tránsito libre de
petróleo. No futuro, será ben do-
ado que o partido dominante ou
algún outro ideoloxicamente pa-
recido, gañe unha tras outra as
eleccións presidenciais.

Co obxectivo de reiniciar
desde cero a paisaxe electoral do
Irak foi que se ilegalizou o Baaz
ou calquera grupo que defenda
os seus intereses e se retiraron do
debate os partidos nacionalistas,
relixiosos independentes ou de
esquerdas. A cidadanía, alertada
por estes movementos, berraba
en Ur: “Nin sunnitas nin xiítas,
somos todos iraquís.”♦

Chalabi, o favorito nas enquisas do Pentágono

Ahmed Chalabi.

Bashir Assad, presidente de Siria, á esquerda, mantén moi boas relacións coa UE. Na imaxe, nun encontro con Jacques Chirac.



Para a esquerda que auspiciou
as mobilizacións pacifistas
durante a guerra do Irak fací-
ase moi difícil de tragar a re-
presión desatada polo gober-
no cubano. José Mª Aznar es-
tivo moi atento ademais a vi-
xiar posíbeis contradicións e
acusou de contado a PSOE e
IU de condenar, pero non
asistir persoalmente aos actos

de rexeitamento do castrismo.
Pero a contradición máis

grave é a que vive a propia Cu-
ba. Cunha economía moi dimi-
nuída polo bloqueo norteameri-
cano, que chegou a sancionar a
terceiros paises por comerciar
coa illa, é lóxico que o consen-
so entre a poboación se debilite
e que polo tanto a disidencia en-
contre un mellor caldo de culti-

vo para as súas propostas. É
neste contexto que os EE UU
moven a segunda peza. A súa
Oficina de Intereses na Habana
converteuse hai algúns meses
en coordenadora e animadora, a
plena luz, da disidencia. Visto o
extremismo do exilio cubano de
Miami, o goberno norteameri-
cano parece ter asumido re-
centemente que o cambio na illa
só é viábel se conta cun apoio e
unha dirección desde dentro.

O Goberno cubano interpre-
tou a xogada e respondeu con
radical contundencia, propor-
cionando así a mensaxe de que
non permitirá a creación de nin-
gunha “quinta columna” no in-

terior que sirva para xustificar
unha intervención desde o con-
tinente. O clima, segundo a aná-
lise do réxime, despois do acon-
tecido no Irak, é de guerra e Cu-
ba segue inmersa na súa batalla
orixinal, a de defensa da inde-
pendencia do país. Para o minis-
tro de exteriores habaneiro, Pé-
rez Roque, Washington non re-
nunciou nunca a que volvesen
os tempos de Lucky Luciano,
cando a paradisiaca illa exercía
o papel que logo pasan a inter-
pretar Las Vegas.

Poucas opcións para Castro

As opcións de Castro parecen

realmente poucas, véndose abo-
cado a reprimir con dureza as
protestas orixinadas nunha crise
económica da que non se albis-
ca a saída.

O chanceler cubano mos-
trouse tamén doido pola actitu-
de da Unión Europea que, pese
a algunhas boas palabras, nunca
deu pasos comerciais nin diplo-
máticos que puidesen molestar
os Estados Unidos. 

O paseo militar en solo ira-
quí xa animou, por outra parte,
a Jeb Bush, irmán do presidente
norteamericano, e gobernador
de Florida, a reclamar unha pa-
rada do Séptimo de cabalería na
Habana e Caracas.♦
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É verdade que a revolución cubana vi-
ve acosada polas maquinacións dos EE
UU e algúns grupos de exiliados de
Miami que soñan con derrocar pola for-
za o réxime instaurado en 1959; que o
FBI tolera de forma aberta a creación e
entrenamento de comandos terroristas
no seu propio territorio co indisimulado
propósito de invadir Cuba; que moitos
fóra da illa quixeran á súa inmediata in-
clusión no “eixe do mal” para forzar
unha enérxica varrida do Partido Co-
munista de Cuba. Todo iso é certo, pe-
ro non é causa suficiente para xustificar
a execución dos tres secuestradores dun
ferry. ¿É tan feble a revolución que non
pode soportar a acción infiltrada dun
cento de disidentes? As execucións son
unha opción totalmente desproporcio-
nada. 

A mensaxe que Fidel quere enviar á
disidencia interna e aos EE UU é clara
pola súa contundencia, pero ¿qué mensa-
xe envía a todos os que simpatizamos
cos ideais transformadores e progresistas
que inspiran a revolución cubana? Sen
dúbida, o problema da saída da illa de to-
dos os que non concordan co réxime po-
dería solventarse cunha política distinta
de visados que non se aborda, entre ou-
tros, para forzar as accións desesperadas
que tanto impactan na opinión pública.

Pero esa é só unha parte do problema. A
outra é que non se pode imaxinar un fu-
turo estábel para a illa se non se abren es-
pacios xenerosos para
acoller institucional-
mente a discrepancia. 

O contexto no
que se insire esa ba-
tería de duras conde-
nas a disidentes, xuí-
zos sumarísimos e
execucións, induce a
pensar na existencia
de sectores do réxi-
me que abrigan
enormes medos a ex-
plorar camiños de
normalización. Al-
gúns feitos, cando
menos, invitan á re-
flexión. En primeiro
lugar, que o endure-
cemento se produza
en vésperas da III Conferencia da Na-
ción e a Emigración, na que debían

participar un milleiro de exiliados e
cando varias sondaxes indican que a
maioría deles apoian a apertura dun

diálogo coas autori-
dades de La Habana.
En segundo lugar,
cando estaban moi
avanzadas as nego-
ciacións para a in-
clusión de Cuba no
acordo preferencial
de Cotonu, que
agrupa a UE e 77
países de África,
Caribe e Pacífico,
con importantes
vantaxes comer-
ciais. É evidente que
estas reaccións de
La Habana dificul-
tan a realización de
políticas matizadas
que faciliten unha

maior inserción internacional de Cuba.
Por último, cando medran as voces nos

EE UU que demandan a flexibilización
do embargo.

As execucións e demais medidas de
intimidación son pois un fraco favor. Se
a conspiración de Washington é unha ac-
ción permanente e, como sinalou Felipe
Pérez Roque, existen documentos e ou-
tras probas que ilustran o labor do xefe
da Sección de Intereses de Estados Uni-
dos, Sr. James Cason, para tratar de fa-
bricar unha oposición en Cuba, ¿por qué
non o expulsan da illa e pechan a Ofici-
na en vez de ensañarse cos seus propios
cidadáns?

O pluralismo é un elemento real nas
sociedades complexas e imprescindíbel
para poder considerar seriamente unha
maior participación e control social do
poder público. En Cuba, o principal pro-
blema deste diálogo, é que ou remata en
pluralismo ou non dará comezado real-
mente. E, paradoxalmente, o pluralismo
pode acabar coa revolución. Pero se Cu-
ba esixe o respecto ao seu dereito a exis-
tir nun contexto internacional definido
pola uniformidade, non pode negar no
ámbito interno as posibilidades efectivas
do pleno exercicio da discrepancia.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Fraco favor
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Se a conspiración
de Washington é unha
acción ¿por qué non

expulsan da illa a Cason e
pechan a Oficina en vez
de ensañarse cos seus
propios cidadáns?”

O réxime di que está metido nunha guerra pola independencia da illa

O pacifismo condena a Cuba

A.N.T.
O Partido Liberal do Quebec ga-
ñou as eleccións autonómicas
desta provincia federal canaden-
se, celebradas o pasado 14 de
abril. Os liberais, que desexan
unha relación co resto do Canadá
baseada no federalismo, obtive-
ron 76 dos 125 escanos da Cá-
mara quebequesa.

O gran derrotado foi o Parti-
do Quebequés (PQ), de ideolo-
xía independentista, cuxo líder,
Bernard Landry, gobernaba o
Quebec desde 1995. O PQ ga-
ñou 45 deputados e terá que
compartir a oposición coa Ac-
ción Democrática, liderada por
Mario Dumont, que conseguiu
catro escanos.

A vitoria liberal rachou to-
das as previsións. O novo presi-
dente electo do Quebec, Jean
Charest, comezou a campaña
electoral no terceiro posto das

preferencias dos votantes pero
pouco e pouco logrou conven-
cer a maioría do electorado da
súa valía como home de estado.
Segundo os analistas da Uni-
versidade de Ottawa, Charest
venceu as eleccións logo de de-
bater en televisión diante de
Landry. “Aí convenceu os que-
bequeses de que o federalismo
era o mellor camiño para mello-
rar as súas vidas”, explicou o
profesor Gilles Paquet.

Charest contará con toda a
colaboración do primeiro minis-
tro canadense, Jean Chretien,
sempre enfrontado aos indepen-
dentistas que pretendían organi-
zar un novo referendo sobre o
futuro do Quebec se gañaban es-
tas eleccións.

Landry anunciou unha dura
oposición, co fin de retornar ao
poder no 2007 e promover de
novo un referendo.♦

A.N.T.
José Saramago e Manuel Vázquez Montalbán son os dous úl-
timos intelectuais que desertan das filas de simpatizantes do
réxime cubano, se ben o segundo viña marcando xa desde hai
tempo as súas distancias. “Ata aquí cheguei”, dixo o Nobel
portugués despois de coñecer o xuízo sumarísimo e posterior
execución dos tres secuestradores dunha lancha na Habana. 

Os independentistas do Quebec perden as eleccións

Jean Charest, presidente electo do Quebec, avoga por unha relación federal co Canadá.



Roy Makaay non quere conver-
terse no pichichi da Liga
2002/2003 se este galardón non
vén acompañado do título liguei-
ro. Esta é a grande aposta de alto
risco que Javier Irureta pactou
cos seus xogadores. Se hai dúas
semanas, este campionato xa pa-
recía ter os carimbos do Madrid,
tras o golpe ás quinielas de Bar-
celona e Donosti, os galegos non
queren deixar fuxir a peza.

O equipo coruñés vive ares-
tora o momento máis doce da
tempada. Sen as dificultades in-
herentes á planificación de va-
rios torneos, o adestrador Irure-
ta pode colocar cada domingo
os seus mellores once homes,
sen se preocupar en exceso do
seu estado físico e dos tempos
de recuperación precisos de ca-
ra ao seguinte compromiso. Ob-
viamente, esta “normalidade”
ten unha clara vítima: a rota-
ción, que convertía os suplentes
en homes máis válidos que ago-
ra mesmo e supoñía un refresco
en todas as liñas.

Proba de que o posto de titu-
lar é agora máis caro ca nunca é
o feito de que Valerón tivo que
ficar no banco aínda estando re-
cuperado da súa lesión e que pa-
recía contar con máis confianza
na selección española que no
propio Deportivo. Esta compe-
tencia anima o vestiario, fai sal-

tar as faíscas –caso do choque
entre o técnico e o mediocampis-
ta Víctor– pero remoe os caletres
de xogadores mozos e veteranos.
Só hai que lembrar o xeito de co-
rrer de Fran o 12 de abril no
Camp Nou. Seguramente, Diego
Tristán e Luque teñen as unllas
cercenadas da impaciencia de
asistiren como espectadores a un
intre épico para os galegos. O
duplo golpe contra a Real Socie-
dad e o Barça deulle un plus de
motivación ao equipo coruñés,
quizais aburguesado hai un mes
na pelexa por asegurar simple-
mente a presencia da Liga de
Campións do vindeiro ano.

Obviamente, tal e como re-
coñeceu o propio Irureta, é o
Madrid o gran favorito para er-
guer o título pola enorme calida-
de do seu xogo cando as pezas
non renxen e o terror que impri-
men feitos como a súa remonta-
da en cinco minutos diante do
Rayo Vallecano o 5 de abril. Pe-
ro o calendario final vai coinci-
dir cos duelos en Europa. Flo-
rentino Pérez pensa que esta
tempada si é posíbel ateigar a
Cibeles dúas veces e esixe do
seu plantel unha adicación per-
manente para cumprir o soño de
gañar a Liga de Campións por
segundo ano consecutivo.

O equipo das galaxias, en úl-
timo caso, como ocorreu sempre,

acabará por preferir un sacrificio
na fronte interna denantes de
deixar fuxir a posibilidade de se
coroar outravolta no continente,
nada máis e nada menos que no
famoso Teatro dos Soños de Old
Trafford (Manchester). Eis a
ocasión do Deportivo para co-
mer do rebufo e darlle a volta á
situación actual. O exemplo da
Real Sociedad tamén ha fructifi-
car en moitos equipos que pele-

xan polos seus particulares inte-
reses en todos os chanzos da tá-
boa: os Zidanes e Pavones non
son indestrutíbeis.

Lotina e a raíz cadrada

O Celta é un deses conxuntos
que vai ter que enfrontarse co
Madrid nun pulso con cera a
ferver sobre a mesa. Os galegos
non se contentan coa Copa da

Uefa aínda que a directiva cu-
bra gastos cun sexto posto. Mi-
guel Ángel Lotina, baixo a
chambra de veciño de vila de
patxarán e angelus, mantén un-
ha ambición sa, un compromiso
ético consigo mesmo na procu-
ra do cuarto posto que parece
pesarlle ao Valencia.

As armas do biscaíño son as
matemáticas, especialmente a ra-
íz cadrada, ese invento que ex-
trae as almas dos números e os
converte en esencias. Velaí a
mensaxe de Lotina: o fútbol que
ha practicar o Celta debe ser
esencial, sen adornos, minima-
lista no estilo e nos resultados.
Nos últimos catro partidos, o
Celta colleitou dez puntos, tres
vitorias ante Athletic (2-1), Atlé-
tico (0-1) e Betis (1-0) e un em-
pate diante do Espanyol (0-0).
Ao xeito dos vellos tópicos, hai
que dicir que é case imposíbel
obter máis con tan pouco.

O esquema defensivo dos vi-
gueses cansa o rival por aburri-
do, ás veces exaspera, especial-
mente na casa porque os rivais
que lle tocan son dificilmente
vencíbeis simplemente coa con-
tención. Mais de momento as
contas saen en Balaídos. Con
dúas coiteladas de ninja, librou-
se o Celta de dous perseguidores
(Betis e Atlético) e mantén o
acoso de escolta con halitose de-
trás do Valencia.

As chaves para entender este
intre de liña directa entre os dese-
xos de Lotina e a realidade hai que
buscalas en dous feitos primor-
diais: o fenomenal estado de for-
ma de Gustavo López e o bo fun-
cionamento dos laterais, nunca
antes tan implicados no ataque vi-
gués como agora. Falta saber qué
pasará cando o Celta non sexa
quen de meter algunha desas dúas
ocasións que teñen por partido.♦
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O Celta, exemplo do ‘éxito’ do fútbol aburrido
Irureta volve facer
un orzamento críbel para a recta final

CÉSAR LORENZO GIL
Ao Deportivo veulle ben a eliminación en Europa. O compromiso
cun único obxectivo está a tirar do cadro branquiazul as súas me-
llores armas. O Celta, baixo a mesma óptica, suple con esforzo a au-
sencia de compromiso estético. A Copa da Uefa está xa moi perto.

Javier Irureta quere gañar nomamente o título e volver ao Camiño de Santiago que xa percorrera no ano 2000. X. MARRA / Arquivo



Máis polémica
cos premios
Como anunciara a Asociación de acto-
res, directores e técnicos de escena, os
seus compañeiros da Academia do Au-
diovisual decidiron retrasar a entrega
dos premios Mestre Máteo para o 7 de
xuño, despois das eleccións. Pérez Vare-
la asinou un convenio polo que reciben
60.000 euros para a celebración. Men-
tres, a SGAE continua sen chegar a un
acordo coa televisión pública para que
retransmita os premios Max que se ce-
lebran o luns día 5 de maio en Vigo e
xa negocia con algunhas privadas.♦

Egrexio
Mago Antón
A Fundación Premios da Crítica decidiu
nomear Galego Egrexio ao Mago Antón,
por toda a súa recoñecida traxectoria ar-
tística, os seus admirados espectáculos e
o seu afán emprendedor nese mundo de
ilusións. O acto de entrega do galardón
terá lugar en Vigo o próximo 10 de maio,
xunto con resto dos gañadores nas dis-
tintas categorías. Con anterioridade re-
cibiron o premio de Galego Egrexio
personalidades como Fernández del
Riego, Basilio Losada, Díaz Pardo, Da-
niel García Ramos ou Carlos Casares.♦

Dombate despois
de Memoria
A primavera semella que foi a época es-
collida por Víctor Freixanes para mos-
trar as mudanzas que está a experimentar
a editorial Galaxia desde que foi nomea-
do director. Poucos días despois de que
botase a andar a nova colección Memo-
ria e de que se presentase a renovada re-
vista Grial a editorial retoma o proxecto
da serie poética Dombateque renace ta-
mén con novos folgos e distinta feitura.
Avilés de Taramancos e Yolanda Casta-
ño son os autores escollidos para inau-
gurar esta nova xeira da colección.♦

De lingua e
literatura
Poetas e escritores debaterán e recitarán
arredor da catástrofe do Prestige nas XIII
Xornadas de Lingua e Literatura organi-
zadas pola CIG-Ensino e a AS-PG que
terán lugar os días 25 e 26 de abril en
Compostela. Avilés de Taramancos e
Alexandre Bóveda teñen tamén presen-
cia neste especial ano no que Xosé Chao
Rego e Marica Campo son os escritores
convidados para o ciclo “O autor fala da
súa obra”. Diversos seminarios comple-
tan un programa no que tamén se estrea a
obra Bicos con lingua de Talía Teatro.♦
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oa morte de Mercedes Ruibal perde a arte
galega un dos principais nomes do século
XX. Con certeza a súa obra valorarase co

tempo, o mesmo que aconteceu coa de Maruxa
Mallo, outra das poucas pintoras que naceron co
agromar do pasado século. A poxa do expolio de

André Bretón en París confirmou como se cotiza
a obra da de Viveiro. Pagáronse 260.000 euros
por Espantallo, triplicando o máximo previsto.
Como todos os anos, despois da Pascua comeza a
reflexión e o debate na Semana Galega de Filoso-
fía que este ano cumpre o seu vinte aniversario.♦

C

Marica Campo.Víctor F. Freixanes.

BEATRIZ RUIBAL

Mercedes
Ruibal,

a pintora
da cor e o negro



Todas as fotografías de Merce-
des Ruibal dan a imaxe dunha
muller desbordante, entusiasta e
vital. Tocada boa parte das ve-
ces cun chapeu e vestida con
orixinais roupas, nos retratos
máis coñecidos sae ás veces
acompañada dalgunhas das que
foron as persoas máis importan-
tes da súa biografía, o seu home
Agustín Pérez Bellas, o artista
Laxeiro, o poeta Rafael Alberti
ou o seu irmán, o dramaturgo
Xosé Ruibal. As imaxes están
tiradas en Vigo, Madrid, Roma
ou Buenos Aires, cidades da
memoria de Mercedes Ruibal. 

A artista nacera en 1928 na
parroquia pontevedresa de Xe-
ve. Naquela casa de aldea vivía
unha singular familia na que
non habían de faltar artistas.
Non esquecían os fillos a sensi-
bilidade do pai, ex-seminarista,
que os achegou aos clásicos e
aos versos de Rosalía ou Caba-
nillas ou a imaxinación da nai,
Yoya, que se daría a co-
ñecer como pintora naif
cando tiña setenta anos.
A sensibilidade artística
prendeu nos fillos, en
especial no dramaturgo
Xosé, na artista Merce-
des e na cantante e poe-
ta Ánxeles, que á súa
volta de Buenos Aires
acompañou á pintora
nos seus últimos e dolo-
rosos tempos. 

De nova viaxa Mer-
cedes a Buenos Aires on-
de atopa o maxisterio de
Laxeiro, que impulsa a
súa primeira exposición
na que queda á vista a súa
influencia. Ela sempre se
confesou a súa discípula
e o pintor de Lalín dixo
décadas despois que a
súa pintura saía “do máis
profundo do seu ser” des-
tacando que concordaba
coa súa idea de que o cre-
ador tiña que ser valente
para deixar constancia
das “feras e os anxos que
viven dentro de si”. 

“Empecei a pintar
moi cedo. A miña aprendizaxe
consistía en copiar a realidade:
uvas, mazá, cereixas, pero
adoitaba comerme a froita e
pintar o que me daba a gana”,
contoulle a súa sobriña, Gra-
ciela Baquero das súas orixes
artísticas como relata na súa

biografía A vida pintada. Dicía
Mercedes que ela era artista
cando non había case mulleres
que pintaran e laiábase da pou-
ca consideración que se lle tiña
ás creadoras plásticas. No seu
regreso a Vigo expón de novo
a súa obra e consigue os cartos
necesarios para trasladarse a
Madrid, onde se fascina coa
obra de Velázquez, o Bosco e,
en especial, de Goya. Toma ta-
mén contacto cos galegos que
frecuentan o Café Gijón, coa
artista Mª Antonia Dans ou o
humanista Xosé Luís Barros e
daquel tempo é a curiosa defi-
nición que lle fai o crítico José
María Moreno Galbán: a “mu-
ller máis ben malfalada” do
mundo. Recoñecía Mercedes,
tempo despois, que en princi-
pio empregara os tacos como
escudo protector pero que logo
pasaron a formar parte da súa
conversa e case da súa peculiar
personalidade. 

Da risa e do diaño

En 1959 casa co arquitecto e
artista Agustín Pérez Bellas co
que forma unha parella coñeci-
da nos ámbitos intelectuais po-
la súa intensidade vital e polo
seu compromiso político na

militancia no PC. Viven a ca-
balo entre Vigo e Madrid e nos
anos setenta montan estudio en
Roma, onde entablan amizade
co poeta Rafael Alberti e a es-
critora Mª Teresa León. De Al-
berti é un coñecido poema titu-
lado “Mercedes Ruibal, pintura
en vesos para cantar con gaita
galega” que comeza “Esta é a
Mercedes Ruibal da risa/ esta é
a Mercedes Ruibal do diaño/ a
da burla con aire de gaita/ a dos
contos con patas de sátiro”. Es-
pecialmente queridas pola pin-
tora eran as lembranzas do po-
eta gaditano como aquela foto
que os mostra abrazados e na
que o escritor estampou a dedi-
catoria ”a insensata gran pinto-
ra galaica” ou aquel outro texto
que escribiu no que a chama
“bruxa, audaz, disparatada,
criatura excepcional e testemu-
ña dunha época que ela soubo
reflectir como moi poucos”. O
escrito de Alberti insírese na
exposición antolóxica que o
Concello de Vigo abrirá en
1993 e daquela o escritor con-
fesáballe que ademais de Roma
faltáballes “a alma, os risos da-
quelas persoas que xa non es-
tán con nós”. Non é difícil
completar a frase e poñerlle
nome as ausencias. A Mercedes
Ruibal a morte de Agustín Pé-
rez Bellas  en 1982 sumiuna

nunha profunda depre-
sión da que saíu pintan-
do con paixón cadros es-
curos e dramáticos. 

Mercedes Ruibal vi-
viu sempre rodeada de
cadros, non podía facelo
doutra forma. A súa pro-
pia obra, a de Agustín ou
os óleos da súa nai acom-
pañárona ata o fin dos
seus días. Gustáballe ver
as paredes abarrotadas
sen espacio case para res-
pirar. “Pinto porque sinto
a necesidade de facelo,
de me expresar, como
quen canta ou como quen
escribe” dixo na entrevis-
ta que Úrsula Heinze re-
colleu no seu libro Mulle-
res. Interesáballe en espe-
cial captar a figura huma-
na e dar conta tamén do
momento no que viviu,
por iso o seu compromiso
político queda patente
nas súas obras. Na de-
nuncia que fai das atroci-
dades cometidas en Viet-
nan, nese intenso cadro
Con Chile no corazón

que relata como poucos a traxe-
dia do fin do goberno de Allen-
de ou nunha das súas series fi-
nais titulada Bosnia na que pon
imaxes a unha das últimas gue-
rras que viviu. Tamén a Heinze
contáballe Mercedes Ruibal
que, cando nena, dicíalle á nai

polas noites: “Mamá, non podo
durmir, penso en tantas cou-
sas...” e a anécdota abondáballe
para deixar constancia dunha
inquedanza vital que a acompa-
ñou desde os primeiros anos.
Gustáballe á pintora estampar
unha flor nos seus cadros tráxi-
cos e era esta a súa maneira de
imprimir a esperanza no medio
da desolación. As cores, funda-
mentalmente azul, vermello,
amarelo e negro, tiveron sempre
unha especial relevancia na súa
obra. 

“Considérome unha repre-
sentante do meu tempo, da épo-
ca na que vivo como todos os
artistas, como todas as persoas
que nos dedicamos a expresar
sentimentos e ideas” afirmaba
Mercedes Ruibal e esa idea per-
siste na travesía de toda a súa
obra e tamén da súa biografía.
Dicía a artista que se non pinta-
se, posibelmente escribiría e

desa faceta queda o seu singu-
lar libro Confesiones de una vo-
latinera con bragas de repuesto
al  dorso (1978) e o poemario Y
mi voz es tu nombre (1986), un
libro que nace da terríbel au-
sencia de Agustín Pérez Bellas.
“Amor/ se souberas/ a miña
dor. /Saberías do meu sufrir/ E
que o vivir/ non é mellor./ Que
a gracia do morrer” di o seu po-
ema “Para Agus” escrito un ano
despois da ausencia do seu
compañeiro. Polo seu desexo, o
mércores día 16 as súas cinzas
quedarán depositadas no cemi-
terio vigués de Pereiro, á beira
de onde foi enterrado o seu ho-
me. Despedirana uns poemas, a
súa irmán Ánxeles e as súas so-
briñas Beatriz e Graciela que
estiveron canda ela nestes últi-
mos e tráxicos anos nos que a
enfermidade a foi minando e a
apartou, contra a súa vontade,
da pintura.♦
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Adeus a Mercedes Ruibal,
a pintora da maxia e a traxedia
As súas cinzas ficarán á beira das do seu home Agustín Pérez Bellas

XURXO LOBATO

CARME VIDAL
A artista Mercedes Ruibal viviu e amou con paixón e pin-
tou durante máis de catro décadas por necesidade. O seu
é un dos máis destacados nomes da plástica galega do pa-
sado século e a súa obra reborda fantasía, realidade e ta-
mén traxedia. Na madrugada do pasado xoves día 10 mo-
rría en Madrid despois de padecer unha longa enfermidade
que a apartara nos últimos anos da pintura. Polo seu dese-
xo, as súas cinzas ficarán no cemiterio vigués de Pereiro, á
beira das do seu home, o tamén artista Agustín Pérez Bellas.

Laxeiro e Mercedes e Xosé Ruibal en Buenos Aires.
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C.V.
Euloxio Ruibal foi elexido
presidente da Asociación de
Escritores en Lingua Galega
nunha asemblea celebrada o
pasado sábado día 12 no
Museo do Pobo Galego en
Compostela. Rosa Aneiros e
Henrique Rabuñal entraron
a formar parte da nova di-
rectiva da que a que sae
Francisco Fernández Naval. 

Por unanimidade dos asistentes
Euloxio Ruibal foi elexido no-
vo presidente da Asociación de
Escritores en Lingua Galega,
cargo que ocupaba con anterio-
ridade Bernardino Graña que
non se presentou á reelección
por motivos de saúde. Poucos
cambios máis hai na nova di-
rectiva na que Carlos López
Bernárdez continua como vice-
presidente, Iolanda Castaño co-
mo secretaria xeral e Cesáreo
Sánchez, Rafa Villar, Marta
Dacosta e Marica Campo for-
man o grupo de vocais aos que
e lle engaden Rosa Aneiros e
Henrique Rabuñal e do que sae
Francisco Fernández Naval. 

Con folgos e moito ánimo
asume Ruibal a presidencia dos
escritores nun momento no que,
ao seu ver, a asociación se atopa
“nun momento álxido, que se
debe aos anteriores presidentes,
ao grande motor que foi Miguel
Anxo Fernán Vello e á equipa
que viña funcionando e que
continuará a partir de agora, pa-
ra min é un reto e unha grande

responsabilidade”. Toma o
relevo de Avilés de Tara-
mancos, Uxío Novoneyra,
Carlos Mella, Xosé Mª
Álvarez Cáccamo e Ber-
nardino Graña nunha este-
la na que brillaron os poe-
tas e que por primeira vez
ocupa un escritor dedicado
maiormente ao teatro.
“Dalgunha maneira era ne-
cesaria a incorporación
dalgún dramaturgo á direc-
tiva. O teatro e a literatura
dramática estiveron esque-
cidos, abandonados ou
marxinados ata hai moi
pouco. Agora vólvese va-
lorar como feito literario e
artístico” defende Ruibal. 

No Consello da
Cultura

Un dos logros que se valo-
rou na asemblea é o ter con-
seguido un local na Coruña
que funciona como sede estábel
da Asociación e un saneamento
económico que lles permitirá
contratar en breve unha persoa
para exercer os labores de secre-
taría técnica. A entidade conta
agora con arredor de 220 socios
o que, segundo o novo presiden-
te, “dá idea da dimensión que es-
tá a acadar a literatura en Galiza
e non só en canto número senón
tamén pola súa calidade”. Afir-
ma Ruibal que a Asociación con-
tinuará na liña defendida ata a
actualidade de pular pola norma-
lización lingüística e pola comu-

nicación con outras culturas, en
especial coa catalana e a vasca e
na súa idea está potenciar “unha
maior incidencia dos escritores
na sociedade, que estean presen-
tes e teñan unha actuación cen-
tral na construción dun sistema
cultural galego”. Con este ob-
xectivo promoverá a realización
dun maior número de actos aber-
tos ao público co fin de conse-
guir unha “maior comunicación
coa sociedade ademais dunha
máis efectiva presencia da voz
dos escritores en temas non só li-
terarios senón tamén sociais e

políticos”. Nesta mesma
liña, Euloxio Ruibal in-
tentará potenciar a pre-
sencia da Asociación en
distintas institucións, no-
meadamente no Consello
da Cultura Galega que,
ao seu ver “non é com-
prensíbel que non teña
representación dos auto-
res cando si están dentro
outras entidades”. Xunto
coa directiva establecerá
unha serie de reunións
con distintas entidades
para acadar este recoñe-
cemento institucional. 

A Asociación de Es-
critores ten previsto rea-
lizar actos de homenaxe
e recoñecemento a auto-
res tanto vivos como de-
saparecidos, cun espe-
cial fincapé na recupera-
ción da memoria históri-
ca de moitos nomes dos
que non se coñece a súa

obra como merecerían. A
AELG participará nos actos de
homenaxe que este ano se cele-
bren arredor da figura de Avilés
de Taramancos e organizará un-
has xornadas de literatura po-
pular que estarán dedicadas á
súa figura. 

A asemblea aprobou dedi-
carlle a letra E que se entrega na
homenaxe que se lle tributa a un
escritor ou escritora na súa terra
a Xosé Fernández Ferreiro e de-
cidiu nomear membros de hon-
ra a Bernardino Graña, Mª Xosé
Queizán e Manuel María.♦

É o novo presidente da Asociación de Escritores

Euloxio Ruibal
‘Temos que ter maior presencia na sociedade’

Maleström
XESÚSPISÓN

Nemo non é un home,
é unha criatura do
mar, un monstro que

se instala no fondo para
irradiar desde alí unha
inmensurábel, serena
violencia. Serena porque
non se fundamenta no odio,
como acontece con Ahab.
Nemo non odia porque xa
non é un home. A ferida de
Ahab é producida por un
corpo, mellor dito, pola
ausencia dun corpo (o da
nai). A ferida de Nemo é
producida pola ausencia de
todos os corpos, pola
ausencia da Humanidade.
O propio Capitán confesa
ter desertado da raza
humana. A dor de Ahab é
unha leve molestia
comparada coa dor de
Nemo. Cando a dor
humana supera certos
límites, transforma os
corpos e as almas, altera a
natureza e enxendraoutras
criaturas. Por iso,
tratarmos de explicar o
fenómeno-Nemo é unha
ación inútil. Nemo non
pode ser explicado. Só
temido, venerado. A
divindade de Nemo vén
suxerida polo propio nome,
que é Ninguén, quer dicir,
ausencia de nome. Nemo é
deus, ausencia. E a
primeira reación que a
ausencia provoca en nós é a
procura. Con todo,
procurarmos un home que
xa é outra cousaesixe
tamén en nós unha
metamorfose. Procurarmos
a Nemo esixe imitarmos a
Nemo, ou sexa,
insatalarmonos no fondo,
pois no fondo do seu nome
ocúltase a raíz indoeuropea
nemus, que significa
bosque, santuario, lugar
sagrado. Quer dicir, Centro.

Así, o Capitán é a
criatura que se instala no
Centro, que é o ponto onde
se dilúe a oposición dos
contrarios, a concavidade
onde se funde todo
dualismo. E Nemo, asasino e
santo, vítima e verdugo ao
mesmo tempo, disólvese no
recipiente primixenio,
convértese no Graal.

O camiño do Graal é o
camiño da virtude. O
camiño de Nemo é a
destrución. Ambas palabras
¿son sinónimas? ¿Son
palabras? Son unha outra
dualidade que cada un de
nós debe afrontar para
trazarmos o propio camiño.

Sexa este cal for, o
destino será sempre
Maelström, o terríbel
remuíño do mar noruegués
que devora o Nautilus ao
final do relato,
conquistando a
inmortalidade do Capitán.

Maelström: remuíño de
Nemo, abismo de Fausto,
paixón de Ahab, patria de
Ulises, útero de Edipo, soño
de Hamlet, conquista de
Galaad...Maelström: Graal,
conquista, carne humana.♦♦

CALROS SILVAR



Título: Amigo medo.
Autor: Xavier López Rodríguez.
Edita: A Nosa Terra.

Nos tempos que corren, os
exercicios de sinceridade re-
visten gran importancia. Lon-
xe de debilidade, dan proba de
que a dignidade humana non é
un valor xa aniquilado. Nisto,
a colección Froita do Tempo
de A Nosa Terra, ten moito que
dicir, dando a luz tramas ela-
boradas desde a experiencia
propia, ou próxima, como un-
ha foto envellecida polo paso
do tempo na que os protago-
nistas se volven ficción.

Amigo Medo, o sexto títu-
lo desta colección, é outro bo
exemp lo .  O
basamento re-
a l  d a  o b r a
conta que o
xeneral Gar-
c í a  G ó m e z
Caminero, lo-
go de visitar a
soldadesca de
Astorga e Le-
ó n ,  v e s e  n a
necesidade de
gañar a fron-
te i ra  por tu -
guesa desde
terras zamora-
nas. A partir deste feito, Xa-
vier López Rodríguez elabora
unha historia ficticia á que se
lle debe atribuír o mesmo
grao de credibilidade que á
historia “real” ou máis, se te-
mos en conta que esta última
encóntrase ben de veces ma-
nipulada. Velaquí, polo tanto,
un tipo de literatura extrema-
damente valioso para calque-
ra sociedade que non queira
perder a súa propia historia e
a conciencia de si. Literatura
concebida como antídoto
contra os narcóticos que na-
nonizan a personalidade, em-
pregando como arma de des-
trucción masiva a sublima-
ción da trivialidade. Literatu-
ra, finalmente, na que as pre-
ocupacións éticas non ceden
o protagonismo ás preten-
sións estéticas.

O periplo do xeneral Ca-
minero constitúe a acción cen-
tral, o principal foco de ten-
sión dunha trama que, máis
que crear intriga, pretende ser
un constante vaporizador da
atmosfera de medo desencade-
ada polo golpe de estado fran-
quista e a inseguridade instau-
rada e mantida polos sicarios
da falanxe. De non ser por iso,
non sería preciso este exer-
cicio de reconciliación coa
verdade, non existiría esta ne-
cesidade de dicir a verdade
dunha vez por todas, de des-
mitificar a maldade comunis-
ta-republicana mediante unha
conducta (a de Caminero) que
procurará o ben alleo a custa
da súa propia fama, de ficar
aos ollos da xente como un de-

salmado sen corazón que lle
abre a cabeza a un neno. Por
eles, polos falanxistas, e pola
casualidade de que por alí pa-
sou Caminero, xeneral da Re-
pública, é polo que realmente
naquela aldea de Brumoso co-
ñecen unha guerra da que os
primeiros mortos nin sequera
deran entrado en combate. 

Outras dúas historias meno-
res (¿hai algunha traxedia me-
nor?) complementan esta con
motivo de ofrecer unha panorá-

mica da (des)vida nas catro dé-
cadas de terror, de medo, dunha
grande mentira. Pero sobre todo
teñen a importante misión de
axudar a manter unha intriga
que, antes de empezar a ler, sa-
bemos como remata, o que re-
presenta un dos desafíos narrati-
vos de máis complexa resolu-
ción, e onde o autor se xoga
moito. Esas dúas historias son a
de Xico, irmán do protagonista,
e o do Boi, outras dúas histo-
rias de confusionismos, de men-

tiras que tardan en ser aclaradas.
Mais a historia do xeneral

Caminero é só un pretexto pa-
ra contar outra, a do rapaz que
o guía deica pasar a fronteira, e
con ela a das xentes do seu lu-
gar e contorno. Ao vello que
foi aquel rapaz, póñenlle dian-
te catro cintas magnetofónicas
para que conte 62 anos despois
de ter acontecido todo, pero
tanto durou o medo que mes-
mo el chegara a acreditar a
mentira. Así as cousas, cada
cinta é un capítulo (coas súas
dúas correspondentes caras)
onde o rapaz que agora é un
vello, vai contando, confesan-
do un tanto ensarilladamente,
o que foi a súa vida, as súas
tontadas amorosas, as rela-
cións de parentesco transfron-
teirizas, a tristeza do progresi-
vo despoboamento do rural, as
amizades, a vida familiar antes
e despois de casado, como foi
mozo antes de tempo porque
no lugar os que tiñan esa idade
foran chamados a filas... Ami-
go medotoma a forma dun do-
loroso monólogo da concien-
cia que en realidade é un diálo-
go a cinco bandas, coas cintas,
coa historia, coa sociedade,
consigo mesmo e co futuro.

Exercicio da sinceridade
que se adebedaba. Documento
de recuperación da dignidade
por medio da restauración da
verdade, unha verdade que o
medo mantivo agochada du-
rante demasiados anos.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Irracional
século das luces
A estraña estrela, de Xabier
López López é unha viaxe ao
pasado a través de múltiples
carreiros. Tal e como di o sub-
título Aventuras, tránsitos e
adversidades
do singu-
lar viaxei-
ro Emilio
Amarante,
o protago-
nista pula
de tempo a
lugar e de
lugar a tem-
po. Goza
dos favores
da favorita
dun serrallo
turco, comparte conversa con
Sarmiento e Feixóo no Mesón
do Bento e asiste ao encontro
do Conde de Gondomar e Sir
Walter Raleigh en Londres.
Edita Galaxia.♦

Canteira
de literatos
O concello de Cee, en colabo-
ración coa Deputación da Co-
ruña, vén de editar a colección
completa dos traballos
premiados no concurso litera-
rio ‘Achegamento ao libro’
convocado polo propio gober-
no local
entre o
1992 e o
2002. En
total son
trinta e sete
relatos
escritos por
rapaces de
todos os
graos do en-
sino, vincu-
lados pola
relación
entre os máis pequenos e o fe-
nómeno da lectura. Tamén se
inclúen as ilustracións
gañadoras dos diferentes
certames da mesma
campaña.♦

Xermolos
de literatura
Obras de teatro nunca remata-
das, proxectos para dramas,
reflexións, investigacións
sobre grandes temas. Todo o
que acabou por non fructificar
recólleo agora o dramaturgo
vasco Alfonso Sastre en
Limbus o los títulos de la Na-
da. Hiru edita agora este
libro que
tamén é
un ensaio
de memo-
rias, non
das vividas
mais si das
soñadas,
dos proxec-
tos íntimos
dun creador
que agora
saen da
gabeta para
esconxuraren o seu segredo.
Destaca o guión para unha
obra sobre un andaluz que pa-
sa de conquistador a indio re-
sistente no Iucatán.♦

Velaquí
un tipo
de literatura
valioso para
calquera
sociedade
que non
queira
perder
a súa propia
historia.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. AS VOCES DA NOTICIA .
Xosé Monteagudo.
Galaxia.

2. MENINO MORREU .
Luís Manuel García Mañá.
Xerais.

3. A MORTE DE A.
Anxo Angueira.
Xerais.

4. TRANVÍA CARA A SP.
Unai Elorriaga.
Galaxia.

5. RELATOS MARIÑEIROS .
Xosé Neira Vilas.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NUNCA MÁIS .

GALIZA Á INTEMPERIE .
Suso de Toro.
Xerais.

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

3. OS PARTIDOS POLÍTICOS
EN GALICIA .

Xosé M. Rivera (Coord.).
Xerais.

4. ANTÓN AVILÉS DE
TARAMANCOS .

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.

5. MULLER NO BAÑO .
Manuel Rivas.
Xerais.

Tabela das letras

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

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

Lembrando os anos do medo
Xavier López R. presenta un relato baseado en feitos reais

Xavier López Rodríguez.
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Título: Reporteiro de guerra en Iugoslavia.
Autor: Delmi Álvarez.
Edita: Xerais. Colección Crónica.

No ano 1995 Margarita Ledo
Andión publicaba un libro,
dentro da Colección Universi-
taria de Edicións Xerais, titula-
do Documentalismo Fotográfi-
co Contemporáneo (Da ino-
cencia á lucidez)nel analiza en
diferentes capitulos o fotoxor-
nalismo (Da foto de acontece-
mento; Fotoxornalismo: o re-
torno do autor), o papel da fo-
to, os seus significados, com-
prender mellor ou mesmo
aprender a ler na imaxe, no in-
tre.

“A raiña das temáticas, o
celme da foto de reportaxe e de
acción, a guerra, vai ficando
sen zume en Granada, en Mal-
vinas, ou en Panamá... tal se
advertira do desastre ao que
apenas, cinco anos despois, se
asistirá no Golfo. Máis igual
que o fenómeno do Golfo soer-
gueu a urxencia en discutirmos
o dereito a ver”

Os últimos acontecementos
fixeronme remexer no anaquel
e rescatar da memoria o libro
de Delmi Álvarez, Repoteiro
de guerra en Iugoslavia (Foto-
grafías, vivencias e horrores

dun xornalista galego nas gue-
rras de Croacia e Bosnia) libro
que saeu do prelo hai case un-
ha decada froito dunha narra-
ción visceral, directa onde o fo-
tógrafo debulla os acontece-
mentos coa pluma e a mirada
da cámara, plasmando a súa
experiencia, o seu pulso vital.
Delmi móstranos a guerra den-
de a cotianeidade que se mes-
tura coa crueldade e o sensenso
que é a guerra,
o pais non se
detén, as per-
soas seguen
indo ao merca-
do, seguen na-
morándose e
casando (“No
camiño convi-
danme á voda
dunha parella
nova. El sairá
ó día seguinte
para a fronte.
Con todo, o
amor tamén
ten cabida nesta guerra. A festa
celébrase por todo o alto, e a
xente baila incansabelmente”)
pero convivindo coa morte, cos
disparos (“A forza das grana-
das é terríbel. Cando caen cer-
ca, o asubío que precede ao es-
toupido déixanos paralizados;

ás veces durante longos segun-
dos, ata que un mecanismo ner-
vioso e intelixente nos obriga a
tirarnos ao chan coas mans na
cabeza”). Delmi Álvarez narra
dende a experiencia, sen pudor
nin ocultación, dende a sinceri-
dade non oculta o medo cando
o sente, transmítello ao leitor.

Reporteiro de guerra en Iu-
goslavia está dividido en dúas
partes. A primeira correspónde-
lle a Croacia en agosto de
1991, a segunda perténcelle a
Bosnia no mesmo mes, pero
dous anos máis tarde, ámbalas
dúas enriquecidas coas foto-
grafías do reporteiro vigués
que non aforra detalles para co-
municar todo o horror que o ro-
dea. O libro non pretende ana-
lizar a situación internacional,
só procura contar dende a ex-
periencia, sen concesións á be-
leza, só busca a efectividade de
transmitir emocións, de comu-
nicar da maneira máis directa
posíbel e abofé que o conquire,
provocando a reflexión e da
miña parte quizais unha toma
de postura máis dinámica.Del-
mi Álvarez non pretende cam-
biar a guerra, só mostrala, re-
tratar a dor física e moral.♦

XOSÉ FREIRE

O dereito a ver a guerra
Actualidade das fotografías de Delmi Álvarez en Iugoslavia

Título: Grial. Revista galega de cultura.
Data: Xaneiro, febreiro, marzo 03. Nº 157.
Edita: Galaxia.

Grial vén de inaugurar unha no-
va xeira, con cambios importan-
tes. A revista que edita Galaxia
sofrira xa unha importante re-
modelación en 1989. Do equipo
de hai catorce anos permanecen
no actual consello de redacción:
Xan Bouzada, Henrique Monte-
agudo, Carlos Fernández e o co-
ordenador Xosé Soutullo. Como
se pode ver é significativo o gru-
po que continúa, pero son aínda
máis abundantes as incorpora-
cións: Uxío Labarta, Alberte
Meixide, Dolores Vilavedra,
David Barro, Xosé Mª Álvarez
Cáccamo, Carlos Lema, Víctor
Freixanes, Andrés Torres Quei-
ruga, Ramón Villares, Cesar
Portela e Domingos Docampo. 

Semella polo tanto garantida
a continuidade daquel ideario
formulado en 1963, data da fun-
dación: “Servir de canle respon-
sábel da actividade cultural gale-
ga e actuar ao mesmo tempo co-
mo ponte para a incorporación
da cultura universal ao noso pa-

ís”. Pero son tamén visíbeis as
mudanzas. En primeiro lugar, no
diseño. A revista introduce,
abondosamen-
te, a fotografía
e a cor. Había,
nalgúns secto-
res, certo medo
a unha “frivoli-
zación”. Cor e
fotografía xa
poñían os pelos
de punta aos
puristas, nos
anos oitenta,
cando empeza-
ron a seren in-
troducidos nos
xornais chama-
dos serios.
Agora chegou-
lle o momento ao Grial e o re-
sultado, coma no caso dos xor-
nais, é positivo. Redúcese o ta-
maño dos artigos, introdúcense
máis xéneros xornalísticos, máis
rexistros de información, pero
non se albisca, cando menos
nesta primeira entrega, propen-
sión algunha á superficialidade. 

O xiro da revista exprésao
ben, o filósofo Carlos Fernán-

dez, nun artigo inicial significati-
vamente titulado “Revistas cul-
turais e actualidade. A tentación
academizante”. Fernández criti-
ca o xornalismo trivial, que só
amosa o fuxidío, discontinuo e
noticiábel, pero tamén, e moi en-
faticamente, o saber especialista.
A este último é ao que se refire
cando describe as revistas cultu-
rais de “formato abundante en
notas e aparato crítico, que con-
sagra formalmente o saber disci-
plinar, e, se o consello de redac-
ción conta cunha importante pre-
sencia de meritandos, unha peri-
gosa tendencia a converter a re-
vista nunha plataforma de favo-
res para a propia promoción no
seo da Academia”. “Cando a re-
vista -continúa Carlos Fernán-
dez- acada a condición de revis-
ta do tipo A nos baremos esta-
blecidos pola Universidade para
puntuar a calidade da produc-
ción científica, acádase a apoteo-
se. É doado, xa que logo, atopar-
se coas actas dun congreso aca-
démico trasladadas a unha publi-
cación cultural, con traballos de
máis que improbábel interese
para un lector culto de intereses

amplos; con artigos con máis pá-
xinas de aproximación metodo-
lóxica que de explicación do fei-
to moitas veces banal que se pre-
tende alumear; con escritos nos
que as notas ocupan tantas páxi-
nas como o texto; e cunha enor-
me cantidade de citas de submi-
sión ritual ás autoridades do pro-
pio grupo de referencia, ou escri-
tas en barallete disciplinar como
intercambio de favores con ami-
gos, paisanos ou veciños da es-
pecialidade”.

Poderiamos resumir nós en-
tón que o reto desta nova etapa
do Grial concrétase en fuxir tan-
to do trivial como do excesiva-
mente académico. Unha meta ao

alcance do actual consello de
redacción, pero que reclama-
rá sen dúbida notábeis esfor-
zos, tanto no que atinxe a un
xornalismo especializado,
coma no que se refire á con-
fección gráfica.

Como resumo dos conti-
dos deste número, que fai o
157, diremos que inclúe un
amplo informe sobre o
Prestige; unha conversa con

Del Riego e Illa Couto, fundado-
res de Galaxia, na que lembran
como era o proxecto da revista
no momento de iniciar a súa an-
daina, hai agora corenta anos; un
mangado de competentes refle-
xións sobre o sistema literario
galego; páxinas dedicadas á cre-
ación literaria ou exposicións e
nada menos que 19 críticas de li-
bros. Materiais todos eles im-
prescindíbeis para esta cultura
galega que aínda non superou de
todo a fase das necesidades pe-
rentorias. Benvida seña logo esta
nova etapa na procura de lecto-
res, sen perder a identidade que
sempre diferenciou o Grial.♦

M. VEIGA

A actual
guerra
sérvenos
para
rescatar
este traballo
de Delmi
Álvarez que
dez anos
despois
segue a
convocarnos.

Na procura dun camiño
entre o académico e o trivial
A revista Grial inicia unha nova etapa

A nova
xeira
combina a
continuidade
no ideario
da revista,
cun diseño
que trata
de atraer
lectores
sen por iso
frivolizar
os contidos.



Título: As irmás da Magdalena.
Dirección e Guión: Peter Mullan, 2002.
Intérpretes: Geraldine McEwan, Anne-Ma’
rie Duff, Nora-Jane Noone, Dorothy Duffy,
Eileen Walsh. Mary Murray, Britta Smith,
Frances Healy, Chris Simplón, Eithne Mc’
Guinness, Phyllis McMahon.

Hai dúas clases de filmes de
denuncia, contra tódalas dis-
quisicións bizantinas que den-
de os tempos heroicos da crí-
tica marxista se teñan artella-
do sobre esta cuestión, os que
limitan as súas virtudes á
afouteza do seu carácter polí-
tico, moitas veces meras fitas
oportunistas, deficitarias can-
to a outras bondades e ás que
a un explícito compromiso
crítico vencellan toda a rigu-
rosidade dun cineasta com-
prometido tamén cunha lin-
guaxe, cun medio. Por  fortu-
na As irmás da Magdalenado
escocés Peter Mullan enmár-
case dentro da segunda cate-
goría. Como moitos cinéfilos
socráticos teñen descubierto ó
longo dos anos só hai dous ti-
pos de películas, as boas e as
malas.

A Mullan descubrímolo
como intérprete de intuitiva
paixón trascendente, como
Keitel, De Niro e uns cantos
máis; as contrapartidas acto-
rais ó cine de Bresson, Scorse-
se ou Schrader, trala súa tre-
mendista aparición como
protagonista en O meu nome é
Joe de Ken Loach; aínda que
levaba xa anos deixando pega-
da no cine británico, papeis
secundarios nos filmes de
Danny Boyle, e mesmo nal-
gunha superproducción norte-
americana, Braveheartde Mel
Gibson, o que non se lle coñe-
cía tanto por aquí era que an-
tes de actor Mullan quixera ser
realizador, curtametraxista fe-
roz dende a adolescencia e au-
tor dunha descoñecida pelícu-
la anterior a estas Irmás da
Magdalena, Orphans, que lle
conferiron esa bagaxe de cine-
asta puro que distingue o seu
novo filme de tantos exer-
cicios estilísticos de diletante
perpetrados por moitos actores
metidos a realizadores.

Contan que Mullan decidíu
emprender esta denuncia feroz
dun dos capítulos máis sinis-
tros e descoñecidos da bucóli-
ca Irlanda ultra católica –o re-
verso da postal folki de taber-
nas, paisanos sentenciosos e
boa cervexa– despois de des-
cubrir nun documental do
Channel Four a historia das la-
vanderías da Magdalena, cen-
tros de internamento xestiona-
dos polas Irmás da Misericor-
dia onde unha conspiración de
silencio soterraba en vida ás
rapazas que non encaixaban
no ideal católico de moza ir-

landesa, condenadas a expia-
los seus supostos pecados en
réxime de escravitude lavando
roupa de sol a sol, calcúlase
que máis de 40.000 mulleres
pasaron por estas tristes insti-
tucións, moitas delas confina-
das ata a súa morte, que non

desaparecerían definitivamen-
te ata data tan recente como
1996. Unha verdadera crónica
da infamia que inspiraría a
canción de Jonie Mitchell, The
Magdalene Laundries.

A orixe documental da súa
inspiración, vencellada á von-

tade de denuncia do seu enun-
ciado, ficou no filme de Mu-
llan, conferíndolle un carácter
propio que se move entre a lin-
guaxe do docudrama e os re-
cursos esporádicos ó melodra-
ma. Mullan edifica un verda-
deiro relato de horror, horror
sen monstros por moita miseria
moral que de-
fina unha boa
parte dos per-
sonaxes aludi-
dos, non son
máis que mi-
serables me-
diocres e o
verdadeiro te-
rror que retra-
ta Mullan é o
dun sistema
social opresi-
vo, dunha es-
piral de silen-
cio que permi-
te e substenta
inst i tuc ións
como as La-
vanderías da
Magda lena,
unha socieda-
de aparentemente idílica, a
imaxe tópica da Irlanda bucóli-
ca, que crea na súa trastenda
personaxes tan terribles como
o pai de Una, unha das inter-
nas, forza de demoledora pre-
sencia física que o propio Mu-
llan encarna nunha das secuen-
cias máis violentas do filme.♦

XURXO VALIÑAS
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Abrente
Nº 27. Xaneiro-marzo de 2003.
Edita: Primeira Linha.

Maurício Castro analiza as
causas das marés negras e fai
un repaso polas principais des-
feitas petrolíferas do século
XX en Ga-
liza.
Begonha
Caamanho,
presidenta
do Comité
Interempre-
sas da
CRTVG esi-
xe un
cambio
estrutural nos
medios de
comunicación públicos. Pedro
Alonso explica as
consecuencias naturais da des-
feita do Prestige. André
Seoane relaciona o petróleo co
futuro do capitalismo. Xosé
María Dobarro analiza a litera-
tura operaria e a presencia de
operarios na literatura.♦

Anarquista
Nº 16. Primavera de 2003. Prezo 1,20 euros.
Edita: Ateneus libertários da Coruña e Com-
postela.

Neste número dedícase unha
ampla porcentaxe do texto total
ás consecuencias da maré
negra. Tamén se lle adica cum-
prida información ás causas da
guerra do Irak, ás orixes
do actual
belicismo
estadouni-
dense e á
posición
civil na súa
contra. Bo-
robó fai un-
ha semblan-
za de
Ezequiel
Rey, que foi
director do
xornal Solidaridad Obreranos
anos 30 e chegou a ser
concelleiro en Santiago nos úl-
timos días da 2ª República.♦

Esparavel
Nº 10. Marzo de 2003.
Dirixe: Susana Vázquez.
Edita: Asociación de Construtores de Ponte-
vedra.

Aránzazu Fernández fai un re-
paso á inauguración do novo
Museo de Arte Contemporánea
de Vigo, MARCO. Inclúese
unha entrevista coa ministra de
Sanidade, Ana Pastor. Dáse
conta dos traballos que as em-
presas construtoras iniciaron
no litoral para axudar na
limpeza
das costas
atinxidas
polo
chapapote.
Vega Quin-
tela analiza
a tendencia
alcista do
prezo da vi-
venda en
Galiza. Nos
últimos
cinco anos aumentou un 86 por
cento o valor do solo
edificado. Mari Cruz Silva ex-
plica as novidades tributarias.♦

Internado de monxas
para mulleres caídas
Éxito da fita irlandesa As irmás da Magdalena

O actor Peter Mullan recibe o León de Ouro de Venecia por este seu traballo como director. Abaixo, dous fotogramas do internado.

Unha
conspiración
de silencio
soterraba
en vida
as rapazas
que non
encaixaban
no ideal
católico
de moza
irlandesa,
condenadas
a lavar
roupa
de sol a sol.



Será o ánimo dos organizadores,
o propio tema e os convidados xa
asistentes a outras edicións do
congreso os que lle dean a esta
XX Semana Galega de Filosofía
un ton de celebración. Do resto,
continuará como cando naceu,
dedicándose a organizar un en-
contro no que o debate crítico se-
xa o protagonista e no que as
apertadas xornadas se dividan en
sesións de mañá, máis filosófi-
cas, de tarde, centradas en Galiza
e de noite, máis divulgativas. Du-
rante estas dúas décadas a Aula
Castelao foise consolidando co-
mo un foro de encontro intelec-
tual que cada ano atrae a un
maior número de público e cons-
titúe xa unha cita fixa no calen-
dario cultural galego. Temas co-
mo a democracia, o xénero, a
globalización, a lingua, a nación,
a lingua, a ecoloxía ou a autode-

terminación foron obxecto dal-
gúns dos congresos celebrados
na súa historia na que participa-
ron máis de trescentos intelec-
tuais de todo o mundo. Nesta edi-
ción, co tema “Filosofía e com-
promiso” a Aula Castelao trae a
Pontevedra algúns dos partici-
pantes en edicións anteriores do
congreso, para darlle tamén un
aire de rememoración da súa pro-
pia traxectoria. Nas sesións de
mañá, agrupadas co título “Filo-
sofía: Teoría e praxe” participa-
rán Adolfo Sánchez Vázquez,
Celia Amorós, Raul Fornet-Be-
tancourt e James Petras. “Galicia:
realidade e proxecto” é o título
que agrupa ás conferencias de
tarde nas que intervirán Xesús
Alonso Montero, Domingo Do-
campo, Mª Xosé Queizán, Xosé
Manuel Beiras e Xosé Luís Ba-
rreiro Barreiro. 

Mª del Mar Bonet e Uxía

O carácter de celebración
desta Semana Galega de Filo-
sofía notarase de xeito espe-
cial no concerto de Mª del

Mar Bonet e Uxía que terá lu-
gar na noite da primeira xor-
nada do congreso como inau-
guración do ciclo “Imaxina-
ción: palabra e acción”. Un
recital poético de Manuel Ri-

vas protagonizará a sesión de
noite do segundo día e as con-
ferencias de Alfonso Sastre,
Eduardo Galeano e Xosé Luís
Méndez Ferrín porán fin ao
ciclo.♦
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Eduardo Galeano, Sánchez Vázquez e Sastre
participan na XX Semana Galega de Filosofía

C.L.
O sangue dos camiños, de Ra-
món Caride (Cea, 1957), recibiu
o Premio Vicente Risco de nove-
la fantástica 2003, cunha novela
de a penas duascentas páxinas
que recolle as principais inque-
danzas do autor de Soños eléctri-
cos. O escritor considera que es-
ta obra, na que demorou dous
anos, é a máis elaborada das que
escribiu. “Hai moita cociña, pero
o lector espero que a reciba co-
mo material fresco. É o meu li-
bro máis traballado”, explica.

Caride recoñece que nesta
novela hai unha forte presencia
dos seus traballos anteriores.

“Inspireime en personaxes, técni-
cas e tramas de anteriores relatos
meus”. O escritor agora veciño de
Cambados considera que O san-
gue dos camiños completa un ci-
clo. “Xunto con Soños eléctricos
e Sarouremata unha especie de
triloxía con moitas cousas en co-
mún, empezando pola presencia
da letra s, os triángulos dos perso-
naxes protagonistas e unha refle-
xión sobre a violencia”, afirma.

Ramón Caride confesa que
é difícil de contar a súa novela.
Hai tres relatos realistas en
esencia que adquiren unha di-
mensión fantástica ao se axun-
taren. “Quixen construír unha

obra capaz de sorprender o lec-
tor. Na derradeira páxina muda
radicalmente a percepción do
que se estaba a contar.”

En O sangue dos camiños,
os personaxes conseguen expe-
rimentar sensacións perten-
centes a outras persoas gracias
a uns cristais que fan as veces
de biochips. “É unha metáfora
dos medios de comunicación,
ou da literatura. Hoxendía le-
vamos unha vida plana, afasta-
da da realidade que fere ou
mancha. Por iso precisamos
desafogar os nosos instintos
primarios a través da experien-
cia asistida, ben polos libros ou

pola televisión, por exemplo.” 
A violencia, unha das múl-

tiplas referencias temáticas do
libro, ten dúas facianas. “Hai
unha violencia directa, moi re-
lacionada co erotismo. E tamén
hai unha violencia retardada, a
través da experiencia adquirida
a través deses cristais. 

O sangue dos camiños esta-
rá nas librerías a mediados de
ano, editada por Sotelo Blanco.
Ramón Caride ten no prelo ta-
mén outros títulos, entre os que
destaca A negrura do mar, un-
ha nova entrega das aventuras
de Said e Sheila, coa maré ne-
gra ao fondo.♦

Ramón Caride gaña
o Vicente Risco coa súa novela máis ‘traballada’

A.N.T.
Do 21 ao 25 de abril celébrase en Pontevedra unha edición es-
pecial da Semana Galega de Filosofía xa que os seus organiza-
dores, a Aula Castelao, queren conmemorar os seus vinte anos
de existencia. O título do congreso será “Filosofía e Compro-
miso” e entre os seus convidados figuran nomes como o de
Eduardo Galeano, Sánchez Vázquez, Sastre ou Raul Fornet. 

A.N.T.
Vintecatro espectáculos de
compañías galegas compuxe-
ron o apertado programa da
Feira do Teatro que se celebrou
dos días 8 ao 12 de abril en
Compostela e na que tamén
participaron cinco compañías
de fóra. Das vintecatro obras
galegas, seis foron espectácu-
los para nenos, cun panorama
especialmente rico en monicre-
ques. Dos outros dezaoito es-
pectáculos, só sete superaban
os tres actores no reparto. 

Catro monólogos e once
obras con menos de tres acto-
res puxeron de manifesto na XI
Feira do Teatro de Galicia, or-

ganizada polo Instituto Galego
de Artes Escénicas e Musicais,
a reducción dos elencos que es-
tá a experimentar o teatro gale-
go. Só as compañías Chévere,
Sarabela, Teatro de Ningures,
Teatro Galileo, Teatro da Lúa,
Teatro Maltés e Teatro do Mor-
cego puxeron en escena obras
de repartos máis amplos, as
tres últimas de catro compo-
ñentes. Se a Feira está creada
co fin de promocionar o teatro
galego e mostrar de forma pa-
norámica o seu estado, esta di-
minución de elencos foi un dos
datos máis salientábeis da con-
vocatoria, ao que aludiron boa
parte das compañías nas súas

intervencións de presentación. 
A Feira do Teatro contou

coa participación de arredor
dun cento de programadores e
unha boa afluencia de público
o que evidenciou tamén un sin-
gular interese polo teatro, axu-
dado polos baixos prezos das
entradas. Unha inmensa fileira
de xente, por exemplo, quedou
sen billete para entrar na obra
dos Chévere, Rio Bravo 02
que, a pesar da manchea de
funcións que representaron na
Sala Nasa segue a ser o maior
acontecemento de público dos
últimos anos na escena galega. 

Especial atención levantou
tamén a montaxe de Sarabela,

A conxura dos necios, a obra
con máis candidaturas á última
edición dos Premios María Ca-
sares, e A gran ilusión de Tea-
tro do Morcego, dirixida por
Celso Parada. No programa in-
cluíase o monólogo Farois ver-
mellos, a primeira montaxe de
Teatro do Aquí sen Roberto Vi-
dal Bolaño. 

Cachirulo, Tanxarina,
Trompicallo, Berrobambán,
Artello e Os monicreques de
Kukas deixaron á vista o abano
e a calidade dos espectáculos
para nenos no teatro galego.
Moitos monicreques e unha
obra de sombras chinesas base-
ada en Cousas de Castelao que

levou á escena Títeres Cachi-
rulo, unha das compañías que
xestiona a Sala Yago de Com-
postela. Pero sen dúbida o es-
pectáculo de máis público foi
En punto de Teatro Bruto que
fixo regresar ás rúas de Com-
postela ás personaxes coñeci-
das como “as dúas Marías”. Na
mañá do sábado, as actrices
Mónica Camaño e Gloria Rico,
despois de realizar unha home-
naxe na estatua ás dúas mulle-
res, sorprenderon á xente que
camiñaba pola cidade antiga
coas súas coridas vestimentas e
o seu falar afiado, tal como
aquelas marías que moitos ti-
ñan aínda na memoria.♦

Os monólogos reinaron na Feira do Teatro

Alfonso Sastre.



MAR BARROS
A fita O lapis do carpinteiro,
dirixido por Antón Reixa, no
que será o seu debut como di-
rector de longametraxes, es-
trearase o vindeiro 25 de abril.
Protagonizada por Tristán
Ulloa, María Adánez e Luís
Tosar, a película narra a histo-
ria de amor entre dous mozos
tronzada pola Guerra Civil.

Co éxito de A lingua das
bolboretas, dirixida por José
Luís Cuerda, como precedente,
o vindeiro 25 de abril estreara-
se O lapis do carpinteiro, base-
ada na novela homónima escri-
ta por Manuel Rivas e Premio
da Crítica en 1998.

Despois de ter exercido co-
mo realizador, presentador, di-
rector e guionista de vídeo e te-
levisión, e de crear na TVG pro-
gramas como Sitio distinto,
concursos como o Supermartes
e  series como Mareas Vivase
Galicia Exprés, Antón Reixa
debuta no eido da longametraxe
cun proxecto complicado e am-
bicioso. “Todo o traballo que le-
vo desenrolando durante os últi-
mos anos en diferentes ámbitos
fíxome superar o medo escéni-
co, pero gustaríame atopar na
dirección de longametraxes o
meu oficio”, sinala o director. 

O propio Manuel Rivas foi
quen escolleu ao multifacético
vigués para trasladar ao cinema
a súa novela expoñendo, se-
gundo Reixa, “que só cedería
os dereitos da obra se o labor
de dirección o levaba eu”.

Rodada en distintas localiza-
cións galegas, especialmente nas
cidades da Coruña e de Compos-
tela, a película recolle a historia
de amor entre Marisa Mallo e
Daniel Da Barca, apresado ao
estoupar a Guerra Civil. Coa pa-
labra e a imaxinación el tenta
preservar a súa liberdade, fóra do
cárcere, ela loita por recuperar a
Daniel. Sempre asexante, Her-
bal, o carcereiro que os vixía,
agacha un segredo entre os tra-
zos dun lapis de carpinteiro.

Un nutrido elenco de actores
daralle vida aos personaxes da
novela. O filme está protagoni-
zado por Tristán Ulloa, no papel
de Daniel Da Barca, María Adá-
nez como Marisa Mallo, Luís
Tosar, recentemente galardoado
co Premio Goya ao Mellor Actor
de Reparto por Os luns ao sol, en
Herbal. Manuel Manquiña, Nan-
cho Novo, Serxio Pazos, Miguel
de Lira e Carlos Blanco, entre
outros, completan o reparto. 

“Había unha certa épica –co-
menta o director-, un certo visio-
narismo de que estabamos a fa-
cer algo importante. E iso nótase
no traballo dos actores, que fixe-
ron actuacións impresionantes,
especialmente porque existía un-
ha identificación co proxecto”.

Para a producción de O lapis
do carpinteirocontouse cun equi-
po técnico e artístico maioritaria-
mente galego. Unha das produc-
toras é Filma Nova, algo que pon

de relevo o carácter autóctono do
filme e o auxe que está a adquirir
o audiovisual no noso país.

Nove meses despois do ini-
cio da rodaxe, o 25 de abril te-
rá lugar a estrea comercial do
filme nas salas. 

Adaptación da novela 

A elaboración do guión correu
a cargo do propio director e de
Xosé Morais, que gozaron en
todo momento, como asegura
Reixa, de total liberdade para a
adaptación. “Cada vez que re-

matabamos un texto, chamaba-
mos a Manuel para ver que lle
parecía, pero el nunca cambia-
ba nada, foi moi xeneroso por-
que entendía que o cinema e a
literatura van separadas”.

Con respecto á novela, o fil-
me presenta algunhas modifica-
ción para facilitar a comprensión
da historia. Antón Reixa e Xosé
Morais apostaron pola creación
de novos personaxes e a poten-
ciación do entorno reaccionario
da protagonista feminina. Sen
embargo, a maior diferencia pre-
séntase na estructura narrativa.
Neste caso optouse pola lineali-
dade na historia, preservando
moitos personaxes e o mundo lí-
rico creado por Manuel Rivas na
novela, especialmente a través
dos diálogos. “Cómpre ter certa
audacia para respectar as verbas
literarias dos protagonistas do
texto sen caer en excesos, tanto
no guión como na actuación dos
actores. Neste sentido, a natura-
lidade de Tristán Ulloa e o bri-

llante discurso de Carlos Blanco
contribúen a recreación do mun-
do lírico creado polo escritor”.

Rachando tópicos

Antes de comezar a elaborar o
guión da película, o director qui-
xo seguir os mesmos pasos que
seguira Manuel Rivas para escri-
bir O lapis do carpinteiro. Por
ese motivo, Antón Reixa investi-
gou casos reais acontecidos na
mesma época que se asemellan
aos narrados no libro e fala cos
seus protagonistas. “Aquí atopei
un factor claro –sinala o director-
a constatación da enorme repre-
sión que sufriu o país. Presénta-
se como o tópico dunha Galiza
conservadora, servicial ao dicta-
dor, pero non foi así, era unha so-
ciedade civil moi viva, pero
enormemente reprimida. Fusila-
mentos alegais, paseados, exilia-
dos, se toda esa enerxía quedase
no país estou seguro de que a re-
alidade sería diferente”.♦♦
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Cuba
DAMIÁN VILLALAÍN

Creo que se equivocan
os políticos de
esquerda que, eludindo

o fondo do asunto,  declaran
que o relevo xornalístico aca-
dado polos recentes sucesos
de Cuba constitúe un intento
de tapar a actuación de Bush,
Blair e Aznar en Iraq. O
evidente é máis ben todo o
contrario: foi Fidel Castro
quen aproveitou a guerra con-
tra Iraq e a súa
monopolización da atención
mediática mundial para desen-
cadear primeiro unha brutal
represión contra os disidentes
agrupados en torno ó “Proxec-
to Varela”, e para escarmentar
despois aos miles de desespe-
rados que queren fuxir da illa,
condenando a morte e
executando, tras unha farsa
xudicial de oito días de
duración, a tres desgraciados
que secuestraron unha barcaza
sen derramar unha soa pinga
de sangue. 

Non ten sentido que a
esquerda siga buscando excu-
sas xustificatorias para unha
dictadura policial nin que con-
tinue tratando con inmerecida
indulxencia a Fidel Castro, “O
Comandante”, como din
algúns con inocultable arrobo
militarista. Mesmo dá un pou-
co de lástima ver a supostos
exercitantes do pensamento
crítico irracionalmente atrapa-
dos por un mito romántico
forxado hai corenta anos e
que hoxe xa non é máis que o
capricho podre dun déspota
vello e tirando a tronado. En
todo este asunto os únicos que
merecen unha decidida defen-
sa por parte da esquerda son
os 75 disidentes condenados a
penas propias de asasinos só
por difundir un moderado e
conciliador programa de tran-
sición pacífica á democracia
en Cuba. Aos tres negriños fu-
silados hai uns días xa non hai
qué lles facer.

Unha das críticas que a es-
querda utiliza con máis
frecuencia ao debullar a lista
de maldades da dereita é a
que se refire á “dobre moral”
e ao “dobre raseiro” de
conservadores, neoliberais,
democristianos e demais fami-
lias políticas ubicables no seg-
mento dos que prefiren a
inxustiza á desorde. A
acusación é xusta e certeira,
pero moito me temo que
tamén vale para unha
esquerda que, en casos como
o de Cuba, se empeña en pre-
ferir a ideoloxía á verdade. E
a verdade de Cuba é a dun pa-
ís onde rexe un sistema repre-
sivo que ningún de nós consi-
deraría tolerable no caso de
que se quixera aplicar aquí. 

Supoño que non será
preciso lembrar a Franco. Pe-
ro quizais si sexa necesario
recordar que aos que disculpa-
ban e buscaban coartadas
internas ou externas ás atroci-
dades do dictador ferrolán
considerabámolos, con toda a
razón, cómplices da
barbarie.♦

Estréase O lapis do carpinteiro
‘Gustaría de dedicarme ao cine’, Antón Reixa

Antón Reixa, abaixo, dirixiu o elenco de actores entre os que destacan Tristán Ulloa, María Adánez e Lúis Tosar.



Despois de tres anos trouleando
co anterior disco Capetón, adica-
do ao mar, os Diplomáticos apa-
recen cun novo proxecto, o quin-
to xa, cargado de crítica e impor-
tantes mudanzas. 

Sen abandonar a etiqueta de
bravú, que eles mesmos acuña-
ron para definirse ao comezo da
súa andaina musical hai catorce
anos, Komunikando preséntase
como unha evolución dentro do
facer do grupo, con ritmos que es-
quecen un pouco o seu caracte-
rístico rock en galego para abrirse
a novas melodías con sons afri-
canos, moita percusión e varios
acordeóns. “É un disco solidario
coa esencia do traballo dos Diplo-
máticos no que se refire a letras e
ao fío conductor. Pero Komuni-
kando abre unha nova etapa na
traxectoria do grupo”, explica o
cantante Manuel Maseda.

O novo disco deixa de contar
historias inventadas para cen-
trarse na denuncia da realidade,
nos problemas que afectan á so-
ciedade. Como indica Manuel
Maseda, “somos como unha es-
ponxa, absorbemos todo o que
observamos ao noso redor, o
que nos gusta e o que nos pro-
duce rexeitamento, e cuspímolo

en forma de letras e de música”.
Concibido un ano antes do de-
sastre do Prestige e da invasión
do Irak, a crítica que fan en Ko-
munikando Os Diplomáticos
adiántase no tempo, porque, co-
mo asegura o acordeonista e
guitarrista Rómulo Sanjurjo, “era
algo que se vía vir”.

En plena era da comunica-
ción, coa internet e os teléfonos
móbiles un dos maiores proble-
mas que padece a sociedade,
segundo os compoñentes do
grupo, é a incomunicación entre
as persoas. Por iso Os Diplo-
máticos quixeron titular o seu
disco, precisamente, Komuni-
kando. “O título fai referencia,
dunha banda, ao pip, pip, pip
que se escoitou durante tres
anos no teléfono dos Diplomáti-
cos –sinala Manuel Maseda-

pero tamén quere romper as di-
ficultades de comunicación  e
ser unha mensaxe de optimis-
mo, unha etapa positiva nun
momento moi negro no que es-
tamos cansos de botar botellas
ao mar e non ter resposta”.

O veterano grupo bravú rei-
vindica o realismo máxico de
Cunqueiro creando a súa propia
entelequia, o seu espacio figura-
tivo, a súa república independen-
te, que dan en chamar Muenga,
onde teñen cabida todo tipo de
accións culturais e onde gozan
de “inmunidade diplomática”. 

Gravado o pasado verán no
estudio de Segundo Grandío,
Komunikando sae á rúa con ca-
se un ano de atraso, da man
dunha nova discográfica, Boa,
despois de que a absorbida Fo-
nomusic rexeitase a proposta,

unha das máis arriscadas da
formación.

“Ademais de todos os proble-
mas que foron xurdindo, precisa-
bamos tempo para que se esta-
blecese unha comunicación
axeitada entre todos os mem-
bros. Seguimos unha liña e ata
que nos peta no peito unha his-
toria clara non comezamos a
gravar. Por este motivo agarda-
mos uns anos para sacar o dis-
co”, explica Rómulo Sanjurjo.

Marchas e incorporacións

Despois de catorce anos de rum-
bo, a “embarcación diplomática”
foi sorteando tempestades e ven-
tos favorábeis e a el foron subin-
do e baixando pasaxeiros. En
2001, Xurxo Souto e Mangüi Mar-
tín abandonan o barco ao tempo

que se incorporan Manuel Mase-
da, voz, saxo e acordeón, e Toni
Simoes, baixista. Pero a viaxe
continúa. “Cando marchou Xurxo
Souto ao grupo presentóuselle un
gran hándicap porque na organi-
zación asemblearia dos Diplomá-
ticos, el era o que se encargaba
de dar a cara, era unha persoa
iconográfica”, sinala Manuel Ma-
seda. El será a persoa que reto-
me o labor de Xurxo dentro do
grupo. “Pero, contra o que moita
xente pensaba, o grupo non mo-
rreu, senón que despois de varios
anos de traballo intenso e comu-
nicación a formación desenvólve-
se de forma fluída”, espeta.

Unha vez máis Os Diplomáti-
cos quixeron contar coa partici-
pación de músicos e amigos pa-
ra a gravación do novo disco, co-
mo Uxía Senlle, madriña da for-
mación, Susana Seivane, Rober-
to Grandal, Julián Hernández,
Xurxo Souto, Metais Preciosos e
as mulleres de Batuko Tabanka,
da colonia caboverdiana de Bu-
rela. No traballo intercaláronse
as reflexións literarias de Manuel
María, Lino Braxe e Manuel Ri-
vas que reforzan a chamada de
atención sobre a incomunicación
na que vivimos.♦Nº 1.078 ● Do 16 ao 23 de abril de 2003 ● Ano XXVI

MAR BARROS

Coidado! Achégase unha nova arroutada bravú dende Monte Alto. O último traballo dos Diplo-
máticos, Komunikando, vai zoupar forte cunha formación con baixas e novas incorporacións.

Komunikando,
o novo boureo diplomático

Komunikando,
o novo boureo diplomático



Como cada ano celébrase unha
nova edición do festival de músi-
ca clásica, organizado pola Con-
cellería de Cultura e Educación.
Nesta ocasión, a Semana do Cor-
pus cubrirá un programa de ac-
tuacións extenso que inclúe coa
participación de artistas ben re-
coñecidos dentro do eido da mú-
sica sinfónica e de cámara.  

O festival abrirase o día 24
de abril, co recital da mezzoso-

prano madrileña Teresa Bergan-
za e a guitarra do sevillano José
María Gallardo del Rey, no Cír-
culo das Artes. 

A soprano Annick Massis e
a mezzosoprano catalana Mi-
reia Pintó daranse cita na “Gala
de Ópera: Arias e dúos belcan-
tistas” acompañadas do piano
de Vladislav Bronevetzky, o 26
de abril, tamén no Círculo das
Artes.

O programa do festival in-
clúe ademais un espacio adica-
do a guitarra, que abarca dende
o século XVI ao XX, protagoni-
zado polo guitarrista Juan Ma-
nuel Vázquez Vázquez, un con-
certo centrado nas cancións, ro-
manzas, sonetos e madrigais do
Renacemento da man do con-
tratenor José Hernández Pastor
e o laúde e a viola de Ariel
Abramovich e a “Gala da Zar-

zuela”, na que actuarán a sopra-
no Ana Rodrigo, o barítono Jo-
sé Julián Frontal e o pianista
Aurelio Viribay. 

No mes de maio a Real Phi-
larmónica de Galicia interpretará
“As sinfonías de Beethoven” e a
Orquestra de Cámara da Sinfóni-
ca de Galicia  o “Concerto e sin-
fonía de Mozart”. “O barroco re-
lixioso italiano” e “A arpa no ba-
rroco español” son outras das ac-

tuacións que terán lugar en dife-
rentes centros da cidade durante
ese mesmo mes. 

Cun total de dezaseis actua-
cións celebradas, o Festival da
Música da cidade de Lugo clau-
surarase o vindeiro día 6 de xuño
co espectáculo “Haendel e o es-
plendor orquestral do barroco”
na que participará a formación
barroca Il Fondamento, dirixida
por Paúl Dombrecht.♦
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GONZALO

A.N.T.
A histórica agrupación Golden
Gate Quartet, o piano de James
Williams a voz de Nnenna Free-
lon ou o saxo de Jan Garbarek
son algúns dos convidados ao
VIII ciclo de jazz da Fundación P.
Barrié de la Maza que se cele-
brará dos días 25 ao 30 de abril
na Coruña. Saxos, pianos, bai-
xos e as mellores voces do jazz. 

O piano de James Williams
abrirá o día 25 o ciclo no Audito-
rio da Fundación Barrié coa
compaña do contrabaixo de
Dennis Irwin e a guitarra de Pe-
ter Bernstein. Cunha dilatada ca-
rreira musical, James Williams
tocou con estrelas como Dizzy
Gillespie ou Milt Jackson e conta
ademais cunha relevante traxec-
toria como profesor que o levou
ata a Universidade de Wayne,
New Jersey, onde agora da cla-
ses. Xunto cos seus dous com-
pañeiros de concerto, o pianista
impartirá o sábado 26 de abril
unha clase maxistral na Coruña. 

Paul Brembly, Frank Davis,
Clyde Wright e Terry François
son os actuais componentes da
Golden Gate Quartet que actua-
rán o día 26 no Palacio da Ópera
da Coruña, dentro do ciclo da Ba-
rrié. A agrupación foi fundada en
1934 e presume de ser o grupo
de gospel e spiritual máis antigo
do mundo. Cunha historia tan

ampla as súas costas difícil é
destacar algún dos momentos
estelares do grupo pero dous de-
les son sen dúbida as súas xiras
con Duke Ellington ou o Gran
Premio Gospel Mahalia Jackson.
Da tradición ao futuro pasa o ci-
clo para presentar o día 28 a un-
ha das máis relevantes voces do
jazz actual, a de Nnenna Free-
lon, con varias nominacións aos
premios Grammy polo seu traba-
llo Soucall. Estará acompañada
no concerto do auditorio da Fun-
dación Barrié polo contrabaixo de
Wayne Batchelor, a batería de
Woodrow Williams e o piano de
Brandón Mc Cune. O ciclo che-
gará ao seu fin coa actuación do
día 30 de abril no Palacio da
Ópera do saxofonista noruegués
Jan Garbarek, un dos poucos
músicos europeos no reino dos
do jazz con discos como o reco-
ñecido My song. Tocará con Ma-
rily Mazur, percusión, Eberhard
Wéber, contrabaixo, e Rainer
Brüninghaus, keyboard.♦

As figuras do jazz danse cita
na Coruña

Nnenna Freelon.

Teresa Berganza no Festival de Música de Lugo
A.N.T.

As grandes voces e os son melódicos de violíns, pianos, guitarras e laúdes encherán a ci-
dade lucense coa celebración do XXXI Festival de Música Cidade de Lugo Semana do
Corpus.

De esquerda a dereita, a soprano Ana Rodrigo; o barítono José Julián Frontal; a soprano Annick Massis; o guitarrista José Mª Gallardo del Rey; e a mezzosoprano Teresa Berganza.



Coas praias e os fondos mariños
ateigados de chapapote e o es-
quecemento do desastre pola ac-
tualidade do conflicto bélico no
Irak, a sensibilidade e solidarie-
dade dos creadores ante a crise
continúa viva.

Máis de trescentos vinte ar-
tistas e corenta escritores de todo
o Estado danlle forma, de xeito
desinteresado, coas súas crea-
cións plásticas e escritos litera-
rios a mostra Botella ao mar, que
dende o pasado 10 de abril pode
visitarse na Casa das Artes do
concello de Vigo, para transmitir
a preocupación pola catástrofe.

A exposición, organizada pola
Plataforma contra a Burla Negra
e a Asociación Galega de Artistas
Visuais (AGAV) en colaboración
coa Unión de Asociacións do Es-
tado, xorde coa finalidade de con-
tribuír, cos cartos recadados na
venda das pezas expostas, a que
as actividades de denuncia e de
apoio se continúen realizando.

“O obxectivo inicial da mostra
–explica o presidente de AGAV,

Manuel Quintana Martelo- era
crear unha vía para que os artistas
que conforman a Asociación pui-
desen elevar o seu berro ante a cri-
se e loitar contra a desinformación
e a mala xestión política ao tempo
que pretende ser unha actividade
de recadación económica”.

Xurxo Barbi, Berta Cáccamo,
Antón Mouzo, Anxo Cerviño ou
o propio Manuel Quintana son al-
gúns dos artistas galegos que par-
ticipan cos seus pinceis e as súas
esculturas, dando lugar a unha
mostra variada onde teñen cabida
todos os estilos. Sen embargo, a
iniciativa de AGAV e da Platafor-
ma contra a Burla Negra, ademais
de artistas consagrados conta coa
colaboración de pintores afeccio-
nados que tamén quixeron expre-
sar a súa preocupación e solida-
riedade a través da arte.   

Gracias a Unión de Asociacións
do Estado conseguiuse que o intere-
se polo proxecto se estendese, supe-
rando as expectativas inicias dos or-
ganizadores. Artistas baleares, va-
lencianos, asturianos, cataláns ou

canarios participan na iniciativa con
obras anteriores ou creadas para a
ocasión, sempre cunha temática
vinculada ao Prestige.

A pesar de que na mostra ten
máis presencia o elemento plás-
tico, a Plataforma contra a Burla
Negra intercalou entre as crea-
cións artísticas textos literarios
de Xosé Álvarez Cáccamo, Ma-
nuel Rivas, Salvador García Bo-
daño, Iolanda Castaño e Miro da
Costa entre outros. Como expli-
ca Rafa Villar, membro da Plata-
forma e coordinador do contido
literario da mostra, “ademais das
obras artísticas queríamos incluír
un soporte literario que as con-
textualizase. Para iso escollemos
ao redor de corenta escritores,
intentando que fose unha repre-
sentación proporcional, plural,
que abarcase todas as idades”.

Sistema de recadación

As obras, cedidas na súa maio-
ría, serán vendidas mediante o
sistema da puxa. Os fondos reca-

dados, como aseguran os organi-
zadores, serán destinados inte-
gramente á Plataforma Nunca
Máis co fin de facilitar a conti-
nuidade dentro das actividades
de protesta. Cun baixo prezo de
saída, que abala entre os cen e os
trescentos euros, cada cadro ten
un rexistro onde se anotan as pu-
xas, que se irán incrementando
ata a clausura da mostra.

O carácter solidario de Bote-
lla ao marvai máis alá da doa-
zón desinteresada dos artistas e
organizadores. O transporte dos
cadros e a impresión do catálogo
da exposición correu a cargo de
diferentes empresas privadas.

A mostra itinerante, que pro-
mociona a Plataforma Nunca
Máis, permanecerá na cidade olí-
vica ata finais de abril e ata o 17
de maio poderá ser visitada no
auditorio de Santiago coa cola-
boración do concello de Com-
postela. A Coruña podería ser a
vindeira escala, parada que está a
negociar AGAV con diferentes
organizacións da cidade.♦
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Xurxo Lobato
‘Vou contar
a historia de Nunca
Máisnun libro
de imaxes’

A.N.T.
Gaña o premio Ortega y
Gasset coa fotografía na que
o Prestigeestá a piques de se
fundir definitivamente. 

Presentei unha reportaxe
dunhas corenta fotos pero esta
foi a que máis se publicou. Sa-
íu en La Voz de Galicia, El Pe-
riódico de Catalunya o Sema-
nal de La Vanguardia, ANT, a
revista Foto, as enciclopedias
Planeta e Larousse... e moitas
máis publicacións e en boa
parte delas en portada. 

¿Por que ten esa espe-
cial forza?

Son varios elementos, ne-
se momento debatíase se o
barco se ía afundir ou non e
nesta imaxe vese que xa non
había solución. Tamén está a
forza estética iconográfica que
lembra ao Titanic que está na
nosa cultura visual. Ademais
vese aínda o nome do barco.
Logo converteuse na imaxe do
cartel da primeira grande ma-
nifestación da plataforma
Nunca Máis en Compostela. 

Está tirada desde o aire. 
O barco rompe esa mañá

arredor das oito e eu ás once
estaba saíndo de Alvedro. Pa-
ra o permiso precisábase un-
ha avioneta con dous moto-
res e naquel momento só ha-
bía unha que eu aluguei. Co-
migo foi un cámara que gra-
vaba para Tele 5 e Antena 3 e
só tres ou catro horas máis
tarde conseguiu voar Reuters
pero a foto xa non é a mesma. 

Coido que está a prepa-
rar un libro con todo ese
material gráfico. 

Estou e vai ter un enfoque
claro xa que vou contar con
imaxes o movemento cívico e
cidadán que naceu en torno a
Nunca Máis. Estará a fotogra-
fía gañadora, imaxes da ma-
rea negra, dos mariñeiros...
pero tamén a solidariedade
dos artistas, as bandeiras ne-
gras que abarrotaban as ven-
tás do país, as camisetas co le-
ma que se venden nas tendas
do Franco e, en especial, as
prazas do Obradoiro, de Ma-
ría Pita e a Porta do Sol aba-
rrotadas de xente protestando.
O libro incluirá os manifestos
da plataforma, a cronoloxía
do proceso e diversos teste-
muños. Esta será a miña con-
tribución a ese movemento.♦

Botellas de arte ao mar
MAR BARROS

A arte únese baixo a bandeira da solidariedade e da reivindicación na exposición Botella ao mar
cun firme obxectivo: recadar fondos para seguir denunciando a catástrofe do Prestige.
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Quen visite Vigo, unha cidade
rica en cafeterías, pero pobre
en locais atractivos e con
identidade, debe pasar a tomar
un infusión ou cervexa polo
café Uf. O local, situado na
rúa Pracer, na parte alta do
bairro histórico e a vinte pasos
do concello, cumpriu o pasado
23 de febreiro o seu XX ani-
versario. 

Foi xusto dous anos des-
pois do tejerazocando os seus
propietarios, aproveitando un-
ha indemnización do estaleiro
Barreras, se decidiron pola
hostalería. Un caso, polo tanto,
moi común na cidade naqueles
anos e nos seguintes, pero un-
ha excepción no tocante ao
atractivo do bar. 

A bohemia

O Uf é o máis parisino dos lo-
cais vigueses, destila bohemia.
Nas súas paredes é posíbel ler,
como na tumba dun faraón: fo-
tografías da pleiade literaria
do século XX ao completo,
músicos como José Afonso ou
Mikis Theodorakis, andeis con
libros inencontrábeis e míticos
e un dos revisteiros máis com-
pletos da cidade, entre outros
engados. 

Ao fondo un patio ilumina-
do que ás noites semella un
xardín botánico dos tempos do
art decó.

No soto do local, ubícase o
Negra Sombra, espacio habitual
para o jazz, onde durante anos
tivo a súa sede a mítica Radio

Piratona que animaba o galego-
brasileiro Xurxo Estévez. 

O Uf é frecuentado por un
público maioritariamente estu-
dantil, pero tamén adulto, atra-
ído nalgún caso pola proximi-
dade dun restaurante de comi-
da vexetariana, e recibe ade-
mais a visita habitual de non
poucos artistas, aínda que non
dos que máis soan. Os seus do-
nos cultivan a discreción e a
autenticidade, sen exhibicio-
nismos. 

Ante a beleza do local en
todos os seus recantos, un dos
propietarios explícanos que
non é un estética buscada, se-
nón que “emana”. É verdade.
Cada obxecto ten a súa histo-
ria. 

Alí comezou o colectivo
poético Ronseltz, alí se reuni-
ron os convocantes de mani-
festacións contra a OTAN ou
feministas. Alí se tangueron as
cordas recentemente en favor
de Nunca Máis, dentro da xei-
ra de Concertos Expansivos.
Tamén Attac-Vigo se xunta no
local para comentar a última
visita a Seattle, a Xénova ou a
Barcelona, arredor dun enxe-
bre café de Colombia e baixo a
fotografía de Camus paseando
pola ponte do Sena. 

Agora tamén o colectivo
Nemo ofrece xornadas de cine
de ciencia-ficción no local. O
Uf ofrece, en resumo, unha
oportunidade inmellorábel para
gozar da conversa en canto se
escoita a banda sonora de Bue-
na Vista Social Club.♦

Vinte anos do café Uf,
o máis parisino dos locais vigueses

Sitios M. Veiga

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

A crédulos e incrédulos cústalles
entender como Lourenzo, cando o
estaban torturando nunha grella
coas brasas acesas, cunha sorna in-
descriptíbel polo momento e a si-
tuación, chamou polo torturador: 

—Vaime dando a volta, que
por este lado xa estou. 

Incríbel, pero haxiografica-
mente certo; e por esa sorna de
que facía gala en momentos tan
delicados, medrou ata as cotas
máis altas da santidade. 

Lourenzo era algo así como o
ministro de facenda do Papa
Sixto II, nunha época en que a

Igrexa podía desenvolverse con
bastante comodidade gracias ao
favor do emperador Filipo o
Árabe, quen fora bautizado e,
nos actos oficiais, incluía os ritos
cristiáns en substitución dos tra-
dicionais, a pesar da oposición
dunha boa parte dos súbditos
máis enxebristas. 

Incómodos cos privilexios
que a Igrexa acadaba en detri-
mento doutras institucións máis
antigas, desde o senado e o exér-
cito intentaron facerlle ver a Fili-
po que debía moderar a súa acti-

tude, que un gobernante é de to-
dos e non debe amosar preferen-
cias; pero el, amparado por unha
suposta maioría, gobernaba ao
seu antollo aplicando un rodo
aplastador, sen se preocupar da
opinión dos opositores. 

Foi así que, cando o máis po-
pular dos xenerais romanos, De-
cio, despois de acadar unha so-
nada vitoria nas Galias, decidiu
poñer as cousas no sitio que el
mellor entendía, co apoio do
exército e unha boa parte do se-
nado, tras asasinar a Filipo eri-
xiuse en emperador. 

Os partidarios do asasina-
do, co seu fillo á cabeza,
emprenderon a fuxida,

con intención de reorganizarse
para recuperar o status anterior,
deixando, mentres tanto, as sú-
as fortunas baixo a custodia da
Igrexa. 

En canto Decio soubo quen
era o custodio, mandou traer ao
Papa para que este lle abrise as
arcas e lle entregase os tesouros
dos fuxidos, tal e como a lei or-
denaba contra rebeldes e proscri-
tos; algo que Sixto se negou a

acatar e preferiu ser xulgado e
axustizado antes de soltar prenda
e sentar un mal precedente. 

Cando o Papa ía camiño do su-
plicio, Lourenzo, o seu ministro de
facenda, camiñaba detrás del pro-
curando un derradeiro consello: 

—Pai, ¿onde vas sen o teu fi-
llo? Ti que nunca celebraches os
oficios sen este diácono –laiába-
se solicitando veladamente un
derradeiro consello. 

O Papa, virándose, pediulle
calma e recomendoulle, impru-
dentemente á vista de todos, co-
mo debía facer cos cartos e docu-
mentos de propiedade que custo-
diaba: repartilo en pequenas can-
tidades, así, podían perder unha
parte pero salvar a maioría. 

Os soldados que isto oíron,
entenderon que quen re-
almente tiña as chaves

das arcas da Igrexa e da fortuna
dos fuxidos era Lourenzo, e da-
quela acusárono ao emperador,
quen non dubidou en mandalo
chamar para que dese conta da
riqueza dos proscritos, tal e co-
mo a lei impoñía. 

Lourenzo díxolle a verdade,

que el non tiña nada, que atenden-
do o consello do Papa repartira as
riquezas entre a súa xente; pero a
cousa non era doada de crer, e da-
quela foi presionado ata que, co
fin de gañar tempo, solicitoulle ao
tribunal tres días de prazo para
reunir a fortuna e presentarlla ao
emperador no seu propio pazo. 

Concedida a tregua, Lou-
renzo, facendo valer a
súa sorna, reuniu a todos

os pobres e indixentes de Roma
e levounos a presencia do em-
perador. 

—Aquí tes, Decio, o destino
da fortuna que custodia a Igrexa. 

O emperador tomou aquilo a
burla de opositor retranqueiro, e
entón mandou que o zorregasen
ata que declarase onde agachaba
a riqueza dos Filipo. Pero como
bo administrador, Lourenzo deu
largas canto puido, tratando de
convencer a todos de que era
practicamente imposíbel reunir
nin tan sequera unha mínima
parte. E como nin con lategazos
soltaba a lingua, Decio mandou
que trouxeran unha grella e o
asaran publicamente.♦

San Lourenzo, un santo con moita sorna

De como
todo é
relativo
XURXO G. LEDO

Noutra ocasión
referinme ao xogo da
linguaxe e como é

utilizada para manipular por
aqueles que coñecen o seu
significado. Hoxe quero
continuar có mesmo
argumento porque o tempo
pasa pero siguen a repetirse as
mesmas historias.

Verbas coma democracia
están continuamente nos
beizos de persoeiros públicos.
A cuestión é que a
interpretación que se fai non
coincide. Unha persoa con
pensamento e acción de
esquerdas ensinará aos
cativos un concepto e unha de
direitas ensinará outro. Se o
tema é a guerra igualmente
haberá diferencias
sustantivas. O explicar que
significa terrorismo, tiranía,
armas de destrución masiva,
efectos colaterais, pobo ou
radical, sería interesante que
dúas persoas con ideoloxía
distinta expresasen a súa
interpretación.

Se nas escolas a filosofía
fora impartida como esencia
do coñecemento todos
poderíamos entender mellor
que nos queren decir cando se
dirixen a nós eses persoeiros
ou os medios de
comunicación.

Pola contra, os gobernos
sucesivamente parecen querer
adicarnos a estudar ciencias
físicas, químicas ou
matemáticas, onde a
capacidade de interpretación é
limitada, asimesmo interesa
fomentar a aprendizaxe de
idiomas internacionais xa que
parecen facilitar o acceso o
mercado laboral, é dicir,
idiomas instrumentais que
non culturais.

Para rematar a formación
que permita analizar e
interpretar a realidade
incorpórase a nai de todas as
ciencias, a relixión, e limítase
o movemento reducindo as
horas de educación física. 

Con estes ingredentes e
aplicando un sistema onde todo
pareza perfectamente ordeado é
moito máis doado vivir. As
preocupacións serán claramente
identificadas: o aluguer ou a
hipoteca do piso, o crédito para
o coche ou en caso de ter
traballo procurar non perdelo.

Ao final todo remata
sendo relativo: as cousas
sempre poden ir peor, se nos
levan a guerra é porque están
convencidos de que é o
mellor (menos mal, só faltaba
que nos levaran pensando que
é o peor), os outros fixéronno
peor, etc, etc.

O poder sabe que todo é
relativo e por iso deixan que
nos manifestemos. Gracias
por todo.♦

PACO VILABARROS



Denantes de que repicara Gusta-
vito Varela as campanas de Bas-
tabales, naquela peregrinación
polas moradas da Cantora do
Sar, xa no ano 1951, falou aos
romeiros convocados polo Patro-
nato Rosalía de Castro, don Pau-
lino Pedret, o crego inxel, cate-
drático de Dereito Canónico na
Universidade de Santiago. Reza-
ba o credo galeguista, case uni-
camente, con don Xesús Carro,
na clerecía compostelá. Ámbo-
los dous eran académicos da Re-
al Galega e vocais da xunta de
Goberno do Padroado, onde fo-
ron, coma diría don Paulino, os
meus mestres gratuítos.

■ UN PAR DE MESTRES GRA-
TUÍTOS. Mestres gratuítos eran pa-
ra Pedret os homes dos que apren-
deu, fóra do Seminario Conciliar e
da Universidade, moito do que sa-
bía; escoitándoos nos parladoiros,
falando con eles nos seus fogares,
paseando a súa beira, polas rúas
ou a Ferradura. Así trazou as pe-
quenas e preciosas biografías de
don Pablo Pérez Constanti, don
Joaquín Arias Sanjurjo, don Cons-
tante Amor Naveiro, don Rodrí-
guez Sanz, ou do patético Vales
Faílde, entre outros.

Don Xesús e don Paulino
eran dous dos cregos máis
eruditos de Santiago. Da ar-

queoloxía e da historia da Cate-
dral ninguén sabía máis que o cu-
ra Carro, que pasiño a paso foi-
nas investigando toda a súa longa
vida. Dos feitos e dos escritos
dos bispos e os máis ilustres có-
engos do Cabido compostelán,
ninguén superóu a Pedret Casado
en coñecemento. Pero nin don
Xesús nin don Paulino foron no-
meados capitulares dese Cabido,
nin sequera honorarios, coma foi
don Ramón María Aller, o sabio
astrónomo.

Era o cura Carro, máis ben
premioso de palabra, pero as
poucas que lle escoitei sobre a
auténtica torre Berenguela, e a da
Vela, ou a verdadeira cruz de
Santiago, que non é a cruz-vene-
ra dos cabaleiros senón a grega
de brazos iguais, quedaron gra-
vadas para sempre no meu miolo.

■ ORACIÓNS DE AMOR A RO-
SALÍA . Pola contra, a palabra de
Pedret era fluída e cun acento
moi emotivo e evocador, coma
se manifestou en dita oración de
Bastabales, na que don Paulino
lembrou que a célebre cantiga
dos sinos serveu de tema, e lema,
cáseque a un tempo, a Pondal, en
As campanas de Anllóns, e a Ro-
salía, no seu famosísimo poema.

Cheo de emoción, o evocar
don Paulino a Cantora, apostro-
fou a barroca, pomposa sepultura
que cubre as cinzas de Rosalía,
pero non expresa o seu espíritu.
Esta e outras apaixoadas expre-
sións de amor á Nosa Señora da
Saudade redoblaríaas don Pauli-
no axiña nas sendas oracións sú-
as nas maiores concentracións li-
terarias dos intelectuais co pobo
chan, que xamais se volveron a
repetir: ás que Camilo Agrasar, o
Fígaro padronés, cos poucos que
lle axudamos e asesoramos, orga-

nizou no Espolón da “ponliña
verde ó pé do río”, nunha Pascua
a inauguración do monumento á
xenial neta do señor da Retén; e a
na seguinte, a coroación poética
de don Ramón Cabanillas co lou-
reiro de Rosalía.

En ámbolos dous multitudina-
rios actos falou Pedret, den-
de a tribuna máis ilustre que

eu recordo; pois dende ela tamén
falaron o Cardenal Quiroga Pala-
cios, o Marqués de Figueroa, co-
ma presidente do Padroado, e o
máis portentoso dos creadores,
Otero Pedraio, e o máis clásico
dos nosos poetas, Iglesia Alvari-
ño. Precisamente quedan grava-
das as palabras de don Ramón de
Trasalba, na coroación do seu
par e tocaio de Cambados, xunto
cos versos ditos por Aquilino coa
súa voz máis fonda, e tras a tan
sentimental de D. Paulino.

■ ACABÁRONSE OS ESGRE-
VIOS. Louvaba eu na Noite habi-
tualmente os escritores e artistas
daquelas xeneracións que bauti-
cei, sen éxito, dos Ramóns e dos
Álvaros. Ben o merecían, posto
que non é doado atopar outras na
que a reducida cifra dos seus
compoñentes contraste coa enor-
me calidade das súas obras.
Mais, para Pedret, Borobó exaxe-
raba... Para mín, asegún el, todos
eles eran inxels... esgrevios...
Empezando por Filgueira Valver-
de, a quen o propio don Paulino
chamaba, coa súa fina ironía, “o
sabio catedrático e ilustre políti-
co D. Xosé Fernando”, xa antes
de ser alcalde de Pontevedra. Co
cal colaborou Pedret mesmo na
conversión do destruído Semina-
rio de Estudos no Instituto Padre
Sarmiento. Sendo a súa figura
máis destacada, tras Sánchez
Cantón e Filgueira.

De ahí que, coa súa valía, fo-
se tamén o catedrático de Derei-
to Canónico para Borobó un da-
queles esgrevios que a el lle pa-
recían demasiados. Ata que dei-
xei de aplicar tal calificativo, si-
nónimo moi usado de nobre, dig-
no o egrexio, ata que Carvalho
Calero advirteu, moi razonable-

mente, aos seus antigos colegas
do reconvertido Seminario, e por
extensión a cantos escribían da
xeración dela, ou dos Álvaros,
ou que pervivían aínda da dos
Ramóns, que lle precedera, e ta-
mén da da Noite que nacía, o de
que esgrevio significaba, en ver-
dade, abrupto, áspero e escabro-
so. Dende entón somentes os
despistados siguen empleando
mal esa palabra tan enxebre.

■ A VERSIÓN DE DE CORREC-
TIONE RUSTICORUM. Sendo aínda
don Paulino mozo capelán cas-
trense, tamén usara o erróneo ca-
lificativo, cando menos ao tratar
“dun santo esgrevio nas ciencias
e cheo de prestixio, San Martiño
de Braga”. Dío Pedret, na Intro-
dución á súa “Traducción galega
da obra de San Martiño de Braga
De Correctione Rusticorum”, pu-
blicada no número 97 de Nós
(Ourense, 15-I-1932).

Aprimeira versión ao galego
da célebre de San Martín
Dumiense, o primeiro

apóstolo que cristianou a Gallae-
cia; a cal foi esquencida polos
eruditos que máis obriga terían
de citala.

Pois vivía don Paulino na
Rúa do Vilar, cerquísima da Ca-
tedral. Con frecuencia se atopa-
ba, baixo os soportais, con outros
ínclitos eclesiásticos, colmados
de erudición histórica. Mesmo
enfrente del moraba, na Casa do
Deán, quen pola súa dignidade
no Cabido lle correspondía: Don
Salustiano Portela Pazos. O con-
trapesado autor do Decanologio
e mais de O cañón de pan e de
Galicia no tempo de Fonseca.

Pero a quen facía partícipe,
con maior gusto, de todo o que se
refería aos seus achados xeneoló-
xicos e cronolóxicos, nas campas
dos camposantos, era ao seu vello
correlixionario, que dende o Toral
se dirixía pasiño a paso, as Plate-
rías. Ou ben falaba con D. Xosé
Couselo Bouzas, que viña delas,
despois de confesar na basílica,
para ver expostas no escaparate
da librería Galí o seu recente libro
adrede da Guerra Irmandiña.

Durante os seus últimos
anos, don Paulino conversaría
asemade, moitas veces con D.
Casimiro Torres; posto que o au-
tor da Galicia Sueva, lucindo a
súa bonachona sonrisa e sempre
destocado (sen a reglamentaria
tella sacerdotal) paseaba invaria-
belmente baixo aqueles graníti-
cos soportais. Malia tales encon-
tros non citou don Casimiro, na
súa obra magna, a D. Paulino,
coma era lóxico e natural que o
fixera, a mantenta da primeira
versión de De Correctione rusti-
corum que Pedret fixo por pri-
meirísima vegada ao galego.

Nenbargantes o que clama
ao ceo é o silencio casi ab-
soluto que lle mostra o

presidente da Asociación de Ami-
gos de Otero Pedrayo, natural de
Trasalba, actual director xeral de
Universidades, na Xunta de Gali-
cia, Xosé Eduardo López Pereira,
ao traducir e publicar, sesenta e
cinco anos despois de don Pauli-
no, a obra máis famosa de San
Martiño Dumiense. Co pretexto
de que Pedret somentes manexou
o único texto orixinal en latín que
poido ter nas súas mans. Namen-
tras que López Pereira tivo o lecer
de contrastar, en diversas biblio-
tecas europeas, os distintos ma-
nuscritos que nelas existen De
Correctione Rusticorum, do sabio
e santo Arcebispo de Braga “doc-
to en letras gregas e en humana”,
coma o defineu, aínda mozo, don
Paulino.

Se vivira Pedret, home tei-
moso e moi prudente no tempo
da tiranía de Franco, alporizaría-
se ante semellante esquecemen-
to, co mesmo brío co que falou
na millor conferencia que lle es-
coitei, que foi a do centenario de
Alfredo Brañas. Cando lembrou
que ao acabar o discurso do noso
católico reaccionario e rexiona-
lista patricio, no Congreso Euca-
rístico de Burgos, os cen bispos
asistentes, postos en pé, berrá-
ranlle entusiasmados: ¡Viva la
madre que te parió! O mesmo
habería que bradarlle ao egrexio
crego que mantiña a súa doctrina
no Santiago do meu tempo.♦♦
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Carrasco i
Formiguera
FRANCISCO CARBALLO

Omonxe historiador  Hi-
lari Raguer reedita a
biografía de Manuel

Carrasco i Formiguera que pu-
blicara no 1984. O martirio
deste cristián catalanista , ten
unha similitude co de Alexan-
dre Bóveda; son dous casos de
condena da liberdade de
pensamento e de expresión. 

M. Carrasco i Formiguera
(1890-1938), era avogado,
experto en dereito mercantil.
Desde o inicio da súa actividade
política, 1920, militou no catala-
nismo. No 1921 funda
L´Estevet, revista reivindicativa
na que denuncia o pistoleirismo
e critica o exército colonial que
actuaba en Marrocos. Procesado
en 1923 tivo que cumprir conde-
na de seis meses en Burgos. 

Asistiu ao “Pacto de San
Sebastián” (1930) que, segun-
do a interpretación común en
Barcelona, outorgaba a
Catalunya dereito a un Estatu-
to libremente proposto polo
pobo catalán e votado en refe-
réndum. Elexido deputado ás
Constituintes (1931), opúxose
ao artigo 26 da constitución da
República por discriminar á
Igrexa; para el  a vía para a di-
solución da Compañía de Xe-
sús era  pura venganza. 

O nacemento do partido
demócrata cristiá, a Unió De-
mocrática de Catalunya
(UDC), (1932) foi decisivo.
Era, xustamente, o que estaba
a buscar: a síntese das súas
conviccións católicas e refor-
mistas. Converteuse nun dos
dirixentes máis significados.
UDC non pactou coa Frente
Popular para as eleccións de
febreiro de 1936. Daba a im-
presión que UDC, e el
concretamente, ían server de
mediadores ao estoupar o
conflito de xullo do 36. 

Asumiu a defensa da legali-
dade republicá e de Catalunya
con todas as consecuencias
fronte aos sublevados. Fiel á
Generalitat, desenvolveu unha
actividade trepidante na axuda
a perseguidos pola FAI e
algúns grupos comunistas.
Ameazado por estes
extremistas, optou por
trasladarse a Bilbo, pero o Ga-
nímedes, buque no viaxaba, foi
reducido ao porto de Donosti
polo Canarias. Preso e procesa-
do por catalanista, sofre conde-
na de morte o 7 agosto de
1937, en Burgos. Moitos e
repetidos esforzos, mesmo do
Vaticano, para obter o indulto,
foron  inúteis, sendo axusticia-
do ao pé do cárcere en Burgos
o  9 de abril do 1938. O mes de
abril é o de Catalunya mártir. 

O proceso de Carrasco i
Formiguera supera, se fose po-
síbel, ao de A. Bóveda en
cinismo mais non en ilegalida-
de; os dous son a suma de
todas  as idolatrías militares e
imperialistas do fascismo espa-
ñol. Os dous morren despois de
oir misa, comungar e declarar a
súa fe cristiá. Se hai mártires
exemplares no mundo son Ale-
xandre Bóveda e Manuel
Carrasco i Formiguera.♦

O exemplo de D. Paulino Pedret Casado

Homenaxe a Xesús Carro en Santiago o 23 de abril de 1954. De esquerda a dereita e de arriba a abaixo, Luís Iglesia, Antonio Fra-
guas, Cuevillas, Casimiro Torres, Couceiro Freijomil, Cordero Carrete, Aquilino Iglesia, Marqués de Figueroa, Varela Jácome, Morale-
jo, Bouza-Brey, Pedret Casado, Sánchez Cantón, Xesús Carro, Filgueira Valverde e Xocas.



BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

DÍA DAS LETRAS
Co obxectivo de conmemo-
rar esta data, o Instituto de
Estudios Miñoranos organi-
za unha serie de conferen-
cias que van comezar o sá-
bado 26 cunha charla da xor-
nalista e poeta Ana Roma-
ní, presentada polo filólogo
Alberto Valverde. Será no
café Pazo Mendozaás 19 h.

BaltarBaltar
■ EXPOSICIÓNS

CARMEN LEGIDO
Mostra a súa pintura na Casa
de Culturaata o domingo 20.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

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

CabanaCabana
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Ata finais de marzo tere-
mos a oportunidade de mer-
gullarnos, a través desta
mostra fotográfica, no
mundo submariño do noso
país, resultado de 25 anos
de traballo de Xosé Luís
González. Na sala de expo-
sicións da Escola Laica, de

luns a venres, de 16 a 20
horas non sendo os xoves.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

AS MARÉS NEGRAS
Mostra didáctica e fotográ-
fica que podemos ollar na
Confraría de Pescadores
ata o 23 de abril.

CHAZO
Mostra de escultura, titulada
Os cruceiros da buxeira,na
galería Borrón 4,onde per-
manecerá ata o 7 de maio.
De martes a sábado de 11:30
a 14 e de 18:30 a 21:30 h.

JORGEGRANJEL
As súas pinturas están ex-
postas, xunto coas de Noclaf
Granjel, no Auditorio do
Concelloata o 30 deste mes.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

RAÚL VELLOSO LAGO
Ata o 28 de abril vamos po-
der ollar as súas pinturas na
Casa da Cultura.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
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 Ro-
dríguez, Óscar Cela, An-
drea Costase Fran Her-
bello. No Auditorio Muni-
cipal ata o 25 de abril.

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIOGARCÍA
BELLIDO E...
a arqueoloxía do noroeste
peninsular. As investiga-
cións arqueolóxicas e histó-
ricas deste profesor no no-
roeste da península supuxe-
ron o espertar do labor cien-
tífico neste ámbito. A mos-
tra contén pezas do Museo
de Leóne do Arqueolóxico
de Asturias.Ata o 4 de maio
no Museo Arqueolóxico do
Castro de Viladonga.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

ORFEBRERÍA
Na Casa da Culturaduran-
te o mes de abril poderemos
ollar esta mostra.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI 
A súa programación abranxe
un ciclo adicado a John
Ford, no que poderemos ollar
Centauros do deserto(1956)
o luns 21 e mércores 23 ás
20:15 h; Tres padriños
(1948) proxectarase o xoves
24 ás 20:15 e o venres 25 ás
18:15 h. Continúa o ciclo adi-
cado a Federico Luppi e
Adolfo Aristaráin con Cro-
nos (Guillermo del Toro,
1992), o venres 25 ás 20:45 e
o sábado 26 ás 18:15 h.; Ave-

lla música (Mario Camus,
1985) poderá ser vista o sába-
do 26 ás 20:45 h. O martes 22
ás 20:15 h. será a preestrea de
Antwone Fisher (Denzel
Washington,2002). Máis in-
formación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

SERIE SERIADA
A galería Pardo Bazánaco-
lle, ata o 2 de maio, esta mos-
tra composta polos traballos
de Facale Caxigueiro.

EVOCACIÓNS
Este é o título da mostra
que Helena Priegue ten
aberta na biblioteca pública
M. González Garcés.

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 promovi-
da polo Colectivo Chapapote
en colaboración coa Conce-
llería de Cultura. A exposi-
ción componse de 64 obras
de cómic, fotomontaxe, ilus-
tración, pintura e humor grá-
fico. Corresponden a 64 au-

tores que traballan no Colec-
tivo Chapapote, nunha inte-
resantísima representación
de todo o labor que esta xun-
tanza de artistas leva desen-
volvido. Numerosas pezas
son inéditas e poderán verse
aquí por vez primeira. Se ben
a maioría son galegos, tamén
hai autores do resto do Esta-
do, de Sudamérica... de cal-
quera recanto do mundo. Sa-
la Municipal Salvador de
Madariaga, ata o 27 de abril

O EXILIO
O exilio tras a Guerra Civil.
Desde os inicios, con abun-
dantes fotografías dos cam-
pos de refuxiados, a inciden-
cia da II Guerra Mundial, a
dispersión polo mundo, a

incidencia nos países, a polí-
tica republicana e os esfor-
zos por retornar. No Quios-
que Afonsoata o 11 de maio.

OS DALÍS DE DALÍ
Mostra de pintura que al-
bergará a sala de exposi-
cións da Fundación Caixa
Galicia ata o 4 de maio.

SABELA BAÑA ROIBÁS
Pasa do construtivismo ao ex-
presionismo coma quen muda
o traxe de de gala polas roupas
de traballo. Esta mostra, Te-
rra, é un intento de encontrar
as súas raices, é natural da Te-
rra Cha, pero tamén unha es-
gazadura pola que ecoa o san-
gue dos soños. No hotelMe-
liá-Mª Pita ata o 2 de maio.

DARÍO ALVAREZ BASSO
Expón, xunto con Tono
Galán e Xurxo Oro Claro,
as súas obras no Centro de
Arte Atlántica.

FOTOGRAFÍA SUBMARIÑA
A biblioteca municipal
González Garcésacolle esta
mostra de fotografías adica-
da aos Motivos do mar.

■ MÚSICA

OBI
O Fórum Celticumacollerá, o
xoves 24 de abril, un concer-
to da banda folc compostelá.

VIII C ICLO DE JAZZ
Nova edición deste ciclo coa
actuación, o venres 25, de
James Williams (piano),
Dennis Irwin (contrabaixo)
e Peter Bernstein(guitarra),
músicos e profesores cunha
longa e prestixiosa traxecto-
ria no mundo do jazz. Toca-
rán no auditorio da Funda-
ción Barrié ás 20 h. e ás
21:30 h. A entrada é de balde
previa retirada da invitación.

CullerCuller edoedo
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO PESSOA
No museo Os Muíñospode-
remos ollar unha mostra da

súa pintura ata o 30 de abril.

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS
Mostra de carteis que vai es-
tar na Aula da Natureza Juan
Lembeyeata o 30 de abril.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

A DEMOCRACIA E O PAÍS
A aportación do naciona-
lismo galego. O colexio de
arquitectos organiza esta
mostra ata o 19 de abril.

CONFRADÍA
DO SANTO ENTERRO
Unha mostra no centro cul-
tural Torrente Ballestervai
repasar a súa historia desde
o ano 1951.

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

MIRADAS VIRXES
Mónica Alonso expón os
seus traballos no centro cul-
tural Torrente Ballester.

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

GABRIEL TIZÓN
Ata o 22 de abril podere-
mos ver as súas fotografías
no Centro Cultural Torren-
te Ballester.

■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
Concerto desta banda o
venres 25 na sala Reserva.

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

O Consello da Cultura vén
de editar unha magnífica
obra de homenaxe ao finado
escritor Carlos Casares.
Baixo o título A semente

aquecida da palabra, pre-
séntase unha antoloxía litera-
ria, asinada por 48 autores,
adicada ao ourensán e un
ensaio do propio Casares.♦

Lembranza de CasarLembranza de Casareses
O O TTrinquerinque
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☞ O ÚLTIMO GOLPE.
Un grupo de ladróns de-

sexan retirarse pero antes teñen
que saldar débedas e realizar
un último golpe, aínda que eles
non queren.

☞ O NÚCLEO. O núcleo
da Terra párase e provo-

ca a desaparición dos campos
magnéticos que a protexen, co
que a vida está abocada á desa-
parición, pero uns científicos
fabrican unha nave para resol-
ver o problema.

☞ AMÉN. Durante a Se-
gunda Guerra Mundial un

científico e oficial das SS desco-
bre os plans do holocausto xu-
deu e denúnciao á Igrexa Cató-
lica, que evita implicarse para
non enfrontarse ao nazismo.

☞ SOLDADOS DE SA-
LAMINA . David Trueba

dirixe a versión cinematográfica
da exitosa novela de Javier Cer-
cas. Ariadna Gil interpreta a un-
ha escritora fracasada na procu-
ra dunha historia sobre a guerra
civil. Filme frouxo, con trazos
documentais, que salva a inter-

pretación final de Joan Dalmau,
no papel do vello exiliado.

☞ O HOME DO TREN .
Diálogo entre o veterano

Jean Rochefort (O home da pe-
rruqueira) e Johnny Hallyday,
veterano rockeiro francés e
agora actor con bon físico, pe-
ro sen rexistros. Un profesor
de vida anodina convive du-
rante 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 conse-
cuencia do estres do

combate, un militar dos co-
mandos especiais perde a cabe-
za e mata a varias persoas, po-
lo que o seu instructor terá que
ir á súa procura. Acción.

☞ A PROBA. Para coñe-
cer 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 IM-
PASÍBEL. Un espía

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

☞ AS IRMÁNS DA
MAGDALENA . Trinta

mil rapazas irlandesas caidas
(preñadas sen casar, etc) pasa-
ron por estes conventos vixen-
tes ata os anos noventa. A fita
recrea a vida de varias destas
xóvenes. Recomendábel.

☞ GANGS OF NEW
YORK. No Nova York

da guerra civil americana as
bandas rivais compiten entre
si, aínda que dominan os nati-
vos e un personaxe coñecido
como o carniceiro, ata que a
turba enfróntase ao exército
para evitar a leva obrigatoria.

☞ BLOODY SUNDAY .
Relato dos acontece-

mentos do luns sanguento en

Irlanda do Norte, cando car-
gou o Exército tras unha mar-
cha polos dereitos civís na lo-
calidade de Derry e matou a
trece persoas e feriu a outras
catorce.

☞ SOLARIS. Un psi-
quiatra é destinado a un-

ha estación espacial para con-
vencer aos seus tripulantes de
que deben regresar á Terra, pe-
ro na nave atopa a uns visitan-
tes que semellan humanos. O
mellor: os decorados.

☞ TRANSPORTER. Un
home que transporta en-

cargos ilegais abre un dos pa-
quetes –con moza incluído– e a
raíz diso sufre unha persecu-
ción e unha balasera constan-
tes. Acción sen guión.

☞ RISCO EXTREMO.
Para rodar un anuncio

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 perse-
gue. Para preadolescentes sen
complexos.♦

CarCar teleirateleira

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

En RotaEn Rota

Trátase dun dos cantautores máis impor-
tantes da escena alternativa dos EE UU.
Unha obra espida e emocionante, que se
move entre o pop, folc e post-country. En
concerto, o xoves 24 ás 22:30 no Mardi
Grasda CORUÑA (anticipada 12 euros en
Noni`s); o venres 25 no Vademecwnde
VIGO ás 0:30 (anticipada 10 en Sinsalau-
dio); e o sábado 26 no Lux de LISBOA.♦

Mark EitzelMark Eitzel

O cantautor catalán achégase ata Galiza pa-
ra presentar o seu novo disco Versos en la
boca. Estará no Pazo de Congresosda CO-
RUÑA o xoves 24 ás 21 h. En VIGO, cantará
no C.C.Caixanovao sábado 26. Máis infor-
mación visitando www.caixanova.es.♦

SerratSerrat

As cores do
mar de
Galicia,
mostra

fotográfica
que

podemos
ollar en

CABANA.

James Willians, na foto, pianista, xunto con Dennis Irwin, ao
contrabixo e Peter Bernstein, na guitarra, inauguran o Ciclo
de Jazz da Fundación Barrié na CORUÑA o venres 25.

Retrato da
miña irmá,
de Dalí,
de quen
podemos
ollar unha
mostra na
Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA.



LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

IOLANDA FERREIRO
A sala Aguatintaexpón os
seus gravados.

FÁLAME DO POLO SUR
Esta é a mostra que Merce-
des Lenceten aberta na ga-
lería Sargadelos.

RETALLOS DOS 90
A Biblioteca Municipalacolle
esta mostra de Ricardo Outes.

LEOPOLDONÓVOA
Na sala Clérigos podere-
mos ollar as súas pinturas
ata o 13 de maio.

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

JOSEFAMIRÓ TURMO
Nova Rúa Arteacolle, ata o
20 de abril, a súa pintura.

COLECCIÓNAENA
Obras de arte contemporá-
nea, en varios soportes, son
expostas na Fundación
Caixa Galiciae na Sala de
Exposicións da Deputación
ata o 8 de xuño.

MANUEL G. BUCIÑOS
As súas esculturas están expos-
tas, ata o 21 de abril, na sala de
exposicións da Deputación.

SARGADELOS
Os fondos da coñecida cerá-
mica 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 im-
portancia que tivo a introdu-
ción no noso país da “louza
fina con cuberta transparen-
te de sales de plomo”, pro-
duto inventado en Inglaterra
e que suporía unha gran re-
volución industrial.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servizo

de Portugal, descubridor de
varias illas atlánticas, figura
pouco recoñecida no país lu-
so 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 Biblio-
teca Municipal Francisco
Carballo,de luns a venres de
16 a 20 h. As mañás resér-
vanse para grupos de centros
de ensino que poden solicitar
cita no telf. 988 463 001.

MeañoMeaño
■ TEATRO

CARLOS BLANCO
Divertiranos cos seus con-
tos o xoves 17 na Taberna
de Cancela,en Xil, ás 23 h.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

PÉREZALÁEZ
Taller de pintura permanen-
te coa súa obra recente na
galería Santo Antonio.

OrdesOrdes
■ TEATRO

A ILLA AMARELA
O sábado 19, a compañía
Sarabela presentará esta
obra na Casa da Cultura.

OrOr tigueiratigueira
■ EXPOSICIÓNS

ESQUECIDOS PORNOÉ
Mostra sobre ciencias natu-
rais vai estar na Sala de Ex-
posicións Municipal ata o
28 de abril.

OurOur enseense
■ CINEMA

IMITACIÓN Á VIDA
Esta fita, dirixida por Dou-
glas Sirk, será proxectada
o sábado 19 ás 20:30 h. e ás
23 h. na biblioteca pública.

■ EXPOSICIÓNS

JOSÉFRANCISCONAYA
Coñecido coma Francés, as
súas obras estarán expostas,
ata o 25 de abril, no Ateneo.

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

ZONA ABERTA
A galería Visolalbergará, ata
o 30 de abril, unha mostra
deste grupo de artistas for-
mado por Marina Gómez,
Francisco Recuero, Carlos
Ronco, Alberto G. Serra-
no, Roberto S. Terrerose
Nuria R. Vernacci.

ISIDOROBROCOS
E FAMILIA . DEBUXOS
Mostra que poderemos
ollar no Museo Municipal

ata o 27 de abril.

EVA DOMÍNGUEZ
Poderemos ver as súas foto-
grafías na Casa da Xuventude.

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

RAMÓN CONDE
A súa concepción da arte
como forma de entende-
mento (cos demais ou cun
mesmo), como explicación
de  algo que preocupa, vese
reflectida nas súas escultu-
ras, figuras obesas nas que
non se distingue se son ve-
llos ou novos, homes ou
mulleres e que poden adop-
tar posturas estrañas, mais
lóxicas dentro da súa reali-
dade. Na galería Visol.

JOSÉ DEGUIMARÃES
O máis internacional e consa-
grado artista portugués presen-
ta a súa primeira mostra retros-
pectiva no noso país. A frescu-
ra, inxenuidade dos seus ca-
dros está presente en centos de
museos de todo o mundo e as
súas esculturas urbanas engala-
nan cidades de todos os conti-
nentes. A mostra recolle 54
obras que abranxen un perco-
rrido completo pola traxectoria
deste trascendental artista. Na
Aula de Cultura Caixanova.

OurOur olol
■ EXPOSICIÓNS

CERÁMICA E VIDRO
Neste Concello vai poder
ser ollada esta mostra ata o
22 de abril.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

COMARCA DO SAR
Os traballos participantes
neste certame de pintura es-
tán, ata o 25 de abril, no
Convento do Carme.

RAFAEL ALBERTI
Ata o 30 de abril, a sede da
Fundación Camilo José Ce-
la acolle esta mostra, subti-
tulada Por propia vontade.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍA ECOLÓXICA
As obras participantes neste
certame, organizado por
ADENCO, estarán do 14 ao 30
de abril no Museo Municipal.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

ABRIL DOS LIBROS
Baixo o lema de Ponteve-
dra é boa vila e dá de ler a
quen pasa,o concello orga-
niza a IV edición de Abril
dos Libros.Entre outras ac-
tividades destacamos a na-
rración 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.

DÍA INTERNACIONAL
DO LIBRO
Para conmemorar esta data,
a praza da Ferrería vaise
encher, o mércores 23, de
postos de venda e de activi-
dades de animación á lectu-
ra, organizadas pola Aso-
ciación de Libreiros.

■ CINEMA

UN TRANVÍA
CHAMADO DESEXO
Esta adaptación da obra de
Tennesse Williams,dirixi-
da por Elia Kazan, vai ser
proxectada polo Cine Club
o mércores 23 no Espacio
para a Artede Caja Madrid
ás 19:45 h. e ás 22:15 h.

■ 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 Mugártegui.

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

TINO GRANDÍO
Fondos da Colección Cai-

xa Galicia, que podemos
coñecer no Café Moderno.

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

MUSEOS DEGALICIA
A memoria dun pobo. Vai
poder ser visitada no Edifi-
cio Sarmientodo 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.

BIENAL DE GRAVADO
As obras integrantes da VII
edición deste certame po-
derán ser olladas na sala de
arte Caixanova.

■ MÚSICA

MAMÁ CABRA
Dentro do programa Abril
dos Libros,este grupo toca-
rá no teatro Principal o do-
mingo 20 ás 18:30 h.

CAMAWEY
Para este mes a sala ten con-
firmados as seguintes actua-
ción: o xoves 24 Serfa; o
venres 25 actuará Deluxe;o
sábado 26 Rain Daze; e o
mercores 30 Undeclinable.

GURUS
O venres 18 van tocar na sa-
la Camaweycon motivo do
III aniversario de Bip Bip
Records. Xunto con eles
van estar Jan & The Elec-
tric Poets e Albert Gil dj.

PP. de . de TTrivesrives
■ EXPOSICIÓNS

UN INTRE UN DÍA
Fotografías de Serafín
Rguez. Trashorras que
pode ser ollada ata o 30 de
abril no Centro Comarcal.

COLABORARTE
Mostra colectiva de catro
pintoras, ata o 30 de abril,
en C.I.H.C. Sta. Leonor.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

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

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

ÁLBUMES
PARA O RECORDO
Ribadavia e os ribadavien-
sesé o título da mostra foto-
gráfica que está no Museo
Etnolóxicoata o 30 de abril.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

O SOÑO DA TERRA
Baixo este título poderemos

ollar as fotografías de Rosa
Veiga,acompañadas por tex-
tos de Patricia Cacharreo,
no Auditorio Municipal.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Mostra do coñecido fotó-
grafo da Costa da Morte
que poderemos ver na Casa
da Cultura Pintor Llorens.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

SESIÓN DOBRE
O cineclub Compostela
ofrecenos, o mércores 23, a
posibilidade de asistir a un
dobre pase, ás 19 e ás 22:30
h., no que se van proxectar
algunhas curtametraxes dos
irmáns Lumière (Francia,
1896-1897) xunto coa fita de
Alfred Hitchcock (EE UU,
1957) Falso culpábel. No
Auditorio da facultade de
Ciencias da Comunicación.

MONOCANAL
Proxección de vídeos de ar-
tistas do Estado español en-
tre 1996 e 2002; o venres
25 no CGAC, ás 19 h.

■ EXPOSICIÓNS 

ÁLVARO DE LA VEGA
Ata o 8 de maio poderemos vi-
sitar unha mostra das súas es-
culturas na galería Espacio 48.

TEO SORIANO
A galería Paloma Pintos
mostr as súas pinturas ata o
9 de maio.

JOSÉPEDRO CROFT
Dedicado fundamentalmen-
te á escultura e o debuxo, o
portense crea situacións
ambiguas que se atopan no
límite da estabilidade. A tra-
vés da selección dunhas
trinta pezas recentes, a ex-
posición é concibida como
unha grande instalación on-
de todas as obras gardan re-
lación entre si. Ata o 22 de
xuño no CGAC.

EVA KOCH
O CGACé o escenario des-
ta mostra da artista danesa.
Presenta o seu proxecto Vi-
llar como primicia no Esta-
do; proxecto co que partici-
pou na Bienal de Venecia e
no que narra a historia da
súa nai, unha “nena perdi-
da” da Guerra Civil españo-
la e o reencontro familiar
durante os anos sessenta.

MARTA CASTRORGUEZ.
A tenda de cultura biolóxica
O Neno Labrego(Rúa Trave-
sa 4) serve de escenario para a
súa mostra de pintura, en téc-
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Zona Aberta
é unha

mostra que
se encontra
na galería

Visol de
OURENSE.

Nas imaxes,
de esquerda

a dereita,
lenzos de

Marina
Gómez

Francisco
Recuero e

Carlos
Ronco.

Unha
mostra do
recoñecido
artista
portugués
José de
Guimarães
podémola
ollar na
Aula de
Cultura de
Cixanova en
OURENSE.

Unha
mostra do

coñecido
fotógrafo da

Costa da
Morte,
Ramón

Caamaño,
pode ser

contemplada
en SADA.

Mostra
de escultura
de Álvaro
de la Vega
na galería
Espacio 48
de
SANTIAGO.



nica mixta, titulada Smoking
Room,organizada pola A.C.
Eladia. Ata finais de xuño.

OLGA SEOANE
Fotografías que, ata o 30 de
abril, podemos ollar no ho-
tel Puerta del Camino.

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

DANIEL BILBAO
As pinturas do artista sevi-
llano estarán penduradas
nas salas da galería José
Lorenzoata o domingo 20.

XOGOS DEESCALA
Esculturas, pinturas, fotografí-
as e vídeos, dos fondos do
CGAC fundamentalmente,
conforman esta mostra, se-
gunda dunha serie de catro
(Olladas Cómplices, Xogos
de Escala, Pegadas de Luz e
Agardando unha chamada)
que teñen como obxectivo o
estudo dos fondos artísticos
do Centro Galego de Arte
Contemporánea, onde a pode-
remos ollar ata o 29 de xuño.
Se a base narrativa de Olladas
Cómplices foron relatos de
Paul Auster, Edgar Allan Poe
e Salvador Elizondo, para Xo-
gos de Escalaescóllense tex-
tos de Marcel Proust, Jorge
Luis Borges e Jonathan Swift
e entre os artistas reunidos es-
tán Mónica Alonso, Stephan
Balkenhol, June-Bomb Bark,
Frank Breuer, Filipa César,
William Engelen, Suso Fandi-
ño, Ellen Harvey, Andrés Pi-
nal, Karin Sander, Thomas
Schütte, Baltazar Torres...

MUNIATEGIANDIKOETXEA
Mostra, que baixo o título
Para ti, contigoestará, ata
o 2 de maio, na galería
Trinta. Crea unha proximi-
dade co espectador, ao que
pretende involucrar na
obra. Esta conexión exten-
dese ao espacio, xa que a
exposición foi creada a pé
feito. As pinturas e obxec-
tos tridimensionais forman
parte dun todo indisolúbel.

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

AUDIOVISUAIS
CONTEMPORÁNEOS
Revisión da produción en ví-
deo de artistas do Estado es-
pañol entre 1996 e 2002, que
será inaugurada simultánea-
mente co Centro de Arte
Reina Sofía. Ata o 30 de
abril no CGAC. Os 46 víde-
os inclúen proxectos docu-
mentais, animación por or-
denador 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 Granellpo-
derán 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.

TERRANERAS
As pinturas de Victoriano
poden ser olladas na galería
La Campanaata o 20 de abril.

CENTRO PORTUGUÉS
DE FOTOGRAFIA
Colección Nacional de Fo-
tografía. Centro Portugués

de Fotografía. Grandes
obras da fotografía mundial
e portuguesa, dende os seus
albores, integran esta colec-
ción, que conta con valiosí-
simas pezas do século XIX
(Fox Talbot, Fenton,
Strauss ou Margaret Came-
ron) pasando polo pictoria-
lismo ata chegar a copias de
época de mestres do docu-
mentalismo e os mestres
portugueses. No Pazo de
Fonsecaata o 30 de abril.

FIGURACIONES
Arte civil, maxicismos, espa-
cios de fronteira, isto é o que
nos ofrece esta mostra que, ata
o 27 de abril, poderemos visi-
tar na sala Isaac Díaz Pardo
do Auditorio de Galicia. Ex-
posición colectiva onde pode-
remos ver traballos de, entre
outros, María Cañas, Salva-
dor Cidrás, Juan Cuéllar,
Manu Muniategiandikoet-
xeaou Rubén Guerrero.

FUNDACIÓN
TORRENTEBALLESTER
Exposición fotográfica e
creativa sobre Gonzalo To-

rrente de luns a venres de
16 a 20 h. ata o 31 de abril.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O xoves 24 ás 21 h. dá un
concerto no Auditorio de
Galicia, xunto co orfeón Te-
rra a Nosa.A batuta estará
na man de Alberto Zedda,
contarán coa actuación das
mezzosoparnos Lola Casa-
riego, Cecilia Díaz, Marisa
Martins e Marina Rodrí-
guez-Cusie a soprano As-
sumpta Mateue interpreta-
rán obras de Vivaldi.

STEVE WYNN &
THE MIRACLE
Ademais de Free Serena.
Presentación en directo do
seu último disco, Static
Transmission, traballo ma-
xistral que abranxe desde rit-
mos frenéticos e salvaxes ata
tempos máis sosegados e che-
os de emoción, pasando por
inquedantes sons froito da
distorsión e un recorido por
fantásticas melodías. O xoves

24 na Casa do Patínás 23 h.
A entrada custa 12 euros.

CONCERTOS DE
MÚSICA ANTIGA
A II edición deste ciclo da-
nos a oportunidade de es-
coitar a T. Novio e V. San-
tacruz na igrexa de San
Domingos de Bonavalo do-
mingo 20 ás 20 h.

SKARNIO
O sábado 26 van tocar no
Pavillón Multiusos do Sar
xunto con Sociedad Alko-
hólica e Hamlet.

SEMANA SANTA
NA MÚSICA
Este ciclo vaise prolongar
durante todo o mes de abril;
consiste en audicións ás 19
h. na Fonoteca da Univer-
sidade(Faculdade de Cien-
cias da Información).

MÚSICA EN IMAXES
Adicado á proxección de ví-
deos coas gravacións de gran-
des obras musicais durante o
mes de abril ás 18 h. na Fo-
noteca da Universidade.

SarriaSarria
■ EXPOSICIÓNS

SARRIA
COMTEMPORÁNEA
Mostra colectiva de 16 ar-
tistas que pode ser visitada,
ata o 20 de abril, na Casa
da Cultura.

TTuiui
■ DANZA

COR
Proceso de recuperación
dunha lembranza que non
aparece illada, senón que ti-
ra doutros moitas. Este é o
fío condutor do espectáculo
de 6 bailarinas da compañía
Ballet Estudio que estarán
o xoves 24 ás 21:30 h. no
teatro da Área Panorámica.

■ EXPOSICIÓNS

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

■ MÚSICA

FESTIVAL FOLCLÓRICO
O domingo 20 celebrarase no
teatro da Área Panorámica,
das 18 h. en diante, con moti-
vo das festas de San Telmo.
Actuarán: Xuntanza, Seixos
Albos, Lembranzas da Te-
rra, Sta. Columba, O Mos-
teiro, San Fins, Inquedan-
zas da Nosa Terrae un gru-
po de Valença convidado.

■ TEATRO

RIO BRAVO
Remake do que a compañía
Chéverelevou ás táboas a
comezos dos anos 90. Esta
versión está renovada con
cinco intérpretes como Mi-
guel de Lira e con dous

músicos, que despregan un-
ha galería de 15 personaxes
do salvaxe oeste. Gañadora
do María Casaresao me-
llor musical orixinal e á me-
llor escenografía, estará na
Área Panorámicao venres
25 ás 21:30 h. por 2,5 euros.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

MATERIAL
DE REFUGALLO
Na Casa do Escudopode-
mos asistir a esta mostra
feita con material que apa-
rentemente xa non é útil.

VVigoigo
■ CINEMA

ROLLERBALL
O colectivo Nemode fanta-
sía e ficción ofrécenos esta
fita o xoves 24 ás 20 h. no
café Uf (Pracer 19). Despois
da proxección deste traballo
de Norman Jewison
(1975) haberá unha tertulia.

■ CONFERENCIAS

MORTE ESTELAR
Últimos estadios dunha es-
trela, charla que será imparti-
da, na Casa del Libro o xoves
24 ás 20 h,por Ángel Currás,
organizada pola agrupación
astrofísica “Rías Baixas”. 

■ EXPOSICIÓNS

MALAS ARTES ‘03
Título do ciclo de mostras
que poderemos visitar na sa-
la Dos Peiraos (Constitu-
ción 14 1º) ata o 4 de maio
de 2003. Prototiposé a mos-
tra que recolle os traballos
de Natalia Martín, Laura
M. Álvarez, Rafael Iturria-
ga, Ernesto González, Ca-
milo Rodríguez, Sara Va-
quero, Olalla R. Franco,

II PREMIO DE GUIÓNS
CINEMATOGRÁFICOS
GALIZA /PORTUGAL
Poderán participar todas as persoas na-
cidas ou residentes na Galiza ou Portu-
gal. Os guións deberán ser inéditos,
non admitíndose adaptacións e argu-
mentos baseados en obras literarias ou
audiovisuais. Estarán escritos en gale-
go ou portugués e terán unha extensión
máxima de 15 folios. A presentación
deberá aproximarse ao formato profe-
sional de guión. Os guións deberán
presentarse, por triplicado, nun sobre
pecho non que figurará o título, sopor-
te para o que foi escrito (vídeo ou cine)
e o pseudónimo do autor ou autora.
Noutro sobre pecho, incluiráse: foto-
copia do D.N.I. do autor/a; certificado
de residencia (para aquelas persoas
non nacidas na Galiza ou Portugal pe-
ro sendo residentes); declaración do
autor/a de que a súa obra é inédita e
non foi premiada en calquer outro con-
curso ou premio; nome, apelidos, acti-
vidade profisional, enderezo e teléfono
de contacto. Aquelas persoas que pre-
senten varios guións (en calquera das
modalidades ou nas dúas), deberán en-
tregalos en sobres diferentes e coa do-
cumentación esixida para cada un dos
títulos. O prazo remata o 31 de maio.
O 1º Premio está dotado de 1.800 eu-
ros; o  2º con 1.202. Enviar á Federa-
ción de Cineclubes de Galiza, Ramón
Cabanillas 1 entrechán - Ourense.

NOVO SISTEMA DE
FINANCIAMENTO LOCAL
Xornada organizada polo IDEGA, que
vai ter lugar o venres 25 de abril na au-
la 8 da facultade de Económicas e Em-
presariais de COMPOSTELA . Comeza-
rán ás 9 h. coa presentación do progra-
ma; ás 9:30 h. farase unha descripción
e valoración do novo sistema de finan-
ciamento local; ás 10:30 h. farase unha
análise do mesmo desde a perspectiva
galega; ás 12:30, analizarase o IBI e

IAE no novo fianciamento; e ás 13, ha-
berá un debate. A xornada continúa das
16 h. en diante cunha mesa redonda so-
bre as perspectivas deste novo sistema;
ás 18, analizarase noutra mesa redonda
o sistema de financiamento desde o
punto de vista local, por participantes
de varios concellos galegos. Máis in-
formacion en www.usc.es/idega. A
asistencia é libre.

SEGURIDADE ALIMENTARIA :
PESCA, ACUICULTURA E
MARISQUEO
Seminario organizado polo Instituto de
Estudios Políticos e Sociais,terá lugar,
no Salón de Actos da UNED da CORU-
ÑA o xoves 24 e venres 25 de abril,
sendo a data límite de inscripción o
luns 21. Na primeira xornada realiza-
rase a abertura ás 17 h. para, ás 17:30,
presentar os obxectivos por Javier Fe-
rreras Díez, xefe prov. de Protección
da Saúde; ás 18, conferencia: A seguri-
dade alimentaria: compromiso de to-
dos,por José Mª Múgica Flores,di-
rector xeral da OCU; ás 19, A Axencia
Española de Seguridade Alimentaria,
por Pilar Farjas Abadía, directora de
AESA; ás 20 Elementos na definición
dunha política de seguridade alimen-
taria para o sector transformador e
comercializador de produtos da pesca
e acuicultura, por Juan M. Vieites
Baptista de Sousa,secretario xeral de
ANFACO; ás 21, conclusións da xor-
nada, por Antonio Armada Álvarez.
O venres ás 16:15 será a conferencia
Implantación dos sistemas de APPCC
/ Análise dos perigos e puntos de con-
trol críticos, por Mª Belén Botana
Budiño, enxeñeira agrónoma; ás
17:15, Claves da Saúde Alimentaria
en Galicia,por Alberto Cepeda Sáez,
catedrático de Veterinaria da USC; ás
18:15, Relacións entre a saúde dos
ecosistemas mariños e a seguridade
alimentaria,por Juan Freire Botana,
da F. de Ciencias da UC; ás 19:15, O

sistema de control das zonas de pro-
dución de moluscos en Galicia: pre-
sente e retos de futuro,por Juan C.
Maneiro Cadillo, director do Centro
de Control de Vilaxoán; e ás 20:15, se-
sión de clausura e entrega de diplomas
con J. Ferrera Díez, Antonio Campos
Romay, Daniel Pena Agra, Enrique Vi-
la Abad e Xosé Mª Hernández Cochón.
Máis información e inscricións en
www.fundacionieps.org. Telf. 981 927
175. Contempla a concesión de 1 cré-
dito de libre configuración e está de-
clarado de interés sanitario.

I CONGRESO DEPATRIMONIO
ETNOGRÁFICOGALEGO
Do 2 ao 4 de maio vai ter lugar este en-
contro, in memoriamdo etnógrafo ga-
lego Xaquín Lourenzo Fdez. “Xocas”,
no que van participar destacados in-
vestigadores. Desenvolverase princi-
palmente no centro cultural da deputa-
ción (Progreso 30) mais tamén se con-
templan no programa desplazamentos
e visitas a outras vilas. O prezo da ma-
trícula é de 30 euros, cun desconto do
50% para estudantes e parados, dando
dereito a participar en todas as activi-
dades. Comeza o vernes 2 cunha con-
ferencia inaugural a cargo de Fco.
Castro Allegue.O resto do día falara-
se sobre o patrimonio inmobiliario e
sobre o patrimonio etnográfico mobi-
liario e a xornada inclúe unha visita a
Celanova e Vilanova dos Infantes. A
segunda xornada de congreso comeza
ás 9 h.con ponencias sobre os oficios e
saberes artesáns, falarase sobre tecno-
loxía e cultura do viño, haberá unha vi-
sita en autobús ao mosteiro de Oseira e
ao Museo Liste onde se falará sobre o
patrimonio etnográfico inmaterial. O
domingo 4 as sesións de traballo co-
mezan ás 10:30 h. falando sobre o et-
nográfico e identidade cultural. A clau-
sura comezará ás 12 h. Máis informa-
ción chamando ao Laboratorio Ouren-
sán de Antropoloxía Social (telf. 988

387 122) ou á Escola P. de Danza (telf.
988 249 493).

CONCURSOINTERESCOLAR
GRAN VIGO “CARLOS
CASARES”
Poderán participar estudantes de todos
os colexios, centros de educación es-
pecial, colexios hospitalarios e institu-
tos da mancomunidade de Vigo e área
de influencia. As categorías que se es-
tablecen son: Primaria (relato curto e
poesía); ESO (conto curto e poesía);
Bacharelato (conto curto e poesía). Pa-
ra a modalidade de conto curto hai que
entregar traballos dun mínimo de 2 fo-
lios a dobre espacio e dun máximo de
6; as obras serán inéditas e o tema li-
bre, ao igual que no caso dos poemas.
O idioma empregado será o galego ou
o español e os premios están dotados
de medallas, placas e diplomas. Os tra-
ballos, un máximo de 6 seleccionados
por cada centro, serán enviados canto
antes ao IES Álvaro Cunqueiro de
Coia (Vigo). Máis información no telf.
986 298 892.

I ENCONTROEUROPEO DE
DANZA UNIVERSITARIA
Organizado polo Espacio de Danza
Universitario da USC, vai ter lugar o
luns 21 na Igrexa da Universidade de
SANTIAGO e o mércores 23 no Museo
Provincial de LUGO ás 20:30 h.

SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA
Este ano, na súa vixésima edición, te-
rá lugar no Auditorio Caixanovade
Pontevedra do 21 ao 25 de abril; o le-
ma baixo o que se presentan as xor-
nadas é Filosofía e compromiso, que
ten un marcado carácter conmemora-
tivo e a través do que a Aula Castelao
quere resumir os obxectivos e os mo-
tivos que conducen toda a súa traxec-
toria: a filosofía como pensamento
crítico e o seu compromiso coa socie-
dade actual.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Steve Wynn
& The

Miracle
tocarán na

Casa do
Patín de

SANTIAGO
o xoves 24.



Begoña Rodríguez, Belén
Prieto e Paula Pérez.

BUCIÑOS
Mostra no C.C. Caixanova
do 22 de abril ata o 18 de
maio. Máis información en
www.caixanova.es.

1950-2000: ARTISTAS
PARA A HISTORIA
O centro social Caixanova
acolle esta mostra. Neste
mesmo lugar pode ollarse
as fotografias Mans Salga-
das, que recolle o traballo
de Javier Teniente.

SEOANE EA. LEMOS
Na galería Alpide, vamos
poder ollar unha mostra
destes dous artistas, ata o
19 de abril.

PRESTIGE
Mostra colectiva solidaria
que acolle a Casa das Artes.

DA GUERRA
AO TRANSISTOR
Esta mostra poderá ser olla-
da no museo Liste ata o 30
de abril.

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 tra-
ballo na galería Sargadelos
(Urzáiz, 17).

VIGO VISIÓNS
O MARCO acolle unha
mostra da colección foto-
gráfica do Concello. Entre
outras, poderemos ver
obras de Sebastião Salga-
do,  Xurxo Lobato, Olivo
Barbieri, Xulio Correa,
Vari Caramés, Sue  Par-
ker, Paul Reasou Larry
Fink. Máis información en
www.marcovigo.com.

ARTE-AXUDAA GALICIA
Do grupo plástico Marea
Branca e que podemos
ollar na Casa das Artes.

SOFÍA CHAVARRI
Mostra as súas obras na ga-
lería Bacelos(Progreso 3)
ata o 30 de abril.

MELODRAMA
O MARCO alberga esta
mostra na que participan 34
artistas que traballan en dis-
tintos soportes e aos que
une a utilización das técni-
cas melodramáticas nas sú-
as obras. Melodramachega
a Vigo tras exhibirse no Ar-
tium de Vitoria e no Centro
José Guerrerode Granada.
Creadores como Darren
Almond, Liza Lou, Kenny
McLeod ou Natalie Meli-
kian que volven á valora-
ción e á expresión dos sen-
timentos, fronte á aproxi-

mación lóxica e conceptual
das décadas dos 60 e 70, e á
análise histórica e socioló-
xica que dominou a arte nos
oitenta. Pintura, escultura,
fotografía, vídeo e instala-
cións. Non todos son melo-
dramáticos por elección, in-
tención ou xuízo, pero to-
dos recoñecen as posibili-
dades do xénero e empréga-
no conscientemente. Ata o
21 de xuño

UP-DOWN
Esta mostra recolle os pre-
mios GranDeAreade aporta-
ción á arquitectura da edición
do 2002, e vai estar no COAG
(Marqués de Valadares 27).

NATUREZA
Poderemos visitar esta
mostra, no Museo Munici-
pal Quiñones de León,que
analiza o contexto e obra de
Camilo Nogueira.

PORTUGAL NAS SUAS
PÁGINAS ESCRITAS
Mostra de libros portugue-
ses, publicados entre o sé-
culo XVIII e o XX.

OS MUNDOS
DE CARLOS CASARES
Podemos visitar na Casa da
Cultura Galega (Princesa
2) esta mostra sobre a vida
e obra do escritor.

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

VENECIA / VIGO
Este é o título da mostra
que poderemos visitar na
Casa das Artesque recolle
o traballo do arquitecto En-
ric Miralles.

VISIÓNS
Manuel Sendón, Suárez
Canal e Vítor Vaqueiro
expoñen as súas fotografías
na Casa das Artesbaixo es-
te denominador común.

■ MÚSICA

IGUANA CLUBE
O sábado 19 concerto de
Orujo de Brujas; o sábado
26 serán Os Diplomáticos;e
o mércores 30 Dr. Explosion.

NORTH NETHERLANDS
ORCHESTRA
O xoves 24 dá un concerto
no C.C. Caixanovabaixo a
dirección de Marco Boni.
Esta agrupación, que se
fundou no ano 1990 como
resultado da fusión das
máis prestixiosas orques-
tras dos Países Baixos, in-
terpretará un repertorio de
obras de Sciarrino, Wag-
ner e Schumann.

SCOTT HENDERSON
Explosivo, preciso, vibran-
te, un músico cargado de
enerxía tanto na súa carreira
en solitario coma con Tribal
Tech, banda coa que se
achega á sala Dominus(Av-
da. Galicia 103) o sábado
26 das 23:30 h. en diante. O
seu jazz divertido, solto e
groso a un tempo, consa-
grounos como unha das
bandas de referencia do
jazz-rock nos EE UU. As
entradas estarán á venda por
15 euros en Elepé, La Co-
lumna, Diskopolise na sala.

SEXY SADIE
O sábado 26 van dar un
concerto na sala Código de
Barras.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

MARIANO CASAS
A galería Arcana ten aberta
unha mostra coas súas obras.

EN TR3S TEMPOS
Esta mostra, adicada á Casa
do Concello da vila, ofrece
unha visión sobre a evolu-
ción da mesma con tres da-
tas como punto de referen-
cia: 1889, 1958 e 2003. Po-
derá ser visitada no salón
de plenos do Concello ata a
Semana Santa.

VVilalbailalba

■ CINEMA

TARDES DE CINEMA
Dentro do programa ofre-
cido por este ciclo vaise
proxectar Vanilla Sky, re-
make da fita Abre los ojos

de Alejandro Amenábar.
Será o domingo 20 ás 17
h. no auditorio municipal
Carmen Estévez.

■ MÚSICA

BANDA DE MÚSICA
A banda da localidade ofre-
ce un concerto no auditorio
Carmen Estévezo sábado
19 ás 21 h.

Xinzo de L.Xinzo de L.
■ EXPOSICIÓNS

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

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

DIN MATAMORO
A galería Dos Coimbras
(Largo de Sta. Cruz 506)
acolle unha mostra da súa
obra máis recente ata o 30
de abril.

MelgaçoMelgaço
■ FESTAS

ALVARINHO E
FUMEIRO
Do 25 a 27 de abril terá lu-
gar, no Campo da Feira,
unha serie de actos en tor-
no a esta festa. O venres
25 ás 9:30 h. haberá raf-
ting coa descida ao río Mi-
ño; ás 11, abertura oficial
da feira coa visita aos pa-
villóns e tascas; ás 14:45,
animación musical a cargo
do grupo Melmusic; ás
14, concurso do chourizo,
presunto e broa coa conse-
guinte 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 lo-
cais; ás 14:30, o espectá-
culo de Concertinas e
cantares ao desafío con
Maria Celeste, Irene Pin-
to, Canário e Cândido
Miranda; ás 16 h, roteiro;
ás 22, concerto de Impé-
rio e de Meidim. O do-
mingo 27 ás 8:30 roteiro;
ás 10 feira de produtos lo-
cais; ás 15, de folclore coa
actuación da ronda típica
Meadela,o grupo folclóri-
co Chafé, o grupo de sar-
gaceiros da casa do povo
de Apúlia, o rancho fol-
clórico Padernee o grupo
Castro Laboreiro; ás 16
h. comezará a VI Milla
Urbana do Alvarinho.

LisboaLisboa
■ MÚSICA

5AS FEIRAS HOT
Ata o 16 de outubro o
Hot Club organiza no Pi-
coas Plaza(Tomás Ribei-
ro 65) unha serie de con-
certos de jazz, ata un to-
tal de 28, con entrada li-
bre, todos os xoves entre
as 18 h. e as 19:30. 

■ EXPOSICIÓNS

DINOSSÁURIOS
Organizado polo Museu de
História Natural, a Faculda-
de de Belas Artes e a Reito-
ria da Universidade, é unha
mostra de modelos roboti-
zados, sobre hábitos de vi-
da e adaptacións ao meio
destes animais. Un conxun-
to de 18 modelos, case to-
dos agrupados en escenas e
elaborados de acordo con
as maís recentes informa-
cións, acompañados por
unha exposición de fóseis
de dinosaurios carnívoros.
No Museu Nacional de His-
tória Natural(Rúa da Esco-
la Politécnica 58) ata o 18
de maio. Máis información
en www.mnhn.ul.pt♦

ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS
www.avilesdetaramancos.com

Páxina dedicada ao escritor Antón Avilés
de Taramancos. Cunha biografía, imaxes,
declaracións dos amigos e o seu contor-
no, textos, voz, correspondencia, opi-
nións dos poetas, bibliografía, publica-
cións, axenda, ligazóns e contactos.♦
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■ Busco apartamento ou piso en Re-
dondela para unha persoa (ou, tamén,
para compartir). Telf. 650 704 428.

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

■ 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 (Li-
ra-Carnota) en Semana Santa, ve-
rán, pontes... Telf. 649 217 094 ou yul-
corp@hotmail.com

■ En Tapia de Casariego (Asturias)
alugo casa nova de campo con xar-
dín, barbacoa, canastra de balonces-
to, por fins de semana (venres a do-
mingo) 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 in-
formáticos propios ou traducidos
ao ga lego. Visí tanos en ht tp :
//www.all4you.dk/FreewareWorld/link
s.php. Aceptamos todo tipo de suxes-
tións e colaboracións.

■ Alugase vivenda turística en Mei-
ra (Lugo) , xunto ao nacemento do Mi-
ño, recén restaurada, 3 cuartos do-
bres con baño, cociña, calefacción e
10.000 m. de terreo. Fin de semana
ou temporada. Telefonos: 982 331
700 e 686 753 105; chamar noites.

■ Ofrécese transportista con plata-
forma elevadora de 3.500 kg de car-
ga/ 10 palets. Galiza e Norte de Por-
tugal. 986 252 710 e 619 416 041.

■ Música clásica para bodas, dife-

rentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 /  650 829 491.

■ Algibeira patriótica. Com o escudo
da Galiza bordado a cores acima do
nome do nosso país. Material resistente
em azul marinho, verde erva e gris obs-
curo. Petos para o telemóvel e a docu-
mentaçom e diversos espaços para ob-
jectos pessoais. Adaptável para levar co-
mo bolso ou à cintura. Medias 15 x 20
cm. Preço 10 euros (mais gastos de en-
vio). Enviar petiçons a nosup-vigo@nos-
galiza.org, ou chamando para o 679 533
749 (ver modelo en www.galizalivre.org).

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

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

■ Matrimonio con amplia experien-
cia como veterinarios, ofrécese pa-
ra traballar en explotacións ou coo-
perativas en calquera lugar do país.
Tlf. 986 434 001 (Preguntar por Ger-
mán ou Georgina).

■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en litera-
tura galega, filoloxía e historia. In-
clúe, tamén, discos e revistas. Con-
súltanos en http: //es.geocities.com/li-
broteca21/index.html

■ Aquí tes un amigo de 28 anos que de-
sexa chegar a ti, muller leal, sinceira, sen-
síbel, e disposta a compartir unha boa
amizade. Se tamén aprezas a literatura,
cine, música, entón temos moitas razóns
para sorrir. Xosé, carriza1@latinmail.com

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

■ Conferência Internacional de Solida-

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

■ Licenciado, con ampla experien-
cia, dá clases particulares ou a gru-
pos de Física e materias afíns (Termo,
Mecánica, etc.) a estudantes univer-
sitários de Enxeñerias, Peritos, CC
do Mar, Química, Física. Tamén de
materias de ciencias (física, química,
matemáticas, tecnoloxia, informática,
etc.) a estudantes de ESO e bacharela-
to. Zona de Vigo e Val Miñor . Telfs.
659 142 836 ou 986 222 318.

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

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

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

■ Licenciada, con ampla experien-
cia, dá clases particulares ou a gru-
pos de materias de letras (Filosofía,
Historia, Historia da Arte, Lingua e
Literatura, etc.) a estudantes de
ESO e Bacharelato. Tamén a esu-
dantes universitarios de materias rela-
cionadas coa Filosofía. Zona de Vi-
go. 659 142 836 ou 986 222 318.

■ Empresa de Comunicación e Pro-
dución de contidos culturais procura
comercial. Enviar currículo a Caiagua
119 A, baixo dta. 36955, Meira - Moaña.

■ O grupo musical Meninh@s da Rua
oferece-se para concertos. Também fi-
caria obrigado de receber informaçom de
lugares onde actuar. Para contactos e
contrataçom: meninhosdarua@yahoo.es
ou nos telf. 657 616 701 e 651 131 015.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde
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H. VIXANDE
Avogado laboralista, ex deputa-
do no Parlamento galego e agora
presidente de Esculca, Observa-
torio para a Defensa dos Dereitos
e Liberdades, Fernando Martí-
nez Randulfe expresa nesta en-
trevista o seu temor ante o regre-
so democrático que padecemos.

Vostede encabeza Esculca, Ob-
servatorio para a Defensa dos
Dereitos e Liberdades. A priori
o nome provoca inquedanza,
¿tan ameazados estamos?

Moito e por dobre razón. Por
unha banda porque están coutados
os dereitos e liberdades básicos e
porque hai pouca resposta social
ante esta situación. A partir do on-
ce de setembro os novos perigos
son ademais o recorte da liberda-
de de expresión, da liberdade de
información, no sentido de ter de-
reito a unha información veraz, é
dicir, censura, e do dereito á inti-
midade. Nese marco naceu Escul-
ca. Ademais, nace na Galiza, onde
o conservadurismo e o autoritaris-
mo levan á confusión entre gober-
no e partido. Niso é simbólica a
presencia do secretario xeral do
PP de Galiza no retiro da Xunta.

Empregan o termo limpeza
democrática. Iso soa a mans
limpas.

Non ten nada que ver, aínda
que poda ser asimilábel. Aquilo era
un movemento para conseguir un-
ha limpeza na xustiza en Italia. Se
detectásemos unha situación simi-
lar aquí, tamén a denunciariamos.

Tamén proclaman a vixi-
lancia dos gobernos, ¿non é pi-
car demasiado alto?

A nosa asociación é galega,
pero non significa que o plano
local e o global non sexan com-
patíbeis e non nos afecten. Fixé-
monos na liberdade e na seguri-
dade. O caso de Guantánamo é
paradigmático do que pasa no

mundo e do que nos pode acon-
tecer a nós. Alí hai unha xente
encarcerada, pero é un territorio
sen xurisdicción. É dicir, un lu-
gar que existe pero que non exis-
te porque non hai nada que ga-
ranta os dereitos e liberdades do
grupo humano que está dentro.

Cousas de Bush.
Bush racha coa tradición libe-

ral, no sentido de revolucionaria, e
Aznar carece dela, e ambos dedí-
canse a facer tropelías sen o con-
trol de ninguén. Ademais de
Guantánamo, o outro paradigma
da situación actual é a foto que os
dous se sacan cos pes enriba da
mesa, sen respecto pola socieda-
de, como dous foraxidos, eses que

non teñen en conta os dereitos bá-
sicos e que o resolven todo balei-
rándolle na cara o revolver a quen
non lles gusta. Foraxidos, incultos
aínda que podan ser astutos.

Sempre nos queda recla-
mar os nosos dereitos.

Estamos nun momento no que
o poder interroga os cidadáns, non
ao revés. “¿Qué teñen que dicir
das armas de destrucción masiva
que ten Iraq?”, pregúntanos Aznar,
cando é o poder o que ten que dar
respostas ás nosas preguntas.

¿E Europa qué pinta?
A revolución é europea, aínda

que en Inglaterra Blair ten once
ministerios que teñen o dereito a
observar os cidadáns sen control

xudicial e en Europa están tratan-
do de que suceda o mesmo coa
investigación policial. Ao tempo,
hai unha organización europea
que se chama State Watch que ten
como finalidade publicar todo o
que se negocia en secreto sobre o
recorte dos dereitos básicos. A
transparencia das accións dos po-
deres públicos é un dereito.

Por iso falaba de limpeza
democrática.

Exacto. Na Unión Europea
hai moitas negociacións secretas
que nos se difunden porque a
xente se escandalizaría de ata
ónde pode chegar o control sobre
os cidadáns. Mesmo hai nego-
ciacións para compartir informa-
cións cos norteamericanos.

Entón non somos tan inimi-
gos de Norteamérica.

Si o somos. Hai un auténtico
enfrontamento. Na miña opinión,
na guerra as diferencias eran entre
Europa e Estados Unidos, e non
entre estes e Iraq. A guerra é a ex-
presión máxima do enfrontamen-
to entre dúas comunidades, pero
cando non se produce o conflicto
bélico, hai negociacións, onde uns
dan e outros afrouxan. Iso é o que
acontece entre nós e eles.

Volvamos a Esculca. Den-
tro hai todo tipo de posicións.

Isto non é un partido, pero
coincidimos nas ideas progresis-
tas e revolucionarias que son a de-
fensa dos dereitos e as liberdades
básicas. Iso é o que queremos pro-
clamar. ¿Por que razón non se pu-
blican os tratados internacionais
básicos? ¿Por que ninguén coñece
o artigo 25 da Declaración Uni-
versal de Dereitos ou o primeiro
protocolo da Declaración de Xe-
nebra? Nós imos facelo nos nosos
boletíns porque aclararía moitas
cousas sobre o presente. Non en-
tendo cómo nas escolas non se es-
tudian os dereitos básicos tal e co-
mo están escritos: ben clariños.♦

Nº 1.078
Do 16 ao 23
de abril
de 2003 ¿Acomo se cotizará

a meretriz ira-
quí? Ha ter pro-

babelmente unha media lúa
tatuada que a ela lle serve pa-
ra disimular unha cicatriz e
que para o seu conquistador

representará o toque de exo-
tismo que non encontra na
casa. Que teña estudios non
mellorará a súa cotización,
como saben as rusas e as ca-
tólicas polacas. Chegará un
señor con Mercedes, quei-

mando gasofa a esgalla e ela
dubidará entre vomitar ou
sentirse levemente feliz, por-
que terá algo para levarlles de
comer aos seus fillos e ao seu
home, mutilado de guerra.
Mellor iso que ser violada.♦
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Condenas
XOSÉ A. GACIÑO

Ocantante Miguel
Ríos curouse en
saúde e, nos pre-

mios da Música, ademáis
de dicir “non á guerra” e
“nunca máis”, condenou
tamén o terrorismo de
ETA e a represión en Cu-
ba, de acordo cos novos
tempos de condenas múlti-
ples. Así evitou que Aznar
ou Fernando Savater lle
botasen en cara que só cri-
ticaba as barbaridades da
dereita. O PP, que leva va-
rias semáns xogando á de-
fensiva, conta agora coa
colaboración dun Fidel
Castro desesperado para
realizar sarcásticos contra-
ataques. E cando todos an-
dábamos a sinalar que o
PP lamenta, pero non con-
dena, mortes como a do
cámara galego Xosé Cou-
so por un tanque estadou-
nidense en Bagdad (como
Batasuna lamenta, pero
non condena, os crimes
etarras), chegan os xuizos
sumarísimos en Cuba, con
sentencias desproporcio-
nadas e tres penas de mor-
te xa executadas, para que
a dereita española se sinta
aliviada das súas complici-
dades bélicas e se poña a
esixir á esquerda que enca-
bece manifestacións con-
tra o réxime cubano, fa-
cendo algo máis que emitir
comunicados de condena.
(E que se tenten a roupa os
socialistas, non vaian es-
grimir contra eles a lei que
aprobaron conxuntamente,
e que serviu para ilegalizar
Batasuna, por non conde-
nar abondo o que hai que
condenar rotundamente).

Pero que a dereita
aproveite a ocasión para
sacarlle as cores á esquer-
da pola súa vella solida-
riedade coa revolución
cubana, e que ese apro-
veitamento sexa unha
mostra máis do cinismo
dunha dereita que non
condenou a sanguenta di-
tadura franquista, non
xustifica o máis mínimo
–todo o contrario– a ac-
tuación do sistema cuba-
no nesta vertixinosa espi-
ral represiva que culmi-
nou coas tres execucións.

Despois de soportar
que a prepotente extrema
dereita norteamericana se
burle da debilidade dunha
vella Europa dialogante e
negociadora, eu non podo
comprender que un réxi-
me que se considera de
esquerda utilice métodos
represivos propios do fas-
cismo e manteña no seu
sistema legal a pena de
morte, á que tan aficiona-
dos son os seus inimigos
de Florida e Texas. Con
toda a dor de quen seguiu
con entusiasmo adoles-
cente a loita revoluciona-
ria en Sierra Maestra, non
podo por menos que la-
mentar, e condenar, este
deterioro moral e político
daquel fermoso soño.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

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.
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Fernando Randulfe, presidente de Esculca
‘A guerra dos EE UU non foi co Irak senón con Europa’

PACO VILABARROS




