
DESPOIS DE SEIS MESES DE MOBILIZACIÓNS,
é lóxico o desencanto dalgúns polos resultados electorais. Analistas
diversos e os propios dirixentes do PSOE e do BNG xa viñan remar-
cando con todo que as eleccións municipais non constituían o mellor
escenario para ollar o cambio político. Tampouco as manifestacións
anti-Otan, nin as contrarias á reconversión lle restaron poder ao Par-
tido Socialista. O colectivo que se mobiliza é heteroxéneo e disperso,
composto en parte por unha mocidade que, nunha importante por-
centaxe, non acode a votar. Esta frustración non deixa ollar os resul-
tados reais: a esquerda gáñalle por vez primeira á dereita en Galiza
desde 1936. O PP perdería a maioría absoluta se o resultado se repe-
tise nunhas autonómicas e Galiza foi o lugar no que o partido de Az-
nar máis descendeu de todo o Estado, despois de Aragón. O devalar
do PP nas cidades, ocorrido nos anteriores comicios locais, confír-
mase agora e expándese ás vilas e cabeceiras de comarca. O PP aca-
da en Lugo mínimos históricos e a carreira pola alcaldía das dúas ex-
conselleiras remata nun sonoro fracaso. Apirámide poboacional ofre-
ce idea clara dunha tendencia que se vén acelerando nos últimos
anos: o PP soamente gaña entre os xubilados. Na Costa da Morte, e
coa salvedade de Muxía e algunha outra localidade, por efecto sobre
todo das promesas, axudas e mobilización dos Gobernos, o resultado
foi favorábel á oposición. Os froitos non veñen cando se traballa a te-
rra, senón cando chega a estación. É preciso saber agardar, pero, ta-
mén, seguir facendo os labores segundo as témporas.♦
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O PP colleita os peores resultados do Estado

A oposición supera por vez primeira a dereita
Soben PSOE e BNG,
pero os nacionalistas
perden poder institucional



Non son unhas eleccións munici-
pais o millor trinque para ollar as
tendencias políticas polas que
opta o elector, nin para compro-
bar os movimentos sociais de
fondo. Nestes comicios xogan
diversos condicionantes locais
que poden desfigurar os rasgos
esenciais que se van levar na
próxima tempada política. Aínda
así, podemos visualizar queren-
cias que conviremos en dar co-
mo comúns aos distintos parti-
dos políticos e outras subxacen-
tes  que están presentes nas pre-
ferencias dos cidadáns.

Sen realizar extrapolacións
mecánicas, a análise dos resulta-
dos serve para deducir que esta-
mos no comezo dun cambio de
tendencia política, e, polo tanto,
que é posíbel nas próximas auto-
nómicas un cambio de goberno.

Existe un dado con valor real
por sí propio: a oposición supera
por vez primeira en votos ao PP
desde que goberna Fraga Iribar-
ne. Outro dado é que Galiza é a
segunda comunidade do Estado
onde o PP descendeu máis en vo-
tos, superando o 4% porcentual:
malia ao aumento do número to-
tal de votantes baixou 15.000 vo-
tos. Tamén perde a presidencia
da Deputación da Coruña. Fraga,
sen resolver os deberes da suce-
sión, pendente de Madrid, fraca-
sou nas súas tres apostas perso-
ais, con tres ex conselleiros: San-
tiago, Lugo e Vigo, esta última
cidade proposta como estandarte
xunto a Madrid en todo o Estado.

Outra constatación é que o
BNG minguou en poder institu-
cional ao non conseguir recuncar
nas alcaldías de Vigo e Ferrol e

quedar fóra do goberno munici-
pal de Lugo e con menos peso no
de Compostela. Malia a conse-
guir 35.000 votos máis, non
cumpriu a súa aposta e, polo tan-
to, a lectura dos resultados para
os nacionalistas é negativa glo-
balmente, malia a aumentar en
número de votantes e de alcaldí-
as a gobernar, algunha delas im-
portantes. Paradoxicamente o
mesmo secretario xeral do PP,
Javier Arenas dá ao BNG  como
un dos vencedores no 25-M.

O PSdG-PSOE tamén aumen-
tou o seu número de votantes en
57.000. Foi maiormente na pro-
vincia de Lugo, coa capital á ca-
beza. No feudo de Cacharro pasa-
ron do 20 ao 32%. Pero baixa na
Coruña, onde Francisco Vázquez
estivo a piques de perder a maio-
ría absoluta na capital, e remonta
levamente tanto en Pontevedra
coma en Ourense. Os socialistas
logran a alcaldía de Vigo e a
maioría absoluta en Lugo, supe-
rando ao PP en Compostela.

A letra pequena

Fronte a estas marcas elecitorais
escritas en letras grosas para que
podan ser olladas pola opinión pú-
blica, existe unha letra pequena,
uns detalles significativos na ten-
dencia global que se puderon ollar
no comportamento electoral des-
tes comicios municipais e que po-
den ter repercusión cara o futuro.

O mesmo Fraga Iribarne e ta-
mén Xesús Palmou, secretario
xeral do PP galego, recoñecen

algún destes sinais. Así, ambos
dirixentes do PP, declaran que a
perda de determinadas alcaldías
nas periferias das cidades se de-
be a que a nestes concellos van
vivir persoas xoves. Estas perso-
as non votarían o PP. O máis pa-
vero é a explicación que dan es-
tes dirixentes da dereita: “non
están informados do que fixo o
Goberno”. Así, Fraga, que na
noite electoral negou que o cha-
mado “efecto Prestige” tivese al-
go que ver cos resultados electo-
rais, ao día seguinte recapacitou
e culpou a esta catástrofe do des-
censo dun PP que perdeu 15
maiorías absolutas.

A mesma tendencia que Fra-
ga e Palmou visualizan nos cha-
mados “concellos-dormitorio”
pode ollarse tamén nas princi-
pais vilas, onde o PP sufre un
descalabro sen precedentes. Co-
llendo unicamente a pirámide
poboacional poderíamos reali-
zar unha aproximación casi
exacta dos resultados. Canto
máis baixa é a edade media,
piores resultados para o PP.

Esta tendencia  levou a que a
dereita perdese non só a case to-
talidade dos concellos próximos
ás cidades, senón a maioría dos
municipios capitais de comarca.
O dado é moi significativo sobre
todo en Lugo, provincia atada a
pau e ferro por Cacharro Pardo
desde a Deputación. Das capi-
tais comarcais só conserva
Mondoñedo, Vilalba e Chanta-
da, onde a división do BNG en
dúas listas lle permitiu a vitoria
ao PP. Dos grandes concellos ca-
beceira de comarca en Ourense
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Sufre a baixada máis pronunciada do Estado,
incluída a Costa da Morte

O PP superado por primeira vez
pola oposición

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

A esquerda galega superou por vez primeira á dereita en votos desde 1936 (Fronte Popular). O PP encaixa a bai-
xada máis pronunciada e homoxénea de todo o Estado, perdendo o 4% dos votos. A esquerda dobla nas cidades
ao PP e a vitoria  sería completa sen as escisións de Borreiros e Trotiño no PSOE. O PP perde tamén a hexemo-
nía nas vilas. Fraga recoñece o efecto Prestige. A extrapolación mecánica dos resultados indica un cambio de go-
berno nas próximas autonómicas e a consecución de grupo parlamentario propio do BNG nas próximas xerais.

A participación foi máis alta que en anteriores comicios. PACO VILABARROS



só conta con Xinzo e Celanova.
Pero aínda é moito máis signi-

ficativo se nestes municipios olla-
mos máis detidamente os resulta-
dos: o PP perde no núcleo urbano
e só o salvan as parroquias cunha
poboación máis envellecida. Así
sucede en Ponteareas, onde man-
da secularmente a dereita, pero o
BNG é a lista máis votadas nos
colexios electorais do centro.

O PP podería emascarar os
seus resultados recorrendo ás lis-
tas “independentes”, pero, cando
estas sairon da matriz do PP, o
único que serviron foi para impe-
dir un verdadeiro cambio político,
pois quitaronlle tantos votos a na-
cionalistas e socialistas como ao
PP: Un exemplo claro é Porriño.

Os resultados do PP no 25-M
seguen a tendencia de hai catro
anos, onde a dereita comezou a
perder peso nas cidades. Daque-
las Mariano Raxoi deu a voz de
alerta afirmando que era unha
tendencía preocupante que se
podía trasladar ao resto do corpo
electoral. Agora semella que
chegou tamén ás vilas. O efecto
Prestigee a invasión de Iraq ser-
viulle ao PP para realizar unha
campaña de confrontación direc-
ta con nacionalistas e socialistas,
movilizando a toda a súa dereita
electoral, como se ollou nos cen-
tros das cidades, con especial
significado en Pontevedra.

Decepción nacionalista

Os nacionalistas non acadaron
nin os obxetivos marcados nin o
resultado agardado. Así o reco-
ñecen tanto Xosé Manuel Beiras
como Anxo Quintana. A estrate-
xia do poder nas capitais para
dar o salto ao goberno autonómi-

co quedou, en parte, paralizada.
Os resultados dos BNG, como

hai catro anos, estiveron bailando
no gume dunha navalla. Daquelas
tivo sorte e conseguiu tres alcaldí-
as nas cidades o que emascarou
uns resultados que non se podían
considerar satisfactorios. Esta
vez, aumentando en 35.000 sufra-
xios, ata chegar aos 325.000 vo-
tos, as leis eleitorais fóronlle ad-
versas. Pero esquecendo a perda
das alcaldías de Vigo e Ferrol, os
comicios terían
que considerarse
moito máis positi-
vos e, secadra, ta-
mén máis acordes
co que é a realida-
de do BNG.

Os nacionalis-
tas perderon a al-
caldía de Vigo ma-
lia a aumentar o
seu número de vo-
tos en 5.000 sufra-
xios e a obter un
resultado porcentual cuspidiño ao
de hai catro anos. Daquela, na-
cionalistas e socialistas estiveran
separados unicamente por 900 vo-
tos o que lle permitiu chegar a al-
caldía a Pérez Castrillo en detri-
mento dun Carlos Príncipe que
nunca o aceptou.

En Ferrol, a marcha do
PSOE do seu candidato de hai
catro anos, Bonifacio Borreiros,
presentándose cunha candidatu-
ra independente, pódelle permi-
tir ao PP recuperar a alcaldía.
Borreiros non conseguiu entrar
no concello, pero superou o 4%
dos votos. O seu compañeiro no
goberno, ex responsábel local,
Fernando Blanco, apoiou a Xo-
án Fernández, o mesmo que a
ex-centrista Nona Inés Vilariño.
De non ser polos conflitos socia-

listas, o BNG recuncaría na ci-
dade departamental. 

Tamén foron os conflitos so-
cialistas os que impediron arre-
batarlle a alcaldía ao PP en Ou-
rense. Antonio Troitiño, o cabe-
ceira de lista do PSdG-PSOE hai
catro anos, presentouse como
independente, quedando a 25 dé-
cimas de conseguir un concellei-
ro. Aínda así, Manuel Cabezas
retuvo a alcaldía por moi pouco.

Mencionar entre os resulta-
dos do BNG o da
Coruña capital,
onde dobrou o nú-
mero de conce-
lleiros, seis, que-
dando a só 153
votos dun séptimo
que lle faría per-
der a Francisco
Vázquez a maio-
ría absoluta. Pero
ese aumento de
voto tamén se
produciu en toda

a comarca, onde poderá compar-
tir co PSdG-PSOE varios gober-
nos, entre eles Betanzos. O mes-
mo ocurre en Ferrolterra, onde
ademáis de consolidar a súa
maioría nas Pontes, acada a al-
caldía de Mugardos, quedando a
uns poucos votos de lograr a de
Neda. Os nacionalistas tamén
voltan a recuperar alcaldías no
Morrazo, como Moaña e Bueu, e
se non conseguen a de Cangas
foi pola fragmentación do voto
da esquerda que supera ampla-
mente ao do PP, malía a que o al-
calde Sotelo se implicou directa-
mente na loita contra o chapapo-
te. A reseñar tamén a conquista
da alcaldía de Boiro polos na-
cionalistas, enfrotándose a un al-
calde, Xesús Alonso, que é o
maior empresario da comarca.♦
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Vén da páxina anterior

Evolución do voto na Galiza (1982 -2003)

Xer./82 Aut./85 Xer./86  Mun./87 Eur./87 Eur./89 Xer./89(1) Aut./89  Mun./91 Xer./93 Aut./93 Eur./94 Mun./95 Xer./96 Aut./97 Mu n./99 Xer./00 Aut./01 Mum./03

PP 489.355  512.114 504.623 456.698 513.744 313.124 517.795 583.759 570.417 734.203 746.961 624.761 757.025 806.846 793.427 709.870 851.468 745.944 695.540
BNG 38.615 52.565 27.076 59.421 45.525 38.671 47.722 105.703 109.144 126.254 268.248 131.361 208.152 219.043 392.992 290.092 302.726 341.751 452.456
PSOE 426.948  358.180 459.941 358.591 364.474 303.262 453.607  428.915 441.049 549.974 337.048 277.573 421.771 558.144 297.981 294.941 371.054 320.283 325.492

Votos Galiza

2003 1999

Votos % Concelleiros Votos % Concelleiros

PP 695.540 41,51 2.042 710.324 45,39 2.184
PSG-PSOE 452.456 27 927 395.189 25,25 861
BNG 325.492 19,43 594 290.187 18,54 586

Votos A Coruña

2003 1999 

Votos % Concelleiros Votos % Concelleiros

PP 242.321 36,66 586 251.781 40,67 640
PSG-PSOE 193.748 29,31 336 191.135 30,87 332
BNG 127.024 19,21 210 105.077 16,97 197

Votos Lugo

2003 1999 

Votos % Concelleiros Votos % Concelleiros

PP 116.041 48,13 428 123.022 53,95  469
PSG-PSOE 76.897 31,80 204 45.523 19,96 151
BNG 34.464 14,25 89 38.483 16,88 106

Votos Ourense

2003 1999 

Votos % Concelleiros Votos % Concelleiros

PP 118.279 52,50 588 117.902 53,62 608
PSG-PSOE 50.840 22,57 191 47.394 21,55 186
BNG 39.933 17,64 122 37.214 16,92 116

Votos Pontevedra

2003 1999

Votos % Concelleiros Votos % Concelleiros

PP 218.539 39,93 440 217.619 43,71 467
PSG-PSOE 130.971 23,93 196 111.137 22,32 192
BNG 124.271 22,71 173 109.413 21,97 167

No litoral galego podemos
ollar tres zonas
diferenciadas no comporta-
mento electoral. No
Cantábrico o PP tivo un
descenso sen precedentes,
perdendo alcaldías
emblemáticas coma Viveiro,
a da Costa da Morte e a das
Rías Baixas.

En Muxía, a zona cero
do Prestige,a dereita perde
só 25 votos, gracias ás axu-
das e a contar con máis da
metade dos xóvenes embar-
cados ou na emigración.
Pero fronte a Muxía, está
Camariñas, onde obtiveron
maioría os socialistas, moi
perto Laxe, onde tamén
conseguiu maioría absoluta
o alcalde socialista. A
esquerda tamén goberna
Vimianzo e Dumbría e ten
posibilidades en Malpica.
O PP tamén perdeu Carba-

llo, a principal poboación.
En Fisterra o caldo de
siglas impide ollar o
resultado. Pero Corcubión
non é do PP, aínda que o
BNG perdeu a maioría ab-
soluta. Nin Carnota, o
outro “ponto cero”  do cha-
papote, esta vez sen propa-
ganda mediática porque o
alcalde era nacionalista. E
recunca. E Porto do Son e
Muros...

Nas Rías Baixas, unha
comarca máis potente
economicamente o PP sae
aínda pior parado. Resiste
en Ribeira, consigue Noia,
pero perde Boiro, Rianxo
continúa a ser socialista,
coma Catoira e Vilagarcía.
Tamén perde Bueu e
Moaña, aínda que conserva
Cangas pola división da es-
querda, que gaña en
votos.♦♦

Non toda a costa
é Muxía

O grande beneficiado destas elec-
cións foi o PSdG-PSOE, que gaña
poder institucional. Non só consi-
gue maioría absoluta en Lugo e A
Coruña, senón que recupera a al-
caldía de Vigo e supera ao PP en
Compostela, afianzando Bugallo
a súa posición na alcaldía. Como
eivas máis sobranceiras resaltar a
perda da maioría absoluta en Vila-
garcía e Betanzos e o descenso de
Francisco Vázquez na Coruña,
aínda que, nesta ocasión, as claves
do resultado son distintas.

Pola contra, resaltar o cam-
bio producido no litoral lugués,
onde o PSOE lle arrebata a tradi-
cional maioría ao PP en Viveiro.
Tamén logra a alcaldía de Riba-
deo e retén a de Foz, ampliando
a maioría. Tamén consigue a da
Fonsagrada na montaña luguesa.

Son relevantes os resultados
do PSdG-PSOE nas cidades e
dignos de reflexión. Así, en Ou-
rense na metade da lexislatura
expulsou aos anteriores edís e di-
solveu a agrupación. Procurou

un actor para candidato, Abelar-
do Gabriel, e, un mes antes das
eleiccións, tivo que mudalo por
Francisco Rodríguez. O seu an-
terior líder, Antonio Troitiño,
presentouse cunha lista indepen-
dente. Aínda así, os socialistas
conseguiron idéntico resultado
que hai catro anos.

Semellante é o caso do Ferrol,
onde quedou uns meses antes das
eleccións cun único concelleiro,
Amable Dopico, que sería o can-
didato. O anterior cabeza de cartel
Bonifacio Borreiros tamén concu-
rriu con lista propia e o ex respon-
sable local, Fernando Blanco,
apoiou a de Xoán Fernández.

En Vigo tamén disolveron a
agrupación, prescindiron do an-
terior candidado Carlos Príncipe,
os concelleiros estaban total-
mente divididos e o partido frac-
turado. Confiaron nun candidato
independente que criticou non só
a laboura dos seus compañeiros,
senón a traxectoria do partido na
máis recente historia pero conse-

guiron aumentar en votos.
En Pontevedra tamén logra-

ron estabilizarse malia a boa xes-
tión nacionalista e a que lles fa-
llou o anterior candidato Roberto
Taboada por enfermidade e tive-
ron que botar man a última hora
dunha candidata de compromiso,
Tereixa Casal.

A clave cecais esteña na diná-
mica estatal. Estas eleccións tive-
ron un claro compoñente de en-
frontamento Aznar-Zapatero. Se-
ría o efecto Zapatero e un cam-
bio de ciclo político que se olla
vir no Estado o que lle permite o
repunte aos socialistas galegos
remontar a súa caída como xa
ocurrira nos anos oitenta. Só que,
daquela, Galiza ao comezo foi ao
cambón e agora está aguilloada
pola crise do Prestige e a dinámi-
ca social contra a guerra. O
PSdG-PSOE semella ter un voto
fiel e depende da dinámica esta-
tal que vaia votar ou non. Se se
moviliza, coma nesta ocasión, os
socialistas retoman posicións.♦

O PSdG-PSOE
sae airoso das crises internas

Os conservadores
perden
boa parte
das cabeceiras
comarcais.



O BNG obtería grupo
parlamentario
no Congreso

O PP perdería
a maioría
absoluta nunhas
autonómicas
Se algo demostraron sempre os
distintos procesos electorais é
que os cidadáns escollen o seu
voto en función do tipo de con-
vocatoria que se realiza. Por
iso a análise débese axustar a
esa particularidade. Sen embar-
go non deixa de ser interesante
extrapolar nesta ocasión os da-
tos electorais e observar a pro-
xección sobre unha convocato-
ria autonómica ou ás Cortes do
Estado.

Como se pode ver no cadro
as principais conclusións son
que o feito de superar o con-
xunto do voto de esquerda e na-
cionalista ao PP, supón que ha-
bería posibilidade dun goberno
alternativo da Xunta. O reparto
deixaría o liderado en mans dos
socialistas.

En canto ao Congreso por
primeira vez os nacionalistas
obterían grupo parlamentario
propio sen necesidade de rece-
ber préstamos doutros partidos,
técnica que si lle valeu a Coali-
ción Canaria pero que lle foi im-
pedida ao BNG.♦

Nº 1.084 ● Do 29 de maio ao 4 de xuño de 2003 ● Ano XXVI

A CORUÑA
CONCELLO VOTOS PP PSOE BNG OUTROS

Abegondo 3.827 2.680 (10) 545 (2) 509 (1) -
Ames 11.473  4.647 (8) 3.485 (5) 2779 (4) 160 (IU)
Aranga 1.787  1.017 (7) 647 (4) 89 -
Ares 3.627  1.675 (6) 890 (3) 595 (2) 83 (IU) 546 (Indp.)
Arteixo 12.244 6.391 (12) 2.860 (5) 2.180 (4) 874 (Indp.)
Arzúa 4.779 2.113 (6) 636 (2) 1.778 (5) 388
Baña, A 3.462 1.925 (8) 1.194 (4) 295 (1) -
Bergondo 4.275  1.461 (5) 2.247 (7) 456 (1) -
Betanzos 8.047 3.310 (7) 3.355 (7) 1.382 (3) -
Boimorto 1.803 729 (5) 235 (1) 242 (1) 1.154 (4 AIB)
Boiro 11.562 5.058 (8) 2.300 (3) 2.916 (5) 2.088 (1 IC Boiro)
Boqueixón 3.171 2.070 (8) 653 (2) 364 (1) -
Brión 4.126 649 (2) 287 (1) 487 (1) 5.308 (9 CGI)
Cabana 3.933 2.146 (7) 1.452 (5) 285 (1) -
Cabanas 2.189 466 (2) 969 (5) 359 (2) 654 (2 IVC)
Camariñas 4.312 1.533 (5) 2.153 (7) 242 634 (1 CDI)
Cambre 10.487 2.931 (5) 4.714 (8) 2.394 (4) -
Capela, A 1.088 326 (3) 537 (5) 201 (1) -
Carballo 19.179 7.505 (9) 2.314 (2) 5.202 (6) 3.582 (4 CDI)
Cariño 4.402 1.172 (4) 1.230 (5) 619 (2) 60
Carnota 3.460 1.636 (6) 798 (3) 972 (4) -
Carral 3.472 1.538 (6) 1.243 (5) 603 (2) -
Cedeira 4.885 2.147 (7) 252 1.664 (5) 1.354 (1 AI)
Cee 5.111 2.275 (7) 1.337 (3) 551 (1) 1.898 (2 IX Cee)
Cerceda 4.456 844 (2) 2.942 (9) 371 (1) 534 (1CDI)
Cerdido 1.073 588 (6) 191 (1) 278 (2) -
Cesuras 1.857 1.101 (7) 514 (3) 217 (1) -
Coirós 1.286 1.000 (8) 90 172 (1) -
Corcubión 1.269 144 (1) 204 (2) 432 (4) 930 (4 AVIC)
Coristanco 5.644 3.718 (9) 1.215 (3) 711 (1) -
Coruña, A 125.873 30.171 (7) 57.050 (14) 28.381 (6) 3.153 (IU) - 1.142 (Indp.) - 592
Culleredo 11.866 2.496 (4) 6.516 (13) 2.483 (4) -
Curtis 3.276 1.909 (7) 133 292 91) 899 (3 CIC)
Dodro 2.336 1.189 (6) 863 (4) 250 (1) -
Dumbría 2.452 505 (2) 1.525 (8) 138 173 (1 AIXD)
Fene 8.176 1.704 (4) 2.238 (5) 3.270 (7) 655 (1 IU)
Ferrol 42.098 10.229 (7) 5.433 (4) 9.457 (6) 3.968 (2 IU) - 9.632 (6 IF) - 1.992
Fisterra 2.417 1.109 (7) 438 (2) 333 (2) 181 (1 Indp.) - 322 (1 CDI)
Frades 2.306 1.557 (8) 422 (2) 285 (1) -
Irixoa 1.161 492 (5) 293(2) 93 260 (2 CIDI)
Laracha 7.724 5.162 (12) 1.256 (2) 1.306 (3) -
Laxe 2.723 870 (3) 1.534 (7) 51 268 (1 CDI)
Lousame 2.707 1.173 (5) 794 (3) 495 (2) 220 (1 PIL)
Malpica 5.151 1.152 (3) 1.679 (4) 430 (1) 1.779 (4 AVE Malpica) - (1 AIM)
Mañón 1.411 938 (6) 405 (3) 61 -
Mazaricos 3.439 2.087 (9) 419 (1) 899 (3) -
Melide 5.190 2.748 (7) 909 (2) 1.428 (4) -
Mesía 2.281 562 (3) 384 (2) 459 (2) 849 (4 AEMN)
Miño 3.579 1.148 (5) 202 (1) 364 (1) 1.363 (6 CIM)
Moeche 1.065 549 (5) 2 291 (2) 213 (2 IM)
Monfero 1.579 305 (2) 1.111 (8) 135 (1) -
Mugardos 3.691 885 (3) 761 (3) 939 (4) 525 (2 IPM) - 467 (1 IU)
Muros 6.282 1.140 (3) 1.764 (5) 1.461 (4) 1.827 (5 CDI)
Muxía 4.409 2.200 (7) 1.347 (4) 304 (1) 558 (1 CDI)
Narón 16.026 3.436 (5) 892 (1) 1.685 (2) 9.358 (13 UN)
Neda 3.539 926 (3) 1.016 (4) 976 (4) 524 (2)
Negreira 4.639 2.221 (7) 1.141 (3) 292 905 (3 PIDEN)
Noia 9.164 4.219 (9) 3.564 (7) 851 (1) -
Oleiros 16.201 4.372 (6) 2.849 (4) 1.232 (1) 7.286 (10 AV)
Ordes 8.130 3.853 (9) 1.664 (3) 1.693 (3) 920 (2 CDI)
Oroso 3.806 827 (3) 154 522 (2) 2.214 (5 CDS) - (3 CDI)
Ortigueira 5.291 3.442 (9) 1.049 (3) 666 (1) -
Outes 5.132 3.424 (9) 882 (2) 706 (2) -
Oza dos Ríos 2.238 1.378 (7) 629 (3) 192 (1) -
Paderne 2.154 629 (3) 1.120 (6) 187 (1) 176 (1 CIP)
Padrón 6.376 3.108 (7) 1.358 (3) 556 (1) 1.231 (2 CIPA)
Pino, O 3.245 2.191 (10) 575 (2) 427 (1) -
Póboa do Caramiñal 6.400 3.583 (10) 1.010 (3) 1.632 (4) -
Ponteceso 4.450 2.776 (9) 860 (2) 691 (2) -
Pontedeume 5.487 1.368 (3) 1.327 (3) 1.153 (3) 1.503 (3 COE) - (1 IEP)
Pontes, As 7.386 1.317 (3) 838 (2) 3.800 (9) 1.194 (3 ADAP)
Porto do Son 6.186 2.058 (6) 2.729 (8) 777 (2) 509 (1 AVS)
Rianxo 7.745 1.274 (3) 4.401 (11) 1.178 (2) 741 (1 CDI)
Ribeira 14.239 8.029 (13) 1.609 (2) 2.985 (4) 1.616 (2 IPR)
Rois 3.774 1.765 (7) 969 (3) 983 (3) -
Sada 7.889 3.085 (8) 884 (2) 2.082 (5) 1.656 (1 ASU) - (1 URG)
San Sadurniño 2.262 1.318 (7) 289 (1) 607 (3) -
Santa Comba 7.313 3.950 (10) 1.037 (2) 857 (2) 1.354 (3 IX S. Comba)
Santiago 51.177 18.482 (10) 20.410 (11) 8.497 (4) 1.591
Santiso 1.786 865 (6) 226 (1) 216 (1) 447 (2 CIS) - (1 AVS)
Sobrado  1.905 1.258 (8) 356 (2) 116 148 (1 DPG)
Somozas 4.148 871 (8) 174 (1) 13 -
Teo 10.221 3.801 (8) 2.123 (4) 2.358 (4) 1.633 (1 Indp. Teo)
Toques 1.279 816 (6) 146 (1) 5 302 (2 AIT)
Tordoia 3.420 2.199 (8) 795 (2) 397 (1) -
Touro 3.108 2.138 (9) 221 690 (2) -
Trazo 2.625 1.448 (7) 441 (2) 180 516 (1 CDI) - (1 IX Trazo)
Val do Dubra 3.214 1.828 (7) 592 (2) 735 (2) -
Valdoviño 4.153 1.488 (5) 740 (2) 743 (2) 1.089 (3 CENVAL) - (1 UVDV)
Vedra 3.603 799 (3) 1.862 (7) 377 (1) 516 (2 CDI)
Vilarmaior 949 596 (6) 125 (1) 203 (2) -
Vilasantar 1.201 529 (5) 191 (1) 398 (3) -
Vimianzo 6.006 1.279 (3) 3.214 (7) 1.427 (3) -
Zas 4.148 1.922 (6) 101 847 (3) 1.239 (1 AVE X Zas) - (1 CDI)

LUGO
CONCELLO VOTOS PP PSOE BNG OUTROS

Abadín  1.986 1.364 (8) 252 (1) 336 (2) -
Alfoz 1.675 972 (7) 545 (3) 158 (1) -
Antas de Ulla  1.923 1.415 (8) - 477 (3) -
Baleira 1.398 979 (7) 297 (2) 112 -
Baralla  2.469 1 459 (7) 516 (2) 469 (2) 40
Barreiros 2.450 1.377 (7) 316 (1) 696 (3) -
Becerreá  2.563 1.160 (6) 955 (4) 361 (1) -
Begonte 2.781 1.864 (8) 432 (2) 420 (1) -
Bóveda  1.438 702 (5) 131 (1) 229 (1) -
Burela 4.528 2.110 (7) 830 (2) 950 (3) 504 (1 CDS)
Carballedo 2.579 1.570 (8) 196 265 (1) 1.044 (2 IG)
Castro de Rei  3.895 2.303 (8) 879 (3) 610 (2) -
Castroverde 2.478 482 (2) 1.650 (8) 269 (1) -
Cervantes  1.336 328 (3) 771 (7) 208 (1) -
Cervo 3.694 1.998 (8) 1.201 (4) 411 (1) -
Chantada  6.616 3.390 (7) 721 (1) 615 (1) 3.642 (4)
Corgo, O 3.193 1.667 (6) 1.070 (4) 391 (1) -
Cospeito  3.717 2.512 (9) 537 (2) 591 (2) -
Folgoso do Courel 1.204 448 (3) 590 (5) 158 (1) -
Fonsagrada, A 3.642 1.345 (5) 1.735 (6) 519 (2) -
Foz 8.687 2.316 (5) 3.398 (7) 771 (1) -
Friol  3.619 2.250 (8) 1.061 (3) 254 -
Guitiriz 4.328 1.782 (6) 1.983 (6) 489 (1) -
Guntín  2.601 1.623 (7) 717 (3) 239 (1) -
Incio, O 1.936 1.301 (8) 225 (1) 386 (2) -
Láncara  2.263 1.300 (7) 590 (3) 334 (1) -
Lourenzá 2.079 1.165 (7) 567 (3) 296 (1) -
Lugo  55.011 18.063 (9) 28.089 (13) 6.285 (3) 1.294
Meira 1.434 661 (5) 237 (1) 72 442 (3 IG)
Mondoñedo  3.365 2.005 (7) 712 (2) 587 (2) -
Monforte de Lemos 11.518 4.484 (6) 2.069 (3) 3.540 (5) 2.025 (3 IG)
Monterroso  3.146 1.137 (4) 1.740 (6) 269 (1) -
Muras 821 624 (7) 167 (2) 20 -
Navia de Suarna  1.494 668 (5) 344 (2) 241 (1) 231 (1 IG)
Negueira de Muñiz 209 33 132 (5) 30 -
Nogais, As  1.183 387 (3) 577 (5) 206 (1) -
Ourol 1.149 594 (5) 483 (4) 62 -
Outeiro de Rei  3.278 2.090 (8) 499 (1) 619 (2) -
Palas de Rei 3.006 2.024 (8) 500 (2) 443 (1) -
Pantón  2.510 1.139 (6) 269 (1) 151 920 (4 IP)
Paradela 1.884 1.249 (8) 611 (3) - -
Páramo, O  1.379 859 (6) 165 (1) 335 (2) -
Pastoriza, A 2.555 1.518 (7) 515 (2) 449 (2) -
Pedrafita do Cebreiro  1.156 213 (2) 823 (7) 101 -
Póboa do Brollón 1.816 1.279 (8) 319 (2) - 190 (1 IG)
Pol  1.611 876 (6) 320 (2) 389 (3) -
Pontenova, A 2.375 1.795 (9) - 461 (2) -
Portomarín  1.355 824 (7) 262 (2) 250 (2) -
Quiroga 3.166 2.360 (9) 529 (2) 239 -
Rábade  1.230 385 (3) 160 (1) 39 631 (5 IR) 
Ribadeo 6.120 2.597 (6) 1.941 (4) 1.408 (3) -
Ribas de Sil  1.093 473 (4) 601 (5) - -
Ribeira de Piquín 649 433 (6) 142 (1) 67 -
Riotorto  1.420 769 (5) 119 515 (4) -
Samos 1.492 958 (8) 282 (2) 236 (1) -
Sarria  8.566 2.977 (6) 3.057 (7) 1.027 (2) 1.272 (2 IG)
Saviñao, O 3.788 2.243 (7) 986 (3) 487 (1) -
Sober  2.497 1.655 (8) 373 (2) 156 298 (1 IG)
Taboada 2.636 1.556 (7) 896 (4) 145 -
Trabada  1.220 859 (7) 278 (2) 51 -
Triacastela 701 307 (3) 388 (4) - -
Valadouro, O  1.702 912 (6) 453 (3) 291 (2) -
Vicedo, O 1.637 1.004 (7) 420 (3) 183 (1) -
Vilalba  9.302 5.786 (11) 1.814 (3) 1.518 (3) -
Viveiro 9.948 4.810 (8) 2.691 (5) 1.624 (3) 595 (1 IU)

Xermade  1.660 790 (6) 373 (2) 459 (3) -
Xove 2.698 1.823 (8) 396 (1) 435 (2) -

OURENSE
CONCELLO VOTOS PP PSOE BNG OUTROS

Allariz 3.502 1.133 (4) 305 (1) 1.958 (8) -
Amoeiro 1.663 899 (7) 233 (1) 331 (2) 106 (1 DG)
Arnoia 1.154 617 (7) 110 227 (2) -
Avión 1.433 1.239 (10) 63 121 (1) -
Baltar 970 439 (4) 319 (3) 202 (2) -
Bande  1.761 894 (6) 453 (3) 414 (2) -
Baños de Molgas 1.663 956 (7) 404 (2) 289 (2) -
Barbadás 4.461 2.468 (8) 875 (2) 986 (3) -
Barco, O 7.127 2.270 (6) 3.632 (9) 1.082 (2) -
Beade 432 310 (6) 69 (1) 42 -
Beariz 896 812 (9) 54 19 -
Blancos, Os 944 488 (5) 59 95 (1) 287 (3 CG)
Boborás 2.079 1.396 (8) 390 (2) 252 (1) -
Bola, A 1.236 523 (4) 46 169 (1) 491 (4 IPB)
Bolo, O 1.027 749 (7) 143 (1) 106 (1) -
Calvos de Randín 1.007 683 (7) 143 (1) 106 (1) -
Carballeda de Avia 1.306 350 (3) - 57 (4) 872 (6 VUC)
Carballeda Valdeorrras 1.338 382 (3) - - 956 (8 UC)
Carballiño, O 8.159 2.456 (5) 4.186 (9) 1.517 (3) -
Cartelle 2.712 1.681 (7) 355 (1) 647 (3) -
Castrelo de Miño 1.559 962 (7) 251 (2) 274 (2) -
Castrelo do Val 983 337 (3) 584 (6) 53 -
Castro Caldelas 1.501 415 (3) 968 (6) 79 -
Cea 2.241 1.691 (9) 80 470 (2) -
Celanova 2.975 1.773 (8) 709 (3) 460 (2) -
Cenlle 1.258 902 (7) 150 (1) 177 (1) -
Chandrexa de Queixa 659 531 (6) 2 123 (1) -
Coles 2.406 1.262 (6) 667 (3) 442 (2) -
Cortegada 1.090 628 (5) 453 (4) - -
Cualedro 1.610 1.145 (8) 433 (3) - -
Entrimo 1.076 475 (4) 520 (5) 81 -
Esgos 972 753 (8) 81 104 (1) -
Gomesende 736 438 (6) 152 (2) 136 (1) -
Gudiña, A 1.277 634 (5) 329 (3) 217 (1) -
Irixo, O 1.571 1.052 (6) 235 (2) 113 148 (1 AII)
Larouco 458 338 (6) 88 (1) 24 -
Laza 1.326 835 (6) 153 (1) 164 (1) 163 (1 CG)
Leiro 1.389 896 (8) 251 (2) 212 (1) -
Lobeira 924 625 (7) 50 238 (2) -
Lobios 1.834 1.053 (6) 602 (4) 179 (1) -
Maceda 3.419 1.351 (7) 332 (1) 669 (3) -
Manzaneda 1.230 460 (5) 72 212 (2) 183 (2 CG)
Maside 2.394 1.379 (7) 943 (4) 72 -
Melón 1.209 602 (5) 212 (2) 96 277 (2 CG)
Merca, A 1.838 1.401 (9) 110 327 (2) -
Mezquita, A 897 521 (5) 186 (2) 186 (2) -
Montederramo 921 530 (5) 275 (3) 105 (1) -
Monterrei 2.393 1.652 (8) 405 (2) 309 (1) -
Muíños 1.133 860 (9) 187 (2) 76 -
Nogueira de Ramuín 2.038 1.631 (10) 219 (1) 153 -
Oimbra 976 767 (9) 114 (1) 81 (1) -
Ourense 60.820 28.841 (14) 12.187 (6) 15.165 (7) 4.474
Paderne de Allariz 1.142 863 (7) 124 (1) 128 (1) -
Padrenda 1.879 1.304 (8) 341 (2) 212 (1) -
Parada de Sil 651 401 (5) 215 (2) 23 -
Pereiro de Aguiar 3.732 2.739 (10) 376 (1) 548 (2) -
Peroxa, A 1.896 1.428 (9) 289 (1) 161 (1) -
Petín 805 198 (2) 462 (6) 62 77 (1 PETIN)
Piñor 1.191 500 (4) 565 (4) 115 (1) -
Póboa de Trives 1.860 970 (6) 663 (4) 162 (1) -
Pontedeva 512 228 (4) 163 (2) 4 114 (1 IP)
Porqueira, A 919 359 (4) 121 (1) 419 (4) -
Punxín 760 364 (4) 247 (2) 94 (1) -
Quintela de Leirado 665 471 (6) 155 (2) 30 -
Rairiz de Veiga 1.485 498 (3) 88 884 (6) -
Ramirás 1.423 903 (8) 193 (1) 307 (2) -
Ribadavia 3.834 1.639 (6) 1.329 (5) 706 (2) -
Río, San Xoán 656 294 (4) 5 115 (1) 211 (2 AIR)
Riós 1.653 1.053 (8) 498 (3) 83 -
Rúa, A 3.466 1.486 (6) 438 (1) 324 (1) 1.174 (5 RUA)
Rubiá 1.352 655 (5) 587 (4) 101 -
San Cibrao das Viñas 2.805 1.696 (7) 816 (3) 249 (1) -
Sandiás 1.312 803 (6) 284 (2) 209 (1) -
Santo Amaro 1.070 640 (6) 347 (3) 69 -
Sarreaus 1.282 1.085 (8) 55 129 (1) -
Taboadela 1.197 731 (6) 220 (2) 218 (1) -
Teixeira, A 433 347 (6) 15 60 (1) -
Toén 1.913 943 (6) 563 (3) 378 (2) -
Trasmirás 1.461 704 (5) 516 (3) 80 145 (1 CG)
Veiga, A 1.092 545 (5) 220 (2) - 302 (2 AEI-AEIVE)
Verea 1.145 479 (4) 374 (3) 286 (2) -
Verín  8.143 3.223 (8) 2.005 (4) 949 (2) 1.832 (3 VI)
Viana do Bolo 2.641 1.615 (7) 571 (2) 421 (2) -
Vilamarín 1.836 1.451 (10) 72 282 (1) -
Vilamartín de Valdeorras 1.738 1.078 (8) 509 (3) 127 -
Vilar de Barrio 1.364 1.017 (9) 210 (1) 124 (1) -
Vilar de Santos 765 168 (2) 17 573 (7) -
Vilardevós 2.022 935 (5) 992 (6) 79 -
Vilariño de Conso 620 432 (5) 98 (1) 79 (1) -
Xinzo de Limia 6.798 3.198 (7) 1.477 (3) 668 (1) 1.337 (2 CG)
Xunqueira de Ambía 1.537 1.192 (10) 210 (1) 114 -
Xunqueira de Espadañedo 794 642 (8) 18 116 (1) -

PONTEVEDRA
CONCELLO VOTOS PP PSOE BNG OUTROS

Agolada 2.530 1.402 (7) 126 361 (1) 1.866 (3 IDA)
Arbo 2.542 1.539 (7) 272 (1) 710 (3) -
Arousa, Illa de  3.993 1.170 (4) 1.545 (5) 274 (1) -
Baiona 6.693 1.790 (5) 1.623 (5) 721 (2) 7.218 (3 VIB) - (3 CMÑ)
Barro 2.970 1.393 (7) 774 (4) - -
Bueu 7.291 2.912 (7) 937 (2) 2.529 (6) 2.274 (2 Indp. Bueu)
Caldas de Reis 5.838 1.540 (4) 3.444 (8) 760 (1) -
Cambados 8.875 4.392 (9) 1.622 (6) 2.199 (4) 1.572 (1 IPC)
Campo Lameiro 1.625 1.101 (8) 333 (2) 151 (1) -
Cangas 14.090 6.259 (11) 1.666 (3) 3.851 (6) 4.663 (1 FPG)
Caniza, A 3.629 2.314 (9) 1.065 (4) 200 -
Catoira 2.622 404 (2) 1.201 (5) 816 (4) 477
Cerdedo 1.431 948 (8) 211 (1) 234 (2) -
Cotobade 3.346 915 (3) 1.230 (4) 521 (2) 1.944  (2 IDC)
Covelo, O 2.294 1.521 (8) 198 (1) 541 (2) -
Crecente 2.058 1.248 (8) 136 281 (1) 1.086 (2 UCPA)
Cuntis 3.502 1.016 (4) 1.765 (7) 304 (1) 912 (1 ADDC)
Dozón 1.183 753 (7) 194 (2) 224 (2) -
Estrada, A 14.064 7.394 (12) 3.469 (5) 2.820 (4) -
Forcarei 3.092 2.254 (9) 555 (2) 240 -
Fornelos de Montes 1.369 207 (1) 903 (8) 249 (2) -
Gondomar 7.846 3.783 (9) 2.100 (4) 1.773 (4) -
Grove, O 6.831 2.663 (8) 1.184 (3) 1.312 (3) 810 (2 IU)  2.019 (1 IDG)
Guarda, A 6.571 2.453 (7) 2.275 (7) 500 (1) 3.192 (2 IVdBM)
Lalín 13.347 8.261 (14) 2.638 (4) 2.138 (3) -
Lama, A 1.736 1.210 (8) 314 (2) 178 (1) -
Marín 12.963 4.345 (7) 4.474 (8) 1.712 (3) 6.114 (3 MARIN)
Meaño 3.424 2.322 (10) 393 (1) 649 (2) -
Meis 3.429 2.146 (9) 469 (1) 731 (3) -
Moaña 11.021 3.371 (6) 1.170 (2) 3.045 (5) 9.573 (2 INMO) - (2 APOM)
Mondariz 3.618 2.196 (8) 789 (3) 543 (2) 123
Mondariz-Balneario 546 339 (5) 5 184 (2) -
Moraña 3.034 1.203 (4) 1.473 (6) 291 (1) -
Mos 9.168 3.309 (6) 2.423 (5) 2.333 (4) 2.901 (2 IMOS)
Neves, As 2.995 1.476 (6) 586 (2) 498 (2) 1.035 (1 UCPA)
Nigrán 9.928 2.517 (5) 2.769 (5) 1.218 (2) 9.019 (5 PINN)
Oia 2.204 873 (5) 730 (4) 142 1.311 (2 PldeO)
Pazos de Borbén 2.145 795 (4) 177 (1) 398 (2) 2.268 (4 CPB)
Poio 8.459 2.547 (5) 989 (2) 4.107 (9) 1.280 (1 CDS)
Ponteareas 11.068 2.930 (5) 1.377 (2) 3.096 (5) 6.478 (5 UCPA)
Ponte-Caldelas 3.578 1.904 (7) 1.013 (4) 614 (2) -
Pontecesures 2.056 690 (4) 190 (1) 706 (4) 872 (1 ACP) - (1 IP)
Pontevedra 44.986 15.946 (10) 8.004 (5) 17.400 (10) 4.474
Porriño, O 10.739 4.056 (7) 1.457 (2) 1.981 (3) 6.120 (5 IDP)
Portas 2.302 1.287 (7) 391 (2) 334 (1) 484 (1 CIP)
Redondela 17.410 5.213 (7) 6.249 (8) 2.433 (3) 5.087 (2 Adiante) - (1 IU)
Ribadumia 3.446 1.338 (5) 143 386 (1) 2.680 (5 IR)
Rodeiro 2.677 1.281 (6) 595 (2) 313 (1) 942 (2 DPG)
Rosal, O 3.878 2.701 (10) 642 (2) 470 (1) -
Salceda de Caselas 4.352 2.393 (8) 517 (1) 1.333 (4) -
Salvaterra de Miño 5.366 3.211 (8) 1.275 (3) 796 (2) -
Sanxenxo 9.722 5.344 (10) 1.352 (2) 2.787 (5) -
Silleda 5.836 2.633 (7) 695 (1) 843 (2) 3.156 (3 CIS)
Soutomaior 3.606 2.032 (8) 462 (1) 1.033 (4) -
Tomiño 7.621 3.537 (9) 1.091 (2) 1.372 (3) 3.054 (3 CDT)
Tui 10.384 5.193 (9) 1.210 (2) 1.387 (2) 4.674 (4 AT)
Valga 4.264 2.997 (10) 538 (1) 633 (2) -
Vigo 159.957 52.598 (10) 44.497 (8) 39.387 (7) 18.912 (2 PROVI)
Vilaboa 3.901 1.013 (3) 1.226 (4) 1.361 (5) 510 (1 IVF)
Vila de Cruces 4.414 2.812 (9) 555 (1) 933 (3) -
Vilagarcía de Arousa 19.245 4.601 (5) 7.872 (9) 3.172 (4) 460 (2 IVIL) - (1 IU)
Vilanova de Arousa 6.924 4.232 (11) 1.634 (4) 883 (2) -

A cantidade expresada entre paréntese corresponde ao número de concelleiros de cada formación

Deputados
no parlamento galego

PP PSOE BNG

A Coruña 11 8 5
Lugo 8 5 2
Ourense 8 3 3
Pontevedra 10 6 6

Totais 37 22 16

Abstención na Galiza

Xerais/77 ............................. 40,80
Xerais/79 ............................. 49,50
Municipais/81 ....................... 48,70
Autonómicas/81 ................... 53,60
Xerais/82 ............................. 38,50
Municipais/83 ....................... 42,30
Autonómicas/85 ................... 41,80
Xerais/86 ............................. 41,10
Europeas/87 ........................ 42,90
Municipais/87 ....................... 37,90
Europeas/89 ........................ 43,00
Xerais/89 ............................. 41,00
Autonómicas/89 ................... 40,40
Municipais/91 ....................... 36,30
Xerais/93 ............................. 28,70
Autonómicas/93 ................... 34,38
Europeas/94 ......................... 48,23
Municipais/95 ....................... 32,31
Xerais/96 .............................. 26,16
Autonómicas/97.................... 33,70
Municipais/99 ....................... 36,10
Xerais/2000 .......................... 30,02
Autonómicas/2001................ 35,80
Municipais/03 ....................... 34,88

Deputados nas Cortes

PP PSOE BNG

A Coruña 4 3 2
Lugo 3 1 0
Ourense 2 1 1
Pontevedra 4 2 2

Totais 13 7 5
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Resultados das tres principais forzas en Concellos con máis de 8.000 habitantes
A CORUÑA

PP BNG PSOE

Aut./97 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Aut./97 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Aut./97 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 

Ames 4.362 4.362 5.049 4.760 4.647 1.911 1.686 1.975 2.377 2.779 1.053 1.554 1.763 1.854 3.485
Arteixo 4.168 5.910 5.196 4.146 6.391 2.643 1.242 1.946 2.585 2.180 2.258 2.587 2.862 2.265 2.860
Betanzos 3.511 2.607 3.714 3.314 3.310 1.478 884 1.138 1.367 1.382 2.230 4.355 2.648 2.216 3.355
Boiro 5.038 5.391 5.440 4.609 5.058 3.167 2.610 2.713 3.156 2.916 1.693 2.668 2.007 1.885 2.300
Carballo 6.901 8.864 8.909 7.098 7.505 5.937 6.349 3.973 4.794 5.202 2.438 1.509 3.476 2.989 2.314
Fene 2.644 1.502 2.991 2.629 1.704 3.606 3.804 2.959 2.784 3.270 1.464 1.214 1.807 1.573 2.238
Laracha 3.876 4.754 4.434 3.917 5.162 1.537 996 1.045 1.467 1.306 1.360 1.664 1.536 1.309 1.256
Muros 2.540 1.419 2.808 2.335 1.140 1.700 1.015 1.426 1.668 1.461 1.385 2.043 1.436 1.195 1.764
Narón 6.975 4.176 7.921 6.638 3.436 4.677 1.878 3.659 3.657 1.685 2.501 1.338 3.251 2.741 892
Noia 4.337 3.934 4.687 4.303 4.219 2.368 1.383 1.616 1.893 851 1.561 2.925 2.041 1.849 3.564
Oleiros 5.548 4.951 7.019 5.576 4.372 3.366 812 2.471 3.312 1.232 2.822 1.843 3.921 3.345 3.564
Outes 2.868 3.364 3.071 2.903 3.424 1.132 738 808 952 706 846 712 828 781 882
Padrón 3.223 3.247 3365 3.024 3.108 1.397 523 1.077 1.364 556 991 1.156 1.216 1.014 1.358
Pontedeume 2.303 1.659 2.478 2.053 2.776 1.602 845 1.337 1.515 691 1.056 1.419 1.217 974 860
Pontes, As 2.272 1.332 2.274 2.420 1.317 2.988 3.277 2.706 2.265 3.800 927 406 1.282 1.045 838
Porto do Son 2.917 2.528 2.297 2.525 2.058 1.312 858 988 1.077 777 1.285 1.285 1.570 1.451 2.729
Pobra, A 2.813 3.526 3.332 3.163 3.583 1.775 954 1.352 1.535 1.632 1.351 1.802 1.438 1.087 1.010
Rianxo 2.862 2.049 3.003 2.668 1.274 2.468 1.192 2.077 2.210 1.178 1.794 3.624 2.035 1.870 4.401
Ribeira 8.023 8.521 8.799 7.372 8.029 3.378 2.447 2.761 3.477 2.985 2.182 1.993 2.463 2.045 1.609
Sada 2.820 3.369 3.460 3.087 3.085 1.550 429 1.098 1.592 2.082 1.604 1.190 1.940 1.554 884
Santa Comba 3.874 4.398 4.266 3.903 3.950 1.355 1.314 1.140 1.179 857 925 1.033 1.136 1.010 1.037
Teo 4.398 4.517 4.837 4.390 3.801 2.021 1.548 1.709 2.134 2.358 1.317 2.007 1.759 1.550 2.123

LUGO

Chantada 3.595 3.793 3.754 3.288 3.390 1.214 2.135 1.233 1.522 615 1.002 626 1.055 890 721
Foz 2.761 2.129 2.938 2.421 2.316 1.228 660 893 1.1103 771 1.754 3.310 2.014 2.105 3.398
Monforte 5.827 5.077 6.719 5.876 4.484 2.393 1.462 1.940 2.339 3.540 2.234 1.867 2.661 2.369 2.069
Ribadeo 2.974 3.006 3.062 2.687 2.597 1.277 1.394 1.012 1.237 1.408 1.119 980 1.342 1.279 1.941
Sarria 3.342 2.752 3.384 3.358 2.977 1.801 950 1.587 1.798 1.027 1.435 1.236 2.092 1.863 3.057
Vilalba 6.873 6.358 6.534 6.159 5.786 1.456 1.193 1.194 1.357 1.518 951 1.148 1.302 1.266 1.814
Viveiro 4.839 4.839 4.930 4.393 4.810 1.942 1.770 1.717 2.152 1.624 1.835 1.360 2.148 1.970 2.691

OURENSE

Barco, O 2.672 1.762 3.264 2.777 2.270 1.303 749 855 987 1.082 1.914 2.403 2.231 1.613 3.632
Carballiño, O 3.715 2.651 4.165 3.737 2.456 1.741 1.116 1.351 1.480 1.517 1.615 4.392 1.952 1.680 4.186
Verin 3.833 3.422  4.095 3.779 3.223 1.539 1.333 1.141 1.387 949 1.082 1.794 1.522 1.192 2.005
Xinzo de Límia 3.633 2.467 3.046 2.911 3.198 1.132 1.091 903 1.000 688 856 1.705 1.492 1.219 1.477

PONTEVEDRA

Baiona 2.852 2.499 3.377 2.760 1.790 1.485 740 1.156 1.301 721 1.089 776 1.163 1.020 1.623
Bueu 3.665 3.522 3.867 3.245 2.912 1.837 2.189 1.534 1.652 2.529 869 990 1.196 1.020 713
Cambados 4.461 4.762 4.807 4.492 4.392 2.432 2.281 1.908 2.171 2.199 870 884 1.418 1.086 1.622
Cangas 6.315 5.704 6.838 5.985 6.259 3.908 3.728 3.519 3.738 3.856 1.328 1.135 1.843 1.568 1.666
Estrada, A 8.029 8.138 8.080 7.570 7.394 2.694 2.247 2.388 2.480 2.820 2.587 2.713 2.601 2.308 3.469
Gondomar 3.271 3.513 3.573 3.416 3.783 1.407 1.414 1.240 1.473 1.773 1.188 1.577 1.493 1.152 2.100
Grove, O 2.512 1.605 2.846 2.598 2.663 1.676 1.067 1.331 1.503 1.312 1.388 1.262 1.761 1.205 1.184
Guarda, A 2.779 2.580 3.402 2.851 2.453 1.340 1.045 1.000 1.124 500 970 1.339 1.234 1.293 2.435
Lalin 8.483 8.515 8.290 8.025 8.261 2.279 1.805 1.851 2.099 2.138 1.224 1.911 1.801 1.641 2.638
Marin 6.163 4.002 6.993 5.505 4.345 3.722 3.048 2.181 2.386 1.712 2.230 4.141 3.034 2.905 4.474
Moaña 4.745 4.749 5.079 4.272 3.371 3.312 2.032 2.556 3.013 3.045 1.268 1.174 1.574 1.382 1.170
Mos 4.039 3.745 4.353 3.615 3.309 1.935 1.398 1.607 1.785 2.333 1.602 2.435 2.057  1.789 2.423
Nigrán 4.030 3.221 4.844 3.998 2.517 2.104 1.315 1.501 1.808 1.218 1.566 1.395 2.118 1.743 2.769
Poio 3.743 2.026 4.035  3.523 2.547 2.347 3.852 1.852 1.969 4.107 1.203 1.073 1.665 1.492 989
Ponteareas 4.906 2.867 5.353 4.284 2.930 2.217 2.250 1.705 2.214 3.096 2.116 1.338 2.460 1.977 1.377
Porriño, O 5.061 5.130 5.274 4.568 4.056 2.169 2.507 1.820 2.138 1.981 1.270 1.013 1.827 1.526 1.457
Redondela 6.670 5.881 7.631 6.660 5.213 4.730 2.815 3.351 3.777 2.433 3.664 5.944 4.615 3.771 6.249
Sanxenxo 4.679 4.970 5.362 4.390 5.344 2.009 739 1.507 1.763 2.787 1.577 2.855 2.040 1.722 1.352
Silleda 3.451 3.023 3.420 3.133 2.633 1.282 1.092 971 1.128 843 841 693 1.089 1.043 695
Tomiño 3.545 3.639 3.819 3.543 3.537 1.216 1.647 1.081 1.347 1.372 951 862 1.290 1.009 1.091
Tui 5.680 3.309 6.038 5.681 5.193 1.866 1.064 1.534 1.681 1.387 1.255 913 1.608 1.295 1.210
Vilagarcia 8.862 3.780 9.036 7.723 4.601 4.948 1.616 3.511 4.111 3.172 4.334 9.487 5.919 5.120 7.872

O BNG afirma que os resultados
non lle farán variar o calendario
político deseñado na anterior
Asemblea Nacional. Comezarán
agora as discusións que, daquela,
quedaran aparcadas sobre o próxi-
mo candidato á Xunta. Desde a di-
rección do BNG pensan que o de-
bate debe quedar resolto antes das
próximas eleccións xerais, nas que
se poden producir importantes
cambios nos cabeceiras de lista,
postos que poderían ocupar algúns
dos alcaldábeis actuais.

Fontes consultadas por A No-
sa Terra, consideran que os ac-
tuais resultados son un marco
aquelado para dar unha discusión
“axeitada”. Nin foron tan malos
que se cuestione o papel da ac-
tual dirección, nin tan bos que os
cargos municipais teñan un peso
tal que condicionen os debates.

A dirección do BNG está dis-
posta, afirman, a “resolver o fu-
turo” da organización. Defenden

que os actuais resultados ilumi-
naron o panorama político, uni-
ficando posturas. Consideran
que a actual bicefalia presentada
na campaña con Beiras e Quinta-
na, en detrimento dos alcaldes,

non foi positiva e que seguen
errando á hora de comunicar.

Touriño e Raxoi

O PP ten o seu panorama interno

máis complicado que antes das
eleccións. Aznar gaña peso e vai
decidir mesmo na Galiza pola súa
conta. En Madrid afirman que fra-
casou Raxoi, polos resultados na
súa terra. O exemplo é Pontevedra.
Pero, se o aparcan como sucesor de
Aznar, pode servirlles para Galiza. 

Tamén fracasou Fraga. Non só
polo baixón de votos, por iso recu-
rre ao Prestigecomo explicación
aínda que non na noite electoral,
senón porque as súas apostas per-
soais de Lugo, Vigo e Compostela,
non cumpriron nin os mínimos ob-
xectivos. Palmou, como secretario
xeral, tampouco saiu ben parado
cos resultados. Menos aínda Ca-
charro Pardo, que buliu a deixar
claro que non cederá a Deputación
a López Besteiro. Baltar aguantou
o tipo. Cuiña non se sabe non con-
testa. Hai moitos outros que de-
fenden o seu territorio ou se retiran
á retagarda. Fraga prepara unha re-
modelación. ¿Deixará a súa im-

pronta ou faralla Madrid? Esa é a
cuestión. ¿Cuiña? Unicamente fai
signos ambivalentes.

O único que saiu reforzado foi
Pérez Touriño. Os resultados ava-
laron os seus cambios traumáti-
cos tanto en Vigo coma en Ou-
rense e Ferrol. Non así en locali-
dades máis pequenas. Pouco im-
porta. Gaña poder no partido, so-
bre todo porque Francisco Váz-
quez non pode seguir fachende-
ando dado o revés sufrido e el
mesmo recoñece que foi por ir
contra a política do partido. Pero
agora terá que definir claramente
a súa política. O problema é que o
seu ascenso está xunguido cada
vez máis ao de Zapatero e o de
Xosé Blanco: Madrid. Para o bo e
para o malo. Vai depender da sen-
sibilidade e de como resolva o
PSOE as súas contradicións. Ma-
ragall ou Ibarra, Chaves e Bono.

As eleccións municipais abren
máis interrogantes ca pechan.♦

Raxoi sae tocado e Touriño fortalecido

O BNG resolverá o liderazgo antes das xerais

Anxo Quintana e X.M. Beiras.                                                       PACO VILABARROS
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¿Que conclusións se poden extra-
er do resultado destas eleccións?

O resultado apunta un cambio
importante no comportamento
electoral dos galegos. O PP sufriu
un desgaste importante. O gran
beneficiado é o PSdeG-PSOe que
gañou nas cidades e creceu nas
vilas. Con estes resultados pode
dicirse que o seu secretario xeral,
Emilio Pérez Touriño, consoli-
douse á fronte da organización.

¿Que supón esa consolida-
ción para a estructura do PS-
deG-PSOE?

Axudará a institucionalizar o
partido. Non hai que esquecer que
os mellores resultados foron obti-
dos naqueles lugares onde o can-
didato foi unha aposta persoal de
Touriño, como son o caso de Ven-
tura, Orozco e Bugallo. Tamén en
Ourense lle funcionaron ben as
cousas. O candidato designado a
pouco máis dun mes das eleccións
aguantou e mantivo a representa-
ción malia os problemas internos.

¿Con que factores hai que

relacionar o cambio no voto
dos galegos?

Nestas eleccións hai unha di-
ferencia clara entre o voto urba-
no progresista e o rural conser-
vador. Esta tendencia xa se viña
dando dende as anteriores elec-
cións nas grandes cidades. As
causas hai que buscalas en que
os núcleos urbanos son economi-
camente máis dinámicos e polo
tanto están máis dispostos a que
se produza un cambio.

¿Que relevancia terá a per-
da da Deputación da Coruña
por parte do PP?

Era un centro de poder den-
de o cal o PP podería intentar
unha reconquista dos munici-
pios que non estaban nas súas
mans. A perda desta institución
agudizará máis aínda o cambio
nesta provincia.

¿Como se poden interpretar
os resultados na Costa da Morte?

Non me sorprende que o PP
conservase Muxía. Nos lugares on-
de o PPtiña unha maioría tan aplas-

tante foilles doado manter o poder.
Non hai que esquecer que esta zona
do litoral ten moi pouco dinamismo
e diversidade económica. 

O PP amósase satisfeito cos
resultados obtidos...

O descenso en Galicia foi
porcentualmente maior que no
resto do Estado. En Ferrol non é

que gañaran. Se gobernan é por-
que o PSOE se desfondou e por-
que contarán co apoio dun ex-
membro do partido que antes
Fraga cualificaba de traídor. Na
Coruña mantiveron os resultados
porque gran parte da poboación
exerceu un voto de castigo ao al-
calde polo comportamento pou-
co claro. Traizoou ao seu partido
e ao seu electorado e iso tampou-
co está ben visto por parte do
electorado da oposición.

A nivel de Estado todos os
partidos considéranse gañado-
res das eleccións...

Isto é algo habitual despois
de calquera comicio. O que está
claro é que se produciu un avan-
ce do PSOE, que por primeira
vez en dez anos é o partido máis
votado. É certo que o PP sufriu
menos baixada da que moitos
agardaban. Sen embargo non hai
que esquecer que se trataba de
eleccións locais e que os resulta-
do apunta a un declive. Ben é
certo que tamén parte dunha si-

tuación ventaxosa o PSOE por-
que teñen un líder claro escollido
e o partido preséntase sen fisuras.

¿Quere dicir con iso que o
PP galego tamén estaría nunha
situación de desventaxa?

O PP tanto a nivel estatal co-
mo galego teñen que resolver con
urxencia o seu problema de lide-
razgo. Se o seguen a deixar pen-
dente non lles vai dar tempo a re-
cuperarse do claro descenso no
que están inmersos e aínda así se-
guiriano a ter moi difícil. Espe-
cialmente en Galicia. O feito de
que o PSOE teña o problema do
liderazgo resolto fai que poida
ocuparse doutros problemas. Ta-
mén o BNG ten que resolver os
seus problemas de bicefalia. Te-
ñen que decantarse por aprobar a
Quintana ou deixar a Beiras, pe-
ro a estratexia de presentarse pu-
blicamente con dous candidatos é
errónea. Este é un dos grandes
aspectos que ten pendentes o
BNG, que o coloca en desventa-
xa e que o impide avanzar.♦

Nieves Lagares Díaz, experta en mercadotecnia política

‘O BNG e o PP teñen que resolver os seu problemas de liderazgo’

¿Que valoración fai dos resul-
tados?

Independentes por Ferrol fo-
mos a única forza que medramos
de verdade. O PP, o PSOE e o
BNG perderon votos e IU rea-
pareceu, conseguiu dous dos tres
representantes que viña tendo.
Sen embargo nós conseguimos
5.042 votos máis e seis conce-
lleiros, iso a pesar de que nós só
actuamos desde a Ponte das Pías
para dentro e dos outros partidos
viñeron as principais figuras.

¿Cre posíbel un goberno de
centro dereita?

¿Quen dixo que IF fose de
centro dereita? ¿Pensan que eses
votos non son tamén de xente de
esquerdas, que antes votaba ao
PSOE, ao BNG ou a IU? ¿Por que
non pode haber un goberno de
xestión? ¿Nun concello lexíslase
ou xestiónanse servicios de obri-
gado cumprimento? Son IU e o
PSOE coa súa negativa a negociar

un goberno con IF os que nos abo-
can a darlle a alcaldía a Xoán Jun-
cal (PP). É curioso, cando en Fene
o PSOE está a piques de darlle o
voto ao PP para desaloxar ao BNG
da alcaldía, pero aquí Amable Do-
pico non quere negociar con nós e
ponse a carón de IU, que en Eus-
kadi vai da man do PNV, aliado de
feito de AuB, brazo político de
ETA. Iso é así, pero din que comi-
go non queren pactar.

¿Entón non desbota nin-
gunha posibilidade?

Hai dúas listas que quedaron
por diante de nós, PP e BNG. As
dúas poden a vir a falar non nós.
Mesmo podémonos entender IF,
BNG, PSOE e IU, aínda que
abonda cos tres primeiros para
formar un goberno de maioría,
porque no caso de que non haxa
unha maioría absoluta a lei indi-
ca que Xoán Juncal, do PP, ten
que ser alcalde porque encabeza
a lista máis votada.♦

Xoán Fernández,

Independentes de Ferrol
‘¿Quen dixo que non podo
pactar coa esquerda?’

Xoán Fernández chiscoulle un
ollo á esquerda, ¿qué pretende,
dicirlle ao PP que xa ten noiva?

Non estou na cabeza de Xoán
Fernández, o único que sei é que
o 25 déronse uns resultados que
dan un mandado claro para que o
PP e IF cheguen a un acordo e
gobernen xuntos. O que suporía
un fracaso, sería que non hoube-
se un acordo e que Xoán Juncal
(PP) obtivese a alcaldía sen
apoios por ser a lista máis vota-
da, porque tería que gobernar
con só sete concelleiros.

¿Que acontecería entón?
O BNG ten a obriga de ga-

rantir un goberno estábel e con
continuidade, pero todo iso é po-
lítica ficción. Son outros os que
teñen que tomar a iniciativa na
procura dunha solución.

¿Cabe un goberno de es-
querdas?

Esa alternativa precisa de tre-
ce votos, a metade máis un da

Corporación, e entre as tres for-
macións de esquerda somos doce.
Aí ten que haber ese acordo entre
PP e IF, repito, o problema é que
tanto Juncal como Fernández que-
ren a alcaldía. Ademais, dentro do
PP hai como mínimo dúas postu-
ras: unha do PP local, con Juncal e
o seu grupo, que queren a alcaldía,
e outra do PP de Santiago que
sempre dixo que pensaba obter a
alcaldía con Xoán Fernández, aín-
da que a súa é a terceira forza po-
lítica da Corporación.

Ou sexa, que non dá un pe-
so pola cabeza de Xoán Juncal.

Algún dos dous terá que
abandonar a Corporación, pero
ten que haber unha saída porque
a cidade non pode quedar sen
goberno. Outra alternativa é, co-
mo xa dixen, política ficción: pa-
ra conseguir esa solución cabe
máis dunha ecuación pero o
mandado da cidadanía obriga a
un acordo entre PP e IF.♦

Xaime Bello, BNG de Ferrol
‘PP e IF teñen que chegar a un
acordo, Juncal non pode gobernar
con só sete concelleiros’

Aínda que a socialista é a lista
máis votada, perdeu a maioría
absoluta, ¿suporá un cambio?

Sempre o supón, non é o mes-
mo gobernar con ela que sen ela.
Pero ter a maioría absoluta non
significa nada malo, o problema
é o talante co que se goberna,
tanto se se dispón da maioría ab-
soluta como se non. Hai que ver
se se admiten as propostas da
oposición que sexan interesantes
para a cidade, por exemplo. Por

outra banda, non é o resultado
que agardábamos polas circuns-
tancias que se daban, pero somos
a forza máis votada do concello,
con máis votos que a suma dos
sufraxios do PP e o BNG.

¿Gobernarán en solitario?
Concelleiros teñen.

Non creo. De momento
imos celebrar unha rolda de
conversas cos partidos elixidos,
empezando pola forza que nos é
máis próxima, que é o BNG.

Ademais, hai que lembrar que
hai unha tradición en política
municipal en Galiza de pactos
do PSdeG co BNG.

¿De que depende o resulta-
do das conversas?

Antes de nada, da busca da es-
tabilidade para o goberno munici-
pal, pero tamén de que se trate de
proxectos asumíbeis. Eu xa go-
bernei en coalición durante dous
mandados. Ademais, a política
municipal é moi limitada, non

aborda grandes cuestións como a
sanidade, e educación ou a defen-
sa; encárgase de cuestións máis
próximas ao cidadán e das que é
máis difícil que haxa diferencias.

Entón a coalición é un feito.
Tamén depende das condi-

cións que se poñan e que estas
sexan asumíbeis, que respondan
ao que se pode ofrecer, porque
nos pactos hai que ceder e ás ve-
ces os prezos que se pagan son
demasiado altos.♦

Xoaquín Gago, PSOE de Vilagarcía
‘Gobernaremos co BNG por proximidade e por tradición’

Xoán Fernández.

Xaime Bello.



Tras as eleccións todos os par-
tidos se presentan como triun-
fadores. ¿Pensa que en Galicia
se pode falar dun gañador?

Non sei se podemos falar de
grandes vencedores, pero se tive-
se que dicir que gañou alguén, de-
cantaríame polo PSdeG-PSOE. O
éxito mídese pola consecución
dos obxectivos acadados segundo
os que un se marca previamente.
O PSOE acadou maioría absoluta
en Lugo e Coruña, pode gobernar
Santiago e Vigo, sen esquecer a
Deputación da Coruña. O BNG
sufriu un revés nas dúas cidades
que gobernaba e en Pontevedra
non conseguiu aumentar. 

¿Por que saíron reforzados os
alcaldes de Lugo e Santiago e en
cambio en Vigo e Ferrol descen-
deron en número de concelleiros?

Hai que entender como fun-
cionaron os propios axentes polí-
ticos dentro de cada concello. A
coalición funcionou ben en Lugo
e Santiago e mal en Vigo e Fe-
rrol. Sen entrar a valorar de quen
foi a culpa, podemos dicir que a
cidadanía pediu un cambio polo
mal funcionamento dos pactos.
Así como en Ferrol a posición do
PSOE é difícil de entender, pen-
so que, en Vigo, Castrillo é un
político que aínda ten moito que
dicir. Perdeu malia non telo feito
mal. Aínda que é certo que era o
alcalde peor valorado de Galicia.

Semella que Castrillo chegou á
campaña electoral sen recursos.
Os cidadáns que xa estaban con-
vencidos votarono, pero non co-
nectou cunha masa nova de cida-
dáns dispostos a apoialo. 

¿Non é contradictorio isto
último que acaba de dicir sobre
Castrillo de que non ten apoios
e está pouco valorado, co que
expresou anteriormente de que
aínda é unha aposta de futuro?

Non é contradictorio. Castrillo
é un político interesante, que xes-
tiona ben, pero que non soubo es-

pertar o mesmo entusiasmo entre a
cidadanía que Lores en Pontevedra.
Unha cousa é a capacidade que un
ten para facer cousas e outra a ca-
pacidade para chegar a cidadanía.
Evidentemente Castrillo non soubo
sacarlle partido ao que fixo. Pero o
seu talante político está aí. Non hai
máis que ver a súa excelente reac-
ción na noite electoral.

¿Refírese a que unha parte
de políticos do BNG teñen un
problema de marketing político?

Ata o momento o BNG tivo
unha boa estratexia de marketing.

Conseguiu converterse na segun-
da forza de Galicia partindo dun-
ha posición moi complexa e mar-
xinal de esquerda nacionalista.
Sen embargo, para poder seguir
crecendo ten que ampliar máis o
seu espectro. Non hai que esque-
cer que nestes intres o Bloque ten
un 30% de rexeitamento entre o
electorado. Unha cifra moi alta
para un partido que quere ser al-
ternativa. Fai falta unha recompo-
sición e unha renovación dentro
do BNG. Barreiro sempre utiliza a
metáfora de Moisés para referirse
a Beiras. No sentido de que reco-
ñece o seu grande traballo pero
afirmando que non está chamado
a entrar na terra prometida. O Blo-
que xogou ben as súas bazas co-
mo oposición e elaborou unha es-
tratexia para iso. Pero esa mesma
estratexia non serve para erixirse
como goberno. Por iso os votos
que saen do PP, van parar maiori-
tariamente ao PSOE. O cambio
dentro do BNG é necesario, aínda
que sexa difícil de entender por
parte da xente que o levou ata on-
de está agora.

¿Sorprendeulle o descenso
de Paco Vázquez?

Non esperaba tanta baixada,
pero non me sorprendeu. En certo
modo é lóxica a suba do BNG na
Coruña, porque Vázquez enfocou
esta lexislatura escorándose á de-
reita. Deste xeito pretendía entrar

no electorado do PP. Sen embar-
go, deixou libre un campo ideoló-
xico que era o que ocupaban unha
parte dos seus votantes de esquer-
das. Ao final non foi capaz de pe-
netrar non electorado do PP, polo
gran desembarco de líderes gale-
gos e estatais en axuda de Corco-
ba, co obxectivo final de salvar a
Deputación. Por iso Vázquez que-
dou en terra de ninguén e case
perde a maioría folgada que tiña.

Como especialista en com-
portamento electoral, ¿pensa
que estas eleccións confirman
que se está a producir un cam-
bio en Galicia?

O cambio electoral efectiva-
mente está a producirse e ten un-
ha base sociodemográfica forte.
Apréciase que ademais de nas ci-
dades, agora son as cabeceiras de
comarca as que empezan a virar
cara á esquerda, ademais doutas
vilas intermedias importantes e
localidades limítrofes ás cidades.
En boa medida débese a que
existe unha masa de poboación
nova, arredor dos trinta anos,
que contrarresta o voto da xente
que antes vivía nesas localida-
des. Esa xente trasladouse dende
as cidades e dende as vilas pe-
quenas a estas outras vilas inter-
medias, en busca de traballo, e
sobre todo, de vivendas máis ba-
ratas. Por iso teñen un comporta-
mento máis urbano que rural.♦
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Xosé M. Rivera, Director do Barómetro Político

‘O PSdeG-PSOE foi o único vencedor’

¿Que valoración fai dos resul-
tados?

Que conxuntamente a xente
progresista de Viveiro quería un
cambio e votou polas tres forzas
progresistas que había e a nós
converteunos, das tres, na máis
votada, aínda que o importante é
que vai gobernar a esquerda con-
xuntamente por primeira vez en
sesenta e sete anos.

¿Houbo traspaso de votos?
Non. Todos os grupos repiten

resultados. O que houbo foi a in-
corporación de novos votantes,
ben porque eran novos ou ben
porque antes se abstiñan. Pero o
PP, o BNG e IU practicamente
conservaron os seus votos. Au-
mentamos nós; foi porque au-
mentou a participación.

¿Prevé un goberno de es-
querdas?

Non hai dificultades porque
as tres forzas xa dixemos du-
rante a campaña que aquí non
só non ía gobernar a dereita se-
nón que ían facelo as tres for-
zas. Iso foi o que animou o vo-
to dos progresistas.

Viveiro, un concello conser-
vador, perde o goberno de de-
reitas.

Nas autonómicas e nas xerais
non é así. Aquí gaña a esquerda
pero o PP atopou o poder munici-
pal hai dezaseis anos e nós non
soubemos formular unha alterna-

tiva. Ademais, o PP, unha vez que
colle o poder, emprega todas as
formas para conservalo. Coa crise
do Prestige chegaron a contratar a
duascentas persoas que estaban
deambulando pola vila sen nada
que facer, así funciona do PP.

¿Cales van ser as liñas do
seu goberno?

Participación, transparencia e
honestidade na xestión, e logo
tamén facer o plan xeral que o
PP non foi capaz de facer en de-
zaseis anos de goberno con
maioría absoluta, o saneamento
integral segundo as directrices
da Unión Europea, cultura...
Queremos facer un goberno pro-
gresista que faga país.♦

Melchor Roel, PSOE de Viveiro

‘A xente votou PSOE, BNG ou IU
porque prometemos
un goberno de coalición progresista’¿Como valora a caída do

BNG en Lugo?
O único que podo dicir é

que fixemos un traballo serio
e rigoroso, constatado pola ci-
dadanía. O que acontece é que
o alcalde soubo capitalizar
esa boa xestión. Podemos di-
cir que é un especialista en
marketing, en levar ao exte-
rior o que se fai dentro do
concello. Parécenme pouco
satisfactorios estes resultados
e inxusto se temos en conta o
traballo realizado. Agora pen-
samos en cumprir co noso pa-
pel de oposición que é o que
nos pediron os cidadáns.

Comenta que Orozco sa-
be trasladarlle á cidadanía a
xestión realizada. ¿É esa un-
ha das tarefas que ten pen-
dentes o BNG?

Penso que é un dos cam-
bios que temos que facer, ten-
tar transmitir. Hai que ter unha
cousa en conta, os medios co-
mo La Voz de Galicia ou a
SER, traballan para outras for-
zas políticas. Nós non temos
ningún medio. Ademais, nestas
eleccións xogouse moito coa
dicotomía Aznar-Zapatero.
Tratáronos en primeiro plano
no tema da guerra e do Presti-
ge coma se nós non existise-
mos. Estamos nunha sociedade
na que a xente ve moito a tele-

visión e escoita moito a radio...
¿Pensa entón que os me-

dios fanlle boicot ao BNG?
Non hai rexeitamento, pe-

ro non hai medios escritos na
nosa lingua. Despois, a maio-
ría das canles de televisión e
de radio céntranse na política
do Estado. Non é porque os
medios teñan resentimento,
senón por outros factores.

Comentou Orozco que
estaba agradecido polo tra-
ballo realizado polo BNG e
deixa unha porta aberta á
colaboración incluso enca-
bezando algunha concelle-

ría. ¿Aceptarían esta oferta
de producírense en firme?

Escoitei ese tema nos me-
dios de comunicación. Os ci-
dadáns expresaron a súa vonta-
de e dixeron o que querían. O
noso papel é distinto, agora tó-
canos estar na oposición, aínda
que coa colaboración que sem-
pre nos caracteriza. Todos os
partidos saben que o BNG
exerce o seu papel de xeito res-
ponsábel. Durante os catro
anos anteriores o PP no fixo
oposición como hai que facela.
Esa é a labor que nos queda por
desempeñar nesta lexislatura.♦

Branca Rodríguez, BNG de Lugo

‘Non aceptaremos ningunha concellería’



¿Empezou a perder poder
Francisco Vázquez entre un
sector esquerdista do PSOE?

A estratexia de captar votos
no sector da esquerda do PSOE
deu bos resultados. Nós tomamos
a decisión de enfocar a campaña
centrándonos nese sector porque
notamos que había un gran ma-
lestar debido á política de Váz-
quez durante os últimos anos. As
persoas progresistas da Coruña
empezan a decatarse de que o al-
calde fai política a favor dos inte-
reses duns poucos. Antes dicíase
que era intocábel e el mesmo non
cría que podería perder a maioría
absoluta. Agora vemos que non é
imposíbel e que estas eleccións
convertéronse nun aviso para el,
porque tan só acadou maioría ab-
soluta por 180 votos. Nestas con-
dicións o BNG pode considerarse
o auténtico triunfador na cidade.

Dicía vostede antes dos co-

micios que en caso de aumen-
tar o número de concelleiros a
labor do BNG como oposición
sería moito máis importante...

Agora podemos fiscalizar o

traballo do alcalde e ampliar as
nosas actuacións. Con tres con-
celleiros custábanos moito poder
levar a voz da xente ás corpora-
cións. Esta suba é histórica. Pu-
xémonos a un nivel que nos abre
un gran número de expectativas
de cara a estes catro anos e ta-
mén pensando nos vindeiros co-
micios. O noso gran reto é man-
ter este teito para as eleccións
xerais, europeas e autonómicas.

¿Pensa que despois deste
forte descenso Vázquez come-
zará a variar a súa actitude
con respecto ao BNG?

Non vai cambiar en nada polo
seu carácter totalitario. Nos vin-
deiros meses tentará dar un golpe
de efecto cun toque máis populis-
ta na súa xestión, pero sen deixar
de favorecer os intereses das eli-
tes de sempre. Intentará proxectar
unha imaxe de que vai mudar de
actitude pero non vai ser así.♦
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Moitas persoas, tralas eleccións, pregúntanse sobre a relación en-
tre o voto e a mobilización social. Algo sobre o que se podería es-
tar teorizando infinitamente, chegando a múltiples conclusións.
Entre elas, que non existe unha relación directa entre un e outro
factor. Alén do terxiversadas que puidesen estar as cifras das ma-
nifestacións, parece claro que hai unha boa parte dos cidadáns que
se mobilizan e que logo non acoden ás urnas. Existe un compro-
miso cívico e social que logo non ten traducción política. ¿Por
que? En parte ven propiciado polo propio descrédito da política.
Algo que pensabamos que era propio dos países sudamericanos,
como Arxentina, vemos que tamén –por suposto non de xeito tan
flagrante- acontece entre nós.

Unha parte dese electorado potencial da esquerda, o que despois
non exerce o seu dereito, está composto por xente nova. Sen ánimo
de converter en científico o que só é unha observación diaria, póde-
se constatar que nas conversas dos novos proliferan temas que po-
derían estar a cotío na axenda dos políticos e dos medios de comu-
nicación. Entre as súas preocupa-
cións atópanse problemas tan di-
versos como a alza dos prezos,
especialmente nos locais noc-
turnos, e polo tanto as dificulta-
des lóxicas para chegar a fin de
mes. A incapacidade para inde-
pendizarse dos pais, incluso en
moitas ocasións para ir estudiar
fóra da cidade onde reside a fa-
milia. A necesidade de mellorar
as instalacións deportivas da ci-
dade. As críticas á chamada “Lei
do Botellón”. A legalización da
marihuana. O fomento de espa-
cios alternativos de recreo e di-
vertimento. A creación de máis
espacios verdes. A necesidade de
abaratar os custes da gasolina, do
transporte público ou dos segu-
ros, especialmente das motoci-
cletas. Os baixos salarios e a pre-
cariedade...

Cando lle preguntas porqué
non van votar, por un lado contestan que “total non serve de na-
da”. Como se todos os políticos e as políticas fosen iguais, ou que
os seus votos non van provocar ningún cambio. Isto débese en
gran medida a que os partidos de esquerdas e nacionalistas, cos
que teoricamente se identifica a maior parte, non saben adaptar o
seu discurso a este público. A mensaxe destas forzas semella pen-
sada para un público adulto, con preocupacións que serven para
rebater a dereita ou análises xerais da política. As ideas de de-
fender as familias, da seguridade cidadá, do terrorismo, da igual-
dade entre sexos e razas... non conectan coas preocupacións da
xente nova porque xa foron educados nunha cultura onde dan to-
dos eses valores por sentado.

Polo tanto, de cara fóra, os mozos seguen a ter dúas sensacións.
Por un lado, que non se conta con eles á hora de planificar as políti-
cas públicas, aínda que estas poidan estar orientadas a este segmen-
to de poboación. Por outra banda, ven a política como algo moi dis-
tante. Como un eterno cruce de declaracións que a penas lles inflúe
na súa vida diaria, aínda que isto non sexa certo na realidade. 

Os partidos políticos progresistas seguen ancorados nun dis-
curso que non se adapta co tempo e que só capta a xente máis
“ideoloxizada”. Esquecen que a política, ademais de xestión, ta-
mén é unha sorte de mercado, onde hai que contar con todos os
segmentos. Non abonda con xestionar. Hai que facerlle chegar á
cidadanía a importancia dese xestión. No mercado non só im-
porta a realidade, senón tamén a percepción da realidade. A per-
cepción da xente nova é que os políticos non fan nada por eles,
por iso a pesar das críticas que a mocidade lle fai á dereita por ir
contra dos seus valores e por consideralos represores, o proceso
non se completa coa posterior votación.  

Os políticos deberían percorrer un camiño para educar e fa-
cerlle comprender á xente nova a importancia que teñen, pedir-
lle opinión e intentar satisfacer unha parte factíbel desas peti-
cións. Senón, a política vai seguir sendo para os mozos, “iso que
non me interesa”. Vai seguir sendo un “todo para moitos novos
pero sen os novos”. Só contando con este colectivo en sentido
amplo e non só con aquela xente máis ideoloxizada, as forzas
progresistas conseguirán aumentar realmente o seu número de
votos. Mentres tanto, a abstención vai seguir sendo o comporta-
mento dominante neste segmento, por moito que as enquisas di-
gan que na súa maior parte simpatizan coa esquerda e co na-
cionalismo. É certo, pero só por oposición á dereita.♦

Entre a mobilización e
‘a política non me interesa’

O voto escéptico
da xente nova

RUBÉN VALVERDE

‘A defensa
da familia,

seguridade cidadá,
terrorismo,

igualdade entre
sexos e razas...

non conecta
porque

a xente nova xa dá
todos eses valores

por sentados”

Henrique Tello, BNG da Coruña

‘A xente decatouse de que Vázquez non é de esquerdas’

¿Cómo valora os resultados?
Tres maiorías absolutas con-

secutivas demostran que esta ci-
dade ten apostado por un proxec-
to de futuro e de modernización
que contou e seguirá contando
con capacidade para decidir des-
de unha maioría. É algo que de-
bemos agradecer a todos e que
nos obriga a seguir traballando
aínda con máis forzas.

Resistiu cando noutros con-
cellos se produciron cambios.
Mantivo a maioría absoluta,
aínda que por estreita marxe.
¿Pensa, como Paco Vázquez,
cambiar de estratexia despois
deste resultado tan axustado?

A reflexión sobre conseguir
14, 15 ou 16 concelleiros pode ser
unha análise que se faga o mesmo
día das eleccións, cando se coñe-
cen os resultados. Ao día seguinte

un ponse a traballar e non pensa si
son 14, 15 ou 16. Hoxe só penso
que podemos seguir tomando de-

cisións como ata agora. Nestes co-
micios houbo un número de votos
importante, que se incrementou
respecto a 1999. Quizais por todo
o que aconteceu nestes últimos
meses, con todo o que choveu en
contra do PP. Non lembro nunca
que se tirasen pedras e ovos con-
tra o concello, como ocorreu en
Ourense, cando o que a xente pu-
ña enriba da mesa era algo que
non tiña que ver coa xestión mu-
nicipal. E houbo un claro traballo
por parte dalgúns grupos políticos
por tratar de derivar a unha clave
municipal feitos que nada tiñan
que ver coa actividade que día a
día se desenvolve no concello.

Nós, en todo caso, incrementa-
mos en 2.000 votos os resultados
de hai 4 anos e alcanzamos o teito
do PP nunhas eleccións en Ouren-
se, que elevamos ata 29.000.♦

Manuel Cabezas, PP de Ourense

‘Obtivemos dous mil votos máis’

Vostedes foron a forza máis vota-
da, ¿cómo valora os resultados?

O Partido Popular foi o gaña-
dor nas eleccións municipais en
Vigo. Os vigueses seguen apos-
tando polo PP como primeira for-
za política na cidade de Vigo, pe-
ro os resultados non nos permiti-
rán gobernar porque o PSOE e o
BNG xa anunciaron un pacto en-
tre eles e de feito xa están a nego-
ciar. Houbo unhas circunstancias
alleas á realidade do propio con-
cello e da cidade que nos impedi-
ron chegar á maioría absoluta, pe-
ro nós entregámonos, tiñamos un
proxecto de cidade e en todos os
debates nos que participei cues-
tionábase o noso programa, o úni-
co que coñezo, non hai outro.

E a partir de agora, ¿que?
Imos facer unha oposición

constructiva con aportacións,

non só imos fiscalizar a labor de
goberno, tamén imos facer pro-
postas. Así me formulo o futuro,

imos seguir para servir á cidade.
¿Pensa ser unha ponte coas

institucións que goberna o PP?
A realidade é que se viu unha

situación na que o alcalde presu-
mía de que todo o que lle pediu a
Fraga cumprírase. Con todo, hai
que ser ambiciosos. Sendo can-
didata xa fixen algo por Vigo co
da autovía ao Porriño, aínda que
será outro o que poña a primeira
pedra, e penso seguir a axudar no
que poida.

Parece que entre o PSOE e
o BNG hai diferencias en canto
o pacto, se non hai acordo,
¿anímase a gobernar con dez?

Por suposto, non só me ani-
mo, senón que estou aberta a cal-
quera posibilidade; outra cousa é
que no momento de chegar a
acordos haxa puntos en común,
pero teño intención de negociar.♦

Corina Porro, PP de Vigo
‘Estou aberta a pactos’



¿Como interpreta os resulta-
dos destas eleccións?

En primeiro lugar hai que
deixar claro que se trata dunhas
eleccións municipais e que polo
tanto están moi condicionadas
polo candidato. A personalidade
dun alcalde é decisiva para os re-
sultados. Hai un intento por parte
do poder de Prestidixitar a cam-
paña cando lles interesa. Por
exemplo explótano mediati-
camente para falar do éxito de
Muxía. Algo que por outro lado
estaba claro para calquera persoa
medianamente informada sobre
Galicia. Analizados obxectiva-
mente os resultados apuntan cara
o final dunha etapa. Atopámonos
nun lusco e fusco, pero máis pre-
to do fusco. Claramente o total de
votos indica que a esquerda supe-
ra por primeira vez á dereita. Ou-
tro factor importante é o despara-
fusamento da maquinaria do po-
der nas vilas intermedias, nas ca-
beceiras de bisbarra. Un dato que
apunta que a Galicia rural tamén
entrará en crise para o PP.

¿Ante as perspectivas de
futuro que se abren cómpre
un entendemento claro entre
BNG e PSOE?

O PP non ten visos de volver
a ser referencia nas cidades. En
Ferrol non terían acadado bos re-
sultados se o PSOE non se
presentase fraccionado. De feito,
sumando os votos da esquerda,
vemos como son maioría tamén
nesa cidade. Ourense foron quen
de salvala pola personalidade do
alcalde. Isto deixa ao PP co xace-
mento arqueolóxico que supoñen
as pequenas localidades. A derei-
ta teno moi difícil para recuperar-
se. Neste contexto, tanto BNG

como PSOE deben cambiar a
perspectiva. En lugar de entender
os pactos como unha especie de
fatalidade, terían que velo como
algo positivo. Un goberno de
maioría absoluta non é sinónimo
de progreso, de aí a necesidade de
entenderse. Os acordos co PSOE
viñéronlle ben á cultura política

do BNG. A súa vez, ao PSOE be-
neficiouno pactar co BNG no
sentido de que é un partido máis
galego e máis útil. Teñen que asu-
mir o entendemento con optimis-
mo para poder acadar unha maio-
ría social. Incluso deberían inte-
grar a Esquerda Unida e aos co-
lectivos independentes de esquer-

da para crear unha cultura política
anovada. 

Vexo que non lle sorpren-
den os resultados na Costa da
Morte...

O PP utilizou Muxía como es-
caparate propagandístico. Alí xa
había maioría absoluta, co cal a
maquinaria pesada
puido funcionar
con máis eficacia.
Para min o real-
mente sorprenden-
te foi que houbo
unha parte impor-
tante de veciños
que resistiron ao
“galaneo”, por
chamarlle dalgún
xeito, ao que foron
sometidos por par-
te do poder. Tamén pode mirarse
cara Camariñas ou Laxe, onde as
opcións progresistas resistiron os
envites da maquinaria do PP. O
traballo da xente do mar non se
pode medir logo polo seu voto. No
Morrazo votaron a opcións dife-
rentes ás do PP, non sendo Cangas.
De todos os xeitos, o Prestige pou-
co ten que ver cunhas eleccións
municipais. Nunca Máis ten que
verse como unha nova cultura que
se vai deixar notar a longo prazo.

Sen embargo, os volunta-
rios queixáronse polo compor-
tamento electoral da xente da
Costa da Morte.

Non vexo o motivo. Poderían
criticar o alcalde porque foi quen
fixo unhas declaracións desafortu-
nadas. A condición de voluntario
indica que fan un traballo de xeito
altruísta e sen agardar nada a cam-
bio. Non penso que se mobilizasen
para buscar un cambio do compor-
tamento electoral das xentes do lu-

gar. Felicítoos pola súa labor e dí-
golles que non teñen motivo para
estar frustrados. A honra teñen que
buscala no traballo que fixeron
eles e non no que votan os demais.

¿Como valora os ataques do
presidente Fraga á Plataforma
Nunca Máis na noite electoral?

O que hai que
dicirlle ao presi-
dente Fraga é que
Nunca Máis non
se presentaba ás
eleccións. Penso
que nas súas de-
claracións hai un
problema de per-
sonalidade e mala
conciencia. A no-
sa actitude duran-
te a campaña de-

mostrou ser moito máis respec-
tuosa que a del. Non fixemos ma-
nifestacións durante a campaña
nin ningún outro acto. Penso que
cada un ten dereito a manifestar-
se a súa maneira. As declaracións
de Fraga son un problema de de-
mocracia. A disidencia forma
parte da democracia e iso hai
xente que non o entende.

¿Agardaba o descenso de
Francisco Vázquez na Coruña?

Podo entender o destino dos
votos, tendo en conta como se
comportou Vázquez apoiando ao
goberno Galego e estatal. Débe-
se ao talante do alcalde que de
seguro vai ter que cambiar. De
non facelo o BNG e EU seguirán
aumentando os seus votos por-
que os barrios están a retirarlle o
apoio. Estas eleccións gañounas
gracias a feudos onde a dereita é
forte. Vázquez ten un instinto
político grande, pero ten o ego
máis grande que a cabeza.♦
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Aínda que o número de votos do naciona-
lismo é superior aos acadados en 1999, os
resultados débense considerar como po-
bres nestas eleccións municipais. Primei-
ro, porque se perderon dúas das tres alcal-
días das cidades onde gobernaba o na-
cionalismo, concellos que se apresentaban
como unha referencia. Segundo, porque
os PSdG-PSOE consolídase como a se-
gunda forza en Galiza e gobernará catro
das sete cidades, e entre elas as dúas de
maior poboación. Terceiro, porque perder
dous concellos tan importantes, que pode
custar moito recuperar, reflicte un fracaso
das políticas aplicadas que supera o ámbi-
to local. Cuarto, porque é o segundo paso
atrás consecutivo e un aviso da xente.

Diante destes resultados negativos pó-
dense adoptar dúas posturas totalmente di-
verxentes, por un lado facer como se non
pasara ren e achacarlle todo á xente “que
non sabe o que vota”. Tamén, na beira opos-
ta, adxudicarlle todas as responsabilidades
ao suxeito, persoal ou colectivo. Dende o
meu ponto de vista hai un pouco de todo nos
resultados destas eleccións, aínda que o úni-
co que está na nosa man mudar axiña son
aqueles aspectos que corresponden ou res-
ponden á nosa actuación teórica e práctica.
Sendo así, pechar os ollos, negar a evidencia
de que non estivemos á altura do momento,
ademais de agudizar os erros no futuro, será
ollado como prepotente e infantil pola mili-

tancia, simpatizantes e a poboación en xeral.
Nin Paco Vázquez procede con tanta miopía
e despois das eleccións recoñecía que fora
castigado polo Nunca Máis.

A campaña electoral estivo precedida
por un contexto inza-
do de mobilizacións
sociais  como había
décadas que non vivía
o noso país (LOU,
Folgas Xerais, Nunca
Máis, Non á Guerra,
etc.). Por iso, aínda
que houbese unha pre-
sión mediática a prol
do bipartidismo, había
unhas condicións ob-
xectivas favorábeis ao
cambio, ao afortalamento da esquerda.
Ademais, non podemos esquecer que ta-
mén en anteriores procesos electorais nos
abafaron os meios con campañas polari-
zando o voto, e nesta ocasión, teño a im-
presión, que o nacionalismo tivo máis
propaganda paga que nunca.

Daquela ¿por que non se aproveitou
axeitadamente a contestación social?. Coido
que o BNG recolleu en parte toda esta mobi-
lización, aínda que non totalmente, polo que
a pregunta correcta debe ser outra ¿que tería
pasado se non se deran protestas sociais tan
importantes e masivas?... Entendo, e teño di-
to moitas veces nos últimos anos, que o na-

cionalismo frontista foise afastando dos mo-
vementos sociais, e abandonando no  discur-
so cotiá, das súas figuras máis públicas a ni-
vel nacional e en varios dos seus concellos
máis representativos, as reivindicacións das

clases e sectores sociais
que sempre lle deron
sustento. Ficaron nun
recuncho temas como a
redistribución da rique-
za, a liberación na-
cional e social, a defen-
sa a ultranza da lingua
e cultura do país. Aínda
que compre facer unha
matización importante,
non sempre e en todos
os lugares foi así; por

exemplo: o Concello de Pontevedra, o Parla-
mento do Estado, e a maioría da base seguiu
coa imaxe e a verba de sempre, reverdecida
agora coas loitas sociais, o que permitiu dar
folgos aos resultados electorais.

Resumindo, os malos resultados electo-
rais, por segunda vez, son consecuencia de
que se puxo a xestión do sistema, o institu-
cional, por riba da liña política e dos obxec-
tivos estratéxicos. Lembremos as asisten-
cias ás procesións, o recibimento a Álvarez
Cascos con honores cando ducias de miles
de persoas berraban nas rúas contra el.
Exemplos sobrarían. Porén, estas contradi-
cións foron máis evidentes porque non hou-

bo ningún avanzo no protagonismo institu-
cional, na participación das clases sociais
que deron e dan apoio ao nacionalismo. As
protestas, as mobilizacións aumentaron a
consciencia social, a esixencia política, tan-
to para os que governan, como, especial-
mente, para os que prometen transforma-
cións radicais cando están na oposición. 

Os nosos votantes fanse as mesmas
preguntas que nós, e coma nós procuran
mudanzas e esixen coerencia. Apoiaron e
votaron o nacionalismo para que defende-
se a identidade nacional e a construción
dunha sociedade con xustiza social e par-
ticipación popular. Aínda que levase tem-
po e fose de vagar este era o obxectivo un-
ha vez no goberno dun concello ou da
Xunta, no Parlamento Galego ou na Euro-
cámara. Claro, ademais ¡hai que facer un-
ha boa xestión! Agora ben, para facer só
isto último non fai falla atravesar o deser-
to e prometer soberanía e xustiza social,
ou sexa: ser nacionalista. 

Compre debater a fondo estes proble-
mas e que as cabezas que defenderon e di-
fundiron esta estratexia errada asuman a
súa responsabilidade. Se non temos capa-
cidade autocrítica e de análise, se ren se
mexe, quen pode crer seriamente que
imos mudar nada na sociedade.♦

MANUEL MERA é membro da Executiva da
Confederación Intersindical Galega

‘¿Cal sería o resultado
de non terse producido

protestas tan importantes
e masivas?”

É preciso un xiro
MANUEL MERA

Manuel Rivas, escritor e voceiro de Nunca Máis

‘Hai que lembrarlle a Fraga que Nunca Máis non se presentaba ás eleccións’

PACO VILABARROS

Nunca Máis
ten que verse como
unha nova cultura
que se vai deixar
notar a longo prazo



Acababan de coñecerse os pri-
meiros resultados das sondaxes.
Vigo podería ser seguir nas
mans do Bloque. Tan só pasaban
uns minutos das oito da tarde,
cando o secretario de organiza-
ción do PSdeG-PSOE Antón
Louro se deixou ver na sala de
prensa para afirmar con xesto
tranquilo que a alcaldía da cida-
de en desputa sería para o seu
partido. “Non fagas caso aos in-
quéritos, fíate do que eu che di-
ga”, aseguraballe en conversa
informal a unha xornalista. Con-
firmouse o ascenso pero a obri-
gada negociación cun BNG per-
xudicado polo resultado dos
pactos, freou a euforia.

O Comité Electoral seguiu
os reconto en privado e Louro
foi un dos poucos que se deixou
ver antes da comparecencia de
Emilio Pérez Touriño pasadas as
dez e media da noite. Seguros
duns bos resultados amosáronse
tamén Xosé Manuel Laxe,  das
Xuventudes Socialistas, e Cefe-
rino Díaz, deputado no Congre-
so que no tempo que parolou cos
xornalistas, non quitou a radio
da orella. “Acaba de chamar Pa-
co –bromeba a primeira hora La-
xe. Está preocupado porque di a
Galega que perde a maioría”.
Pero o escrutinio confirmou as
dificultades de Vázquez para
conservar o seu poder, e o alcal-
de da Coruña converteuse nun
dos protagonistas dos comenta-
rios da noite. 

Despois da comparecencia de
Anxo Quintana, as oito e media
da tarde, Antón Louro daba unha
primeira rolda de prensa na que,
de xeito comedido, valoraba po-
sitivamente os datos das primei-
ras sondaxes que evindenciaban
ao seu ver que o PSOE en Galiza
e no Estado era a forza política
que incrementaba de xeito im-

portante a confianza da cidada-
nía, polo ascenso en número de
votos, concelleiros e alcaldes. A
aquela altura Louro adiantaba,
que a falta de confirmar a infor-
mación da que dispoñía, o PSOE
se convertiría na primeira forza
política nas cidades e nas vilas de
maior poboación.

Dúas horas despois, un Tou-
riño satisfeito referíase ao PSOE
como “a única forza que nestas
eleccións crece significativa-
mente” mentres o PP sufre un
“desgate significativo” do 5%.
“O PSOE gobernará sobre algo
máis da metade da cidadanía, é a
forza política de referencia, a al-
ternativa en torno a cal se nucle-
rá a posibilidade de cambio e o
progreso de Galicia”, afirmou.
Touriño, que entrou a compaña-
do polo deputado Ismael Rego,
non quixo entrar a valorar a
axustada vitoria de Francisco
Vázquez e aclarou que en canto
tivera oportunidade trataría de
porse en contacto co BNG para
iniciar as negociacións de futu-
ros pactos. ♦
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Sede do Hórreo. No ambiente no-
tábase tensión e cheiro a tortilla.
Un gran bufete de comida prepa-
rado para os xornalistas, serviu
como distracción ante a ausencia
de líderes políticos que valorasen
os resultados que se ían dando a
coñecer. Co 20% das papeletas
escrutadas compareceu o secreta-
rio do popularesgalegos, Xesús
Palmou. Cun sorriso expresou a
súa satisfacción polos resultados
acadados. “O PP gañou as elec-
cións en Galicia. Conservamos a
maioría absoluta en Ourense, so-
mos a forza máis votada en Vigo
e Ferrol e arrollamos en Muxía e
Ribeira”. Nese momento empe-
zouse a comprender que a estrate-
xia do PP non pasaba por recupe-
rar as cidades, senón por facerlle
ver á opinión pública que o Pres-
tige non influíra no resultado e
que se xestionara tan ben a catás-
trofe que os habitantes da Costa
da Morte o agradecían con votos.

Pero neses momentos a noti-
cia na sede do PP non estaba na
súa maioría de Ourense, nin na
posibilidade de pactar con Fer-
nández en Ferrol. Paco Vázquez
tiña neses momentos 13 conce-
lleiros. Perdía a maioría absoluta.
Ninguén saía do seu abraio. “Es-
talle ben a Paco” comentaba al-
gún xornalistas. Palmou non co-
mentou nada da Coruña. ¿Perdía
o seu candidato e gañaba Corco-
ba, ou mantíñase Corcoba e con
iso as esperanzas de conservar a
Deputación? Non sabía por cal
das dúas cousas alegrarse máis.

Esa intervención foi ás oito e
media máis ou menos. Non
compareceu ninguén máis ata as
11. “Ata que se compute o 100%
non vai volver comparecer nin-
guén. Nese momento será o se-
ñor Fraga quen explique os re-
sultados”. Os periodistas segui-
ron comentando os datos. Non

lle deron demasiada importancia
ao escrutinio da Costa da Morte.
Si en cambio estaban máis pen-
dentes do que acontecía nas ci-
dades. Paco Vázquez era a
maior sorpresa. Pero tamén cau-
sou moita impresión o que acon-
tecía en Lugo, Vigo e Ferrol. 

Pola noite, tras unha longa
agarda, compareceu Fraga. Ro-
deado do núcleo duro do PP gale-
go -Pérez Varela, Xesús Palmou
e Xaime Pita- Fraga amosou a
súa satisfacción polos resultados
e comezou a facer un relatorio do
que lle interesaba resaltar. “Te-
mos 200 alcaldías con maiorías
absolutas. O 60% dos alcaldes
serán do Partido Popular. Pode
considerarse un gran éxito tendo
en conta que estivemos na cam-
paña máis violenta que lembro”.
Dito isto, quixo resaltar os bos
resultados obtidos en Vilalba. 

Acontinuación os xornalistas
comezaron a preguntarlle sobre a
influencia do Prestige. Fraga re-
solveuno dicindo que os resulta-
dos en Muxía e Fisterra foron ex-
celentes. “A xente da Costa da
Morte non se deixou manipular

por Nunca Máis”. Fraga, cun
rostro aparentemente canso e
preocupado, centrou os seus ata-
ques no BNG. “Iso é o que lle
pasa a un partido que está máis
fóra que dentro do sistema”, re-
feríndose á perda das alcaldías
de Ferrol e Vigo. “Houbo unha
época na que o Bloque quixo es-
tar dentro do sistema e intentar
dialogar. Pero demostraron que
son incapaces e esa etapa finali-
zou”, concluíu dando a entender
que o sistema estaba representa-
do polo PP. Logo destas declara-
cións, Xesús Palmou púxolle a
gabardina e o séquito marchou.

Unha vez Fraga subiu ao co-
che, Palmou empezou a chamar
por teléfono pedindo explica-
cións e chamando á calma.
“Non son resultados tan malos.
Mañán chamamos a Xoán Fer-
nández e negociamos con el o
de Ferrol. Podemos ofrecerlle a
el a alcaldía se os seus votos
nos dan para acadar á Deputa-
ción”. Xaime Pita asentía auto-
consolándose dende fóra da
conversa telefónica, “non foron
malos para nada”. ♦

a noite electoral

De ‘excelentes resultados’
a ‘non foron tan malos’ no PP

A noite electoral alongouse na se-
de nacional do BNG na que só por
volta das once e media da noite
sairía o portavoz Xosé Manuel
Beiras a facer o primeiro balance
dos resultados. Máis de trinta xor-
nalistas agardaban a comparecen-
cia, unha das máis serodias e es-
peradas da xornada de eleccións.
Non tardou, en cambio, Beiras en
dicir que os resultados non eran os
que a el e ao BNG lle podían pa-
recer “satisfactorios”. Sen embar-
go valorou o incremento de sufra-
xios con respecto ao 1999 como
un feito “espléndido” tendo en
conta o “escenario de polarización
que se trasladou a Galiza” onde as
eleccións municipais se desenvol-
veron como se fosen “de alternan-
cia ás Cortes do Estado”.  

“De non ser polo BNG Galiza
tería desaparecido do escenario
electoral” dixo Beiras mentres des-
tacaba que, malia ese panorama, os
nacionalistas conseguisen un au-
mento na porcentaxe de votos e no

número de concelleiros. O BNG é,
para o seu portavoz, o “motor da
dinámica socio-política” e non vai
permitir “ningún tipo de retroceso
dos proxectos de cidade e de país”.
Sinalou que avanzaran en votos en
cidades nas que gobernaran como
Vigo, malia ter perdido a alcaldía, e
que en Pontevedra, a única cidade
na que asumiu o goberno en solita-
rio, o aumento de apoio da cidada-
nía deixaba á vista que se traslada-
ra con máis claridade a política dos
nacionalistas. Destacou así mesmo
o “forte tirón” experimentado na
cidade da Coruña. 

Aproveitou Beiras o agradece-
mento aos xornalistas que segui-
ran a campaña do BNG polo seu
“exemplo de profesionalidade”
para afirmar que iso “non se trans-
luciu aos poderes mediáticos”. 

A ‘corrente de simpatía’
de Quintana

Púñase así fin a case catro horas de

espera na sede nacional do BNG
que comezaran co peche das urnas
ás oito da tarde. Durante todo ese
tempo de baleiro informativo pero
de necesidade de ocupar espacios
nos medios foi o coordinador da

executiva, Anxo Quíntana o encar-
gado de poñer voz ao BNG en ra-
dios e televisións. Non pasara me-
dia hora do remate das votacións
cando Quintana facía a primeira rol-
da de prensa na que valoraba o in-

cremento de sufraxios como reflexo
do “momento importante de partici-
pación política” da sociedade gale-
ga.  Aventuraba unha “tendencia
positiva para o BNG” que, a seu
ver, xa se constatara na campaña na
que os nacionalistas viran unha “co-
rrente de simpatía” da cidadanía.
Despois desta primeira intervención
pública, Anxo Quíntana era entre-
vistado nese tempo de espera por
varias radios en directo e en todas
elas repetía que non quería valorar
dados que aínda non eran firmes pe-
ro confirmaba de novo esa “corren-
te de simpatía” que acuñou case co-
mo lema da xornada. Unha hora
máis tarde volvería aparecer en rol-
da de prensa para “corroborar a ten-
dencia positiva do BNG”. Despois
desaparecería da sala de medios pa-
ra participar na reunión que avalia-
ba os dados xunto con Cecilia Pérez
Orxe, Camilo Nogueira e Xosé Ma-
nuel Beiras que se prolongou ata a
aparición deste último para o balan-
ce final da noite. ♦

‘O BNG segue sendo motor’ segundo Beiras

Manuel Fraga e Xesús Palmou.                                                   PACO VILABARROS

Satisfacción
sen euforia no PSOE

Xosé Manuel Beiras.                                                                             A. PANARO

Emilio P. Touriño.                    A. PANARO



O BNG olla ao PSdG-PSOE
como contrincante electoral.
Este cambio de estratexia xa
estaba aprobado na pasada
Asemblea Nacional, pero non
semellaba asumido plenamen-
te por todos na frente na-
cionalista. Os resultados elec-
torais unificaron a Executiva.

Esta liña terá, evidentemente,
consecuencias á hora dos pactos
electorais. Aínda que será o Con-
sello Nacional o que fixe o pró-
ximo sábado 31 de maio as re-
glas e as normas polas que se re-
xerán as negociacións, o informe
que vai presentar a dirección se-
mella claro: “o BNG non dá por
sentado nada, salvo non favore-
cer os gobernos do PP”.

As negociacións co PSdG-
PSOE preséntanse máis duras e
difíciles que as de hai catro anos.
Os nacionalistas apostan por un
acordo global cos socialistas, pero
este terá que levar “concrecións
particulares e específicas segundo
os concellos”, declaráronlle fontes
da dirección a A Nosa Terra.

O BNG estaría disposto a vo-
tar as candidaturas socialistas on-
de o necesiten para gobernar se o
PSdG-PSOE obra á recíproca,
aínda que neste caso tamén poden
existir excepcións que os na-
cionalistas non quixeron  contem-
plar hai catro anos, provocando a
marcha dalgúns concelleiros.

Mais para entrar nun goberno
de coalición cos socialistas “se-
remos estritos e non renunciare-
mos á hora de exixir que respe-
ten as nosas liñas programáticas
máis básicas”, coa idea de “cons-
truir país desde os concellos”,
afirman desde o BNG.

Esta idea “irrenunciábel” viría
determinada polas experiencias de
hai catro anos. En primeiro lugar,
o BNG considera que o PSdG-
PSOE non obrou coa mesma leal-
dade ca eles. Á hora de conformar
os pactos, onde os nacionalistas,
que tiña máis que gañar e ánsias
de chegar as alcaldías,  deron moi-
tas facilidades. E, tamén,  nos go-
bernos, contrapoñendo os casos
de Ferrol, Pontevedra e Vigo, cos
de Santiago e Lugo.

Esa falta de lealdade socialis-
ta onde presidían os nacionalis-
tas e o traballo do BNG onde ti-
ñan alcalde do PSOE sería o que
levou nestas capitais aos actuais
resultados. O BNG non cree que
fosen os problemas puntuais, se-
nón unha táctica perfectamente
calculada na dirección do PSOE
Aínda se lembran das declara-
cións de Carlos Príncipe en Vigo
afirmando que non permitiría
que “utilicen esta cidade para lo-
grar a presidencia da Xunta”. No
BNG pensa que “non podemos
caer de novo coma pardais”.

Os nacionalistas tampouco se
fían do talante de moitos dos can-
didatos socialistas a alcaldes. Non
só é o caso de Francisco Vázquez,

ou de Xoaquín Gago en Vilagar-
cía. Agora aparece Ventura Pérez
Mariño en Vigo cun discurso se-
mellante ao do alcalde coruñés de
claro carácter antigaleguista.  No
BNG perguntánse “se é críbel o
galeguismo que vende Touriño”.

Consideran tamén  no BNG
que, ante a tendencia alcista do
PSOE no Estado, que sempre re-
percute na Galiza, é preciso acen-

tuar a proposta do BNG como al-
ternativa propia, sen vinculala á
“pata socialista”. Creen na direc-
ción nacionalista que se as elec-
cións fosen autonómicas, os seus
resultados serían moito millores.

O PSOE ten apuro en pactar

Ao contrario que hai catro anos,
o PSOE, que daquela demorou

os acordos –en Vigo cinco me-
ses– é o que ten agora apuro por
entenderse canto antes cos na-
cionalistas, rexeitando, ao mes-
mo tempo os modelos aplicados
hai catro anos. Certamente que a
experiencia foi positiva para eles
pero as circunstancias non son as
que eran. Tanto en Vigo como en
Compostela pretenden alcaldías
fortemente centralizadas, que na
cidade olívica Ventura Pérez
Mariño alcumou como “presi-
dencialista”. Os nacionalistas
consideran que esta idea “non é
comezar con bó pe”, como recor-
dou Pérez Castrillo.

¿Estará tentado o BNG en
devolverlles a pelota de hai catro
anos cando se falaba de bigober-
nos? Os nacionalistas afirman
que non, pero tamén semellan ter
claro que tampouco van perder
todo o poder institucional e, me-
nos, traballar arreo como fixeron
hai catro anos para que outros le-
ven as ganancias electorais.

No BNG afirman que apren-
deron a que non “só temos que fa-
cer boa xestión, senón tamén sa-
bela vender e, sobre todo, facer
política”. Son precisamente as di-
ferencias políticas as que poden
dificultar máis os pactos entre na-
cionalistas e socialistas. Todo se-
mella indicar que as negociacións
nas cidades serán segredas como
queren ambos partidos, pero ta-
mén longas e dificiles, como xa
anunciabamos desde estas mes-

mas páxinas a pasada semana, an-
tes de coñecerse os resultados.

O PP tamén quere pactar

O PP tamén quer pactar. Está dis-
posto a “falar con todos, incluído
o BNG, agás con algúns inde-
pendentes por cuestións de hi-
xiene política”. No PP conside-
ran que, nalgúns concellos,  po-
den pactar con nacionalistas e
socialistas Sería o caso de Ponte-
areas. No PP estarían dispostos a
apoiar ao nacionalista Roberto
Mera para alcalde se o BNG bo-
ta a Rafael Louzán para o mes-
mo posto en Ribadumia. Trataría
o PP de desbancar dunha tacada
a Xosé Castro e colocar ao seu
responsábel provincial na alcal-
día arousán, na vez do seu ex mi-
litante Nene Barral, implicado
no narcotráfico.

Pero Nava Castro xa reaccio-
nou en Ponteareas e afirma que
está disposta a sacrificar o seu
pai e chegar a un acordo co PP.
Estaría disposta mesmo a voltar
ao partido polo que foi deputada
autonómica.

No PP tamén estarían dispos-
tos a chegar a un acordo con so-
cialistas e nacionalistas en Nigrán
e Baiona: a primeira alcaldía para
o PSOE, a segunda para o PP. 

Por pactar, os populares esta-
rían dispostos a pactar en 15
concellos, pero saben que non
van poder facelo.♦
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Os Pactos

Cincuenta e dúas alcaldías pendentes dos pactos

Apoios que precisa o PSOE, do BNG, para obter alcaldía

Ames, Betanzos, Cabanas, Cambre, Cariño, Carral, Muros, 
Neda, Porto do Son, Santiago, Fonsagrada, Guitiriz, Ribadeo,
Sarria, Baltar, Piñor, Ribadavia, Verea, Catoira, Cotobade, 
A Illa, Marín, Mos, Redondela, Vigo, Vilaboa e Vilagarcía.

Apoios que precisa o PSOE, do BNG e outras forzas,
para obter alcaldía

Fisterra, Lousame, Malpica, Viveiro, Pontedeume, Verín, 
Baiona, A Garda e Nigrán.

Apoios que precisa o BNG, do PSOE, para obter alcaldía

Arzúa, Carnota, Corcubión, Fene, Mugardos, Porqueira e 
Pontevedra.

Apoios que precisa o BNG, do PSOE e outras forzas,
para obter alcaldía

Boiro, Carballo, Sada, Teo, Monforte, Bueu,  O Grove, Moaña
e Pontecesures.

O PP tamén quer falar con todos

O BNG ‘non dá por sentado nada’ e
o PSOE propón gobernos presidencialistas

Ventura Pérez Mariño (PSOE) e Lois Castrillo (BNG) iniciarán nas próximas semanas a negociación para garantir a gobernabilidade de Vigo.



Muitas cousas mudaron en Galiza tras
o afundimento do Prestige. Por saú-
de social non podemos permitir que

a xente deixe de preocuparse polo seu medio
ambiente, polo patrimonio natural que temos
emprestado dos nosos fillos, e pola perda de
tanta riqueza, que aprendéramos, como pobo,
a cultivar. Unha agresión ao ecosistema tan
grave como esta precisa ser atacada de manei-
ra coordenada desde diferentes frentes e baixo
protocolos estritos e definidos de  actúación.

Os danos producidos por unha contami-
nación, dependen de vários factores: do
axente contaminante, da  súa persistencia no
medio, do espacio afectadoe das  posibilida-
des e estratexias de solución.

■ AS CARACTERÍSTICAS DO AXENTE CON -
TAMINANTE , son ben coñecidas a estas altu-
ras. Lembremos que, a pesar da ocultación e
deixadez dos responsábeis políticos, que ne-
gaban a súa presencia, este  fuel contén com-
postos altamente perigosos para a vida, como
os benzopirenos, ou, en xeral os Hidrocar-
buros Aromáticos Policíclicos (HAP), no que
este vertido é particularmente rico. Só des-
pois que entidades privadas como ADEGA,
fixesen públicas as súas análises recoñeceron
a presencia de compostos que sabemos que
poden ser canceríxenos e  mutáxenos.

Polas súas características físicas este pro-
duto pode aboiar sobre as augas, descer e
viaxar entre elas, ou ir ao fundo, dependendo
da temperatura, e de que englobe materiais
como areas ou algas que a fan aumentar de
peso. Tamén pode formar emulsións, aumen-
tando de volume variando a súa consistencia
de maneira parecida ao que lle pasa á maho-
nesa que tamén é unha emulsión.

Ademais este produto presenta bioacu-
mulación, é dicir, os seres vivos que o inxe-
ren non o poden eliminar, de maneira que se
vai acumulando nas cadeas tróficas, ou sexa,
a medida que os individuos se van alimen-
tando, coméndose uns a outros.

■ PERSISTENCIA NO MEDIO . Canto máis
tempo estexa o contaminante, máis grave será
o dano producido. As comunidades de seres vi-
vos teñeñ muita máis dificuldade en  se repo-
ñeren, a acumulación do axente contaminante
nas cadeas tróficas consolídase, e propíciase a
formación de compostos resultado das rea-
cións cós reactivos que contén o medio mari-
ño, que dan lugar a unha contaminación difusa
de tipo secundario, moito máis difícil de con-
trolar. Aquí tamén temos dereito a exixir res-
ponsabilidades aos que nos gobernan. Foron
varias as vagas de contaminante a chegaren á
costa, e ainda non se retirou unha grande parte
do chapapote que chegou hai xa 6 meses!Por
outra parte o barco continúa a deitar fuel, a ra-
zón de 1 ou 2 tm. diarias, según fontes do Cen-

tro de control de Calidade do Medio Mariño. O
fuel tiña que ter sido eficazmente retirado des-
de os primeiros tempos e iso non se fixo. Co-
mo todos sabemos, só foi tras unha loita de de-
nuncias contra a inoperancia e a ocultación que
se procedeu a facer algo.

■ O ESPACIO AFECTADO. Como todos sa-
bemos o espacio foi todo (1.100 millas, apro-
ximadamente) Hai que ter en conta non só a
cantidade, mais tamén a calidadedeste espa-
cio. Existe unha relación directa entre  a canti-
dade de costa afectada e a distancia do naufra-
xio á terra. O efecto é algo así como un funil
ou un abano. Porque todo o que se bota no mar
volta a terra. ¡E aínda temos que escoitar, por
parte dos responsábeis que se voltase a ocorrer
voltaríano a facer igual!..! ¡Que perigo! Sere-
mos irresponsábeis se permitimos que outra
vez volten a estar os mesmos no poder, con-
trolando e administrando a nosa vida.

A calidade do espazo afectado, é mui im-
portante á hora de avaliar o impacto ambien-
tal dun desastre, como este. Está por unha
banda a beleza, a variedade das nosas costas,
e tamén toda a riqueza que delas se saca. Aquí
xerouse unha cultura que leva explotando o li-
toral desde épocas recuadas no tempo e que
aprendeu a lle tirar o máximo rendemento. A
pesca na súa complexidade, en Galiza non é
un sector primario, segundo Mª do Carmo
García Negro, pois desde o peixe ou a ameixa
ata o prato de comer, existen 62 sectores eco-
nómicos implicados, valorándose o produto
en 3.000 millóns de euros de beneficio nun
ano. O vicepresidente das confrarias de pesca-
dores da provincia  de Pontevedra denuncia a
27/4/03 que cada lonxa galega perde un pro-
medio de 1 millón de euros á semana.

■ ESTRATEXIAS DE SOLUCIÓN : OS REME-
DIOS. Temos  por unha parte a limpeza das cos-
tas e recuperación dos ecosistemas costeiros, e
por outra o problema xerado polos residuos do
Prestige, que ainda non está solucionado, e
que se ven sumar a todo o desastre ecolóxico
descrito. Na limpeza das costas, temos que de-
nunciar, o que xa dixemos da falta de dilixen-
cia e ademais o mal que se está a facer.

Todo o mundo concorda en que os métodos
físicos e particularmente os manuais, son os

máis indicados nos primeiros momentos. Así
fomos limpar a tantas e tantas praias, como vo-
luntarios, para axudar e para denunciar. Pero é
tanto o que se verteu, e sobre tal cantidade de
litoral, que aínda hai moitos lugares afectados.
Os coidos e as rochas están agora a ser someti-
dos a lavados por bombas de hidropresión, que
deixan as pedras tan limpas que nin rastro de
vida fica nelas. Isto dificulta a súa rexenera-
ción. Ademais o fuel que levantan desta manei-
ra vai para o mar. Non utilizan mantas absor-
bentes ou barreiras para impedir que chegue á
costa, de maneira que o que fan é movelo dun
lugar para outro. Hai poucas semanas, en Cor-
me, na praia da Hermida, puidemos comprobar
isto. O que se levanta a gran presión dos coidos
é fuel moi fragmentado, que emulsiona mui fa-
cilmente coa auga do mar, ou vai para a praia
na forma de pequeniñas lentellas que son mui
dificiles de retirar. Utilízanse peneiras para in-
tentar limpar a area. Peor, ao levantar as pedras
enterradas da praia aparecían bolsadas de fuel,
que fica oculto, pero que está ahí e coa calor vai
sair. Sabemos tamén que moito do chapapote
está enterrado baixo as areas a 1,30 ou 1,50 me-
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O que non se pode
disimular. Que o PP
recuou en Galiza,
que Zapatero non
saíu ben parado no
conxunto estatal, que
o Bloque non se sabe
se sobe ou se baixa.

En maio de 1968
subleváronse en
Francia os
estudiantes. O país foi
percorrido por
grandes
mobilizacións. Dez
millóns de obreiros
chegaron a poñerse
en folga. As seguintes
eleccións gañounas a
dereita. Pero aquel
maio do 68 cambiou
Francia para sempre
e o líder político que
triunfou nas eleccións
ninguén o lembra.

Noite electoral. Vigo.
21 horas 45 minutos.
Local socialista na rúa
do Príncipe.
Felicidade. Unhas
duascentas persoas.
Ninguén fala galego,
salvo un varón que
supera de longo os
sesenta abrís. 

O que está ledo é
Touriño. Afrouxou o
no da gravata. Xa
non sente na caluga o
alento de Paco
Vázquez e ademais
refréscase co
resultado de Orozco,
superalcalde de Lugo.

Expectativa no
mundo musical, ante
o éxito de Ventura
Pérez Mariño.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Seis meses após o afundimento
ADELA FIGUEROA PANISSE

Pasados máis de seis meses despois da catástrofe do Prestige, moitos asun-
tos seguen pendentes de resolver, na costa e no mar. O balance da limpeza
mistúrase coa valoración das ocultacións sobre a realidade da contaminación.

Cartas

Cando os paxaros se
botan ás escopetas
Un histórico do pacifismo e da de-
fensa do medio ambiente, Anxo
Moure, ven de ser denunciado por
“atentado á autoridade” por exhi-
bir un cartel co lema adeus as ar-
mas diante de Manuel Fraga en
Chantada. Anxo Moure leva moi-
tos anos mergullado nos move-
mentos sociais deste país, promo-
vendo iniciativas e espacios de
encontro cos que poder progresar
na procura dun mundo máis xus-
to, máis ecolóxico e máis pacífi-
co. É unha das figuras señeiras do
Colectivo “Bicicletas pola Paz” e
un firme defensor da “Non Vio-
lencia” nas manifestacións. Re-
sulta de todo punto surrealista e
irónico que unha persoa como An-
xo sexa denunciada por “atentado
“ cando o único que fixo foi ma-
nifestar a súa discrepancia nun es-
pacio público (é dicir, de todos) de

xeito totalmente pacífico. O ver-
dadeiro atentado sufriuno el can-
do foi empurrado polas forzas de
orde dende un muro de metro e
medio. Sufriu un atentado á súa
integridade física, un atentado aos
seus dereitos de cidadán e un aten-
tado, simbolizado na súa persoa, a
todos os movementos cidadáns
pacíficos que manifestamos o no-
so rexeitamento ás políticas e acti-
tudes dos nosos gobernantes ac-
tuais. Seica agora os paxaros bó-
tanse ás escopetas.♦

XAN DURO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DAASOCIACIÓN

PARA A DEFENSAECOLÓXICA DE

GALIZA (ADEGA)

Eleccións:
evitar a depresión
En novembro de 1997, nun bole-
tín ciclostilado que se editaba en
Barcelona, O Pote –boletín no
que os seus colaboradores non

asinaban os seus traballos–, o po-
eta Xoan Manuel Casado, nunha
sección titulada “Diario de entre-
tempo”, falaba das eleccións auto-
nómicas que tiveran lugar en Ga-
liza o mes anterior, nos que o Blo-
que pasara a ser a segunda forza
do país. Eis o seu comentario:

“Visto o visto, a pregunta de
sempre: ¿por que os votantes gale-
gos, parias arquetípicos dos ciclos
agrícolas, desposuídos radicais da
civilización, escollen votar...? Etcé-
tera. Xa non me serve explicación
ningunha. Están mal acostumados
á impunidade que se lles dispensa.
O pobo galego: xente cunha innata
predisposición a admirar ao pode-
roso, a buscar a súa proximidade, a
impetrar o seu favor. En definitiva,
teñen o que queren. Adesculpa his-
tórica xa non conta, son así.

Entre as falacias que levo es-
coitado, ningunha do calibre da
que figura ao paisano galego co-
mo exemplo de socratismo e in-
tuición xenial. Tratei a moitos, e

nunca coñecín a ningún libre dun-
ha zafiedade mental asoladora.
Os cantos tipolóxicos ou tempe-
ramentais sempre os apuxen á
condición paduana dos escritores.

Estarán contentos tamén os da
esquerda nacionalista. O seu é un
triunfo notorio en termos relativos.
Con todo, o seu país de promisión
tampouco acabo de sentilo perto.
(Penso no meu, tan nada profético,
cernido polo viño e o centeo, cela-
dor da monodia das súas horas mi-
méticas, termando desas poucas
sabencias sen as que nada perdura-
ría moito cacho: a receita do caldo,
o uso venial do adulterio, o retrac-
to de colindantes.)

O único que sinto é que eso to-
do me quede tan lonxe, por tempe-
ramento sempre preciso ter a man
alguén, algo ó que non querer”.

Antón Baamonde en Aire para
respirar fai, tamén, un atinado re-
trato do “pobo galego”, que moi-
tos pensaron fóra de lugar, logo
das grandes manifestación sobre o

ANA PILLADO

●



tros de profundidade. Hai tres domingos, en
Muxía, un grupo de voluntarios de ADEGA sa-
caron 1,5 Tm aprox, das pedras, e varios deles
mareáronse debido ás emanacións producidas
como consecuencia da calor sobre o fuel. 

■ A BIORREMEDIACIÓN : este é un método
de corrección que consiste en aproveitar,  o pa-
pel dos microorganismos, na eliminación do pi-
che. Pola súa composición, é unha fonte de car-
bono, e existen bacterias que se adaptan ao me-
dio alimentándose del. A eficacia natural destas
bacterias é moi reducida, polo que non sería
operativo deixar só ao seu coidado a limpeza
do noso litoral. O que se fai é potenciar a súa
acción, mediante bioestimulacióne bioaumen-
to. No primeiro caso déixase a degradación  aos
organismos autóctonos, pero estimulando o seu
crecimento pola adición de nutrintes que esca-
sean naturalmente no medio. Como Nitróxeno,
Fósforo, tamén se acrescenta Ferro, que actúa
como catalizador. Débese tamén garantir un
bon aporte de osíxeno na auga, para garantir un
medio aerobio, no que a actuación dos micro-
organismos é mais eficaz. O bioaumento, con-
siste na adición de microorganismos alóctonos
que se demostraran eficaces e que poden po-
tenciar a actuación dos autóctonos. Existen
misturas de microorganismos  no mercado. To-
do isto está a ser probado en Sálvora, por unha
equipa de científicos de Vigo e parece que
pronto coñeceremos os resultados.

Nos titulares dun xornal galego leíamos o
luns pasado (5/5/03) que as rochas da costa es-
taban cheas de vida. Na letra miuda aclarába-
se: vida microbiana, bacterias e fungos. Estes
poden ser utilizados para a biorremediación
como organismos autóctonos. Pero, por su-
posto, non valen para comer, nin para seren le-
vados á lonxa.

A biorremediación é unha técnica comple-
mentaria da limpeza. Ten certas ventaxas co-
mo a súa efectividade, os baixos custos, e que
se adapta ás condicións naturais. Pode eliminar
compoñentes tóxicos do petróleo, e non pare-
ce ter efectos colaterais adversos. Entre as sú-
as limitacións está a necesidade de eliminar,
previamente o groso do hidrocarburo, a esca-
seza de nutrintes o que limita o seu crecimen-
to, a necesidade de garantir un aporte de osí-
xeno, para que non se xere un ambiente anae-
robio, como consecuencia da excesiva prolife-
ración dos microorganismos, e tamén, que non
garanten a eliminación dos metais pesados,
que se acumularan inevitabelmente nas  célu-
las bacterianas ou fúnguicas.  

Estamos falando do estado do ecosistema
mariño, e das súas posibilidades de limpeza.
Pero isto non quere dicir que estexa limpo.
Nós sabemos que aínda hai moito fuel, que
os fondos non están limpos, as rochas estan
aínda suxas, e as que están a ser limpadas fai-
se incorrectamente; hai fuel enterrado na

area, baixo as rochas das praias,
e nas redes dos mariñeiros que
se ven obrigados a sairen pescar,
porque a conselleria de pesca
declarou abertas as zonas.de
pesca.

■ OUTRA IRRESPONSABILI -
DADE MÁIS , A APERTURA PRECIPI -
TADA DA PESCA. Segundo un in-
forme do 24 /3/03 feito polo Ins-
tituto Oceanográfico Español, de
Vigo, a porcentaxe de fuel
(3,8%) en relación ás capturas
supón que o 80% do peixe estará
afectado por este, se a flota ope-
ra na mesma zona en que o facía
antes do desastre do Prestige. Os
estudos feitos demostran que o
77% da pesca de interese comer-
cial non poderá ser utilizada para
a súa comercialización. Isto su-
pón destruir 77 Kg por cada 100
capturados, o que levará indefectibelmente á
sobrexplotación dos caladoiros, e a súa des-
trución. Ao forzar á pesca increméntase o da-
no do fuel sobre os peixes, que axuntados nas
redes có chapapote, xa non poden escapar ao
su contacto.

Segundo Marcelino Maneiro da Faculdade
de Ciencias (USC), a apertura da pesca non res-
ponde a análises rigorosas, do medio e dos se-
res vivos, e que neste momento pode entranar
un grave risco pois non só é perigoso o chapa-
pote que vemos, mais tamén os compostos de-
rivados que se poden encontrar nos seres mari-
ños, particularmente do grupo dos HAPs, asi
como os metais pesados, para alén dos estragos
en aparellos e nasas que cargarán nas economí-

as, xa mermadas dos traballadores
do mar.

■ CONCLUSIÓN. Desde aquí
denuncio a incapacidade e inope-
rancia para resolver os problemas,
nomeadamente este tan grave que
nos afectou a todos os galegos/as.
A falta de interés por facelo, e po-
la contra a celeridade para ocultar
información e confundir á opinión
pública.

Únome a Esther Rivas repre-
sentante das mariscadoras  no
seu sentido e dramático ¿Ata
cando?, lanzado na Praza do
Obradoiro de Compostela, no
dia 4 de maio. ¿Canto  máis te-
remos que agardar a que esta ad-
ministración se sinta responsá-
bel do dano que lle fixo a este
país?.

Temos a obriga de esixir res-
ponsabilidades, utilizando todos os instru-
mentos legais ao noso alcance.

Temos o direito a esixir información
acerca do estado do noso medio, das análises
que se fagan ás especies comestíbeis e dos
procedimentos para a remediación do dano
feito. A administración ten a obriga de facili-
tar esa información a calquera persoa física
ou entidade, asociación cidadá, ou colectivo,
que o reclame, se se sinte afectado, como nos
sentimos todos os galegas/os.

Temos tamén o direito a participarmos
nas decisións acerca do noso medio ambien-
te, e a coñecer os instrumentos legais para a
remediación, compensacións dos afectados,
e punición dos culpábeis.♦
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Durante a campaña
dixo que mandaría
patrullas cidadás a
buscar drogas
sintéticas nos
concertos de rap.
Pero hai quen o viu,
hai mes e pico, na
sala Nashville de
Vigo, presenciando
unha actuación de
Chivi, artista que
gusta de alcumarse
“o pornoautor”.
Sospéitase que
entrou trabucado
porque marchou de
seguida. Teríalle
medo aos posíbeis
fotógrafos. 

Despois de cada
proceso electoral, os
do BNG culpan os
medios de
comunicación e
acúsanos de malos
tratos. Teñen razón,
pero desde os medios
responden que
tampouco eles saben
aproveitar as
oportunidades que lle
ofrecen. Que algúns
lle falan á xente co
vocabulario das
reunións orgánicas e
que a outros se lles
nota moito o ton de
quen se cre en
posesión da
verdade e que iso
estaba ben no antigo
Exipto.

Falando do BNG e
dos medios. Un
principal da
organización falou en
campaña nunha
emisora importante.
En vez de dialogar
parecía que estaba
soltando un mitin
desde un bidón. O
locutor apampaba.
Tirou a conclusión
lóxica de que ao
individuo lle faltaban
táboas.♦

‘A apertura
da pesca non

responde
a análises
rigorosas

do medio e
dos seres vivos,

e neste
momento pode

entranar un
grave risco”

Xosé Lois

●

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tema, porque xa é un tema, non
unha traxedia, non un atentado,
despois do acontecido o 25-M, do
Prestige. Acontecido que será difí-
cil de explicar, en certa maneira.
Hai que procurar novas explica-
cións ¿E se comezamos por procu-
rar explicacións “psicolóxicas, de
tipos psicolóxicos”, e non en aná-
lises concretas da situación con-
creta? ¿E se empezamos a pensar
que o vello refrán, mexan por riba
dun e hai que dicir que chove, é
unha falacia, que gostamos, que
canto máis mexen mellor? ¿E se
comezamos a pensar que os pobos
tamén poden ser submisos, medo-
ñentos, covardes, rastreiros e
amantes dos poderosos polo sim-
ple feito de que son poderosos?

Digo, escribo todo isto non
por aristocratismo, elitismo, et-
cétera, dos que podo ser doada-
mente acusado. Dígoo, simple-
mente, para comezar a evitar
depresións.♦

XESÚSGONZÁLEZ GÓMEZ

Privatización
das autoestradas
APlataforma cidadá pola supresión
da peaxe denuncia a pasividade da
Xunta durante o proceso de privati-
zación de ENA –no que están in-
cluídas AUDASAe as autoestradas
de Carballo-ACoruña e Vigo-Baio-
na– que finalizará esta mesma se-
mana. Galicia aportou e aportará
millóns de euros directamente en
peaxes e indirectamente a través
dos impostos de todos. Incluso pu-
xo unha importante inversión nas
autoestradas de Carballo e Baiona e
non recibirá nada a cambio. 

Non se cumpriron as prome-
sas electorais dos máximos diri-
xentes do PP, entre eles as do pro-
pio Manuel Fraga que compro-
meteu a súa palabra a “garantizar
a supresión da peaxe entre O Mo-
rrazo e Vigo” aproveitando este
proceso da privatización.

Agora que xa temos á vista os

resultados electorais das munici-
pais, podemos tirar algunhas con-
clusións. Foron varios anos dunha
reivindicación, desde 1999 funda-
mentalmente, promovida por esta
Plataforma pero apoiada polos
Concellos de Vigo, Vilaboa, Poio,
Redondela, Marín, Pontevedra e
timidamente polos de Cangas,
Bueu e Moaña. Precisamente o
voto dos cidadáns castigou ó PP
nos concellos que menos apoiaron
ós seus veciños nesta reclamación
unánime, os de Bueu e Moaña.

Será pois este partido o que de-
be analizar os seus resultados e ver
que unha parte do electorado cam-
biou de opción. Unha parte impor-
tante do electorado de Moaña e
Bueu deulle unha oportunidade hai
catro anos que non souberon apro-
veitar. E agora toca incidir na cues-
tión porque o problema da peaxe
de Rande non está resolto cos Bo-
nos-peaxe inventados pola Xunta e
que non safisfacen á maioría.

A Plataforma lembra un acor-

do do Parlamento Galego que ins-
taba á Xunta a reclamar do gober-
no central a supresión e que está
sen tramitar, lembra a célebre pro-
mesa de Rajoy de suprimilo nesta
lexislatura e xa lle queda menos
dun ano e tamén as últimas decla-
racións de Fraga en Cangas “O PP
daralle unha solución ó problema
da peaxe”.Agora resultarálles un
pouco máis difícil coa privatiza-
ción de ENA case finiquitada.
Máis difícil pero non imposible.
Hai datos de numerosos acordos
do consello de ministros desde
1997 suprimindo e rebaixando pe-
axes noutras autoestradas privati-
zadas como é caso de Catalunya.

A Plataforma anuncia que se-
guirá nesta carreira de fondo e ana-
lizará publicamente con economis-
tas de prestixio este proceso priva-
tizador da A-9 que non vai benefi-
ciar nin a Galicia nin ós usuarios.♦

XESÚSCANCELAS FRANCO
PRESIDENTE

DA PLATAFORMA ANTIPEAXE



A El País
foiselle a man
co PSOE
“O PSOE gaña as súas pri-
meiras eleccións desde
1993”, titulou, de forma un
tanto optimista e en acordo
coas simpatías do propio pe-
riódico, o diario El Paísao
día seguinte das eleccións
(luns 26 de maio). O martes
sentiuse obrigado a rectifi-
car xa desde o editorial:
“Como noutras citas electo-
rais, o avance do escrutino
do domingo foi matizando
os datos iniciais da noite.
Sobre todo, foi recortando o
alcance da vitoria socialista
en número total de votos,
que ficou limitado a pouco
máis de 100.000”.♦

Un artigo
de La Voz
de Galicia
atribuelle
erradamente
maioría
absolutaao PP
A resaca electoral ou un so-
berano despiste (do que des-
de logo non estamos libres
ningún xornal) levou a La
Voz de Galiciaa publicar un
gráfico e un texto con titula-
res a cinco columnas e de
media páxina completamen-
te trabucados. Foi o luns 26,
xornada seguinte ás elec-
cións. O diario coruñés rea-
lizou unha extrapolación
dos datos das eleccións lo-
cais á uns comicios autonó-
micos e xerais. A extrapola-
ción ás xerais era correcta e
ofrecía un resultado de 13
deputados para o PP, sete
para o PSOE e 5 para o
BNG, fronte á situación ac-
tual de 16, 6 e 3. Sen embar-
go, a comparación autonó-
mica era errada. La Voz pu-
blicou que o PP obtería 40
escanos, o PSOE 23 e o
BNG 12. O cálculo trabuca-
do levou ao xornal a incluir
o seguinte titular: “O PP
mantería a maioría absoluta
se onte se tivesen celebrado
autonómicas” e un antetítu-
lo co seguinte texto: “O
PSOE gañaría seis deputa-
dos e deixaría aos naciona-
listas, que perderían cinco,
como terceira forza políti-
ca”. Todo o texto basease
neste cálculo e colixe un
éxito dos partidos de Fraga
e Touriño. O cálculo real é
sen embargo moi diferente.
Unha estrapolación dos re-
sultados municipais a uns
comicios a escala galega ou-
tórgalle ao PP 37 deputados,
ao PSOE 22 e aos naciona-
listas 16, o que significaría a
perda da maioría absoluta

para o partido conservador.
Algúns lectores do xornal
opinaron que, máis que un
erro de cálculo, tratouse dun
lapsus freudiano.♦

O segundo
despiste
de La Voz
Non anda fino o diario coru-
ñés. O martes 27, na súa pá-
xina dúas, titulou: “O enfado
do BNG por perder Vigo
complica o seu previsíbel
pacto co PSOE” e no antetí-
tulo complementa esta afir-
mación co seguinte recorda-

torio: “Fronte ao rápido
acordo de hai catro anos,
acadado nunhas horas, aínda
non se iniciou a nego-
ciación”. A realidade é que o
acordo de hai catro anos non
foi nada rápido, como se po-
de ler no Faro de Vigodese
mesmo día. Este diario titula
na súa terceira páxina: “A
negociación en 1999 prolon-
gouse durante cinco meses”.
Castrillo presentárase na se-
sión de investidura co apoio
do PSOE, pero só para ga-
rantir os votos suficientes
para a súa elección. “O pac-
to de goberno fragou tras ca-
tro meses e rubricouse en
novembro, cinco meses des-
pois da toma de posesión de
Lois Castrillo”.♦
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Votífero
BIEITO IGLESIAS

Retrocedo eós de tempo pra sintonizar con Eurovisión. Na
taberna do Xemerías, en Meriz, vin triunfar a Massiel, e no
Instituto comentei cun meu profesor de entón –Paco Rodrí-

guez– a tropelía cometida co catalao e con Serrat. La Voz
anunciou que os conterráneos da diáspora europea terían a noite
do vintecatro o corazón esgazado entre España e Bélxica, porque
este último país enviaba ó Festival unha representación que
incluía á emigrante galaica Verónica Codesal ¿E os galegos do
interior? O redactor da Voz pensaría que, vivindo no intestino
groso, no pedro de Fragalandia, habiamos volver pola cantora es-
pañola con lealdade canina. Sen aturar as interpretaciós, déuseme
por seguir a votación. Bélxica perdeu por pouco. A maioría dos
votos hispanos (12) foron prá nosa galleguiña(lindeza dun locu-
tor de TVE con faíscas de caspa). Os portuguesiños reservaron
esa máxima puntuación pra Espanha, coma en tempos de Franco
e Salazar; o xuri espanholito correspondeulles con dous sufraxios
por xunto. Eu dispuña dun voto ó día seguinte, e tiña tanta ansia
de exercelo coma ningunha. Fun tomar café e escoiteille dicir a
un camareiro que en Nunca Máis militan malas persoas
dedicadas a armarlle ó merlo en lugar de coidar dos fillos. Seme-
llante argumento tangueume cara o colexio electoral. Alí emitín
unha papeleta contra a chusma. Certa populaza, fascinada polo
Poder, ve nos opositores un fato de perdidos, unha requitropa de
calzafouces que non dispón de BOE nin de exército. Cando
gañan os seus, inchan coma sapos estes pequenos que se van co
grande. Precisan a victoria do partido maioritario e as tazas de
Europa do Real Madrid pra mascarar a fraqueza.♦

Os resultados das municipais en
Ourense non son tan diferentes
das do resto de Galicia se se ana-
lizan polo miúdo e, sobre todo,
se observamos tendencias e va-
loramos na súa xusta medida o
que para o PP local significa o
símbolo principal do seu poder e
que se sustenta nunha morea de
concellos con censos de entre
mil e dous mil votantes.

Malia victoria por maioría
absoluta de Manuel Cabezas na
capital, hai que ter en conta que a
suma dos votos da esquerda é
maior que os outorgados á candi-
datura do PP. Un detalle que sor-
prendeu ao propio alcalde cando
llo subliñou un xornalista inopor-
tuno. Non foi a súa única sorpre-
sa na noite do 25-M. Ao comezar
o escrutinio, houbo momentos
nos que na sede do PP ourensán
consideraron seriamente a posi-
bilidade de non obter a maioría
absoluta. Un ex dirixente do
PSdG, Antonio Troitiño, deulle a
vitoria coa súa candidatura de
Socialistas por Ourense, ao su-
mar case tres mil votos que, de
repartirse entre PSdeG e BNG,
darían paso a un goberno de pro-
greso na cidade das Burgas.

Na provincia, o panorama
foi peor porque o Partido Popu-
lar recuperou só unha alcaldía
das máis apetecidas e que nos úl-
timos catro anos estivo nas mans
dos “radicais” e mais dun coaga
que se repartiu a cadeira de xeito
inexplicábel (dous anos para ca-
da un) cos socialistas. Trátase de
Xinzo de Limia, poboación que
volve ao dominio de Isaac Vila
logo de cumprir unha condena

por facer negocios desde o con-
cello cunha das súas empresas.
Máis de tres mil limiáns enten-
deron que a picaresca merece
unha segunda oportunidade.

Sen embargo, os populares
perderon a maioría absoluta en
Verín e agora será un ex militan-
te popular, Santiago Cid Har-
guindey (outro inhabilitado dos
tempos de Vitorino Núñez) quen
decida o que goberna. Perderon
Ribadavia, que será gobernada
por socialistas e nacionalistas. O
Barco de Valdeorras e O Carba-
lliño seguirá disfrutando de
maiorías absolutas do PSdG con
Alberto García e Pachi Vázquez.

O PP gobernará con maioría
suficiente en 72 dos 92 concellos
da provincia, mentres que o PS-
deG gobernará en 11 e o BNG en
4, sempre á espera de pactos pen-
dentes. Pero o PP baixou un punto
no conxunto da provincia, malia
redución en máis de dous da abs-
tención, mentres socialistas e na-
cionalistas medraron. Na Deputa-
ción, os populares manteñen unha
cómoda maioría absoluta, pero
perderon un escano, diminuindo a
porcentaxe de votos en 5,2 puntos.

Unha vez máis, na provincia
ourensá quedou claro que o po-
der do Partido Popular e do seu
presidente, Xosé Luís Baltar,
susténsase nos pequenos conce-
llos, os que contan cunha poboa-
ción máis avellentada e baixo ni-
vel cultural. Pola contra, as vilas
rexistran desde 1999 un dinamis-
mo que dificulta a chegada ao
poder polos métodos clientera-
les. Paseniñamente, as cousas ta-
mén van mudando en Ourense.♦

O PP míralle
as orellas ao lobo

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Os resultados electorais mancaron no Partido Popular
malia conseguir reter a maioría absoluta na capital. O
poder do presidente da Deputación Xosé L. Baltar
depende cada vez máis do voto rural e envellecido. 

Ourense

O ministro Federico Trillo no lugar do accidente do avión no
que morreron os militares españois. Unha visita rápida e opor-
tuna que contrasta coa desatención que sofríu durante as pri-
meiras semanas a costa galega afecta polo Prestige.



P.B.
O Parlamento recuperou a
súa actividade despois das
eleccións nun pleno no que o
BNG tratou de arrincarlle a
Manuel Fraga o compromiso
de que os orzamentos do Esta-
do para o 2004 inclúan un so-
breinvestimento para Galiza
de alomenos 2.000 millóns de
euros. O presidente da Xunta
dixo que non era o momento
de discutir os presupostos e
que a única responsabilidade
que ten que asumir el é a de
que o Plan Galicia se cumpla.

“Iremos saíndo adiante en to-
dos os compromisos pero ago-
ra non estamos discutindo os
orzamentos. Cando chegue o
momento veremos o que hai
que facer”, dixo Fraga que
aproveitou de novo a súa inter-
vención na Cámara para acusar
á oposición de adicarse a “de-
bilitar” Galiza. “Neste momen-
to no que se están consignando
as cifras que darán vida aos or-
zamentos do ano que vén que-
remos saber –preguntáralle o
portavoz do BNG, Alfredo
Suárez Canal- se por parte do
presidente da Xunta vai haber
reclamación e garantía de que
alomenos 2.000 millóns de eu-
ros figurarán como asignación
concreta para paliar as conse-
cuencias do Prestige”. Pero o
presidente da Xunta sorteou a
pregunta e remitiuse aos Plans
anunciados por ambos executi-
vos. Dixo que todas as obras
que dependen de Fomento es-
tán en distintas fases de cum-
primento, que os afectados xa
percibiron 103 millóns de eu-
ros e que existen tres solucións
“serias” para poder extraer o
fuel do Prestige.

Diante das palabras do pre-

sidente, Suárez Canal acusou a
Fraga de derivar o debate polos
cerros de Úbedae de ser inca-
paz sequer de comprometerse a
conseguir para o vindeiro ano a
sexta parte dos investimentos
anunciados pola Administra-
ción. O portavoz do Bloque
acusou a Fraga de actuar como
“escudo protector” do Goberno
de Aznar por riba dos intereses
dos galegos e de utilizar ade-

mais o país como “moeda de
cambio”. Pediulle a Fraga que
“afronte a realidade” e insistiu
na necesidade de lograr con-
crecións orzamentarias.  “A
súa resposta -engadiu- eviden-
cia que non teñen perspectiva
de futuro para resolver o pro-
blema e iso é moi grave”. De
seguido Fraga concluía que a
única responsabilidade que ten
que asumir é a do cumprimen-

to dos plan anunciados e entre-
goulle ao Presidente do Parla-
mento os documentos que pro-
ban, segundo dixo, que as
obras anunciadas máis impor-
tantes figuran no BOE. Esa
mesma tarde, o mércores 28 de
maio, coñecíase que o Comi-
sionado do Goberno para as
Actuacións derivadas da catás-
trofe do Prestige rebaixaba a
600 millóns de euros o seu cál-
culo sobre o custo do desastre.

Comisión de Seguimento

Na mesma xornada Fraga rexei-
tou a proposta do PSOE de cre-
ar no Parlamento unha Comi-
sión de Seguimento para o Plan
Galicia por considerala innece-
saria ao existir unha equipa den-
tro do Goberno galego encarga-
da dese traballo, dixo. Emilio
Pérez Touriño (PSOE) acusou
ao PP de utilizar este plan de
xeito electoralista, un documen-
to que dixo nace da exclusión e
carece de garantía de sostenibi-
lidade no tempo. Fraga díxolle
que o único que considera nece-
sario neste momento é explicar
“ben” estes proxectos para con-
tratrestar a “campaña de propa-
ganda en contra”. 

Na réplica Touriño recrimi-
noulle a Fraga que “siga insta-
lado nunha actitude de descua-
lificación da oposición” que
non beneficia aos galegos e pe-
diulle que rectifique e que
abandone o camiño da soedade
e a prepotencia. O portavoz do
PSOE insistiulle a Fraga en
que aceptara “a leal oferta” de
diálogo que lle estaba a facer e
poder “sumar esforzos”. Logo,
o presidente da Xunta respon-
deu ao seu convite responsabi-
lizando á oposición da con-
frontación actual.♦
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Latexos

O Cela de
Ian Gibson
X.L. FRANCO GRANDE

Gibson asegura que Ce-
la, el hombre que qui-
so ganar(Aguilar,

2003) non se trata dunha
biografía  de CJC senón da
resposta á pregunta: “¿Quen
foi realmente o autor de La
Colmena?” Pero o libro, en
calquera caso, ven ser unha
biografía do escritor. E poño
en dúbida que esa “gran
biografía” futura que Gibson
agarda  que se publique un día
poida  iluminar moito máis a
personalidade de Cela ca  este
libro do escritor irlandés. 

O libro proba, cunha
documentación abraiante, o
que xa  se nos anuncia no
título: “o home que quixo ga-
ñar”. A isto supeditou CJC to-
do na vida. A iso sacrificouno
todo. Por iso viviu e traballou.
Foi un escravo do seu lema “o
que resiste, gaña”. O que cha-
ma a atención é, á vista da do-
cumentación que Gibson nos
dá, que toda unha existencia,
dende a mocidade ata o fin
dos seus días, estivese presidi-
da por semellante cobiza. Pe-
ro así é. Ou así foi. 

Gibson analiza polo miú-
do, como é costume seu, ó
abeiro de documentos moi di-
versos, que van dende decla-
racións  de CJC a textos, lite-
rarios ou non, do escritor, e
de outros, todo o camiño que
recorreu para chegar a gañar,
os éxitos e os fracasos que ti-
vo, que pode que fosen máis
estes últimos ca os primeiros
–se ben estes abondan para
garanti-lo gaño que tanto per-
seguiu. Gibson sinala  a obra
de CJC que ó seu xuízo vai
quedar,  ben pouca,
separándoa da que case segu-
ro que non, que é a maioría.

Todo valía para este escri-
tor que non tivo outra teima
máis ca gañar. Nin a familia,
nin iso que se chama
educación, nin o respecto ós
demais –plaxio incluído– fo-
ron freos para tanta teima e
tanta cobiza. Por certo que,
en canto ó plaxio da novela
dunha autora coruñesa,
Gibson é moi cauteloso, pero
vese obrigado a dicir que “lo
cierto es que existen tantas
coincidencias entre ambas
novelas  que la sospecha es
inevitable”. Sospeita que,
nun premio Nobel,
desconcerta a calquera.

Confírmanos este libro
espléndido e fundado que
CJC, humanamente, foi un
ser desprezable. E como
escritor, mediocre e vulgar
na maioría dos seus libros,
pero que o salvarán non máis
de tres ou catro que Gibson
ten por xeniais e que a outros
nolo parecen moito menos.
Pois algúns  pensamos que
este escritor morrera hai xa
moitos anos. Todo isto, xunto
coas súas baballadas,
contribuíu a facer  de CJC o
ídolo literario da peor dereita
deste país.♦

Manuel Fraga foi acusado, polo portavoz nacionalista Suárez Canal, de derivar o de-
bate polos “cerros de Úbeda”. 

O BNG pediulle que garanta alomenos 2.000 millóns
de euros para paliar as consecuencias do Prestige

Fraga elude concretar a cantidade que
investirá o Estado en Galiza no 2004

Repsol anunciou para o verán
a realización dunha proba pi-
loto de extración de fuel do
Prestigeco método das “bol-
sas lanzadeiras”. No caso de
que funcione, asegurou o con-
selleiro de Pesca no Parlamen-
to, Enrique López Veiga, o
proceso para vaciar o buque
“podería” inciarse no Outono.
Se o experimento fracasa as
outras dúas solucións que se
apuntan, a do “sarcófago diná-
mico” e a da “extración por
bombeo” retrasaríanse alome-
nos ata o 2004 e o 2005, res-
pectivamente. O control, a di-
rección e a coordinación do
operativo está nas mans da
empresa privada Repsol IPF.

Na súa comparecencia Ló-

pez Veiga explicou o mesmo
que o vicepresidente do Go-
berno central, Mariano Raxoi,
no Congreso uns días antes. É
decir, estúdianse tres solu-
cións pero a día de hoxe non
existen garantías de éxito de
ningunha das tres. A primeira,
consiste na recollida do fuel
cunhas “cápsulas” através
dunha bálbula instalada por
un robot nunha fenda aberta
no casco do petroleiro que su-
postamente subirían a superfi-
cie unha vez cheas. No caso
de fracasar ensaiaríase a se-
gunda das solucións que con-
siste, segundo tratou de expli-
car López Veiga, en confinar
o Prestigedentro dunha espe-
cie de “cúpula activa” que te-

ría unha bálbula desde as que
extraer o fuel no momento in-
dicado por un radar. E a ter-
ceira e “máis complexa tecno-
loxicamente”, engadiu, sería a
da extración por bombeo. Pe-
ro esta non estaría preparada
ata cando menos o 2005. Ló-
pez Veiga tratou de restarlle
gravidade a situación e asegu-
rou que a cantidade de fuel
que perde o Prestigeé menor
e “dilúese”.

Pero o deputado do BNG,
Bieito Lobeira, retou ao con-
selleiro a que difunda as últi-
mas imaxes gravadas polo
Nautile durante unha inter-
vención na que denunciou
que a Xunta segue a exercer a
“censura descarada” sobre a

realidade da situación”. Lo-
beira lembrou que hai quince
días Malpica sufriu unha no-
va marea negra e denunciou,
entre outras cuestións, que a
Xunta nega a información re-
collida polas aeronaves e ten
prohibida a entrada a 42
praias porque o fuel segue
chegando. Para a oposición o
Goberno galego segue sen
prantar cara ao problema co-
mo debera. Desconfían da
viabilidade das fórmulas
anunciadas e critican a deci-
sión do Executivo de Aznar
de desestimar as solución
propostas polo Comité Cien-
tífico. Tamén advirten que no
Outono os temporais farán in-
viábel calquer operación.♦

O Goberno continúa sen poñerlle data á extración do fuel



A.N.T.
As últimas inmersións do
Nautile, realizadas durante a
última semana, confirmaron
que o Prestige continúa a
verter dúas toneladas de fuel
e que continúa a ser líquido,
de modo que se pode extraer.

O conselleiro de Pesca anun-
ciou que do Prestige segue a
manar fuel, aínda que matizou
que “son cantidades tan peque-
nas que se dilúen no mar”. Sen
embargo, outra fonte dos círcu-
los oficiais da investigación re-
calcou que “cando non ofrecen
novas cifras, significa que con-
tinúa a verter as dúas toneladas
diarias, o que acontece é que as
autoridades nesta crise sempre
interpretaron os datos como a
elas lles interesaba”.

Segundo a Xunta, o que
flúen son irisacións moi diluí-
das, pero fontes científicas in-
dican que “en realidade o que
pasa é que nesta época do ano so-
pra o vento de nordés e o fuel
marcha para o océano, o que xoga

a favor da Xunta e do Goberno”.
O que si mudou foi o discur-

so sobre a solidificación do fuel.

“Trabucáronse –dixo a mesma
fonte–, pensaron que o fuel, ao
enfriarse, ía solidificarse e que ía

quedar abaixo como unha pedra,
pero logo compróbase que catro
meses despois a súa temperatura
é de dous graos e medio de tem-
peratura e que continúa fluído”.
E se antes era bo que se solidifi-
case porque o Prestige deixaba
de verter fuel, agora é bo que
continúe líquido porque se pode
extraer.

Outra contradicción na que
incorre a Administración é no
momento para realizar a extrac-
ción de inmediato. Un informe
oficial do Comité Científico do
Consello Superior de Investiga-
cións Científicas demanda que
comece xa a extracción. Sen em-
bargo, a solución demorarase ata
despois do verán, aínda que a
Xunta anunciou que antes reali-
zarase unha proba cun mecanis-
mo mediante bolsas lanzadeira.
As razóns de Repsolpara pospor
a solución durante uns meses
descoñécense, como tamén se ig-
nora se as autoridades están a
presionar á empresa contratada
polo Goberno para proceder á
extracción do combustíbel.♦
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Todo estaba preparado para unha
vitoria de Vázquez, pero a cidada-
nía decidiu poñer freo a tanta so-
berbia. Tomou boa nota de actitu-
des do alcalde como no tema do
Prestige cando calificou a quen
apoiaba a Nunca Máis como ex-
tremistas e radicais, actuando co-
mo o auténtico delegado en Gali-
za do goberno do PP. Nunha en-
trevista en La Opinión dicía: “Co-
rremos el riesgo de batasunizar el
país porque una de las estrategias
del BNG es el montaje de toda
una serie de asociaciones. Lo que
les faltaba era una plataforma de
movilización popular que es Nun-
ca Máis. Por eso se volcaron en
ella, porque podría ser el embrión
de la Kale borroka”.

Respecto á protesta polo derri-
bo do asilo de Adelaida Muro
(lembremos que 96 entidades da
cidade se manifestaron en contra
da actuación do goberno munici-

pal) Vázquez contestaba nesa
mesma entrevista: “Ahí fue el sin-
dicato de cabreados”. Un sindica-
to bastante numeroso, digo eu.

Chegabamos ao final da cam-
paña electoral e Vázquez pisaba
o acelerador, deixando moi claro
onde estaban os seus apoios.
Nunha visita á sede da Confede-
ración de Empresarios da Coru-
ña era recibido pola directiva en
pleno e o construtor e presidente
da patronal, Antonio Fontenla,
dicía que “Paco Vázquez é o

maior patrimonio que ten A Co-
ruña; se a cidade crece é porque
ten un alcalde como este”.

O mitin de peche de campaña
foi un fracaso; Vázquez xa adian-
tara que só falaría “El menda”,
pero non respondeu a parroquia
porque había 600 persoas sobre
un aforo de 1.700. Neste acto des-
velaba os seus plans para o futu-
ro: “Cuando abandone la Alcaldía
montaré una academia de alcal-
des porque todos los candidatos
dicen lo mismo: yo quiero ser el

Paco Vázquez de mi ciudad”.
Nestas eleccións continúa o

debalo de Vázquez, que vén de
atrás; en 1995 tivo 69.705 votos,
en 1999 foron 66.911 e o 25 de
maio 57.050. O PP, que tiña
49.135 votos en 1995, queda
agora con 30.171. O avance do
BNG nese periodo, con Henrique
Tello á cabeza, é histórico:
10.735 votos en 1995, 15.460 en
1999 e 28.381 o pasado domin-
go. Con estes resultados e o im-
portante ascenso en todos os con-
cellos da comarca (pode acadar a
alcaldía de Sada e formar parte
do goberno en Carral, Betanzos e
Cambre) o BNG terá dous repre-
sentantes na Deputación polo
partido xudicial de A Coruña e o
PP perde a maioría que tiña. Tello
declaraba que estamos ante un
declive imparábel, que culminará
na derrota de Vázquez no 2007 e
co acceso do BNG á Alcaldía.♦

O devalar de Vázquez
MANUEL MONGE

Durante boa parte da noite electoral a maioría absolu-
ta de Francisco Vázquez estivo en perigo. Houbo indi-
cios durante a pasada campaña dese descenso nos apoios.

A Coruña

Bufidos
X.M. SARILLE

Éun alivio saber que as
declaracións de Castrillo
na noite electoral foron

só froito do momento. Dicía
que pasaría o relevo do
poder sen problemas. Ao ou-
tro día anunciou que
negociarían Vigo sobre dous
eixos, e que un deles sería a
identidade de Galiza. Outra
satisfacción, porque algúns,
desde fóra e desde dentro de
Vigo, nunca simpatizaremos
cun goberno no que o máxi-
mo representante da cidade
e en última instancia
portavoz dos dous partidos
que a rexen, non use publica-
mente, sen excepción, o idio-
ma galego. Con BNG ou sen
BNG.  Así de claro. Só nos
falta que o xuíz-prodixio
faga unha pinza co alcalde
da Coruña e o seu entorno.

É unha cousa lateral, pe-
ro non. Como non o son os
rituais que se repetiron nes-
tes catro anos. Triunfaron
os discursos claros e a polí-
tica firme. É o caso de Pon-
tevedra, onde non fixo falta
andar detrás dos cregos nas
procesións, nin facer ofren-
das, nin ocultar a ideoloxía.
E por suposto, onde se fixo
ben. Perderon o titubeo e a
indecisión. Nalgún caso até
a falta de valentía para
denunciar irregularidades
do adversario. Houbo un
candidato da direita que ti-
ña sen pagar cinco millóns
de pesetas ás arcas
municipais e baseou a súa
política no endebedamento
do concello. O alcalde do
Bloque sabíao e non o fixo
público. ¿Por que? 

No seu día abandonouse
o seitarismo e mentres se
enterraban moi ben
enterrados os piores
defectos, tamén se comezou
a rebaixar o perfil que
nutre a razón de ser, o que
serve para alicerzar
calquer cambio. A xente
prefere en todas as partes a
actitude decidida moito an-
tes que a man tremente. 

Saen derrotados os que
fixeron unha política débil.
Gañan os audaces, entre
eles o coruñés, apesar de
que a traición lle pasase
factura por primeira vez.
Realmente pede perdón
porque non lle saiu ben a
felonía, non porque
considere un defecto
apuñalar ao seu partido po-
las costas.

Outra cousa é Lugo, on-
de non gañou a audacia se-
nón o ecumenismo. E vós
tamén con eses defectos,
querida Branca, apesar de
que fósedes a columna ver-
tebral do concello. 

Pero o que nos enche de
ternura é a inocencia de
Bambi. ¡Cre que gañou as
eleccións...! Miñaxoia... en-
leado agora nesa ridícula
batalla virtual. O idilio
rematará cando Aznar
ordene que os bascos se
partan a cara, e el, doce e
manso, siga a folla de rota
do novo caudillo.♦♦

Confírmao unha nova inmersión do Nautile

O Prestige segue
a verter dúas toneladas diarias de fuel

A.N.T.
Marmelada de olivas cultivadas
ecoloxicamente, xemoterapia,
enerxía solar para o propio do-
micilio, xoguetes de madeira,
xabróns naturais, cadeiras ergo-
nómicas e un curso de medita-
ción. Non é a revolución nun hi-
permercado, é só unha pequena
mostra dos moitos aspectos que
recolle a terceira edición de Vi-
gonatura, a feira da ecoloxía e
calidade de vida que se poderá
visitar en Cotogrande (Vigo) en-
tre o 30 de maio e o 1 de xuño.

Unha das novidades deste
ano é a presencia de diferentes

iniciativas ecolóxicas chegadas
de Portugal. Na feira poderase
degustar aceite de Tras-Os-
Montes, viño verde ecolóxico e
menciñas naturais cultivadas no
Algarve.

A agricultura ecolóxica con-
tará coa participación de Gabi-
no Vázquez, presidente do Con-
sello Regulador de Agricultura
de Galicia. Ademais, os estó-
magos atrevidos gozarán coa
panadería artesá, algas ou cóc-
teles sans.

En relación coa actualidade,
Vigonatura dálle importancia á
desfeita do Prestige ao tentar

buscar as causas e consecuen-
cias da maré negra. En Coto-
grande vaise presentar o libro
de Adela Leiro e Manuel Do-
mínguez, Marés Negras, que
edita A Nosa Terra.

A relaxación ten un papel im-
portante nestes tempos de estrés.
Amais de diferentes terapias na-
turais para combater o nerviosis-
mo, a feira dálles espacio ao eso-
terismo, á astroloxía, ás masaxes
e ás técnicas de relaxación.

Un capítulo con moito éxito
en pasadas edicións é o capítu-
lo de bioconstrución. Especia-
listas en converter a nosa casa

nun recinto san explicarán cál é
o mellor xeito de aplicar na vi-
venda as técnicas máis saudá-
beis, desde a escolla dos mate-
riais ao aforro enerxético que se
pode conseguir ao utilizar o po-
der do sol.

Vigonatura pretende ser un
foro no que se fagan concretas
aquelas propostas de consumo
respectuosas coa natureza e boas
para a saúde. Para iso, os visitan-
tes non só poden utilizar produ-
tos senón aprenderen a vivir dun
mellor xeito, ben aprendendo co-
ciña xaponesa ou aprendendo as
chaves do ioga.♦

As novas prospeccións do pecio do Prestige amosan que o combustíbel non parou de fluir.

A terceira edición de Vigonatura, cita do consumo ecolóxico
Mil consellos para unha vida máis sa
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Despois do fraguismo
MIGUEL BARROS

Galiza verase logo abocada a unha situación
que porá a proba a capacidade da súas forzas
políticas para dar resposta ás necesidades de

gobernación do País. O postfraguismo é un
escenario inmediato caracterizado polo baleiro que
provoca a retirada do gobernante da dereita máis
colosal dende Cánovas.

Fraga, evaluado dende a historia da segunda
metade deste século, ten méritos sobrados para optar
a un posto sobranceiro no Olimpo dos políticos máis
singulares e capaces da dereita en España e en
Europa. Na miña apreciación ninguén coma el
conqueriu a reunificación da dereita, a súa disciplina
organizativa no seo dunha forza constitucional e a
reconversión de amplos sectores ultramontanos, a
laboura da construción da democracia en España. Co
lema “galego coma ti” entrou na política en Galicia

e puxo o seu entusiasmo e capacidade ao servicio
dun proxecto autonomista, que el aceptaba con toda
caste de reservas no periodo constituinte.

Tal capacidade de adaptación e flexibilidade
colocou á esquerda socialista e nacionalista
mesmamente á defensiva. A súa última boutade foi o
anuncio da maduración das condicións para chegar a
acordos co BNG, e ante o asombro de Madrid, 
Fraga defendeu ante Arenas e os homes de
Genova15 a constitucionalidade do Bloque
Nacionalista Galego.

Pero o peso esmagador da súa figura pasa factura
ao seu partido, xa que logo, no horizonte político da
dereita non albiscamos outro sucesor digno do León
de Vilalba máis ca o pontevedrés, e ministro da
presidencia Mariano Rajoy, e a súa presencia en
Galicia demandaría unha reconversión que
dubidamos sexa posíbel no caso de Mariano. Así as
cousas no campo da dereita o máis económico,
politicamente falando, para o País sería probar a
capacidade e pulso dos partidos da oposición.
Nacionalistas e socialistas serían sometidos a unha
exame de madurez, os nacionalistas acadarían unha

experiencia indispensábel para ser un partido
institucionalizado, responsábel e capaz de xerar
confianza. Para os socialistas galegos sería a proba
definitiva para revalidar o seu título de galeguista,
despois da fase constitutiva da autonomía, a
capitalidade e o goberno tripartito.

O principal problema da coalición socialista-
nacionalista céntrase no carácter presidencialista da
alcaldía. Todos sabemos que o resultado do bo
traballo dun goberno sempre acaba capitalizado por
quen o preside e frente a esa evidencia no cabería
ensaiar gobernos bicéfalos ou tricéfalos, cousa
difícil e escasamente rentábel politicamente.  Para
compensar este desequilibrio convén aceptar como
guía da actuación o veredicto electoral, concedendo
a Alcaldía ao partido da coalición máis beneficiado
polos electores, pactando, despois un programa
priorizado da actuación e formando un goberno
paritario. A execución do programa pactado sería
unha ocasión para demostrar a cualificación dos
concelleiros e permitiría aos partidos seleccionar
candidatos en función da súa capacidade de xestión,
administracion e goberno.♦

H.V.
Un vídeo de media hora de du-
ración producido pola Plata-
forma Nunca Máis pon de ma-
nifesto a presencia de fuel nos
fondos mariños e nega a ver-
sión oficial de que están limpos.

O vídeo realizouse como res-
posta a un documental do pro-
grama Informe Semanal da Te-
levisión Española, no que se
“recalcaba de forma taxativa
que non hai fuel”. Mesmo un
grupo de mergulladores baixa-
ron aos fundos cun exemplar
plastificado dun xornal do 21 de
maio para deixar constancia da
data e negar esta afirmación. Os
principais escenarios do vídeo
son o Parque Nacional das Illas
Atlánticas e a Costa da morte.

“No vídeo desmóntanse un
por un os argumentos do pro-
grama de TVE”, indicou Xa-
quín Rubido, o coordinador da
Comisión Científica de Nunca
Máis. “Ofrécense imaxes dos
fondos contaminados –engadiu
Rubido–, pero tamén cómo se
están a desenvolver os labores
de limpeza, con hidrolavadoras
con auga quente e sen mantas
que recollan fuel. Vense opera-
rios de Tragsa con palas escava-
doras que trasladas os coidos de
Muxía, de forma que a zona dos
coidos queda sen coidos. O ví-
deo non deixa lugar a dúbidas”.

Pero o vídeo difundido por
Nunca Máis tamén pon en cues-
tión as visualizacións realizadas
polo robot da Armada, nas que
se fundamenta o Estado para
afirmar que os fondos mariños
non están danados. O robot da
Armada realiza visualizacións
desde arriba, de modo que non
se perciben as manchas que si
se observan nas imaxes aporta-
das polos mergulladores, que
chegan ata o fondo mariño.

A contradicción entre as dú-
as fontes estriba, segundo Xa-

quín Rubido, no método de bus-
ca do fuel, un desde lonxe e ou-
tro a pé do problema. “Isto
concorda coa vontade do Estado
e do Goberno de construír unha
normalidade que non existe, de
dicir que non hai
fuel, porque non
hai vontade de
retirar o fuel, nin
de cartografar os
depósitos de
fuel, nin de estu-
diar o xeito de
extraelo. A filo-
sofía é non darse
por advertido
porque retiralo
obrigaría a un
forte investi-
mento”, denun-
cia o coordina-
dor da Comisión
Científica de
Nunca Máis,
que engadiu que
“isto supón continuar coa mes-
ma filosofía coa que se xestio-
nou a crise do Prestige, igno-
rando o aspecto técnico e cientí-
fico e dándolle a resposta políti-
ca de negar o problema”.

Rubido menciona dous in-
formes do Instituto Español de
Oceanografía, os dous non di-
fundidos oficialmente, que si
recoñecen a presencia de fuel. O
primeiro deles, do que é autora
Nélida Pérez Contreras, trans-
cendeu e é relativamente coñe-
cido. Nel afírmase que se atopa
fuel nas redes no 77% dos lan-
ces con artes de arrastre. O se-
gundo dos informes, de elabora-
ción máis recente, transcendeu
só en parte. Para a súa elabora-
ción realizáronse lances cientí-
ficos e das súas conclusións ex-
tráese que a maior cantidade de
fuel sitúase entre 120 e 200 me-
tros de profundidade.

Aínda que os informes reco-
ñecen a existencia de fuel e o
vídeo de Nunca Máis confirma

este extremo, o Estado só admi-
te a presencia de combustíbel
no Parque Nacional das Illas
Atlánticas, pero non no resto da
plataforma continental e nas bo-
cas das rías. O recoñecemento

da presencia de
chapapote nas
Illas Atlánticas
débese a que de-
pende do Minis-
terio de Medio
Ambiente, non
do de Fomento
nin do de Agri-
cultura e Pesca.

Para Xaquín
Rubido, a “teima
do Goberno de
negar a presen-
cia do fuel e de
ignorar as posí-
beis consecuen-
cias é negativa,
pero si toman a
decisión de abrir

a pesca, a situación empeora
porque levan ao sector producti-
vo a realizar prácticas non dese-
xábeis como a limpar o peixe
con fuel para podelo vender.
Non sabemos qué consecuen-
cias pode ter isto porque non hai
estudios que o aclaren”.♦

Segundo as imaxes tomadas na costa por mergulladores

Un vídeo de Nunca Máis confirma
a presencia de fuel nos fondos mariños

¡NUNCA M IS!

O proceso de filmación do ví-
deo presentado pola Plataforma
Nunca Máis requiriu botar man
da imaxinación e de certas do-
ses de clandestinidade. Aínda
que en teoría só está en vigor
unha prohibición para filmar os
fondos do Parque Nacional das
Illas Atlánticas, tomar imaxes
de calquera parte do litoral da
Costa da Morte pode implicar
algún tipo de sanción por reali-
zar a inmersión sen autoriza-
ción, por iso os mergulladores
que gravaron o fuel nesta zona
tiveron que ter moito coidado.

No Parque Nacional das Illas
Atlánticas as dificultades acen-
túanse. No seu día, prohibiuse a
presencia de mergulladores civís
porque ademais de recoller fuel,
filtraban datos sobre a situación
dos fondos, datos que contraria-
ban ás autoridades. A conse-
cuencia é que a zona está domi-
nada pola Armada e que os civís
teñen vedado o seu acceso.

Na actualidade, as imaxes
que proveñen dos fondos mari-
ños das Cies obtéñense apro-
veitando as labores de mostra-
xe biolóxica que realizan as

confrarías de pescadores.
“Desde terra teñen vixilan-

tes e desde o mar anda a patru-
lleira da Armada, Tabarca”,
afirmou un dos mergulladores
que tomou as imaxes dos fon-
dos das Illas Cies. Este mergu-
llador denunciou a abondosa
presencia de fuel nesa zona, así
como en toda a plataforma con-
tinental e nas bocas das rías.
Ademais, o mergullador tamén
denunciou que “aquí, nas Cies,
a Armada non está a limpar na-
da, só prospecta algo os fondos,
pero limpar non limpa”.♦

Filmacións obtidas clandestinamente
Só os mergulladores da Armada teñen autorizado o acceso aos fondos mariños das Cies.
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‘A filosofía
é non darse
por advertido
porque retiralo
obrigaría
a un forte
investimento”



“A actuación da xuíza atenta
contra a libertade de expresión
en Galiza e manifesta o seu des-
coñecimento de normas funda-
mentais”, explica Carlos Manuel
Callón, presidente desta aso-
ciación. “Calquer cidadán ten
dereito a un xuízo sen dilacións
indebidas e con todas as garan-
tias. Cando isto non é así, a xus-
tiza tamén debe actuar para que
se restitúan esas garantías, entre
as que está algo fundamental co-
mo o dereito ao uso da lingua
propia”, engade.

A Mesa mantén que xuíza
“prescindiu de todas as normas
relativas ao uso das linguas au-
tonómicas nos procesos xudi-
ciais, chegou mesmo a conside-
rar o uso do idioma cooficial
como un erro emendábel  e in-
ventou unha causa de suspen-
sión do trámite de admisión da
demanda non previsto en nin-
gunha norma”. Considera ta-
mén esta asociación que “a cre-
dibilidade da Xustiza pasa por-
que sucesos deste tipo non se
volvan repetir”.

Fundamentos legais

A Lei Orgánica do Poder Xudi-
cial, lembran desde a Mesa, esta-

blece no seu artigo 231.3 que as
partes poderán utilizar a lingua
que sexa tamén oficial na Comu-
nidade Autónoma tanto en mani-

festacións orais como escritas.
Ademais recorda este artigo no
punto 4 que as actuacións xudi-
ciais realizadas e os documentos
presentandos neste idioma ofi-
cial terán, sen necesidade de tra-
ducción para o español, plena
validez e eficacia e que, no caso
de ser precisa unha traducción,
esta debe ser efectuada de oficio
polo propio órgano xudicial. 

O presidente da Mesa cualifica
como “un feito de enorme gravi-
dade que a xuíza manifeste ese
descoñecimento da norma cabe-
ceira do sistema xudicial español e
que, frente ao seu descoñecimento
da normativa que debe aplicar, se
permita responder cun procedi-
mento sancionador contra a avo-
gada que lle recordou as súas obri-
gas e a nornativa aplicábel”.♦
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A lei establece que as partes poderán utilizar as dúas linguas oficias 

A Mesa denuncia á xuíza que lle abriu expediente
a unha avogada por utilizar o galego

POSONEJRO posonejro@yahoo.es

Creo que un futuro en galego é posíbel, co-
mo se salientaba a semana pasada na porta-
da de “A Nosa Terra”. Ten que ser posíbel,
pese a casos de persecución xudicial como o
que sofre a avogada Isabel Castillo, expe-
dientada por presentar escritos en galego.
Ten que ser posíbel porque non podemos
deixar que nos convertan en orfos da lingua. 

Sen embargo este ano, a festa das letras
galegas foi para min unha mestura de emo-
ción e decepción, case vergonza persoal po-
la realidade social, da rúa. Foi emocionante
porque tiven oportunidade de manter, nas in-
comparábeis escaleiras da praza da Quintra-
na, un encontro cun grupo de catorce rapaces
cataláns que formaban parte dun grupo máis
grande desprazado a Galicia como premio

por seren estudiantes de lingua galega. Dí-
xenllo como o sentía. Máis ou menos así:
“Síntome tan emocionado coma se me aca-
basedes de dicir que queredes moito a miña
nai. Sentir que en Catalunya hai rapaces do
voso tempo que deciden apuntarse a apren-
der lingua galega éncheme de emoción”.

¿Eran todos descendentes de emigran-
tes galegos? Nin moito menos. Só un deles,
o meu sobriño Hugo, descendente en pri-
meira xeración. E había tamén unha rapaza
neta de galegos emigrados á Arxentina, fi-
lla de arxentinos de orixe galega asentados
en Catalunya: todo un paradigma de tantas
historias de emigración.  Puiden adiviñar
que a decisión dos outros doce podía ter al-
go que ver –se cadra moito– coa devoción

polo galego da súa profesora, Lluïsa Soaz,
tamén filla de galegos e tradutora  ao cata-
lán de Carlos Casares (“Deus sentado nun
sillón azul”) ou Manuel Rivas (“Ela, mal-
dita alma”, “O lapis do carpinteiro” ou
“¿Que me queres, amor?”).

Os rapaces viñan coa ilusión de observar
o nivel de uso do galego nas rúas das cidades
galegas, coa idea de facer comparanzas co
seu coñecemento directo sobre o uso do cata-
lán na súa terra. Despois de pasaren por A
Coruña e Santiago xa estaban convencidos
de que, polo menos nas cidades, non había
comparanza posíbel. 

O catalán era a única lingua que se oía
entre eles e mesmo se atrevían a botar unhas
parrafadas en galego pero quedei convenci-

do de que volverían a Catalunya envoltos
nun mar de dúbidas, por estar a aprender un-
ha lingua pouco apreciada, cando menos
pouco usada, polos galegos. Esa foi a miña
impresión despois de despedilos, antes de
que fosen ata o cabo do mundo. 

Días despois sentín necesidade de cha-
mar a Lluïsa para saber cómo acabara a
viaxe para os rapaces, despois de visitaren
Fisterra, Carnota e Lugo. Por sorte, as súas
impresións cambiaran. E sentinme un pou-
co mellor cando me asegurou que o grupo
estaba decidido a seguir estudiando galego
no curso que ven. Por este camiño, algún
falante máis teremos. En Catalunya.♦

XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ é escritor.

Emoción e decepción ao redor da lingua galega
XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ

Ave, Silverio
PERFECTO CONDE

Que non se alarme ninguén. Non vou falar
das municipais nin da enésima vez que un
importantísimo grupo téxtil aparece

relacionado coas miserias que aínda lle quedan ao
mundo actual, e conste que me sangra a lingua de
tanto trabar nela para impedirme a min mesmo la-
tricar sobre a peste máis abominable que non
somos capaces de erradicar: a escravitude de
homes e mulleres en forma de explotación laboral.

Aínda que lles pareza mentira non vou dicir
nada, de momento, acerca de Baviera nin de Sici-
lia. Tampouco hei chancear sobre a irrealidade
que acontece na realidade nin buscar metáforas
onde só hai analoxismo estéril e desecante. Por
primeira vez na miña vida síntome anacrónico,
anafórico, anafiláctico, anagóxico, analépsico,
anafrodisíaco e analfabeto. Coido que ata podía
dicir que me sinto anarquista, por non saírme da
inmensa restra de palabras con alfa privativa. Iso
si, anarquista insolente, que era como se sentía o
grandísimo pintor Laxeiro, aquela boísima persoa
que tamén era de Lalín pero que non se debe con-
fundir con ese político que Fraga botou da súa ca-
ma para seguir durmindo con el na alfombra.

Hoxe, lectores e lectoras, analistas e analistos,
intérpretes e intérpretas, profetas e profetos, políti-
cos e políticas, mulleres e mulleros, listos e listas
(foder, por fin saíume ben), vou falar dun amigo
que me morreu hai un ano e que agora recupera o

sitio que lle corresponde na memoria colectiva de
Galicia. Refírome ao asturiano Silverio Cañada,
editor da primeira gran enciclopedia que se fixo en
Galicia, cando a década dos setenta corría cara a
súa primeira metade.

Daquela, e sei abondo ben do que falo, Cañada
era o quixote dos libros non só na súa patria de As-
turias, onde tiña en marcha moi avanzada a Gran
Enciclopedia Asturiana, senón tamén na edición
estatal, con coleccións tan pedagóxicas e
fundamentais como Los Poetasou Los Juglarese
editoriais que foron tan influentes como Júcar, por
exemplo. Cando chegou ao mercado libreiro de
Galicia, en 1972, o patio estaba para poucas carrei-
ras e tivo –tivemos– que editar en castelán a Gran
Enciclopedia Gallega, obra fundamental sen dúbi-
da para “corporizar” a cultura da nosa terra. A
todos, e a el o primeiro, quedounos cravada unha
espiña no corazón que Silverio Cañada non foi
quen de arrincar en vida.

Gracias á nobre iniciativa dos editores de El
Progresoe Diario de Pontevedra–vai por vós,
Branca Montenegro e Pepe Cora– e á dedicación
dun veterano da “anterga” enciclopedia de Cañada,
Benxamín Casal, esta mesma semana chega ao
mercado a Gran Enciclopedia Galega, escrita no
idioma que non puido ter en 1972, en galego. Ten,
ademais, para min, o mérito de homenaxear o
nome do seu promotor engadíndoo ao título da
obra, algo que os amigos e os herdeiros de Cañada,
que cederon os seus dereitos á empresa editora de
Lugo, temos que agradecer pola súa xusteza.

Ave, Silverio, aló onde esteas, e toma unha “si-
drina” á miña saúde, que xa non é tan boa como a
que tiña cando ti e máis eu andabamos de farra.♦

A.N.T.
A Mesa pola Normalización Lingüística ven de denunciar á
xuíza titular do Xulgado de Primeira Instancia de Muros pe-
rante a Comisión Disciplinaria do Consello Xeral do Poder
Xudicial por inadmitir a trámite unha demanda de divorcio for-
mulada en galego e abrirlle expediente á avogada que a presentou.

A avogada expedientada, Isabel Castillo, na manifestación do 17 de maio en Compostela.
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A.N.T.
O Consello de Administración
da Sociedade Estatal de Parti-
cipacións Industriais, SEPI,
adxudicou ao consorcio do que
forman parte as caixas galegas
de aforros a privatización da
Empresa Nacional de Autoes-
tradas, ENA, matriz da Auto-
estrada do Atlántico.

O consorcio no que se inte-
gran as caixas galegas vai de-
sembolsar 1.586 millóns de eu-
ros pola privatización. Esta enti-
dade está integrada pola cons-
tructora Sacyr (50% do capital),
o Banco Santander Central His-
pano (20%), Caixanova (10%),
Caixa Galicia (10%), Torreal
(5%) e Caja el Monte (5%).

A privatización de ENA, da
que a Autoestrada do Atlántico é o
seu principal activo, prodúcese
sen que se procedese con anterio-
ridade á supresión da peaxe en
treitos moi demandados, como
son o de Rande a Vigo ou o da
Barcala á Coruña. De todos xei-

tos, a presencia das caixas galegas
no consorcio que se adxudicou a
privatización supón a priori unha
actitude favorábel aos intereses
galegos na xestión da principal
vía que estructura o eixo atlántico.

Ademais do consorcio no que

se integran as caixas galegas, ou-
tros tres grupos optaban a facer-
se coa privatización de ENA. As
catro entidades presentaron o
luns 26 as súas ofertas na sede da
SEPI, para que esta sociedade
emitise o fallo o mércores 28.♦

A fortaleza do euro
MANUEL CAO

As análises realizadas arredor da continua apreciación do euro
respecto do dólar acusan un componente político importante ao
que compre engadir a valoración de determinados grupos de in-
terese ou empresas que se sinten directamente perxudicados.
Dende o punto de vista económico-financeiro, existen razóns
dabondo que xustifican esa apreciación. Os déficits actuais e
acumulados da balanza comercial, o déficit fiscal, a escasa ca-
pacidade de aforro e o diferencial de tipos de interese da econo-
mía norteamericana respecto da área euro explican a caída ine-
xorable do dólar nos mercados internacionais. Moitas veces,
téndese a ver unha man agachada nas principais decisións e me-
canismos evolutivos da economía de xeito que para uns serían
os omnipotentes grupos de poder dos EE UU os que estarían de-
trás da depreciación calculada do dólar para exportar desempre-
go e deflación aos mercados europeos coa finalidade de lastrar
a economía da “vella Europa” nas súas posibilidades de medre
e de paso minar a consolidación do euro e da propia UE. Nesta
visión, o BCE cumpliría a función de “tonto útil” para restaurar
os equilibrios da economía norteamericana que sería a única ca-
pacitada de tirar da economía mundial. Este grupo de analistas
son os mesmos que tendían a laiarse da febleza do euro alegan-
do a súa incapacidade para competir co dólar como moeda de
reserva dominante na economía mundial e acentuando as críti-
cas á Unión Europea como anano político ao tempo que traba-
llaban con ardor para que tales predicións se cumprisen apoian-
do a política exterior da Administración Bush, minando os
avances da UE desde dentro e dificultando a súa consolidación
institucional interna e externa como ente autónomo con intere-
ses comúns ben definidos no escenario socioeconómico global.

A fortaleza do euro ten avantaxas e incomenentes para a eco-
nomía europea prevalecendo as avantaxes para o conxunto pero
con valoracións diferentes segundo países, sectores e empresas
dependendo das súas características estruturais e as relacións co-
merciais e financeiras. Un euro forte consolida á Unión Europea
politica e financeiramente, abarata os inputsbásicos nominados
en dólares reducindo a inflación, favorece a compra de activos e
os investimentos noutros países e incentiva a toma en considera-
ción do euro como moeda central do sistema monetario interna-
cional por investidores e financeiros. A estructura económica da
UE aparece como equilibrada dende o punto de vista dos fluxos
comerciais e financeiros e goza dunha solidez e solvencia nas va-
riables macroeconómicas básicas e na calidade das políticas pú-
blicas aplicadas moi superior a calquera área económico-institu-
cional de tamaño comparable. As reformas parciais no sistema
de benestar que se están implementando mellorarán, máis aínda,
os niveis de consistencia das estruturas de seguridade socioeco-
nómica e renovarán os contratos interxeneracionais facendo
compatíbel a estabilidade e cohesión social interna coas esixen-
cias da globalización e a competitividade internacional. 

Nese contexto, o euro é un instrumento máis e do mesmo
xeito que a revaluación do marco non dificultou a competitivi-
dade da economía alemana tampouco o euro debe ser atranco pa-
ra unha estrutura productiva e institucional que debe ofertar bens
e servicios de alta calidade e valor tecnolóxico nos que a variá-
bel prezo non é decisiva. Ademais, a área euro é unha economía
moi integrada na que predomina o comercio intraeuropeo e o fei-
to de que existan empresas ou sectores específicos con moito ris-
co comercial na área do dólar non debe reorientar unha política
monetaria moi coidadosa e estábel que, en calqueira caso, está en
condicións de reducir as taxas de interese para intentar reactivar
a economía europea dando un alento á demanda interna.♦

‘A fortaleza do euro ten avantaxas e
incomenentes para a economía europea

prevalecendo as avantaxes para o
conxunto”

P. VILABARROS
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Foi dos imprescindibles daquela. Cando aquí dicir non
señor mandaba hostia. Foi dos indispensábeis ata ho-
xe. Que manda nabo dicir non señor aínda que non
mande hostia. Hoxe é un revés imenso a súa ausencia.
Prematura e imperdonábel ausencia. ¡Qué eran 58
anos para el! Nacer naceu  para morrer de vello. Todos
os rapaces do barrio de Esteiro nacían daquela para
morrer de vellos contra vento e marea. De nada valeu.
Acabaron con el. Non a tiros como pasou con Daniel
e Amador aquel 10 de marzo, que os honra e que nos
honra, senón pola vía do aforro nos costos de produ-
ción. Non haberá quen en-
cha o oco que deixa. Que
nos deixa. Non á viúva e ao
fillo e á filla e aos netos soa-
mente: á clase obreira, á de
Ferrol e á do mundo enteiro.
Riobó é para sempre unha
febra da musculatura da pa-
tria proletaria prioritaria: o
Convenio. A patria dos asa-
lariados ten pouco que ver
coa patria dos burgueses.
Resumidas contas a patria básica da clase obreira ven
sendo o salario a secas, así de esguízara, así de penca,
ou a pensión de aguanta e tente teso, máis aínda que
esguízara, máis aínda que penca. A patria dos que non
temos máis que a forza de traballo para vender é o pan,
a cultura e a liberdade. Basicamente. Triloxía para nós
case sempre utopía, case sempre penca ou máis que
penca. Para a patronal éo a carteira. Carteira que non
enchen coa suor seu senón co alleo. Si, señor, alleo.
Que se deixen de leria. Cando eles e nós dicimos pa-
tria non estamos dicindo o mesmo. Ben o saben eles.
O himno e a bandeira están ben, están moi ben, para
nós tamén, non menos que para eles, pero primeiro é
comer e vivir ergueitos. Que non nos deixan. Se por
eles fose recibiriamos o estritamente indispensábel pa-
ra repoñer forzas para a seguinte quenda. Fame e sede
eles non saben que cousa é. E saben ben como seguir
sen sabelo. Por iso tiran ominosamente da plusvalía
contra os salarios como tiran os cans dos ósos cos den-
tes. Esa é a diferencia entre nós e eles: para nós a pa-
tria verdadeira é a xente, toda a xente, incluso eles, e
para eles  éo a carteira. Si señor, a carteira. Alentan po-
la conta corrente. Nese terreo non parten peras con
ninguén. Riobó e nós somos tan territoriais coma o
que máis. Pero temos que facer encaixe de palillos ca-
da día no duro oficio de vivir para saír indemnes. Pa-

ra Riobó xa imposíbel. Sí, o himno e a bandeira teñen
o seu aquel, claro que sí, pero despois da barriga chea.
Se o saberán eles. Que sempre a teñen. E collen e din
os que lle sobra de todo que non só de pan vive o ho-
me. Que ben soa fonoxenicamente. O que non din os
moi filisteos é que se o pan nos falta morremos. De
feito a fame mata trinta mil almas diariamente, que ta-
mén a saúde da alma se tramita nas oficinas da barri-
ga. Si, señor, nas oficinas da barriga. Que non nos ve-
ñan con místicas. O afán de lucro é o que os move a
eles. Para eles o demais é o de menos. Na miña profe-

sión ata nos taxaban a ma-
deira: catro bastidores, sete
mampostas e seis bastóns
por picador. Así pasaba o
que pasaba logo. Foi a cobi-
za do patrón o que fulminou
a Riobó. Non outra cousa.
Vestido de domingo non co-
lleu el a asbestose. Colleuna
porque as normas de seguri-
dade e hixiene no traballo as
pasa a patronal polos co-

llóns. Qué lle importa a eles que o amianto mate. Para
eles o que conta é a conta de resultados. Foi o que le-
vou por diante a Ribó. Era resolto. Vivaz. Non era ca-
paz de achantarse nun momento dado. Nun momento
dado soubo que lle entregaban a UGT o local do Sin-
dicato Vertical e que a CCOO lle daban esquinazo, tra-
zou na súa cabeza o equitativo medianil imaxinario,
arrancou cara o local., trazou o medianil imaxinario
cunha tiza no chan, e escribíu o disuasivo aviso se-
guinte: que ninguén  traspasase esta raia sen pedir per-
miso antes. Houbo que acatalo. O concepto equidade
adquiría no seu corazón a súa dimensión exacta. Era o
vigor o que lle fervía a cachóns no sangue. Agora alá
vai. Estámolo enterrando. Qué ben estaría que o seu no-
me tardase pouco en figurar no nomenclátor de Ferrol.
E aínda mellor estaría que ao pé do de Segundo Vilaboy,
Paco Filgueira e tantos outros figurase nos textos de
Historia en letras de ouro. Non digo que Suárez non me-
reza o título de duque que lle deron. Non. Digo que Rio-
bó foi dos que apuraron o cálice de corenta anos de re-
presión. Gracias por todo, camarada Riobó.♦

*José Mª Riobó Millán é dos que máis fixeron en Galicia pola
transición: foi dos máis significados nos acontecementos do 10 de
marzo do 72, formou parte da primeira Executiva do Sindicato Na-
cional de CC.OO. de Galicia e foi o primeiro secretario xeral da
Unión Comarcal de Ferrol.

Riobó
XESÚSREDONDO ABUÍN

‘A patria dos que non temos
máis que a forza de traballo para

vender é o pan, a cultura e a
liberdade”

Suman o 20% da Empresa Nacional de Autoestradas

A Autoestrada do Atlántico
adxudicada ás caixas

A Autoestrada do Atlántico é o principal activo da Empresa Nacional de Autoestradas.
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José María Aznar utilizou a al-
caldía de Madrid para reivindi-
car a validez do discurso do
centro-dereita. Desde a rúa de
Génova de Madrid, o presiden-
te, amparado por Ana Botella,
Rodrigo Rato, Alberto Ruiz-Ga-
llardón e Esperanza Aguirre,
lembraba diante dos seus siarei-
ros, a vitoria. “Quixeron tirar-
nos do mapa e non o consegui-
ron”. Cos mobles salvados, Az-
nar continúa a empregar unha
prosa de combate, sabedor de
que a campaña electoral cara ás
xerais do 2004 xa comezou.

A vitoria na capital non foi a
única. O PP conquista seis das
oito capitais andaluzas, goberna-
rá en Burgos, Valladolid, Oviedo
e Xixón. O seu poder municipal
só ten un inimigo. Naquelas lo-
calidades nas que non obtivo
maioría absoluta, funcionarán
mecanicamente os pactos de pro-
greso. A dereita só libra unha ba-
talla cos independentes –moitas
veces escindidos do PP– pola su-
premacía de todo o arco electoral
non esquerdista.

Contodo, o Partido Socia-
lista quere ser positivo. O au-
mento de votos recibidos polos
socialistas é notábel e convér-
teo no gañador en bruto dos co-
micios. Pero fóra deste cómpu-
to, o principal partido da oposi-
ción decatouse de que a socie-
dade española aínda non está
por un cambio na Moncloa. O
gabinete de José Luis Rodrí-
guez Zapatero decatouse de
que quizais teñan que volver ao
plano de ruta anterior á desfei-
ta do Prestige.

Na sede de Ferraz, as cifras
alcanzan condición de cábala.
Para moitos, o seguidismo do PP
en temas centrais, como a “cru-
zada” contra o PNV poden pre-
xudicalos. Segundo as teses do
alcalde de Donostia, Odón Elor-
za, é o momento de rachar a
entente constitucionalista e reini-
ciar o diálogo transversal co na-
cionalismo vasco, ao igual que
pasa co galego ou o catalán, co
que colaborarán sen rubor para
garantir a gobernabilidade en
moitas localidades.♦
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Coma sempre, a maioría dos parti-
dos gañou e case que ninguén per-
deu. Os únicos que aceptaron a de-
rrota, aínda que cunha vez bastou-
lles, son os de CiU. Estes pagaron
caro en comarcas de Tarragona o
seu apoio velado ao Plano Hidro-
lóxico Nacional (de poco lles ser-
viu a súa oposición de última ho-
ra). Manteñen sen embargo a capi-
tal tarraconense, a única das catro
capitais catalanas que non é socia-
lista. É, polo tanto, un bo resultado
psicolóxico. En Barcelona pasou o
que querían evitar. Poñendo como
xefe de lista un home coñecido co-
mo Xavier Trias, cunha imaxe pú-
blica de home afábel e franco, pre-
tendían superar os resultados do
99, un fracaso total, da man de Jo-
aquim Molins. Ninguén agardaba
uns resultados peores ca eses, pero
así foi. Con Trias, CiU apostaba, o
primeiro día de campaña, por con-
seguir 14 concelleiros. A medida
que se achegaban as municipais e
facíanse públicas as tradicionais
enquisas nos medios de comunica-
ción, as expectativas foron baixan-
do. Trias falaba de 12 concelleiros.
¿O resultado? A pesar de recoller
dez mil votos máis, quedaron con
9 concelleiros, un menos dos con-
seguidos por Molins no 99. Aínda
que o voto de Barcelona nunca lles
fixo gañar unhas autonómicas, o
nó na gorxa é inevitábel, pensando
nas eleccións do outono sen o
efecto Jordi Pujol.  

Os socialistas véndense como
gañadores pero tamén lles tremen
as pernas. O golpe de efecto que

esperaban destas eleccións con
carácter de primarias de cara ás
autonómicas do próximo outono,
non son os que se esperaban. Aín-
da que recolleron novos votos nal-
gunhas localidades, o electorado
castigounos con especial dureza
en Barcelona onde os socialistas
chegaron a perder ata cinco edís.
O alcalde Joan Clos acusou este
retroceso e culpou del á intromi-
sión de temas de política xeral na
campaña. Que llelo digan ao líder
do seu partido, Pasqual Maragall,
que pasou eses quince días de vila
en vila facendo a súa propia cam-
paña de cara ao outono. Non só
iso, senón que ademais se permi-
tiu o luxo de protagonizar un dos
típicos episodios políticos aos que
nos ten afeitos o señor Maragall
desempoeirando unha polémica
que se intentou deixar atrás en Ca-
talunya como o da pureza de san-
gue –textualmente– para referirse
a quen é catalán e quen non e que,
segundo el, utilizan os de CiU.
Quedou só, Maragall, outra vez.

Os verdadeiros gañadores des-
tas eleccións foron os dos partidos
pequenos (Esquerra Republicana
de Catalunya e Iniciativa per Cata-
lunya), os que non paran de darlle
a vara, que loitan por segundos de
gloria en radios e televisións e que
foron coma unha parte importante
dos medios de comunicación en-
viaban estudiantes de periodismo
becados para cubrilos informativa-
mente. Eses, ao final, conseguiron
facerse oír e o seu discurso, quizá
por eliminación, calou. O que que-
da claro despois da análise de ci-
fras é que ámbolos recolleron os
votos do descontento xeneraliza-
do. Por poñer un exemplo, os vo-
tos dos que protagonizaron as ca-
zoladas e manifestacións en contra
da guerra leváronos eles, en parte,
e non os rendibilizaron o PSC, tal
e como esperaba. Esquerra Repu-
blicana de Catalunya conseguiron
dobrar os votos en Barcelona e no
conxunto de municipios cataláns.
Así, eríxese como a principal for-
mación gañadora destes comicios

e sitúase nun inmellorábel posto
para flirtear tanto con CIU como
co PSC de cara ás autonómicas.
De feito, tanto converxentes como
socialistas xa foron chamar á por-
ta de Esquerra para ver qué poden
sacar de bo para as autonómicas.
Espéraos un Josep Lluís Carod
Rovira, secretario xeral dos repu-
blicanos, rebosante de orgullo. O
mesmo domingo pola noite, po-
diámolo ver con camisa folgada,
as mangas refuxidas, falando polo
teléfono móbil, andando de arriba
para abaixo sen cesar de sorrir, sa-
bedor do seu sex-appeal político.
Agora empeza o xogo da sedu-
ción, das condicións, do ‘unha de
cal e outra de area. E polos resul-
tados, meréceno. É moi gráfico:
convertéronse na quinta forza
máis votada en España, por enci-
ma do PNV.

Os de Iniciativa per Catalunya
conseguiron tamén os mellores re-
sultados dos últimos anos y vai
xurdir unha gran negociación pos-
telectoral co PSC para que estes

gobernen nuns 40 municipios. O
éxito de Iniciativa recae tamén na
concentración de votos de protes-
ta pola guerra do Irak, especial-
mente en Barcelona. Conseguiron
tres concelleiros máis (quedaron
con 5 na capital catalana), a pesar
de dirixir, con mala xestión, du-
rante os 12 últimos anos a área de
vivenda no consistorio, un tema
complicado e ao que os cidadáns
parecen moi sensíbeis.

Os que teñen motivos para
estar eufóricos son os do Partido
Popular. Esperaban un gran de-
sastre, anunciado polo ambiente
de protesta xeral. Pero non foi
así. Pagaron algo disto pero ga-
ñaron 40 mil votos. No total de
Catalunya perden un cento de
concelleiros pero melloraron nas
grandes cidades. En Barcelona
–recordemos– capital mundial
da paz hai tan só dous meses, lo-
graron un concelleiro máis que
nas últimas eleccións (pasan de 6
a 7) cando Alberto Fernández
Díaz, que encabezaba a lista,
contaba con cinco. Algo máis di-
fícil aínda conseguiron os popu-
lares: subir en Girona capital. Al-
go dificilmente explicábel.

Os que pretendían que os re-
sultados do 25 de maio marcasen
o camiño dos do outono en Cata-
lunya no puideron quedar con-
tentos. Máis ben desorientados
porque nos próximos cinco me-
ses pode pasar de todo. Dados os
resultados podemos ver pactos de
todo tipo a medida de proba de
cara ao futuro goberno catalán.♦

Sen plano de rota
para as autonómicas

A. MARQUÈS

A fragmentación do voto obriga a diferentes pactos. Os partidos peque-
nos toman posicións de cara ao relevo, o vindeiro outono, da Generalitat.

Barcelona

Os socialistas redefinirán o discurso para conservar a maioría electoral

Os resultados do 25-M
poderían atrasar a saída do PP da Moncloa

CÉSAR LORENZO GIL
Zapatero e Aznar saíron vitoriosos do 25-M. Os socialistas conse-
guiron a maioría dos votos. Os popularesmanteñen a súa supre-
macía no número de concelleiros e comunidades autónomas go-
bernadas. O ‘efecto Zapatero’ e o ambiente social en contra do
PP non foi suficiente para culminar o cambio cara á esquerda.

ERC foi unha das forzas con mellores resultados. Arestora é o quinto partido con máis votos en todo o Estado.



C.L.
As eleccións autonómicas en tre-
ce comunidades e as cidades de
Ceuta e Melilla deixaron poucas
novidades nos seus respectivos
gobernos. O estatuto rexional,
que non cobra impostos pero
manexa inxentes orzamentos,
concrétase en mandatos que xa
parecen eternos, como os de José
Bono en Castilla-La Mancha ou
José Luis Rodríguez Ibarra en
Extremadura.
Os latifundios socialistas parecen
máis ca nunca morgados das or-
des de cabalería, enormes conda-
dos onde só as fortes personalida-
des destes líderes garanten resul-
tados espectaculares (Bono ten o
62 por cento dos votos na súa co-
munidade), tal e como se confir-
ma ao detectar unha forte presen-
cia da dereita nas cidades (só
Cuenca e Albacete terán a mesma
cor do goberno autonómico).

O PSOE tamén gobernará As-
turias co apoio de Izquierda Uni-
da. Vicente Álvarez Areces perdeu
dous escanos desde o 1999 e en-
frontarase tamén con dous alcal-
des popularesnas dúas principais
cidades do Principado. En Aragón,
Marcelino Iglesias aprovéitase do
Plano Hidrolóxico e pode conver-
ter a Chunta Aragonesista nun par-
tido gonzo na comunidade.

Contodo, o triunfo máis go-
rentoso foi a Comunidade de
Madrid. A queda de votos do PP
por mor da baixa de Ruiz-Gallar-
dón aupou o socialista Rafael Si-
mancas ao goberno, gracias a ese
pacto case que xeral que unirá o
PSOE con IU.

Izquierda Unida pode gabar-
se de servir de fondo de vaso da
esquerda en Madrid e Asturias,
amais de Euskadi. O coordinador
da coalición, Gaspar Llamaza-
res, considera que este modelo

de colaboración “contra o PP”
renderá avances sociais xa visí-
beis de cara ás xerais.

O PP converteu a Comunida-
de Valenciana no seu máis fiel
bastión. Os levantinos parecen
servir de barómetro da tensión
xeral no Estado, e igual que Joan

Lerma foi un candidato exitoso
nos anos de felicidade felipista, a
dereita conseguiu encariñar a eli-
te vinculada ao turismo, á agri-
cultura e á construción con pro-
postas favorecedoras como o
Plano Hidrolóxico, do que se be-
neficia tamén o PP da Comuni-

dade de Murcia.
Ao tempo, o PP volve ao go-

berno das Baleares. A presencia
do ex ministro Jaume Matas e o
estatuto especial de Formentera
conseguen que a dereita alcance a
maioría absoluta por só 400 vo-
tos. A pesar deste triunfo exan-
güe, a situación fragmentada das
illas acabou por desgastar ao
‘Pacte de Progrés’ que quixo
cambiar radicalmente a concep-
ción do arquipélago desde o
1999. O agora vencido Francesc
Antich gañou 23.000 votos estéri-
les e unha sona de negociador que
lle abrirá portas no PSOE estatal.

En Navarra, UPN pode ga-
rantir a maioría parlamentaria
achegándose a Convergencia de
Demócratas de Navarra. Destaca
que no Parlamento de Iruña, de
50 escanos, haberá 23 deputados
ben de esquerdas, ben naciona-
listas vascos.♦
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“Temos que gañar en Bilbao,
porque é onde naceu Sabino Ara-
na, onde se fundou o nacionalis-
mo vasco, a ikurriña e o lehenda-
kari Agirre”. Esta foi a consigna
dun dirixente do PP vasco duran-
te un mitin de campaña. Pois
ben, aí ficaron. O actual alcalde
Iñaki Azkuna (que o 27 de maio
anunciou que sofre un cancro de
próstata) logrou unha vitoria his-
tórica para os nacionalistas, ao
subir en catro concelleiros, de 9
a 13, os mesmos que lograron PP
e PSE xuntos, que non aumenta-
ron a súa representación. Todos
os pronósticos que fixemos aquí
cumpríronse punto por punto. En
Donostia, o socialista Odón
Elorza conseguiu vencer folga-
damente, aínda que sen maioría
absoluta, e terá que buscar
apoios puntuais. En Gasteiz,
PNV-EA igualaron en edís ao PP,
aínda que estes poderán gober-
nar co PSE, como ata agora. Pe-
ro a vitoria é máis rotunda nas
deputacións forais, en Biscaia e
en Guipúscoa PNV-EA gañaron
de xeito incontestábel, maioría
absoluta, e na de Álava superan
en votos o PP, que de seguro vol-
verá gobernar cos socialistas.

Hai outros síntomas que de-
mostran que PP e PSOE deberían
cambiar a estratexia: a marxe es-
querda do Nervión, feudo tradi-
cional do socialismo vasco, pasa
a ser abertzale: Portugalete, Or-
tuella, Santurtzi, Zierbena e Ses-
tao son, por primeira vez na-
cionalistas. Algo inédito. Bara-
kaldo estivo a piques de caer, e
noutros concellos importantes:
Getxo, Basauri ou Durango, os
de Arzalluz poderán pactar con
IU-Ezker Batua e ter maioría su-
ficiente. Nin a candidatura de Az-
nar, nin a “Brunete mediática”
nin o manifesto dos intelectuais
liderados por Vargas Llosa puide-
ron cos votantes nacionalistas.

Os nosos prognósticos re-
flectíronse nos resultados: apoio
masivo ao nacionalismo e á súa
política de non tensión. O PP es-
táncase ou perde apoios. Ezker
Batua sobe, triplica a súa repre-

sentación a pesar do linchamento
continuo que lle fan a Javier Ma-
drazo. Os socialistas asentan al-
gúns feudos tradicionais, sobre
todo en Guipúscoa: Eibar, Irún,
Errenteria; e gañan outros nos
que ETA cos seus asasinatos es-
gazou a convivencia: Zumárraga
ou Andoain, por exemplo. 

A escisión de Batasuna, Ara-
lar, entra en política cunha repre-
sentación tímida. En Guipúscoa
conseguiu concelleiros alí onde
presentou lista, agás en Donos-
tia. En Biscaia, algo menos.

¿E que pasou con voto nulo?
O voto das candidaturas ilegali-
zadas é unha cuestión que habe-
rá que analizar con máis tempo.
Hai lugares tradicionais da es-
querda abertzale nos que se pro-
duciu un trasvase de votos a
PNV-EA, o caso máis palpábel é
Mondragón. Gobernaba HB con
maioría absoluta, e agora a coali-
ción de Ibarretxe dobrou en vo-
tos aos nulos. Noutros lugares
non pasa así, por exemplo, Her-
nani. Maioría de voto nulo. Ta-
mén pasa isto en lugares máis
pequenos, como Lizartza (onde o
alcalde será Joseba Egibar). En
total, algo máis de 150.000 vo-
tos. Estamos falando de moitos
votos, ao redor dun 10% da po-
boación. Os de Otegi piden que
lles respecten a representación,
algo que a efectos legais é impo-
síbel. Pero si se pode abrir un
proceso negociador que relaxe
os ánimos. Falar coas candidatu-
ras ilegalizadas e que participen
na vida municipal dalgunha ma-
neira. Queda claro que hai unha
parte do electorado irredutíbel,
que non cambia de tendencia por
máis que Aznar teime.

Mayor Oreja volveu insistir
na súa tese de sempre: pase o que
pase, el sempre gaña e o na-
cionalismo sempre perde. A súa
intervención na noite electoral
foi de gardar nun marco de ouro.
Falou do Plano Ibarretxe, dixo
que o resultado era un revés,
cando a xente votou si ou non a
unha política de distensión ou de

crispación. A de crispación é a
do PP, e a esa dixéronlle non.
¿Que pode pasar agora?

En realidade, o mapa a penas
se moveu, iso si, o nacionalismo
afianza a súa presencia. Non é o
mesmo gobernar unha Deputa-
ción en Galiza ou en Euskadi. As
Deputacións vascas recadan os
impostos, teñen capacidade lexis-

lativa, falamos dunha especie de
Parlamentos a nivel provincial. E
en dous territorios PNV-EA teñen
control absoluto. No caso de Ála-
va PP e PSE non se poden descoi-
dar. O PSE tamén debería refle-
xionar, se se atreve a un pacto
global co PP pode pagalo nun fu-
turo. O socialismo histórico da
Marxe esquerda non perdoa unha
alianza con posfranquistas. Foi
unha zona moi castigada e por iso
a política de Odón Elorza de fuxir
do PP foi premiada. Os que non
reflexionan son os do PP e dálles
igual o resultado das urnas. Que-
ren levar a Euskadi ás trincheiras,
dividir entre nacionalistas vascos
e nacionalistas españois, ulsteri-
zar Euskadi. Iso non funciona e
pode pagarse caro.♦

Vitoria do PNV-EA 
DANI ÁLVAREZ

O aumento do PSE sérvelle ao PP para optar a cogobernar Donostia e
Gasteiz. Mantense fiel gran parte do electorado da ilegalizada Batasuna.

Bilbao

O estatus dos gobernos rexionais favorece a fidelidade ao poder

O voto autonómico, o máis estábel
Resultados Eleccións Autonómicas

PP PSOE IU OUTROS

Aragón 22 27 1 (PAR) 8 (CHUNTA) 9
Astúrias 19 22 4
Baleares 29 15 2 (PSM) 4 (Pacte) 5 (UM) 3 (AIPF) 1
Canarias 17 18 (CC) 22 (Outros) 3
Cantábria 18 13 (PRC) 8
Castilla-La Mancha 18 29
Castilla-León 47 32 (UPL) 3
Extremadura 26 36 3
Madrid 55 47 9
Murcia 28 16 1
Navarra 23 11 4 (CDN) 4 (Aralar) 4 (PNV- EA) 4
La Rioja 17 14 (PR) 2
Valéncia 48 35 6

CREACIÓN

O corvo
do chapapote

de Luís Rei Núñez

Colección Froita do Tempo

A NOSA TERRA

N O V I D A D E

Unha historia que aínda está
sucedendo. O Prestigeasfaltou
a costa de noxo e un xornalista

anulado pola melancolía do fracaso
viaxa aos escenarios da desolación.



Ao día seguinte de criticar a Bush e á guerra nos pre-
mios Oscar, a concorrencia aos cines do país para ver
Bowling for Columbinesubiu nun 110% (fonte:
Daily Variety / BoxOfficeMojo.com). A semana se-
guinte, a gañancia en venda de entradas subiu un
73% (Variety). É o lanzamento comercial con máis
tempo en cartel de Estados Unidos: 26 semanas con-
secutivas, e índa imos por máis. O número de cines
que a exhiben incrementouse desde os Oscar e me-
llorou a anterior marca de taquilla en documentais
nun 300% aproximadamente. Onte (6 de abril), Ho-
mes brancos estúpidosdis-
parouse ao primeiro lugar
da lista de best sellers do
New York Times. Hai 50 se-
manas que o meu libro está
na lista -oito no primeiro lu-
gar-, e isto marca o seu
cuarto retorno á primeira
posición, algo que case
nunca ocorre. A semana se-
guinte dos Oscar, o meu si-
tio en Internet recibiu entre
10 e 20 millóns de visitas
por día (¡un día tivemos
máis visitas que a Casa
Branca!). Os correos elec-
trónicos que recibimos fo-
ron de apoio e abrumadora-
mente positivos (e as cartas
de odio foron desopilantes).
Nos dous días que seguiron
aos Oscar, a xente encargou
máis vídeos de Bowling for
Columbineen Amazon.com
que da gañadora por mellor
película, Chicago. A sema-
na pasada conseguín finan-
ciación para o meu próximo
documental, e ofrecéronme
un espacio televisivo para
facer unha versión actuali-
zada de TV Nation/A horrí-
bel realidade.

Cóntolles todo isto por-
que quero contrapoñelo á
mensaxe que nos repiten
todo o tempo: que se ex-
presamos a nosa opinión
política, ímolo lamentar;
que nos vai facer dano dal-
gunha forma, xeralmente
en termos financeiros; que
poderás perder o teu traba-
llo; que outros se cadra
non te contratan; que ides
perder amigos, etc.

Tomemos o exemplo da
banda de country Dixie Chicks. A súa cantante prin-
cipal mencionou o avergoñada que estaba porque
Bush creceu en Texas, o Estado onde ela naceu. Es-
tou seguro de que terán escoitado que a súa marca de
vendas fundiuse e que as radios country están a boi-
cotear a súa música. A verdade é que as súas vendas
non baixaron. Esta semana, despois dos ataques, o
seu disco segue no primeiro posto do taboleiro de
música countryda revista Billboard e, segundo o se-
manario Entertainment Weekly, subiron do posto
seis ao catro nas listas dos máis vendidos durante os
bombardeos. No New York Times, Frank Rich infor-

ma de que tratou de conquerir unha entrada para cal-
quera dos próximos recitais das Dixie Chicks, pero
non puido porque están esgotadas. (Na columna de
Rich no Times, “Bowling for Kennen-bunkport”, fai
un bo traballo falando sobre o meu próximo film e o
impacto que podería ter). O seu tema Soldado en
viaxe(unha fermosa balada antibélica) foi a canción
máis pedida en Internet a semana pasada. Nada as
perxudicou. Pero iso non é o que os medios lles van
facer crer. ¿Por qué? Porque agora non hai nada
máis importante que manter caladas as voces dos di-

sidentes e a de aqueles que
se animarían a facer unha
pregunta. E qué mellor for-
ma que derrubar a un par
de artistas famosos cunha
morea de mentiras para
que o Xoán ou Xoana do
montón reciba a mensaxe
ben clara: “Guau, se lle po-
den facer iso ás Dixie
Chicksou a Michael Moo-
re, ¿qué me poderían facer
a mín?”. Noutras palabras,
¡cálense, carallo!.

E iso, amigos, é o eixo
da película pola que me
gañei un Oscar: cómo esos
que están no poder usan o
medo para manipular ao
público para que fagan o
que lle din.

Ben, agora as boas no-
ticias (se é que esta semana
pode haber algunha boa
noticia): non só outros, nin
eu, fumos silenciados, se-
nón que millóns de nortea-
mericanos que pensan
igual ca nós se nos suma-
ron. Non deixen que os fal-
sos patriotras os intimiden
fixando a axenda ou o de-
bate. Non se deixen gañar
polas enquisas que mostran
que o 70% do público está
a prol da guerra. Lembren
que estes norteamericanos
preguntados nas sondaxes
son os mesmos rapaces (ou
os fillos do veciño) que fo-
ron enviados ao Irak. Te-
ñen medo polas tropas e
foron intimidados para
apoiar unha guerra que non
querían. E moito menos
quererán ver os seus ami-
gos, familiares e veciños

cando cheguen a casa mortos. Todos apoiamos que
as tropas volvan sás e salvas e todos necesitamos di-
cilo e facer que as súas familias o saiban.

Desafortunadamente, Bush e compaña aínda
non remataron. Esta invasión e esta conquista ani-
maraos a repetilas novamente noutro lugar. O ver-
dadeiro propósito desta guerra foi dicirlle ao resto
do mundo: “¡Non te metas con Texas. Se tés o que
queremos, imos ir a sacarcho!”. Para a maioría de
nós este non é o tempo para crer nun país pacífico
e calado. Fáganse escoitar. A pesar do que conse-
guiron, este aínda é o noso país.♦
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Utopías e
soedades
MONCHO LEAL

Nos anos setenta
había moita xente
nas cadeas de

Uruguai por pensar
distinto a quen mandaba
na ditadura militar.
Estaban presas as persoas
pero non vencidas. Entre
as poucas posibilidades
que tiñan nun réxime que
lles impedía falar, ler e
comunicarse entre eles e
co exterior, había anacos
de liberdade. Escribían
clandestinamente en
papel de fumar, que
lanzaban polos barrotes,
para que voaran, eles si,
sen barreiras. Había outra
xente que os recollían,
pasándoos dunhas mans a
outras. Despois foron
editados pola
solidariedade en Suecia.
Naqueles escritos
subversivos había
poemas tamén. Coma
aquel que proclamaba: Ás
veces chove/e quérote/ás
veces sae o sol/e
quérote/a cadea é ás
veces/sempre te quero.
Sobrevivían pola
existencia da palabra.
Cóntao o Eduardo
Galeano, defensor da
Revolución Cubana.

Vargas Llosa, grande
coma escritor,
insuperábel coma
reaccionario e
arrepentido, ven de
presentar a súa última
obra con moitos
problemas de público,
polas súas constantes
mentiras referidas a
Cuba. Falou do perigo
das  utopías colectivas,
el prefire as individuais,
os premios, as
entrevistas en papel de
grande tiraxe, as
reportaxes televisivas, os
cócteles que non son
Molotov e que teñen,
seica, moito glamour. El
emocionouse cando,
mira ti, colleu a
nacionalidade española.
Xa non era, dixo, un
paria peruano. 

Quen loita polo futuro
colectivo sabe que a súa
vida vai estar chea de
derrotas, incomprensións,
desánimos. Quen fai e
vive coma pensa está
condenado a momentos
de soedade. As
complicidades non
chegan sempre. Pero é o
mellor do xénero
humano. Non serán
triunfadores guapísimos,
a súa beleza non é a das
modas.

Vai ser difícil que
saian nas fotos das capas
dos xornais. Pero son
imprescindíbeis para que
os camiños se anden.♦

Unha heroína
dos nosos
días

A.N.T. 
¿Aínda quedan heroinas?
¿Poden existir na nosa épo-
ca? O lector quizá dubide,
cando menos mentres non
coñeza o caso de Rachel
Corrie, estudiante nortea-
mericana de 23 anos e de
ideas pacifistas. A primeiros
deste ano Rachel decidiu
poñer en práctica as súas te-
orías. Viaxou a Israel e
uniuse a un grupo de pales-
tinos que, con outros estran-
xeiros, participaban en ope-
racións de bloqueo das ex-
cavadoras israelitas que de-
rruban as casas das familias
de militantes da resistencia.
En varios correos electróni-
cos dirixidos aos seus com-
pañeiros da Universidade de
Olympia (Washington) Ra-
chel escribiu: “Abaten as
casas aínda que teñan xente
dentro, non teñen respeto
por nada nin por ninguén”. 

O 15 de marzo, a xoven
norteamericana atopábase en
Rafah, na fronteira de Gaza,
intentando opoñerse a unha
demolición. “Estaba sentada
na traxectoria do bulldozer, o
condutor viuna, continuou e
pasoulle por riba”, contou
Joseph Smith, tamén nortea-
mericano e pacifista. “A ex-
cavadora botoulle terra por
riba e despois chafouna”, en-
gadiu Nicholas Dure, outro
compañeiro.

Os demais militantes pa-
cifistas presentes no lugar
tentaron de todas as formas
posíbeis parar a excavadora,
e despois botáronse a axuda-
la, pero xa non puideron fa-
cer nada. 

As autoridades israelitas
desmentiron o suceso a pesar
das fotografías e testemuñas
que demostraban a súa vera-
cidade. 

Rachel e os seus compa-
ñeiros denunciaran que cada
día ducias de casas son des-
truidas na fronteira de Gaza,
que os bombardeos derrama-
ron os pozos de auga doce
nos campos de refuxiados de
Rafah, pozos que non poden
ser reparados sen expoñerse
ás balas israelitas.

Tanto en Washington co-
ma no resto dos Estados Uni-
dos comezaron a levarse a
cabo diversas iniciativas en
memoria de Rachel. Ela con-
verteuse nun dos símbolos
do movemento contra a gue-
rra de Palestina que está a
medrar en Norteamérica.♦

Rachel Corrie.

O director da famosa película-documental Bowling for Columbine, premiada
cun Oscar, Michael Moore, responde aquí a idea de que as críticas conservado-
ras dos medios de comunicación a unha fita ou a un grupo de música lle redu-
cen a audiencia. Moore demostra o contrario. O seu documental e o seu libro,
ao igual que os discos de Dixie Cicks, véndense agora, segundo el, moito máis.

As críticas a Bowling for Columbineincrementan
a súa audiencia nos cines

Carta aberta dun
norteamericano disidente

MICHAEL MOORE

‘Pretenden manter calados
os que discrepan e a aqueles

que se animarían a facer unha
pregunta. ¿E qué mellor forma

que derrubar a un par de artistas
famosos cunha morea

de mentiras?”

Michael Moore, director da película e autor deste artigo.



A independencia industrial, mili-
tar e comercial da UE, depende,
en gran medida, do desenvolve-
mento de produtos, sistemas e
avances tecnolóxicos. Así o con-
sidera a Comisión Europea, quen
lle encargou á Axencia Espacial
Europea (ESA) o desenvolve-
mento, dentro do prazo de cinco
anos, da rede Ga-
lileo de localiza-
ción por satélite.

O  s i s t e m a
Galileo será útil
para localizar a
posición exacta
de calquera re-
ceptor unido co
satélite en todo o
planeta, ben sexa
en agua, terra ou
aire. As posibili-
dades comerciais
do modelo son
amplísimas, xa que van desde a
seguranza nos transportes ás me-
lloras no tráfico de mercadorías,
o impedimento de acidentes e
desfeitas naturais, así como faci-
litará a extracción de produtos, a
mellora na agricultura e a evolu-
ción das comunicacións a través
de teléfonos móbiles.

A UE calcula que o negocio
deste sistema será un dos máis

gorentosos da década dos anos
10 deste século. Prevese que a
empresa Gali leo empregue
140.000 traballadores en todos
os países participantes e que os
investidores consigan para o ano
2020 uns gaños de 74.000 mi-
llóns de euros.

O interese estratéxico deste
sistema reside no
avance imparábel
en moitos secto-
res da tecnoloxía
estadounidense
do GPS, un siste-
ma de orixe mili-
tar dependente de
Washington, que
incluso mantén
un erro de preci-
sión á mantenta
por razóns de se-
guridade. Gran
Bretaña bloqueou

durante anos o desenvolvemento
do Galileo, ao considerar que a
súa posta en marcha non era ne-
cesaria. Mais Francia e Bélxica,
entre outros estados, considera-
ron que a viabilidade dunha in-
dustria mundial potente xurdida
na UE dependía en sectores no
futuro estratéxicos, coma este. A
sede da empresa de Galileo,
GNSS, estará en Bruxelas.♦
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Na estación termal de Évian (Francia) iní-
ciase esta fin de semana o cumio do G7,
mutado en G8 en 1988 co acompañamen-
to de Rusia e quizais agora, transmutado
en G9, coa rechamante participación da
China, se ben o seu ingreso formal seme-
lla virtualmente imposíbel en tanto non
homologue o seu sistema político. Non
basta a economía (socialista) de mercado,
importa o liberalismo. Na véspera, un
contra-cumio celébrase en Annemasse,
onde o mundo asociativo expresará os
seus puntos de vista sobre a mundializa-
ción e oporá desafíos políticos e sociais
concretos aos dosieres económicos que
ocupan aos novos señores do mundo.

Non estamos ante unha organización
internacional. O G8 é un grupo informal,
non ten secretariado nin estrutura algun-
ha, tampouco personalidade xurídica
propia, pura entelequia dirán algúns, pe-
ro con capacidade dabondo para desvir-
tuar o significado da cooperación inter-
nacional, exercendo de directorio escasa-
mente representativo pero cunha eficacia
impositiva fóra de toda dúbida. Chirac, o
organizador deste cumio, defende a bon-
dade dunha iniciativa que puxo en mar-
cha Giscard d’Estaing con notábel éxito
en 1975. “O que aquí se decida, afirma
Chirac, debe implementarse a través das
diferentes organizacións internacionais a
través dun diálogo ampliado”. 

O interese esencial deste cumio de
Évian vaise centrar en dúas cuestións. En
primeiro lugar, medir o nivel de recomposi-
ción das deterioradas relacións entre euro-
peos e americanos por
mor da guerra contra
Iraq. Tradicionalmen-
te, o cumio ven funcio-
nando co que se pode-
ría cualificar de “espi-
ritu de equipo”, pero
cómo mantelo cando
un dos seus inte-
grantes, o máis forte,
actúa de forma teimu-
damente unilateral.
Fortalecido pola súa
vitoria e pola potencia
do dólar (á baixa para
facer máis competitivas as súas exporta-
cións), Bush pode explicitar unha vez máis
a súa capacidade para impor os seus puntos
de vista a unha Europa claramente dividida.
Chirac, en coherencia co compromiso que
adoptara en Doha, debía propor neste cu-
mio a suspensión das subvencións á produ-

ción agrícola dos países desenvolvidos para
favorecer o desenvolvemento dos países
máis pobres. Unha iniciativa difícil e com-
prometida que non facilitará a superación

da fractura aberta entre
os aliados deste Clube
que Bush pasará a pre-
sidir en 2004, ano elec-
toral para el.

O segundo ele-
mento de interese é a
participación de Hu
Jintao, elixido en
marzo pasado como
Presidente da China.
Hu asistirá xunto con
outros vintecinco xe-
fes de estado ou de
goberno que foron

convidados expresamente por Chirac co-
mo demostración concreta desa vontade
de favorecer un “diálogo ampliado”.
China asiste pois nese grupo de países
emerxentes, xunto co Brasil, India ou
Marrocos, pero cunhas cifras verdadeira-
mente destacadas: 13% do PIB mundial

(despois dos EE UU: 21%); terceiro país
exportador despois de Estados Unidos e
Alemaña, segundo a OMC; se ben cunha
renda per cápita de 900 dólares. 

O achegamento de China é expresión
do recoñecemento do seu medre económi-
co, máis de vinte anos a unha media do 8-
10%, e un referendo a Hu Jintao, o seu no-
vo líder, que tentará sacudirse a pésima
imaxe do país pola deficiente xestión da
crise da pneumonía e comprometer a Bush
no problema de Taiwán. Nas últimas se-
manas, impulsando un plan de choque sen
precedentes, Hu Jintao e Wen Jiabao, o
primeiro ministro, conseguiron facerse co
control da crise e, apoiándose no éxito
conseguido, impulsan agora unha signifi-
cativa política de remoción de cargos que
afecta esencialmente ao mapa das lealda-
des provinciais, todas debedoras do ante-
rior Presidente Jiang Zemin. En Évian, Hu
Jintao, gris e sempre discreto nas súas saí-
das ao exterior, presentarase cos deberes
feitos e co interese engadido por parte dos
líderes occidentais de averiguar se a súa
alianza cos medios de información en Chi-
na obedece a cálculos inmediatos ou se
pola contra, existe algún atisbo de liberali-
zación no horizonte oriental.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Os señores do mundo
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O achegamento
de China é expresión
do recoñecemento

do seu medre económico,
máis de vinte anos a unha

media do 8-10%”

Quince países desenvolven a localización vía satélite alternativa ao GPS

A UE aproba o lanzamento do programa Galileo

O sistema Galileo perfeccionará o control do transporte marítimo vía satélite.

Toledo declara
o estado
de emerxencia
para parar
a protesta
no Perú

A.N.T.
O presidente peruano, Ale-
jandro Toledo, decidiu im-
poñer o estado de emerxen-
cia no Perú, durante un mes,
para contrarrestar as protes-
tas sociais convocadas polos
sindicatos de traballadores
públicos en todo o país. A
situación socioeconómica
agravouse durante o manda-
to do Cholo, xa que o crece-
mento económico contrasta
co aumento do paro e unha
inflación difícil de contro-
lar.

As mobilizacións popu-
lares, que interromperon o
tránsito ao cortar diferentes
estradas, esixen a rebaixa
dos impostos que gravan os
produtos do agro, o final das
importacións de vexetais e
carne e a entrada en vigor de
mellores prezos mínimos
para o sector. Ao lado dos la-
bregos, 25.000 traballadores
da Seguridade Social e do
Ensino protestan en deman-
da de mellores salarios.

Toledo négase a cumprir
estas esixencias ao conside-
rar que o orzamento estatal
non abonda para saciar as
expectativas. A cambio, mo-
bilizou o exército e quedan
suspendidos todos os derei-
tos fundamentais, especial-
mente o de asociación. A es-
cusa que manexa o presiden-
te peruano é a necesidade de
“darlles liberdade aos cida-
dáns que queren transitar li-
bremente.”♦

O informe anual da organización
Amnistía Internacional (AI) de-
nuncia o empeoramento das con-
dicións de seguridade no mundo
logo de que os EE UU iniciasen
a súa “guerra contra o terroris-
mo”. “Unha maior énfase na se-

guridade, lonxe de facer do mun-
do un lugar máis agradábel, fí-
xoo máis perigoso ao restrinxir
os dereitos humanos e socavar o
estado de dereito internacional;
ao evitar que os gobernos sexan
controlados; ao profundar as di-

visións entre persoas de diferen-
tes credos e orixes; e ao desviar a
atención de conflitos que se eter-
nizan”, explicou Irene Khan, se-
cretaria xeral de AI.

Para Khan, non é comprensí-
bel que se queira buscar a paz

illando máis de 600 persoas en
Guantánamo. “Os EE UU non
poden seguir practicando a polí-
tica de non declarar os detidos
prisioneiros de guerra para evitar
a fiscalización internacional dos
seus actos”, explicou.♦

Amnistía Internacional denuncia a ‘guerra contra o terrorismo’

CÉSAR LORENZO GIL
Trece países da UE –quedarán fóra Luxemburgo e Grecia– máis
Noruega e Suíza decidiron poñer en marcha o programa de nave-
gación por satélite Galileo. Este sistema permitirá a independen-
cia europea dos modelos GPS norteamericano e o Glonass ruso.

Prevese que
a empresa Galileo
empregue 140.000
traballadores
en todos os países
participantes.



CÉSAR LORENZO GIL
O Deportivo chegou a Balaí-
dos temeroso. O Celta reci-
biuno con cautela. O 3-0 final
naceu cando os vigueses se de-
cataron de que os coruñeses
tiñan a cabeza noutra parte. 

Vigo viviu a festa de rivalidade
que xa celebrara o Dépor logo do
encontro da primeira volta. Mais
o pouso da vitoria deixa certa
tensión, un sufrimento san á es-
pera de saber se o Celta estará na
vindeira edición da Liga dos
Campións. Os deportivistas han-
se contentar co traballo media-
namente ben feito. O resultado
deixou o fútbol galego nunha
tendencia inversa. Para os celes-
tes, o milagre do cuarto posto es-
tá ao alcance da man. Os bran-
quiazuis perden o ronsel do títu-
lo por culpa de erros propios.

Mais por qué o Deportivo dei-
xou marchar os últimos seis pun-
tos xusto no momento no que li-
deraban a táboa e tiñan total ma-
nexo sobre o resultado final deste
campionato. O máis inexplicábel
deste baixón é a incapacidade dos
coruñeses para decatarse do máis
obvio: sen fútbol non hai triunfos,
máis cando as chaves do teu éxi-
to son tan básicas. Hai que lem-
brar a dependencia excesiva de
Makaay e a máxima de Irureta de
vencer xogando desde atrás, nun
efecto tirarrollas que en Balaídos
nin se percibiu.

En troques, o Dépor preferiu
o sopor, a indolencia, a pataleta
de Scaloni pedindo que o rival
vitorioso calase para non ofende-
lo. Nunca tan nervioso se viu a
Jabo Irureta en Vigo, nin sequera
cando ocupaba o banco local.
Mastigou o seu chicle con rabia

e toleou para corrixir as posi-
cións de Fran ou Mauro Silva,
tan desorientados como se en Vi-
go correse algún regato subterrá-
neo que varrese a súa memoria.

¿Pódese?

O Celta de Lotina non é atrevido.
A filosofía do biscaíño trasla-
douse ao seu equipo. O seu xogo
é tímido e ponse rubio cando o
rival aperta de máis. Foi por iso
que diante do Dépor, os vigueses
estiveron toda a primeira parte

batendo na porta rival. “¿Póde-
se?”, preguntou Juanfran cun tiro
inocente que detivo sen proble-
mas Molina. Ninguén respon-
deu. Era a hora de buscarlle as
costas ao adversario.

Edu medra cando ten liberda-
de no campo. Se se libera da
doutrina, sáelle o talento, desta
vez en forma de precisa cabeza-
da e oportunismo de libro. O bra-
sileiro foi o estilete necesario pa-
ra descubrir as perdas de Naybet
e Donato, que pasaron o partido
arfando, cansos de perseguiren o

rápido Jesuli.
A outra chave do xogo celes-

te foi o férreo cerrollo co que Jo-
sé Ignacio e Ángel amarraron a
Valerón, entrementres Giovane-
lla vivía deitado no céspede cor-
tando canto balón lle caía perto.
Lotina venceu a Irureta utilizan-
do a súa estratexia: gañou o par-
tido de atrás cara adiante e non
redondeu a goleada con máis
tantos porque o Celta volveu pa-
decer ese medo aos minutos fi-
nais que sempre o acompaña
desde hai xa varias tempadas.♦
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O Celta-Dépor máis elitista confirma a falta de motivación coruñesa

Lotina vence coas armas de Irureta

Festa por
sorpresa nas
bancadas
O fatalismo céltico conver-
teu este encontro de rivali-
dade galega nunha cita pe-
rigosa. O 3-0 foi, para a
maioría da afección, máis
sorpresivo que a vitoria do
PP en Fisterra. Esta des-
confianza –e os altos prezos
das entradas– deixaron
moitos siareiros na casa e
por iso Balaídos non luciu
o agardado cheo.

Finalmente, o triunfo
desembocou nunha festa
da clase bacanal, por efé-
mera e froito dunha droga
dura chamada gol, que
coincidiu en sábado noite,
coa cidade chea de camiso-
las celestes algo mancha-
das de cervexa. Foi a felici-
dade para o celtismo de
flor de pel, o que se divirte
pensando na cara que lles
quedou aos coruñeses ou
sorrindo con retranca ao
escoitar as cantigas dos
Riazor Blues.

É certo o que dixo Ja-
vier Irureta na rolda de
prensa. “O público estivo
calado ata que o videomar-
cador pasou o gol do Ma-
drid en Valencia”. Mais esa
obviedade do resultado fa-
vorecedor serviu de catarse
para esa outra caste de cel-
tistas, os que Lotina chama
de calculadora, tan pen-
dentes dos avances propios
como dos retrocesos rivais.
O incerto da escusa de Iru-
reta reside no feito de que
ese berro animoso de Bala-
ídos só serviu de sinal de
fogo, de calzador para a
ofensiva celeste.

Desde A Coruña as cou-
sas vense mal. Por primei-
ra vez en moitos anos, o
Deportivo déixase levar
pola desidia, abandona as
prazas conquistadas e déi-
xase vencer na hora punta
da liga. Para uns, todo res-
ponde a unha conspiración
para botar o adestrador do
vestiario. Para outros, o 3-
0 de Vigo quedará coma
unha metáfora: Makaay ti-
ra un penalti fóra co gar-
damallas batido.♦♦

O deportivista Scaloni, en primeiro plano, queixouse da falta de humildade dos xogadores do Celta. Reportaxe Gráfica: P. VILABARROS



As historias
da radio
Narradio. 56 historias no ar é unha antolo-
xía composta por un libro e catro CDs que
publica Xerais con relatos saídos do pro-
grama Diario Cultural da Radio Galega, di-
rixido pola escritora e xornalista Ana Ro-
maní. Esta escolma sonora de 56 narrado-
res e narradoras sae á venda nestes días nos
que a editorial anuncia, tamén, que entre-
gará os premios Xerais e Merlín o 14 de
xuño en Betanzos, ao que optan 22 obras.♦

Premio
Festa da Palabra
A asociación Feministas Independentes
Galegas e a Concellería da Muller de Vigo
convocan o premio de investigación Festa
da Palabra que nesta súa primeira edición
ten como tema “As operarias galegas de La
Artística de Vigo, desde os seus comezos
ata os anos oitenta”. O prazo remata o 20
de setembro e o premio consiste en 4.200
euros e a publicación do traballo. A conce-
llería da muller de Santiago conta desde
1992 co premio Xohana Torres e acaba de
publicar o traballo gañador do 2003, Es-
quecidas pola historia: as mulleres com-
postelás entre finais do século XIX e o pri-
meiro tercio do XX, de Herminia Pernas.♦

Feira do libro
no Porto
Desde o día 28 ata o 15 de xuño celébrase
en Porto a 73 edición da Feira do Libro
que, nesta ocasión, acolle 127 casetas de
editores, distribuidores e institucións. O
Pavilhão Rosa Moto é o lugar onde se ins-
talará a grande exposición que conta ta-
mén cun amplo programa de actividades
entre as que destaca a homenaxe á escrito-
ra Agustina Bessa-Luís que terá lugar o
día 10 de xuño. Autores como Vasco
Graça Moura, Lídia Jorge, António Mega
Ferreira, Manuel Antonio Pina, Rui Zink
ou Teolinda Gersão tamén participarán en
distintas xornadas da Feira de Porto.♦

actualidade da cultura gale-
ga está estes días tamén en
Barcelona onde do 28 ao 31
o VII Congreso Interna-

cional de Estudios Galegos no que
participan por volta de douscentos es-
pecialistas que debaterán os temas
“Mulleres en Galiza” e “Galiza e os
outros pobos da Península”. Ata en-

trado o verán o Kiosko Afonso terá
aberta a exposición sobre o legado de
Miguel González Garcés que coinci-
dirá na Coruña coa mostra do fotó-
grafo americano Ansel Adams que
promove a Fundación Barrié. O ven-
res 30 e o sábado 31 o Circo con to-
dos os seus personaxes enche de ima-
xinación a Sala Nasa de Santiago.♦
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Á vista do catálogo do Conse-
llo da Cultura Galega é fácil ti-
rar a conclusión de que á litera-
tura galega lle falta un plano de
proxección exterior. Está pou-
co, arbitraria e, sobre todo,
fragmentariamente traducida.
Poucos son os libros completos
que pasan a outras linguas e
contados os que se achegan a
un idioma de fó-
ra da Península.
As máis de sete-
centas páxinas
están compostas
maiormente por
poemas de anto-
loxías –só os ca-
tro volumes da
rusa de Elena
Zernova dan pa-
ra moito– ou
compendios de
fragmentos de
narrativa. A me-
llor cara tócalle
aos autores de li-
teratura infantil e
xuvenil, abondo
traducidos ás ca-
tro linguas peninsulares, de
forma especial, ao catalán que
conta xa cunha ampla biblio-
grafía dos nosos autores. Con-
tinúan na estela do libro máis
traducido da nosa literatura, as
Memorias dun neno labrego do
que o catálogo recolle referen-
cias en chinés, castelán, ruso,
ucraino, maia, italiano, portu-
gués, búlgaro, catalán, euskera,
francés e asturiano. Ata vin-
teunha traducións compútanse
para os “Seis poemas galegos”
de García Lorca, desde o bable
ao lunfardo ou o xaponés. 

Máis de douscentos autores
están traducidos a outras lin-
guas segundo a compilación do
Consello que atopa literatura
galega nunhas vintecinco lin-
guas. Sen embargo, a pouco
que se de unha volta polo catá-
logo conclúese en que os dados
numéricos non son máis que un
espellismo. Poñamos por caso
o nome de Xosé Mª Álvarez
Cáccamo. Uns setenta rexistros
atópanse do escritor e, sen ob-
viar que estamos diante dun
dos poetas máis traducidos da
nosa literatura e dos poucos
que conta con libros completos
noutras linguas, compróbase
que a maior parte das notas se
corresponden con poemas de
antoloxías. O seu libro para ne-
nos Dinosario Belisario atópa-
se en castelán, catalán e euske-

ra, como unha manchea de
obras para cativos que teñen xa
unha entrada aberta nos tres
mercados editoriais. Os poetas
compoñen a maior relación de
nomes nas traducións e é preci-
samente pola súa participación
en distintas antoloxías. 

Outro punto de atención
atópase no establecemento de

pontes amistosas
que abren carrei-
ros noutras lin-
guas. É dicir, cer-
tos tradutores ou
antólogos axudan
de forma volunta-
riosa a que a nosa
literatura traspase
fronteiras. Casos
coñecidos son o
papel de Xavier
Rodríguez Baixe-
ras no encontro
co catalán, de
Koldo Izaguirre
ou Gabriel Aresti
co euskera, de
John Rutherford
ou Kathleen

March co inglés ou da propia
Elena Zernova co ruso. Sor-
prende, neste sentido, o amplo
abano de linguas nas que se
atopa a obra de Carlos Casares.
Francés, ucraino, ruso, caste-
lán, catalán, euskera, bretón,
italiano, sardo, alemán, asturia-
no e inglés teñen proba da súa
escrita. Entre as máis de trinta
entradas do autor de Os escu-
ros soños de Clío chama a
atención tamén que en inglés,
por exemplo, só se poda ler de
Casares un relato nunha publi-
cación periódica. O catálogo
mostra máis unha vez a falta de
planificación do compendio de
tradución da literatura galega,
unha demanda que escritores,
tradutores e editores fan desde
hai tempo á Consellería de
Cultura. 

¿Nobel sen traducir?

O Consello da Cultura deixa
claro que os propios autores po-
den completar o catálogo con
novos dados sobre a súa obra
que eles mesmos aporten pero,
segundo os que ata agora leva
recadado unha obra como Bre-
taña, Esmeraldina de Xosé
Luís Méndez Ferrín estaría tra-
ducida só ao catalán e portu-
gués. Amor de Artur poderíase
ler en catalán e castelán men-
tres Retorno a Tagen Ata ten

versión en asturiano. Faise
máis grave o caso cando se tra-
ta do escritor unanimemente
proposto en varias ocasións po-
los membros da Asociación Ga-
lega de Escritores como opción
da nosa literatura ao Nóbel. En
canto á presencia en dúas lin-
guas de especial relevancia co-
mo alemán e inglés, Ferrín ten
na primeira un poema traducido
por Marga Romero e J. Wor-
muth na revista do Galicien
Magazine e na segunda un con-
to nunha antoloxía e unha anto-

loxía dos seus contos traducida
pro Rutherford, Xelís de Toro e
Benigno Fernández. Malia es-
tar presente nunha ampla varie-
dade de linguas tampouco ten
Carlos Casares ningún libro
completo en inglés nin alemán.
Polo tanto nin Casares nin Fe-
rrín pero tampouco Rosalía e
Castelao ou Curros teñen un li-
bro todo el traducido ao inglés
pero conta, pola contra Cun-
queiro con Merlín e familia e
Xente aquí e acolá, autor que
ten tamén en alemán o Merlín e

As crónicas de sochantre, que
está á súa vez en italiano xunto
a Se o vello Simbad volvese ás
illas pero nesta lingua ten xa
Casares Os escuros soños de
Clio –que aparece nos poucos
libros en ruso– e Castelao Cou-
sas e Retrincos. 

Pasma en certa medida o
grande número de títulos tradu-
cidos ao español pero, como
acontece noutras linguas, unha
imensa maioría deles débese
aos poemas inseridos nas anto-
loxía de Carmen Martín Gaite
e Andrés Tarazona, Ramón
González Alegre, Ricardo Car-
valho Calero, Basilio Losada,
Mª Victoria Moreno, Miguel
González Garcés, Cesar Anto-
nio Molina, Francisco López-
Barxas e Luciano Rodríguez.
En inglés, a presencia dos no-
sos escritores multiplícase po-
las antoloxías bilingües do Pen
Clube e da Asociación de Es-
critores en Lingua Galega. O
escritor máis traducido ao es-
pañol é Manuel Rivas, autor
que ten sorte tamén noutras lin-
guas e conta, por exemplo, con
traducións ao alemán, ao in-
glés, ao francés, ao catalán ou
ao portugués a cargo do presti-
xioso Pedro Támem. Suso de
Toro é tamén dos máis presen-
tes noutras linguas e como cu-
riosidade goza por exemplo
dunha edición de Tic-tac en ho-
landés ou relatos en polaco.  

O listado de idiomas multi-
plícase introducindo lunfardo,
rumano, polaco, finlandés... e
en todos eles dous son os auto-
res que se repiten, Curros e Gar-
cía Lorca. A explicación é que
nesas línguas o título que apare-
ce é sempre o mesmo, o libro
Manuel Curros Enríquez e Fe-
derico García Lorca cantan en
vinte linguas a Rosalía de Cas-
tro en edición de Xesús Alonso
Montero. No conxunto de sin-
gularidades deste particular e
arbitrario repertorio atópanse O
can Rin e o lobo Crispín de Ca-
sares en sardo ou Os escuros so-
ños de Clío en ucraino ou mes-
mo os Retrincos de Castelao en
esperanto, autor que non tiña en
bo aprecio o idioma que tiña
vontade de universal.♦

Nº 1.084

Do 29 de maio ao 4 de xuño de 2003

Ano XXVI

O Consello da Cultura Galega
publicou no seu portal cultu-
ragalega.org o Catálogo de
obras literarias en lingua gale-
ga traducidas a outros idiomas
como edición especial polo Día
das Letras Galegas. O proxecto
foi ideado por Carlos Casares,
que figura como director, e ela-
borouse a través da Sección de
Cultura Galega no Exterior. Pa-
ra a súa elaboración consultá-
ronse os fondos bibliográficos
e hemerográficos de centros de

documentación galega entodo
o mundo, catálogos de bibliote-
cas, bases de datos e publica-
cións e libros especializados. O
Consello remitiu tamén a auto-
res e fundacións os dados de
que dispuña para que foran
completados nun proceso que
continúa aínda aberto. 

Na introdución do traballo
os autores explican que o catá-
logo chega ao ano 2000 pero
no seu interior atópanse re-
ferencias tamén do 2001 e do

2002. Non é a primeira vez
que o Consello da Cultura em-
prega o seu portal para a difu-
sión dun proxecto desta natu-
reza, un compendio amplo de
dados que poden ser completa-
dos por novas referencias. Pa-
sou, por exemplo, no caso do
Repertorio bio-bibliográfico
do exilio que, segundo dados
do propio Consello, foi descar-
gado en 18.000 ocasións, con-
verténdose na publicación
máis consultada da entidade.♦

Unha lista para completar

Casares en sardo e Castelao en esperanto
O Consello da Cultura
publica un catálogo de traduccións da literatura galega

CARME VIDAL
Máis de setecentas páxinas compoñen o Catálogo de obras lite-
rarias en lingua galega traducidas a outros idiomas que o Conse-
llo da Cultura Galega acaba de publicar a través do seu portal
culturagalega.org. Malia a cantidade de referencias, que prove-
ñen maiormente de antoloxías, a conclusión é que a literatura
galega está pouco e arbitrariamente traducida. Non aparece,
por exemplo, ningún libro completo de Ferrín en inglés. Na ou-
tra beira, Carlos Casares en sardo ou ucraino e Castelao en es-
peranto. Memoria dun neno labrego vai á cabeza dos máis tra-
ducidos xunto cos “Seis poemas galegos” de García Lorca. 

A rusa Elena Zernova traduciu unha antoloxía de poesía galega á lingua eslava.

Máis
de douscentos
autores galegos
foron traducidos
xa a outras
linguas.
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“Así pois, postas a facer profecí-
as, diriamos que as mulleres do
futuro escribirán menos novelas,
pero mellores; e non só novelas,
senón poesía e crítica e Historia.
Pero nisto, sen dúbida estamos
pensando nesa idade dourada,
quizais fabulosa, na que as mulle-
res terán o que durante tanto tem-
po lles foi negado –tempo de le-
cer, diñeiro e un cuarto propio”.
Este pensamento pon fin aos en-
saios sobre as mulleres e a litera-
tura de Virxinia Woolf que abren
este libro no que se recompilan as
reflexións sobre a escritora elabo-
radas por doce autoras galegas.
Como se a profecía se cumprise,
despois dos textos de Virxinia ve-
ñen páxinas de narradoras, ensa-
ístas e poetas que analizan e de-
baten sobre os seus pensamento e
mesmo que traspasan os temas
que ela pon sobre a mesa tanto á
súa propia práctica literaria como
á situación da escrita galega ac-
tual feita por mulleres. 

Marilar Aleixandre, Celia Mª
Armas García, Pilar García Ne-
gro, Helena González, Margarita
Ledo, Inma López Silva, Cami-
ño Noia, Manuela Palacios, Mª
Xosé Porteiro, Mª do Cebreiro
Rábade, Ana Romaní e Luísa Vi-
llalta son as autoras que, desde
distintas ópticas e con puntos de
vista diferentes, aportan unha

nova lectura dos textos de Virxi-
nia Woolf arredor da relación das
mulleres coa literatura. 

O tema dunha escrita diferen-
te, dos xéneros aos que as mulle-
res se achegan con máis facilida-
de ou mesmo a maneira de tratar
unha linguaxe que non está pen-
sada nelas son asuntos que Woolf
aborda e que, en certa medida,
continúan sendo motivo de deba-
te, á vista tamén dos discursos
elaborados polas autoras galegas.
Virxinia falaba, por exemplo, de
que as mulleres chegaron antes á
novela, xénero que acaía mellor á
súa situación social e ás múltiples
ocupacións que lle negaban o
cuarto propio. Helena González e
Camiño Noia botan unha ollada
sobre a literatura galega e de-
fenden que moitas son as mulle-
res poetas, poucas as narradoras e
ensaístas e case ningunha as au-
toras de teatro e explican as ra-
zóns polas que elas entenden que
isto acontece. Mª Xosé Porteiro
adéntrase na casa da Matanza e
fica amolada aínda co cómodo e
espacioso despacho de Murguía
en contraste coa mesa de Rosalía
situada nunha beira do cuarto on-
de os nenos descansan. Entón
non lle faltan razóns a Pilar Gar-
cía Negro para chamar unha e
máis veces “pioneira” á nosa po-
eta. “Se de revolucionaria poden

cualificarse as contribucións de
Woolf ao campo do feminismo e
da literatura de autoría feminina,
a obra de Rosalía de Castro esgo-
taría os adxectivos neste campo”
afirma e non tarda en se referir ao
seu sorprendente ensaio de 1865
“Las literatas”. 

“A moda da literatura de mu-
lleres, da que eu desconfío, sobre
todo cando é aplaudida polos
pais, por certos pais, tamén ten
os seus aspectos positivos. O
principal é o de conferirlles máis
visibilidade ás escritoras e ás sú-
as obras, ou sexa, cubrir unha ca-
rencia” di Helena González pero
poucas páxinas máis adiante
Marilar Aleixandre ameaza con
“arrebolarlle un tinteiro á cabe-
za” a calquera que lle propoña

“escribir sobre literatura de mu-
lleres”, tomando o método de
Virxinia para exterminar o anxo
do fogar que puña moldes e or-
des á súa escrita. Todo o escrito
de Luísa Villalta trata de respon-
der a unha pregunta que toma de
título, “Por que os homes non
nos len?”. Distingue tamén a au-
tora entre a “personaxe de escri-
tora”, con independencia, tempo
e cuarto propio, das “escritoras
reais” que, ás veces, non contan
coas condicións materiais que se
lle presupoñen e lanza unha
mensaxe que comparten varias
das súas compañeiras: “Máis un-
ha vez a muller escritora está ex-
posta a responder como muller,
ademais de ter que responder por
aquilo que escrebe”.♦

Doce escritoras
arredor de Virginia Woolf

Truman
VÍTOR VAQUEIRO

Existiu nos Estados Unidos
un presidente chamado
Harry Truman. É posíbel

que a sua estatura intelectual fo-
se superior á de George Bush Jr.
cousa, aliás, que non ten por que
implicar un grau extraordinário
de sabedoria, atendendo ao feito
de o actual mandatário USA non
ser precisamente un Gottlob Fre-
ge. Sen embargo, se cadra para
equilibrar, Truman posuia a
mesma ou superior
contundéncia que o seu homólo-
go actual. A el –que foi quen or-
denou guindar a bomba atómica
sobre as duas cidades xaponesas
que todos coñecemos–
debemos-lle esa frase decisiva,
cando alguén lle lembrara o xe-
nocídio, de “xa comezo a estar
canso de todas esas histórias la-
crimosas” –lacrimosas, compri-
ria engadir, para os moradores
das cidades niponas.

Porén, non é este o
Truman do quen quero falar.
Nen tan sequera dun seu
tocaio romancista apelidado
Capote, senón do protagonista
do filme do director australia-
no Peter Weir titulado O show
de Truman. A fita –en
conexión co noso
contemporáneo Grande
Irmán– plantexa a divulgación
da vida de Truman,  gravada
dende o mesmo instante do
seu nacemento e transmitida
por TV, sen que o protagonis-
ta saiba que penetra en
millóns de fogares, porque na
illa na que vive é un imenso
plató no que todos os
cidadáns son extras.

O discurso do director da
série, no momento no que Tru-
man descobre a verdade –cando
ten trinta anos; case 11.000 dias
de emisión– resultou-me nestas
últimas horas surprendentemen-
te familiar e próximo. Nunha
intervención nas pantallas de te-
levisión concedendo unha
entrevista, á pergunta do
apresentador “¿porque Truman
nunca pensou reflectir na natu-
reza do mundo até agora?”, o
director da série resposta sen
dubidar: “aceitamos a realidade
do mundo segundo no-la
apresentan”. Á suxeréncia de
que Truman se acha prisioneiro,
o criador da série e da vida “en
vivo e en directo” de Truman
asegura que este “pode marchar
cando queira. Se tiver algo máis
que unha mínima ambición, se
estiver absolutamente decidido
a descobrer a verdade, non
poderiamos impedir-llo”, para
rematar –dirixindo-se a
Truman– afirmando que “no
meu mundo ti non tes nada que
temer” e que “tes medo (...) por
iso non podes marchar”. Eu, re-
flectindo estas últimas horas no
xogoparlamentar, na grande
festada democrácia (¿é, con
efeito, isto, un xogoe unha fes-
ta?) pergunto-me quen,
verdadeiramente, aceita a reali-
dade do mundo segundo lla
apresentan, quen desexa
marchar, quen, verdadeiramen-
te, está absolutamente decidido
a descobrer a verdade. Porque
nestes últimos meses dados
houbo-os a eito para quen dese-
xara analisa-los.♦

C.V.
Todas elas teñen cuarto propio, mataron o anxo do fogare
proveñen dunha literatura que ten unha muller como fi-
gura fundacional. Narradoras, poetas e ensaístas reflexio-
nan sobre a autora feminista de A señora Dalloway ou Or-
lando no libro Escrita e mulleres. Doce ensaios arredor de
Virginia Woolf (Sotelo Blanco), coordinado por Belén Fortes. 



Título: Diário comboio.
Autora: Raquel Miragaia.
Edita: Laiovento.

Na tan difusa fronteira entre a
fantasía e a realidade, moitos son
os lugares incorporados á nosa
vida como un referente que es-
perta sensacións imperecedeiras.
Entre o País da marabillas e o
Ourense de Blanco Amor (por
poñer dous exemplos) hai espa-
cio suficiente para que caiban
Tagem Ata, Ébora ou, agora, es-
ta A Escravitude que propón Ra-
quel Miragaia. Ás veces, en lu-
gares fantásticos achamos múlti-
ples correspondencias co mundo
real. Outras, do fantástico e o
imaxinario terma un malabar
equilibrio que nos convida a cal-
quera deles sen permitirnos
abandonar o outro. E, finalmen-
te, por obra e gracia da literatura,
de sitios que os nosos pes anda-
ron e nós vivimos habemos che-
gar a ter unha imaxe plenamente
fantástica. Tal é o caso desta A
Escravitude, lugar nas estriba-
cións de Santiago de Composte-
la segundo as cartografias do re-
al, lugar na veciñanza e á sombra
de A montaña máxica(Thomas
Mann, 1875-1955) na paisaxe e
paisanaxe literarias.

Aí están as fotografías, preto
e branco espartanos, intercaladas
entre capítulo e capítulo. Habita-
das de fría natureza, de naturezas
mortas, moita paisaxe transfor-
mada pola acción humana, pero
nin un só ser animado que as
transite. Aí están para lembrár-
nolo, estes recordatorios, para
que teñamos sempre en mente o
mundo de fóra. Mudas cartas
postais falándonos da soidade,
pero a soidade é sempre a mes-
ma, o desafecto non ten nomes
por moito que teime en vestirse
de Engrácia, Pilar, Paco, Mano-
lo, Domingo, Vicente, Berta, Pe-

drinho ou Valero. As vidas destas
personaxes son os eixos que per-
miten rodar este comboio da de-
solación vital. Mais, tanto como
os avatares vitais de cada un de-
les, interesa a rede de relacións
tecida entre todos porque deixa
ás claras que ninguén se salva
desta condena, nin o cativo Pe-
drinho, soñador de paxaros que
deixade falar porque non sabe o
que dicir sen incomodar alguén.

A novela comeza cando Ber-
ta chega a AEscravitude, un lugar
onde a vida é lenta e rutineira e os
seus moradores non teñen máis
remedio que adaptarse a esas co-
ordenadas que transforman todo
inoculándose paseniñamente nas
vontades. De aí que arriba lle
asignaramos a veciñanza de A
montaña máxica. Na mesma di-
rección debe sinalarse a medita-
ción conceptual que, tomando as

vidas das personaxes como ins-
trumento, pretende ofrecer unha
visión do mundo descarada, fría,
mesmo mercantilista, sempre de-
sapaixonada,
na que non se
desbota a espe-
ranza pero esta
resulta un re-
ducto suma-
mente indefiní-
bel. Así as cou-
sas, a chegada
da estraña é o
sinal para dar
inicio a unha
alternancia on-
de case todos
os capítulos levan os nomes das
personaxes. Sen embargo, contra
o que puidera agardarse, esta al-
ternancia non supón introducción
de multiperspectivismo, senón só
a confirmación dun tiránico pun-

to de vista único.
Permítense, con todo, varia-

cións puntuais. Velaí que cada
unha das vidas posúe caracterís-
ticas distintivas propias. E acha-
mos unha bruxa que non fai mal
a ninguén, o conductor do com-
boio (Domingo); un vello (Vi-
cente) agora republicano e antes
militante na tropa fascista; a des-
graciada e mal casada (Pilar) que
inventa amores de teleserie; un
tendeiro (Manolo) que mantén
aberto o negocio para ter con
quen falar; a monotonía planifi-
cada e gris de Valero; ademais de
Berta, o enfermo Paco, Pedrinho
e, como non, o comboio e a esta-
ción. Suficiente para rachar a
monocordia, dando sensación de
variedade á vez que dun todo do
que é imposíbel fuxir. Galería de
infelices que empatiza rapida-
mente co leitor ao espreguizarlle
a tenrura, esa necesidade de
aproximación aos demais.

Presentada en once capítu-
los, os que teñen como centro A
Escravitude e o comboio abren e
fechan o discurso encerrándoo
nun círculo que ten fulcro, como
vimos, na figura humana, o sim-
bolismo goza nela de capítulo
especial. Comezando  xa polo
que ofrece o topónimo de A Es-
cravitude, ese lugar nin urbano
nin rural, que porta no seu nome
(de significado diáfano a calque-
ra) a condena. Lugar obrigado
de paso, meta, destino que indi-
ferentes ollamos pola xanela do
comboio (outro simbolo) da vi-
da, sen decatármonos de que vai
connosco, que volverá estar alí
mañá, agardándonos porque
nunca marchamos del; o com-
boio, a posibilidade de novida-
des, como Berta, que non son ta-
les porque A Escravitude fagoci-
ta absolutamente todo.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Poemas de Darío
Xohán Cabana
Vinte cadernos. (Poemas
1969-2002), de Darío Xohán
Cabana, é unha recompilación
do traballo poético do autor
chairego
prologada
e comenta-
da por
Moncha
Fuentes,
Manuel Ma-
ría, Lois
Diéguez e
Xosé Luís
Méndez
Ferrín. Toda
a visión lírica
dun escritor
fundamental na nosa escrita
contemporánea: palabras de
veludo para consolar a
soidade persoal, de ouro para
recoñecer os seus
compañeiros e de ferro para
sinalar os inimigos de Galicia.
En total, 34 anos de versos
con pouso de pasado e sabor
de futuro. Edita Xerais.♦

Ponte aérea
Balears-Galicia
Espiral Maior edita agora tres
poemarios bilingües catalán-
galego de senlleiros autores
baleares. Miquel Àngel Riera
presenta
Antoloxía
poética,
Bartomeu
Rosselló-
Pòrcel,
Obra poéti-
ca e Miquel
Costa i Llo-
bera, Un vol
d’inefable
poesía. Os
tres definen
tres épocas
da lírica en
catalán.
Desde a
posguerra
(Riera) ao sé-
culo XIX
(Costa) pasando polas vangar-
das dos anos seguintes a 1920
(Rosselló-Pòrcel). Letras des-
coñecidas na nosa lingua que
agora traduce Xavier
Rodríguez Baixeras.♦

Versos do mar
Luís Rei Núñez escribiu Alma
mareiracomo homenaxe ao
mar galego e á tradición poéti-
ca do noso pobo, desde a que
xorde nas muiñeiras, ribeiranas
e demais composicións
folclóricas ata o
verso de de-
nuncia
social, que
ten no mar
ofendido po-
lo chapapote
a súa inspira-
ción. Versos
dotados de rit-
mo, palabras
feras coma son
de mar
batendo nos
cantís, estrofas doces coma
morte de onda nas praias. Edita
a Deputación de Pontevedra na
colección Tambo.♦

Raquel
Miragaia
presenta
unha galería
de infelices
que axiña
logran a
simpatía
do lector.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.

2. A ESTRAÑA ESTRELA .
Xabier López Rodríguez.
Galaxia.

3. NUNCA MÁIS.
A OLLADA DA INFANCIA .

Varios autores.
Kalandraka.

4. POLOS FILLOS DOS FILLOS .
Xosé Manuel Sarille.
Candeia.

5. O SANGUE DOS CAMIÑOS.
Ramón Caride Ogando.
Sotelo Blanco.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. OS PARTIDOS POLÍTICOS

EN GALICIA .
Xosé M. Rivera (Coord.).
Xerais.

2. NUNCA MÁIS .
GALIZA Á INTEMPERIE .

Suso de Toro.
Xerais.

3. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA .

Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.

4. A REBELIÓN MUNICIPAL .
Xoaquín Álvarez Corbacho.
Xerais.

5. ANTÓN AVILÉS
DE TARAMANCOS .                  

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

A Escravitude, lugar mítico
Unha novela entre a fantasía e a realidade

Raquel Miragaia.

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 gale-

gos no exterior. A impotencia do
galeguismo. O castelán, lingua de

prestixio. O papel da prensa.

Un novidoso ensaio
para entender

o pasado e
o presente.

A NOSA TERRA
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Título: Arredor da conformación do reino de 
Galicia (711-910). (Reis, series e lilñaxes ga-
legas nos séculos VIII e IX. Cara a unha no-
va interpretación histórica das orixes).
Autor: Xosé Antonio López Teixeira.
Edita: Toxosoutos. Serie Trivium.

O dezasete de decembro, cabo-
dano do Mariscal Pardo de Cela,
reúnese o xurado para outorgar o
Premio de Historia Medieval de
Galicia, resposta que a editorial
noiesa Toxosoutos dá a súa preo-
cupación por transmitir e afon-
dar no coñecemento dunha épo-
ca clave do noso pasado, o me-
dievo, época na que se chantan
os alicerces para a formación
dunha nación, Galiza. A obra de
Xosé Antonio López Teixeira foi
merecente do premio, este licen-
ciado en historia é un especialis-
ta e estudioso da Idade Media e
na formación do reino de Galiza

como garanten
os seus traba-
llos ao redor do
tema:  As ori-
xes políticas do
reino de Gali-
cia. Usurpado-
res e tiranos,
Arredor do
“Regnum Ch-
ristianorum”
dos galegos ou
A reconstruc-
ción político-
institucional do
reino de Galla-
ecia.

Con este li-
bro pretende o
autor unha analise crítica da his-
toriografía de claro ensisgo caste-
lanista, coa conseguinte revisión
das fontes históricas empregadas,

como fixera tamén no seu día o
eurodiputado Camilo Nogueira
(A memoria da nación. O reino
de Gallaecia), buscando a lexiti-
midade dun reino e dunha mo-
narquía. O periodo estudado por
López Teixeira está protagoniza-
do pola historia das grandes fa-
milias e dos grandes liñaxes que
son as donas das terras, do poder,
cimento sobre os que se apoia a
expansión monárquica. Polos ca-
pítulos do libro desfilan Don
Paio, Froila I, Fávila, Afonso I o
Católico, Aurelio, Silo, Maurega-
to, Vermudo I o Diácono, Afonso
II o Casto todos eles protago-
nistas nalgún momento da nosa
historia, a maioría moran no es-
quecemento no mellor dos casos
ou na ignorancia na meirande
parte dos habitantes do país.

Atención especial merece o
capítulo O fenómeno xacobeo
no proceso de identificación po-
lítica dos galegos coa monar-
quía galaico-astur,é o máis lon-
go. O autor rastrexa nel a pre-
senza do apóstolo, busca a orixe
desta na documentación facendo
un traballo de debullamento e
peneira dos textos (Breviarium
Apostolorum, Comentarios á
Apocalipse obra do Beato de
Liébana, Apoloxético,...) para
establecer a relación de Santiago
con Gallaecia, facendo fincapé
no aspecto ideolóxico para a

creación dun reino independente
en palabras do autor “A Gallae-
cia cristiá estábase a configurar
como un Estado soberano, onde
a ruptura con Toledo, non viña a
ser senón o cimo culminante
dun proceso necesario.”

O libro conta cunha abondo-
sa información aclaratoria nos
pés de páxina facilitándolle ao
leitor non especializado o ache-

gamento á obra, que conta coa
nitidez e claridade na exposición
de López Teixeira, facéndoo
ameno, cualidade que tamén va-
lorou o xurado, sen perder erudi-
ción e rigurosidade o que conver-
te Arredor da conformación do
Reino de Galicia (711-910) nun-
ha obra atractiva para o leitor.♦

XOSÉ FREIRE

Pretende o
autor unha
analise
crítica da
historiogra-
fía de claro
ensisgo
castelanista
como fixera
tamén no
seu día
Camilo
Nogueira.

Contundencia
metal
Título: HC.
Grupo: Habeas Corpus.
Edita: Propaganda Pel-Fet.

Despois de publicar o ano pasa-
do Otra vuelta de tuerca, o gru-
po de hardcore madrileño
Habeas Corpus retorna con
sons contundentes e actitude
comprometida. Con elementos
do metal, do rock e do hip hop,
o novo traballo HC critica o
conformismo da sociedade e os
abusos de poder. En HC o quin-
teto optou por incluír un tema
en catalán e a introducción en
galego, para lembrar “que o
mar está morto” tralo Prestige,
ao tempo que reivindica a “con-
vivencia de diferentes nacións
dentro da España de Aznar”.♦

Debut de Seiurte
Título: Bapatean.
Grupo: Seiurte.
Edita: Metak.

Esta nova banda de Bizkaia,
gañadora da última edición do
concurso Euskadi Gaztea, pre-
senta o seu primeiro traballo,
Bapatean.Seiurte arranca des-
te xeito con dez cancións  nas
que se funde o pop e o rock,
intentando romper os moldes
da música actual vasca.

Despois de pasar nos últimos
anos por diferentes
formacións, os irmáns Elortza,
Iokin, Iñaki e Ikain apostan
por ritmos tranquilos e letras
que reflexionan sobre o paso
do tempo, o amor ou a dor.♦

Folc desde o Porto
Título: Voar no fole.
Grupo: Roldana Folk.
Edita: Açor.

Desde o Porto, o grupo Rolda-
na Folk vén de presentar o seu
primeiro traballo,Voar no fole,
nun intento de actualizar os
ritmos tradicionais dos que
parten. Neste disco, José
Flavio Martíns, Helena Soares,
Serafim Lopes, Zagalo, José
Apolinario e Isabel Marinho
mesturan, sen rodeos, os sam-
plers cos instrumento tradicio-
nais, fornecéndolle ao álbum
elementos propios dunha
linguaxe máis moderna, na
procura de alternativas
musicais.♦

Paseo polo reino de Galiza
López Teixeira publica o seu Premio de Historia Medieval de Galicia

Afonso II, o Casto, foi o rei que conduciu a Galiza ao estado medieval avanzado.



Título: Palestina, grito por la libertad.
Autor: Mohamed Safa.
Edita: Do Castro.

Medico oftalmólogo, ex-Vice-
presidente do Sindicato de Es-
tudiantes Palestinos en España
e representante da OLP en Ga-
liza entre 1986 e 1992, lugar
onde reside desde hai case vin-
te anos, Mohamed Safa publi-
caba, da súa man, en 1991, Pa-
lestina, tierra de luz y sombra,
achegamento ben preciso á
epopeia do pobo palestino tra-
tado de xeito directo, cun estilo
caseque xornalístico, de im-
pronta divulgativa e onde  en-
caraba, desde a sintese e o non
academicismo, a historia do
seu pobo, unha historia que se
confunde, mesmo, coa historia
da civilización. Agora, co mes-
mo estilo e precisión formal,
con idéntico espíritu de sintese
e desde a mesma posición di-
vulgativa, volve  Safa, conPa-
lestina, grito por la libertad
(nesta ocasión da man de Edi-
cions do Castro) a retomar o
asunto para engadirlle a aquela
primeira abordaxe os acontece-
mentos que tiveron lugar logo
da primeira Guerra do Golfo
momento no que finalizaba a
súa anterior contribución. 

Nos trece primeiros capitu-
los, adícase o autor a facer un
percorrido polo devir do seu
pobo, desde os primeiros mo-
vementos migratorios que tive-
ron lugar a partires do IV mile-
nio antes de X.C, ata a guerra
do Golfo do 91. Ao longo de
130 páxinas, amosa Safa a
identidade árabe daqueles po-
bos primitivos (cananeos, filis-
teos-palestinos) e ilustranos so-
bre as súas loitas contra os ex-
tranxeiros, os “Ibrim ou Hibri”
(hebreos) que viñan, por man-
dato do Deus bíblico, de máis
aló do Eufrates, para conquis-
tar aquelas vellas terras; estu-
dia a chegada do Islam e a súa
impronta definitiva na consti-
tución economica, sicolóxica,
lingüística, moral e relixiosa
destes pobos; transita pola do-
minación turca; analisa o nace-
mento do sionismo interna-
cional da man de Theodor
Herzl e a formulación da idea
do “Fogar Nacional” xudeo en
Palestina; investiga sobre o co-
lonialismo británico e a “De-
claración Balfour” como a xé-
nese da proclamación do Esta-
do de Israel; repasa a situación
dos palestinos durante o man-
dato británico (1923-1948) e a
constante chegada de immi-
grantes xudeos, que, ao amparo
dos Estados Unidos e de Gran
Bretaña, ían creando organiza-
cións armadas de carácter te-
rrorista co obxectivo de expul-
sar os poboadores palestinos
das súas terras; lembra a parti-
ción de Palestina e a creación
definitiva do Estado de Israel e
percorre os conflitos armados

entre árabes e israelitas desde o
48 ata a Guerra dos Seis Dias,
pasando polo guerra do Yon
Kippur, o setembro negro, os
acordos de Camp David, a gue-
rra do Libano, o estoupido da
primeira Intifada e a Guerra do
Golfo do 91.  

As grandes contribucións
da actualidade ábrense a parti-
res do capitulo  XIV ao XVII e
así Safa penetra na análise do
proceso de paz aberto coa Con-
ferencia de Madrid en outubro
do 1991, pescuda nos acordos
de Oslo de setembro do 93, re-
flexa a posición do réxime de
Washington durante a adminis-
tracións de  Bush pai, Clinton e
George Bush fillo, estudia as
negociacións e o desenvolve-
mento do conflito durante os
gabinetes sionistas de Ehud
Barak, Benjamín Netanyahu
ou as repercusións da chegada
ao poder do xenocida Ariel
Sharon, informa sobre as novas
divisións do territorio palesti-
no, sobre a evolución da Auto-
ridade Nacional Palestina, so-
bre as organizacións de resis-
tencia armada e a posición de
Arafat e o seu secuestro e a im-
movilización física decretada
polas autoridades de Israel,
procede a crónica dramática da
situación dos refuxiados, do es-
toupido da II Intifada e as suas
consecuencias para a poboa-
ción palestina, revela (desde a
óptica das vítimas) as accións
militares do exército de Israel e
o asasinato colectivo de todo
un pobo, denuncia os silencios
da prensa internacional e afon-
da nos atentados do 11 de se-
tembro do 2001 contra as To-
rres Xemelgas e o Pentágono e
as súas consecuencias para, ao
tempo, reflexionar sobre a na-
tureza e  a situación dos esta-

dos árabes e a posibilidade de
resposta das súas poboacións.
Precisamente sobre este ultimo
aspecto sinala: 

“A maioría da clase diri-
xente árabe, por non dicir toda,
carece de lexitimidade demo-
crática e ten buscado a súa es-
tabilidade e continuidade no
poder no amparo e apoio exter-
no, sen o máis mínimo respeto
polos seus cidadáns que care-
cen de calquer canle ou institu-
ción representativa. Son mi-
llóns de árabes que teñen sido
excluidos e marxinados duran-
te xeneracións
da gobernabi-
lidade do seu
país e da ri-
queza da súa
terra por uns
gobernantes
que chegaron
ao poder a tra-
ves de golpes
de estado ou
por herdanza
familiar”. 

En fin,
nestes ultimos
capítulos realiza Mohamed Sa-
fa unha ampla radiografía e
análise dos acontecementos
máis contemporáneos que,
abordadas antes de que se pro-
ducise a invasión e ocupación
de Irak, permiten supoñer que
o seu texto (que remata cun es-
tarrecedor poema adicado ao
neno de 12 anos Muhammad
ad-Durra, morto nos brazos do
seu pai e cuxa foto ilustra a ca-
pa do libro) apareza para o lec-
tor como algo aínda non pecha-
do, senón como algo aberto
que permita albiscar a perma-
nente xénese doutro enorme  li-
bro que esta sendo escrito día a
día por todo o pobo palestino. 

Palestina, grito por la li-

bertdnon é, dese logo, un libro
convencional, un libro traspa-
sado polas dinámicas editoriais
ao uso, comercial ou de merca-
do, senón que, pola contra, é un
traballo  a través do que se lle
traslada ao lector ou lectora un
plus de  compromiso intelec-
tual e moral que remata por co-
locar a este a prol da causa pa-
lestina e da súa loita pola exis-
tencia como pobo, un pobo que
combate a cotío polo dereito a
existir, polo dereito á soberanía
e á liberdade, polo dereito a re-
cuperar os territorios e a identi-
dade que un día lles foron arre-
batadas por conquista militar.

Cómpre dicir para rematar
que este libro esta escrito desde
a palestinidade. Desde a pales-
tinidade de quen se sitúa no in-
terior do conflito, non como ob-
servador, senón como suxeito
protagonista e desde esa posi-
ción encara a escritura da histo-
ria do seu país e das súas xen-
tes. Unha historia de luces e de
sombras pero tamén chea de es-
peranzas. Esa palestinidade su-
liñouna no prólogo con extraor-
dinaria precisión o profesor Pe-
dro Martinez Montávez, cate-
drático de estudios árabes e is-
lámicos da Universidade Autó-
noma de Madrid e cicais a au-
toridade maior sobre o tema:
“Coñezo a Mohamed Safa des-
de hai tempo. Téñolle grande
aprecio persoal. Precisamente,
porque é un excelente exemplo
da palestinidade en todas as di-
mensións do termo e en todas
as actividades do individuo.
Volve a escribir un libro sobre
Palestina que é expresión direc-
ta, coherente e querida, de esa
vivencia única, irrenunciábel,
esgotadora, fermosísima”.♦

CELSO LÓPEZ-PAZOS
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O Ollo Público
Revista das Artes

Nº 8. Xuño 03. Prezo 3 euros.
Edita: Asociación de Deseñadores Galegos.

Xa está nas librerías de toda
Galicia este número, que conta
con traballos literarios de
Isolda Santiago, Johann
Wolfgang Von Goethe e
Miriam
Sánchez.
Sara Gonzá-
lez fai unha
crítica da pe-
lícula La his-
toria oficial,
do arxentino
Luis Puerzo.
Inclúese unha
páxina de
cómic de Mau-
ro. Fernando Vilaboa comenta
a obra de teatro Aurora
Rodríguez e a boneca de carne,
de Marga do Val. Xosé Couña-
go recomenda unha escapada
ao Couto Mixto. Publícanse
pinturas de Carolina González,
comentadas por Alexandra del
Valle. Alconero enxalza o
chiquiteo.♦

Anuario
de Estudios
Literarios Galegos
2001.
Dirixe: Xoán González-Millán.
Edita: Galaxia.

Entre os estudios incluídos des-
tacan os de Antonio Cortijo
sobre un texto galego
descoñecido do século XVI e a
figura de Merlín na
obra de
Cunqueiro,
por María
Xesús Lama.
Kerry Ann
McKevitt ex-
plica a
presencia do
Leabhar Gab-
hála irlandés
na revista Nós.
Rexina Vega
explica a recepción da obra de
Cunqueiro na literatura en caste-
lán. Iolanda Ogando analiza a
dinámica teatral en Galicia no
ano 2001.♦

Abelleira
Nº 79. Primavera 03.
Dirixe: Isabel Sanjurjo.
Edita: Asociación Galega de Apicultura.

Na sección de saúde das
abellas, danse consellos para
actuar no caso de podremia da
cría e no control da varroa.
Danse
razóns para
crear unha
nova apicul-
tura en Gali-
cia. Explíca-
se tamén co-
mo se
constrúe un
cerificador
caseiro a par-
tir dun bidón
metálico usa-
do. Abel Iáñez comeza a súa
historia da apicultura. Inclúese
un resumo da conferencia de
Lucía Piana sobre a calidade e
conservación do mel.♦

Este libro
esta escrito
desde a
palestinida-
de de quen
se sitúa
no interior
do conflito.

Para coñecer Palestina
Mohamed Safa actualiza a historia do seu país

Mohamed Safa pescuda nos acordos de Oslo do 1993, nos que Rabin e Arafat asinaron unha paz fracasada.



Título: Posesión infernal.
Dirección e Guión: Sam Raimi.
Reparto: Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, 
Betsy Baker.

Dito así, en poucas palabras,
Posesión infernalde Sam Rai-
mi é probablemente un dos
maiores fenómenos de culto ci-
nematográfico dentro do cine
de serie Z, baixo presuposto,
xénero, ou chámalle X, dende a
súa abrasiva estrea hai xa 20
anos –un dos títulos seminais
dos primeiros anos de Sitges
cando aínda era un Festival
independente e de pequeno for-
mato–. Vista deste xeito a súa
revisitación, dúas décadas des-
pois, resulta un interesante
exercicio de arqueoloxía para
todo bo cinéfilo troglodítico,
ese que afunde a raigame do
seu pedigrí nas sesións omní-
voras de videoclub de barrio.

Unha oportunidade perfecta
para averiguar ata que punto a
súa aura mítica se pode ter esluí-
do co paso dos anos é o derrame
de hemogloboina. Aínda que pa-
ra empezar haberá que avisar os
máis confiados que iso que nos
venden como ‘imaxe restaura-
da’non é máis que un vulgar eu-
femismo. Filmada en 16 milí-
metros, cun traballo de fotogra-
fía que non pasa do ensaio afec-
cionado, digamos que a perfec-
ción do seu acabado técnico non
é a súa maior virtude. 

Xa o dicía Jean-Luc Godard,
que non hai historia do cinema,
senón historia(s) do cinema.
Neste caso, hai que falar de va-
rias tradicións cinematográficas,
comunicadas en ocasións e con
menos fronteiras das apreciables
a simple vista, pero evidentes
para calquera interesado polo fe-
nómeno. É evidente que hai un-
ha tradición canónica do cine, a
dos ‘clásicos’ aceptados por esa
entelequia académica que define
‘o estado das cousas’, a dos pio-
neiros americanos, rusos, fran-
ceses ou alemáns, o Hollywood
clásico, o neorrealismo, as nou-
velle vaguese sucesivas novas
xeracións sancionadas pola ins-
titución crítica e, non nos enga-
nemos, industrial. 

Simplificando o asunto, po-
demos dicir que existe outra tra-
dición netamente comercial,
constantemente renovada e que,
basicamente, non garda memoria
do pasado. Logo está a que agora
nos ocupa, unha tradición de ca-
lellas máis ou menos ocultas e ví-
as secundarias, un subuniverso
cinéfilo de proverbial heteroxe-
neidade que vai do mero exa-
brupto hooligan á fita de vimbios
revolucionarios capaz de cam-
biar o devir dunha linguaxe. 

O cinema de xénero, en es-
pecial o fantástico, marabillo-
so, nunca mellor dito, é un cai-
xón de sastre onde dende os dí-
as de Méliès ténselles dado ca-
bida ós máis refinados experi-
mentos da Haute Cuisine, así

como ós máis insípidos pro-
ductos da pastelería industrial.

Dentro do fantástico, o sub-
xénero terrorífico caracterízase
nos útimos corenta anos por
avanzar erraticamente nunha es-
porádica sucesión de chanzos
históricos e demorados tempos
mortos. Dende que alá polos cin-
cuenta un tipo chamdo Roger
Corman inventara o cine de bai-
xo presuposto e a producción
independente tal e como hoxe se
coñece –descubrindo as bonda-
des das rodaxes nunha fin de se-
mana e as técnicas voluntaristas–
foron xa uns cantos os que cada
certo tempo convulsionan as es-
treitas marxes da tradición para
chegar ó chamado mainstream, a
corrente principal, e de paso
chantar un novo marco para a
evolución dunha linguaxe.

Fíxoo George A. Romero
con A noite dos mortos viventes
en plena efervescencia contra-
cultural a finais dos 60, fixéro-
no un lustro depois Tobe Hop-
per con A matanza de Texase
Wes Craven con A última casa
á esquerda, ou mesmo Os ou-

teiros teñen ollos, explicita-
mente citada no filme de Rai-
mi, e para ir retomando o fío,
volveuno facer a principios dos
80 outro rapazolo de tendencia
hooligan pero posuidor do xe-
nuíno sentido da linguaxe cine-
matográfica que distingue, cal-
quera que sexa a súa tradición,
o traballo dos bos cineastas.

Fíxoo un tal Sam Raimi que,
ó tempo que outros compañeiros
de xeración igualmente inquedos
e cheos de curiosidade reinventa-
ban o chamado cinema idepen-
dente norteamericano dende as
cinzas do fundamental Cassavet-
tes e ó tempo que nas Antípodas
outro elemento de coidado que
respondía por Peter Jackson re-
cuperaba o humor negro, vitrióli-
co, do primitivo cine gore, asimi-
laba todo o cine de terror con
adolescenets perdidos na Améri-
ca profunda, en decadencia cons-
tante dende as andanzas texanas
de Tobe Hopper, e, perdido nas
inmensidades boscosas de Ten-
nessee con catro amigos da uni-
versidade, saltaba das curtame-
traxes en super 8 á gravación en

16 milímetros e ó formato de es-
trea comercial para filmar con es-
casos, escasísimos, medios un
dos filmes maís
“visceralmente
divertidos” e
rendibles do cine
de terror da infa-
me década dos
80.

P o s e s i ó n
nfernal conser-
va, hoxe, hai
que dicilo des-
pois desta opor-
tuna revisita-
ción en formato
comercial ó ca-
rón das estreas
‘do pincho’, to-
da a forza de 20
anos atrás, máis
que un mero exercicio de nos-
talxia xuvenil retomando un
dos clásicos da educación senti-

mental de toda unha xeración
de cinéfilos iconoclastas, o fil-
me de Raimi mantén no século
XXI tódalas virtudes e defectos
que o fixeron especial no seu
día. Personaxes a penas esboza-
dos, diálogos de función esco-
lar, referencias argumentais
previsibles dende o primeiro
fotograma, incluída a epidérmi-
ca relectura de Lovecraft, tan
en voga na década dos peitea-
dos cardados, si, por suposto. 

Pero tamén, e iso foi o que
a distinguiu da enorme pila de
morralla no seu día, unha pas-
mosa capacidade para narrar
cinematográficamente, un do-
minio das técnicas e dos códi-
gos e unha capacidade para
reinventalos que situou no seu
día a Raimi, por méritos pro-
pios, na selecta nómina dos re-
alizadores anovadores, dos ci-
neastas con estilo propio.

¿Un autor? É probable,
mais coa mesma mala estrela
de tódolos seus compañeiros
de herexía, os Romero, Hop-
per, Jackson e compañía, nin-
gún deles capaz de manterse
fiel co paso do tempo á forza
revulsiva das súas óperas pri-
mas unha vez entraron todos
eles no sistema de producción
‘profesional’. Raimi, eso si, foi
quen de manterse con maior
frescura por máis tempo, logo
viría a súa colaboración cos
Coen, outros expertos en re-
vulsivos e revisións, con Onda
de crimes, onda de risas, ne-
fasta traducción española; os
autoplaxios Diabolicamente
mortose variacións, O exérci-
to das tebrase a revisión con
bo pulso de xéneros clásicos:
superheroes, Darkman, spa-
guetti-western, Rápida e mor-
tal ou o Noir na emorme Un
plano sinxelo. Do seu filme
deportivo con Kevin Costner
mellor non falar e do seu Spi-
derman, pois, mellor deixalo
para outra ocasión.♦

XOSÉ VALIÑAS
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A película
ten unha
pasmosa
capacidade
para narrar
e o director
un dominio
dos
códigos
que lle
permite
reinventalos

Sangue reserva do 83
Volve á pantalla grande Posesión infernal, de Sam Raimi

Bruce Campbell converteuse en icona do cinema gore gracias ás súas colaboracións con Sam Raimi.



As Redes Escarlata, por tei-
marmos que nada do noso tem-
po e terra nos pode ser alleo e
por considerarmos que desde
Galicia e desde a cultura e a
lingua galegas se pode estar no
mundo, alegrámonos de que se
crease en Galicia, e concreta-
mente en Vigo, un museo vir-
tual da palabra como o Verbum.

Mais, por unha banda, a falta
de rigor científico observable en
certos contidos, que en moitos
casos poden provocar confusión;
a discriminación que se fai dos
productos culturais e editoriais
galegos de innegable utilidade
nun museo coma este, e, por últi-
mo, a discriminación da lingua e
da literatura galegas, que apare-
cen en total subordinación ó es-
pañol, lévannos a decer que este
non pode ser o museo da palabra
soñado por calquera persoa culta,
sensible e respectuosa con este
país e con este tempo, polo que
esiximos que, canto antes, se co-
rrixan as eivas que máis abaixo
pasaremos a referir a xeito de re-
sumo e outras eivas semellantes.

Moi probablemente, os gale-
guistas que forman parte do Co-
mité de Expertos nada tivesen
que ver na elaboración dos conti-
dos e no desequilibrado resultado
final que se nos presenta no Ver-
bum estes días. Estamos seguros
de que se eles fosen efectivamen-
te consultados moitos erros de-
tectados non se chegarían a pro-
ducir nunca. Así e todo, a presen-
cia do seu nome nese Comité non
pode servir para acalar as críticas
que a entidade ou o seu labor me-
recen ou poidan merecer. Así
mesmo, denunciamos a ausencia
neste Comité de Expertos de
científicos de solvencia no eido
das investigacións lingüística e
da traducción, dos que afortuna-
damente temos bos exemplos nas
universidades galegas. 

Constatamos que nestes días
se están a corrixir eivas detecta-
das pola comunidade científica
da Universidade de Vigo, que deu
a voz de alarma perante a desfei-
ta conceptual que ofrecía este
museo nos seus inicios; pero pe-
dimos que se corrixan xa, no me-
nor prazo de tempo, posible tóda-
las carencias e desacertos que aín-
da se poden ver no Verbum, por-
que este museo está chamado a
ser visitado e gozado por todo ti-
po de público, especialmente por
escolares que non poden ser indu-
cidos a confusións e, menos aín-
da, non debe visualizárselles un-
ha cultura e unha lingua galegas
discriminadas e secundarizadas.

■ FALTA DE RIGOR CIENTÍFI -
CO. a) É de lamentar a mestura
de autores dos sistemas litera-

rios español e galego, o que fai
que o sistema galego pareza un-
ha parte integrante e dependente
do primeiro. Os autores de nace-
mento galego aparecen mestura-
dos dando a impresión de que
todos escribiron nas dúas lin-
guas ou que tiveron importancia
nas dúas. E isto non é así para
nada: “Galicia ten sido berce de
notables autores literarios, tan-
to en galego como en castelán.,
Ramón María del Valle-Inclán,
Emilia Pardo Bazán....” Pardo
Bazán nada escribiu en galego, e
Valle en galego só escribiu un
poema. O apartado da literatura
semella ideado e redactado por
alguén totalmente alleo á cultura
galega e nada informado da no-
sa realidade literaria. Non hai li-
teraturas bilingües.

b) No mapa lingüístico do
idioma galego confúndese Ga-
licia administrativa con territo-
rio lingüístico galego, co agra-
vante de que están mal repre-
sentados os tres bloques lin-
güísticos (a ribeira occidental
do Eo aparece no bloque cen-

tral, o bloque occidental está
sobredimensionado cara ó les-
te, etc) e que se inclúen en Lu-
go e Ourense catro puntos de
León e Zamora.
Parécenos moi
positivo que se
teña en conta que
o galego tamén
se fala fóra da
Galicia adminis-
trativa, pero hai
erros de preci-
sión xeográfica ó
situar en Lugo e
Ourense puntos
de León ou Za-
mora. Debe que-
dar claro –e con
mostras orais- de
que tamén se fala
galego nas co-
marcas estremei-
ras do Eo-Navia
(Asturias), Bierzo Occidental
(León) e As Portelas (Zamora),
e tamén que existe un galego
arcaizante no Val do Río Ellas
(Cáceres). 

c) A terminoloxía de tipolo-

xía lingüística é incorrecta e in-
duce a confusión. Preséntanse
como linguas variedades lin-
güísticas (boliviano, chileno,

etc.); desígnase
co xentilicio dun
estado (indio, in-
donesio) o nome
da lingua oficial;
empréganse de-
nominacións moi
cuestionadas e en
desuso (lejítico)
ou simplemente
erradas e  confu-
sas (africano por
africáner), etc.,
etc.; fálase de
idioma “chinés”
pero logo non se
pode oír o “chi-
nés”, senón gra-
vacións de frases
en mandarín e

cantonés, etc. Todo isto provo-
ca confusión e pode inducir a
unha aprendizaxe errada e de-
formadora.

d) A visión das linguas do
mundo é eurocentrista, pois na-

da se di nin informa das lin-
guas amerindias, africanas, po-
linesias, etc., unicamente se
presentan as linguas indoeuro-
peas e, en moita menor medi-
da, algunhas asiáticas.

e) Que se saiba, os petrogli-
fos galegos non son representa-
cións escritas de lingua nin-
gunha, polo que non se poden
expoñer como exemplo de sis-
tema de escrita, senón que se
trata de representacións simbó-
licas de difícil e controvertida
significación. 

f) Ademais da falta de rigor e
cientifismo, obsérvase un abso-
luto desleixo cando á par ou de-
baixo de moitos textos e poemas
(de Celso Emilio Ferreiro, Chus
Pato, Gonzalo Navaza, etc., etc.)
non figuran nin as obras das que
están tiradas nin os autores. A
partir da denuncia dos profeso-
res da Universidade de Vigo co-
mezáronse a corrixir estas eivas,
pero aínda se aprecian ausencias
e mesmo erros gramaticais na
reproducción dos textos. O mes-
mo se podería dicir do aprovei-
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O colectivo Redes Escarlata ana-
lisa criticamente os contidos de

Verbum-Casa das Palabras,o
Museu recén inaugurado en Vigo

para o que reclama rápidas co-
rreccións científicas e de enfoque.

Acientifismo e discriminación
na ‘Casa das Palabras’

REDES ESCARLATA

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

‘Os contos
infantís

que se poden
escoitar

son unicamente
en castelán”
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tamento total ou parcial de in-
formacións ou estudios, cando
os especialistas detectan perfec-
tamente a procedencia pero o
museo non indica autoría da in-
formación fornecida.

■ DISCRIMINACIÓN DE PRO -
DUCTOS CULTURAIS GALEGOS . a)
Os contos infantís que se poden
escoitar son unicamente en cas-
telán, co que se manifesta unha
total ignorancia do feito en Gali-
cia desde hai moitos anos. Véxa-
se a serie de Edicións Xerais
Vouche contar un conto (contos
infantís nas voces de Bernardino
Graña, Sabela Álvarez, etc., etc.;
ou os contos tradicionais edita-
dos en libro e casette por Edi-
cións do Cumio na serie Conta-
moconto(A bela e a besta, O li-
bro da selva, O gato con botas,
Os tres porquiños, etc., etc.,); ou
o precioso libro A memoria das
árbores, editado por Kalandraka
e a Orquestra Sinfónica de Gali-
cia, con música de Marcial del
Adalid, texto de Xosé Neira
Cruz e ilustración de Kiko Da-
silva (libro + CD) e outros pro-
ductos semellantes desta editora
pontevedresa especializada no
mundo infantil.

b) A ausencia nos libros re-
lixiosos da edición galega da
Biblia, da Editorial Sept, tradu-
cida directamente de grego,
arameo e hebreo ó galego e que
obtivo en 1990 o Premio Na-
cional de Traducción.

c) A ausencia nos libros
prohibidos da magnífica edi-
ción da Divina Comedia en tra-
ducción de Darío Xohán Caba-
na e editada pola Xunta de Ga-
licia, cando se presentan dúas
edicións en español desta obra
de Dante. A traducción deste es-
critor galego mereceu en 1991 a
Medalla de Ouro do Concello
de Florencia, a proposta da So-
cietà Dantesca Italiana. 

d) Moi cativa presencia dos
productos editoriais e audiovi-
suais galegos, o que dá unha
impresión pobre e raquítica da
fortaleza deste sector dentro do
mundo cultural galego. A pesar
da exposición, cativa tamén,
sobre Vigo como centro do
mundo editorial galego, a sen-
sación xeral que dá o Verbum é
o da invisibilidade de produc-
tos galegos de gran calidade
existentes no mercado.

■ DISCRIMINACIÓN DA LIN -
GUA GALEGA . a) Na explica-
ción de cada letra dedícaselle
unha liña en galego e alomenos
seis en castelán, cunha explica-
ción máis completa e rigorosa.

b) Para as definicións sem-
pre se acode ás definicións do
diccionario da  Real Academia
Española, marxinando total-
mente o diccionario da Real
Academia Galega e outros pro-
ductos lexicográficos recentes
de alta calidade. Baste como
mostra sinalar que nun panel se
cita a definición de “retintín”
dada pola RAE e logo cópiase
isto literal en español no panel
en galego, sen traducir no seu
equivalente “retranca” nin ci-
tar a definición da RAG.

c) Apartados enteiros coma o
de comunicación animal, xogos
de mesa con palabras, árbore xe-

nealóxica das linguas europeas,
etc., só aparecen en español.

d) Como mostra de xornal
en galego aparece Faro de Vigo
en español.

e) A onomástica só se pode
consultar a partir do español.
Se alguén se chama Breixo ten
que buscarse por Verísimo, e se
alguén se chama Iria o seu no-
me non aparece.

f) O encrucillado xigante en
galego é irresoluble, o castelán
non. Nos diarios de Galicia pó-
dense achar doadamente bos en-
crucillados da autoría de Paulino
Novo e Darío Xohán Cabana.

■ SUBORDINACIÓN DA LIN -
GUA GALEGA . a) Esquizoglosia
bilingüe-1: É deplorable que o
galego apareza en moitas oca-
sións ó lado ou debaixo do tex-
to en castelán, subordinado,
dependente, subsidiario do cas-
telán. Iso denota unha concep-
ción desprezativa da única lin-
gua natural de Galicia. 

b) Esquizoglosia bilingüe-2:
É absolutamente innecesario e in-
comprensible o bilingüismo al-
macén/almacén, administra-
c i ó n / a d m i n i s t r a c i ó n ,
televisión/televisión,  rotativa/ro-
tativa, etc., que aparece ó longo
de todo o museo. Non se trata só
de algo semellante ó anterior, se-
nón que representa un insulto á
intelixencia dos castelán-falantes,
ós que se cre incapaces de com-
prender o significado de caixa,
indicador, abaixo, escribe, etc.

■ ERROS NO GALEGO EM-
PREGADO. Detéctanse nos pa-
neis explicativos, vidreiras e
pantallas erros de acentuación,
castelanismos morfolóxicos (ar-
te vivopor arte viva, introduzcas
por introduzas, etc.); castelanis-
mos léxicos; consideración do
arcaísmo e dialectalismo mao
(por malo) como forma popular
e vulgar ó mesmo nivel ca pra
ou tou (módulo S: “Comer pala-
bras”), etc., etc., do que se dedu-
ce precipitación e graves caren-
cias gramaticais e conceptuais
no galego alí reflectido que in-
ducen frecuentemente a erros. 

O castelán empregado é
sempre correcto, o galego pre-
senta erros, que urxentemente

cómpre corrixir, para non se-
guir dando a impresión de que
en galego todo vale.

■ FALTA DE SENSIBILIDADE .
a) A redacción do módulo dos
xordos é ofensiva, non poden
ser “xordomudos” porque mu-
dos non son: falan coas mans. A
consideración histórica que se
tiña dos xordos sobra tamén por
ofensiva. En xeral, este módulo
resulta bastante desafortunado.

b) Ignórase totalmente a cul-
tura literaria de
expresión portu-
guesa, ó non apa-
receren por nin-
gures escritores
de Portugal nin de
Brasil (Camões,
Pessoa, Amado,
Guimarães Rosa,
Eça de Queirós,
etc., ou o mesmo
Saramago que es-
tá no “Comité de
Expertos do Ver-
bum”) pero si his-
panoamericanos
de expresión es-
pañola. O Ver-
bum, a 30 km de
Portugal, debería ter en conta es-
te feito para que os escolares e
cidadáns portugueses que nos
visitan tan a cotío non visen des-
prezada a súa cultura.

■ PROPOSTAS URXENTES DE
CORRECCIÓN E MELLORA . a) In-
troducción do galego como lin-
gua por defecto en todo o mu-
seo, con posibilidade de xogar
ou informarse en diferentes lin-
guas (español, portugués, fran-
cés, catalán, euskera, inglés,
italiano, alemán, etc.), facil-
mente realizable con programas
informáticos.

b) Maior aproveitamento do
museo para “consumo interno”:
consulta toponímica, patroní-
mica, onomástica, léxica, etc., a
partir de bases de datos de to-
ponimia, patronimia, onomásti-
ca e léxica galega, mediante
programas implementables e
mellorables periodicamente.

c) Maior presencia de árbo-
res xenealóxicas, cartografía
lingüística e audiomapas inte-
ractivos con moitas máis lin-

guas (amerindias, africanas, po-
linésicas, asiáticas, australia-
nas, etc.), pois este apartado pe-
ca de excesivo eurocentrismo;
exemplos escritos de moitas
máis linguas (xornais, revistas,
libros, etc.); posibilidade de
consultar páxinas de libros
“universais” en moitas linguas
(O Principiño, O Pinocchio, O
Capital, a Biblia,  etc.).

d) Corrección de numero-
sas eivas técnicas que impeden
xogar/aprender/ouvir en moi-

tos dos módulos
existentes.

e) Ampliación
e mellor presenta-
ción do módulo
do sistema de lec-
tura táctil dos ce-
gos ou braille:
máis espacio, ca-
da letra, etc.

f) No módulo
das linguas do
mundo aparecen
uns tubos trans-
parentes que con-
teñen figuriñas
representando o
número de falan-
tes. O galego apa-

rece o último cunha soa figuriña
ó ser comparado co “indio”
(sic), o inglés, etc. Outramente,
sería interesante tamén poñer
–en positivo– eses mesmos tu-
bos co número de falantes do
galego comparados cos do is-
landés, eslovaco, esloveno, li-
tuano, letón, etc., linguas ofi-
ciais de estados soberanos, para
que se vexa que o galego non é
lingua de poucos falantes, que
todo depende do punto de com-
paración. Esta concepción mi-
noritaria e raquítica do galego é
de grande e negativo impacto vi-
sual entre os visitantes, e deberí-
ase corrixir.

g) Introducción de exem-
plos e audicións das falas gre-
miais galegas (canteiros, tellei-
ros, cesteiros, paraugueiros,
etc.), de textos de galego medie-
val (e doutras linguas), etc., etc. 

h)  Separación dos escrito-
res por sistemas literarios: gale-
go, castelán, portugués, etc. Va-
lle-Inclán non é un escritor da
literatura galega, como Méndez
Ferrín non o é da hispanoameri-

cana (española). Neste sentido
é de lamentar profundamente a
confusión á que se induce coa
presentación actual.

■ REMATE . En xeral, e en
moitos casos particulares, apré-
cianse uns contidos realizados
desde fóra de Galicia sen ningun-
ha sensibilidade e coñecemento
do sistema cultural galego, lin-
güístico e literario, mesturando
(ou integrando) o sistema galego
co español, dando unha idea fal-
sa de bilingüismo desequilibra-
do, onde a cultura galega é sem-
pre B e a española sempre A, e
ignorando totalmente a lingua e a
cultura irmás portuguesas.

Seméllanos desconcertante
que fose unha empresa catalá a
que fixese este deseño museísti-
co, pois ninguén en Cataluña ou-
saría seguir escribindo Lérida,
Gerona ou Játiva (como apare-
cen no mapa virtual da toponimia
peninsular), aínda que por outra
banda aparezan catalanismos re-
feridos ó nome dalgúns países
europeos: Txecoslováquiapode-
mos ler como país onde se fala o
checo. Isto é aínda máis grave se
incidimos na falsa información:
desde hai unha década hai dúas
repúblicas, a checa e a eslovaca,
onde se falan cadanseus idiomas.
A información que ás veces se
transmite esta superada, máis ben
parece o resultado dun refrito po-
siblemente aproveitado dun mu-
seo ou un sistema informático
anticuado onde se empregarían
tamén o catalán e o inglés, pois
aparecen nomes de países como
República Socialista Soviética
(onde se di que se fala o ruso),
USSR(onde se di que se fala ar-
menio) ou Ukrania SSR (onde se
di que se fala ucraíno).

Criticamos que a dirección
do Verbum botase man duns “es-
pecialistas” de fóra cando hoxe
en Galicia hai persoas, equipos e
institucións perfectamente capa-
citadas para realizar un museo
coma este, que non cometería
tantos erros e, por suposto, que
non ignoraría nin desprezaría
productos culturais galegos de
innegable calidade. O pecado de
sempre: non confiar nos produc-
tos e nos equipos do país, pensar
que só o bo pode vir de fóra.

Como remate, digamos que
todo isto ten a súa repercusión
na consideración ignorante que
se ten da cultura galega, e con-
cretamente da súa lingua e da
súa literatura. Vexamos só un
exemplo máis:

“Galicia ten sido berce de
notables autores literarios, tan-
to en galego como en castelán.,
Ramón María del Valle-Inclán,
Emilia Pardo Bazán, Rosalía
de Castro (quen tamén destaca
pola súa obra en galego)...”

Se Rosalía de Castro é coñe-
cida, recoñecida, querida e ad-
mirada hoxe en Galicia; se Ro-
salía é hoxe unha figura da cul-
tura universal é, fundamen-
talmente, pola súa contribución
ó engrandecemento da literatura
galega. Só alguén que non ten os
pés, a razón e o corazón en Ga-
licia pode redactar un parágrafo
tan desafortunado. Esta cauda é
toda unha declaración das inten-
cións coas que se fixo este mu-
seo. Sobran comentarios.♦

‘Como
mostra de xornal

en galego
aparece

Faro de Vigo”
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No número 29 dos Cadernos de Pensamento e Cultura
de A Nosa Terra, aparece un artigo, por demais intere-
sante, de Xavier Queipo, titulado “As mil e unha noi-
tes”. Nel, entre outras cousas, refírese a unha confe-
rencia que o escritor portugués José Saramago ofreceu
en Bruxelas e á conversa ocasional que con el tivo.

Presentouse Queipo como escritor galego que utiliza
a lingua natural do seu país e preguntoulle, entre inocen-
te e intencionado, segundo nos conta, se debia seguir uti-
lizándoa. E recibe nada menos que unha resposta ponti-
ficando que na Península Ibérica hai dúas linguas litera-
rias, o portugués de Portugal e o español, que correspon-
de ao que non é Portugal. E que se quería ser escritor de
verdade tiña que “escribir en español porque iso de es-
cribir en galego sería sempre para el unha frustración”.

¿Frustración por que? ¿Porque non chegamos aos
tres millóns de falantes e lectores? Saramago debería
saber que o Premio Nóbel de Literatura de 1955, o is-
landés H.R. Laxness, escribía nunha lingua que daque-
la só utilizaban cento cincuenta mil persoas. O que im-
porta é a calidade da obra. Se ten valor, trascenderá. Se
non o ten, non significará nada en ningunha lingua.

Ademais, esa especie de globalización ibérico-literaria
carece de sentido histórico. Galicia, Euskadi e Cataluña,
nacionalidades con traxectorias, linguas, culturas e litera-

turas moi definidas e nada desdeñábeis, non contan para o
señor Saramago, e escribir en galego, por exemplo, é cau-
sa de frustracións. Iso explica porque o autor de A caver-
nacando vén a Galicia, mesmo no acto de recibir un pre-
mio no instituto compostelán,
que leva o nome de Rosalía de
Castro, exprésase en castelán e
non na lingua irmá (e podería-
mos dicir filla) do galego.

Humildemente informo
que escribo en galego e non
me sinto frustrado. Escribo
na lingua de meus pais e
avós, dos meus viciños, do
meu pobo. E se escribo e pu-
blico narracións, poemas, en-
saios é precisasmente porque
o fago en galego. Abóndame.
Non quero máis. Teño algúns
libros  traducidos a outras linguas, pero iso é anécdota.
Non ven mal tal confrontación, mais nunca me intere-
sou maiormente, nunca tratei con axencias literarias (e
non digo que estea mal), nin fixen ningunha xestión
nese sentido. Escribo para a xente do meu país.

Figuras portuguesas como Rodrígues Lapa e Agos-

tinho da Silva, por citar só dous nomes, estarían en to-
tal desacordo co Nóbel portugués.

Nunha carta de hai ben anos dicíame Ben-Cho-Shei
(Xosé Ramón Fernández Oxea) que mentres Rosalía é

universal pola súa obra en
galego, un Goy de Silva, ga-
lego que escribiu unicamente
en castelán, non significa na-
da. Poderían poñerse moitos
máis exemplos.

Non, señor Saramago.
Non canxa coa súa procla-
mada ideoloxía o que lle di-
xo Xavier Queipo. Non só
en Portugal. No Brasil
(cónstame moi directamen-
te), en Angola, en Mozam-
bique hai moitas persoas
que comprenden a plurali-

dade nacional e lingüística do Estado español.
Certo que Queipo non lle fixo moito caso e sigue

escribindo –sen sentirse para nada frustrado– en gale-
go, porque si, porque lle peta e lle gusta, como dicía
Celso Emilio Ferreiro nun poema escrito na “lingua
proletaria” do seu pobo.♦

Non é así, señor Saramago
XOSÉ NEIRA VILAS

‘Humildemente informo
que escribo en galego e
non me sinto frustrado.

Escribo na lingua de meus pais e
avós, dos meus viciños,

do meu pobo”

Estaban todos os da banda de Laíño, e non había case
ningún da de Lestrove. Fraga Iribarne, Pérez Varela, un
delegado do Goberno tan estirado que parecía recén
alimentado por unha espada, conselleiros, moitos con-
selleiros, varios empresarios, segundóns da cultura, ca-
bezas de lista da “culturiña”, moita xente de presebe,
un fiscal moi suspendido, abundancia de gravatas e tra-
xes escuros e ningún “progre” despistado. Presentába-
se a Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada(mar-
tes pasado, capela real do Hostal dos Reis Católicos) e
aquelo parecía unha convención do PP.

Falou, atrapalladamente, coma sempre, o presiden-
te da Xunta. Dixo que el foi dos primeiros en coleccio-
nar a Gran Enciclopedia Gallegacando empezou a pu-
blicarse en 1974. Tamén falaron Branca García Monte-

negro, presidenta da editora de El progresoe Diario de
Pontevedra, Benxamín Casal, director da nova obra,
Andrés Fernández-Albalat, tesoureiro da Academia
Galega, e Alfonso Zulueta de Haz, presidente do Con-
sello da Cultura Galega. Máis ou menos, o de sempre.
Aquí estamos para salvar a cultura galega, e menos mal
que nos queda Portugal. Algo críptico, que non crítico,
mostrouse Albalat cando se referiu a Cañada como “un
editor e empresario arriscado e ás veces temerario” ou
cando salientou “a fidelidade dos lectores e o esforzo
duns redactores mozos e de intelectuais de esquerdas”
que lle deron á Enciclopedia “unha concepción moder-
na e crítica da realidade de Galicia”, ou cando explicou
a nova xeira dicindo que se lle deu unha volta “para re-
ducir unhas voces e ampliar outras”. Haberá que espe-

rar a ver como foron esas reducións e ampliacións. De
momento o que se sabe é que a Xunta de Galicia desti-
nou importantes subvencións para facilitar a publica-
ción da obra presentada.

Un dos poucos “progres” que estiveron no Hostal
deunos esta versión: “Eu sentinme algo como un polbo
nunha garaxe. Ata miraba para a porta pensando que es-
taría a piques de entrar o Caudillo redivivo para poñerse
a papar canapés. A verdade é que a festa foi moito. Os
que impediron no seu día que se publicara a obra de Ra-
món Cabanillas ou que dificultaron que Silverio Cañada
publicara, en edición de quiosco, a vida do Che Gueva-
ra, alí estaban aplaudindo e facendo súa a enciclopedia
dun editor asturiano que seguramente vertería sobre eles
o vaso de whisky se os vira apoderarse da súa figura.♦

A Gran Enciclopedia Galega ¿de Cañada?
EVA STORNI

Os Bolechas

Cómo é un parque de
bombeiros

Os Bolechas

Primeiro amor
en Ferrol

A moeda de Lugo Buscando a Linda
en Pontevedra

A NOSA TERRA

queren saber van de viaxe



¿Que papel ten o estudio do
coñecemento dentro da teo-
ría feminista?

Ten un dobre papel, por unha
banda toda teoría ten unha parte
de revisión de si mesma e aí é on-
de entra o tema da epistemoloxía,
da revisión dos propios funda-
mentos da teoría feminista, do
xénero ou da experiencia das
mulleres. Por outra parte, a intro-
dución da perspectiva feminista
no tema da ciencia é novo. A teo-
ría feminista xurde no ámbito das
ciencias sociais nos anos setenta
e principios dos oitenta e, de for-
ma máis tardía, dáse un corre-
mento cara as ciencias, funda-
mentalmente as da saúde. Nun
primeiro momento as mulleres
preocupadas polo feminismo e a
ciencia son as científicas que, po-
lo seu traballo e pola súa militan-
cia feminista intentan intersec-
cionar os dous campos. Nos anos
noventa xorde de forma máis sis-
temática o cuestionamento desde
a teoría feminista do coñecemen-
to científico analizando temas
como o da súa construcción, se é
neutral, se está permeado por va-
lores, cal é a noción de obxectivi-
dade e un asunto moi interesante
como é a reflexión sobre o que se
coñece como o suxeito mulleres
trasladado á órbita do coñece-
mento. É dicir, un tema impor-
tante dentro da teoría feminista é
a reconceptualización das mulle-
res como suxeito político e, den-
tro da filosofía da ciencia, tamén
se dá a reflexión sobre o suxeito
cognoscente. Nas reflexións das
feministas sobre o tema do coñe-
cemento relaciónase o tema de se
as mulleres poden ser suxeito de
coñecemento ao do acceso a ser
suxeito político. Esta reflexión
ten ligazóns constantes coa prác-
tica e a política e a participación
das mulleres en materia científica
e tecnolóxica é unha delas. 

¿Cuestiona o feminismo a
obxectividade da ciencia?

Xa desde a crítica de Kunh e
os estudios sociais da ciencia
cuestiónase a obxectividade do
coñecemento científico e nesa li-
ña inscríbese tamén a reflexión
desde o feminismo, na traxectoria
de mostrar que obxectividade non
é igual a neutralidade, aínda que
aporta unha perspectiva novedo-
sa. A obxectividade para autoras
como Longino, Harding ou Hara-
way é diálogo, explicitar uns va-
lores e quedarnos cos que máis
nos poden interesar e non negar o
ámbito dos valores porque entón
estaríamos nunha ciencia domi-
nadora e cega á perspectiva so-
cial. Cuestionar a obxectividade
na ciencia non é algo que faga só
o feminismo pero o que si é pro-
pio é o interese por parte de moi-
tas autoras de definir a obxectivi-
dade en función dunha ciencia
máis dialóxica, máis democrática
e participativa e non eliminar por
completo o concepto. 

¿Inflúe entón a forma na
que foron socializadas as mu-
lleres nese concepto de ciencia?

En lugar de ver en negativo o
que significou a socialización
das mulleres trátase de ver o la-
do positivo na elaboración do
coñecemento. Longino, por
exemplo, chega a facer un decá-
logo do que serían os criterios
feministas que deberían aparecer

no coñecemento científico. En-
tender, por exemplo, que é máis
positiva a complexidade que a
simplicidade, porque ese é un
principio máis acorde coa ma-
neira de entender o coñecemento
por parte das mulleres, pero esta
expresión é tamén problemática
porque non é algo que pertenza
por esencia ás mulleres senón
que ese “ser mulleres” é unha si-
tuación que pode ser ocupada
por calquera persoa, non signifi-
ca que sexa muller biolóxica.
Desa socialización tírase unha
determinada perspectiva que non
é unha identidade ríxida. 

No libro faise unha revisión
do concepto de xénero, ¿xa non
é válido para o feminismo?

O concepto de xénero foi

moi valioso para a teoría femi-
nista e deu froitos analíticos e
políticos. O que ocorre é que
nestes momentos úsase de forma
análoga ao concepto mulleres,
enténdese polo mesmo en expre-
sións como “violencia de xéne-
ro” cando en principio o concep-
to de xénero é relacional e inten-
ta desvincular ás mulleres do se-
xo, mostrar como todo é unha
construción social. Pasou a sig-
nificar o mesmo que sexo e con-
verterse nun esencialismo cultu-
ral. No libro analízase como o
concepto de xénero non aportaba
claves novas no ámbito do coñe-
cemento porque se utiliza para a
crítica, para a deconstrucción de
discursos xa establecidos pero
para a construcción de novos co-

ñecementos precisábanse máis
conceptos. De aí que empregara,
por exemplo, o de experiencia
das mulleres. Nesa necesidade
de buscar conceptos alternativos
que ocupen espacios onde o xé-
nero non chega aparece, por
exemplo, o ciborg. O xénero ser-
ve para mostrar determinadas
opacidades do discurso tradicio-
nal. Cando Haraway di que as
mulleres deben entrar en materia
científica e tecnolóxica fai unha
afirmación política pero cando
constrúe o seu discurso intenta
buscar categorías que non caian
nos problemas do xénero, de aí
que utilice o concepto de ciborg
ou de monstruo que cubre espa-
cios onde o xénero non chega. 

¿Que soluciona a noción

de ciborg?
Trátase dunha construcción

enriba do concepto de experien-
cia das mulleres porque sirve
para focalizar ou mostrar pro-
blemas. Ten unha dimensión
construtiva importante porque
intenta deixar atrás o lastre que
supón a sexualidade para as mu-
lleres. Semella un experimento
de visión, non porque se deba
esquecer a corporalidade e a
materialidade, senón porque in-
tenta buscar unha lóxica distinta
de pensamento,  non desde unha
óptica binaria sexo-xénero se-
nón, como di Haraway, un mun-
do post-xenérico.  

Vostede sinala un proceso
desde a experiencia das mu-
lleres ao ciborg dentro do
pensamento feminista. 

Concretamente na obra de
Haraway. A experiencia das mu-
lleres foi moi utilizada no femi-
nismo dos anos setenta como se
ve en títulos como Recuperemos
as mans de Mª Xosé Queizán ou
proxectos do tipo “facer visí-
beis”. Tratábase de recuperar al-
go que estaba pero que non se vía
e, ademais disto, o propio labor
de construcción que acarreaba a
experiencia das mulleres marca
un camiño interesante para a teo-
ría feminista. É dicir, non se pode
só criticar e mostrar a invisibili-
dade senón que hai que construír
o coñecemento con alternativas e
perspectivas novas. Iso é o que
fai Haraway co ciborg. 

¿Como pasan esas teorías
ao movemento feminista? 

O feminismo ten que dar
resposta aos problemas e cues-
tións como a biotecnoloxía, a re-
producción asistida, os alimen-
tos tranxénicos... todo este tipo
de temas forman parte da tecno-
loxía actual e son importantes
para as mulleres. O ciberfemi-
nismo trata temas como a refle-
xión sobre a tecnoloxía que son
cuestións onde a práctica políti-
ca das mulleres está en xogo. 

¿Existe unha ciencia fe-
minista?

O que existe é unha forma
de facer ciencia e tecnoloxía co-
mo feministas, é dicir, menos
dominadora, que asume que
non é neutral, que está pensada
para o benestar social e non pa-
ra o beneficio económico, que é
crítica coas tecnoloxías milita-
res ou que loita contra a explo-
tación dos países pobres. 

¿Como se recibe un tra-
ballo como o seu no ámbito
filosófico ao que pertence?

A filosofía tradicionalmente
tivo un discurso androcéntrico e
que sexamos tidas como interlo-
cutoras válidas é xa un cambio
considerábel. Destaco neste senti-
do xa non só a relectura que se ten
feito de autores clásicos senón a
elaboración de coñecemento al-
ternativos desde a perspectiva fe-
minista dentro da filosofía. O fe-
minismo é un movemento forte-
mente filosófico, inscríbese nun-
ha liña de discurso ético e político
da modernidade, no concepto de
igualdade, de liberdade, de auto-
determinación. Que as filósofas
feministas se inscriban en corren-
tes como o empirismo, o marxis-
mo ou o posestruturalismo fai que
teñan capacidade para subverter
os propios conceptos.♦

Nº 1.084

Do 29 de maio ao 4 de xuño de 2003

Ano XXVI

Carme Adán
‘O feminismo é un movemento

fortemente filosófico’
CARME VIDAL

Feminismo e coñecemento. Da experiencia das mulleres ao cíborg (Espiral Maior) é o título
do libro que Carme Adán ven de publicar e que foi resultado da investigación desenvolvida
para a súa tese de doutoramento. Filósofa e feminista, Carme Adán aborda algún dos temas
de maior relevancia no pensamento feminista actual como son a participación das mulleres
na ciencia e a tecnoloxía e a construción do coñecemento desde unha perspectiva feminista.
Coordinadora da Aula Castelao de Filosofía, Carme Adán dialoga no seu libro coas máis actuais
teorías do feminismo e afonda nas súas implicacións prácticas e políticas para as mulleres. 

PACO VILABARROS



Obras da galega Maruxa Mallo,
Salvador Dalí, Miró, Picasso, Pa-
blo Gargallo, Juan Gris, entre ou-
tros artistas destacados dentro
movemento artístico das vangar-
das, conforman as trinta e unha
pinturas e oito esculturas que ex-
hibe Vanguardias. 1925-1939. Os
fondos de reserva do Museo Rei-
na Sofía e obras da colección per-

manente do propio museo madri-
leño constitúen a base de Vangar-
das, mostra que se presenta como
o complemento da exposición
Cambio de siglo. 1881-1925, que
foi exhibida en diferentes locali-
dades do Estado recentemente.

Vangardasarranca en 1925,
por ser un ano clave na consa-
gración dun arte de vangarda

español, ao celebrarse a “Pri-
meira Exposición da Sociedade
de Artistas Ibéricos”, en sinto-
nía coas manifestacións artísti-
cas europeas e péchase en 1939,
momento no que conclúe a
Guerra Civil e a etapa de arte re-
novador dos anos vinte e trinta. 

A través da exposición pro-
ponse un percorrido estético

dende o surrealismo, presente na
obra de Miro, Dalí, Óscar Do-
mínguez ao cubismo de Juan
Gris, María Blanchard, sen es-
quecer o constructivismo de To-
rres-García e Maruxa Mallo nin
o realismo social do período bé-
lico de Horacio Ferrer, Celso La-
gar e Antonio Rodríguez Luna.  

Ademais das obras pictóri-

cas e das esculturas, a exposi-
ción complétase cunha selec-
ción de facsímiles dalgunhas das
revistas literarias e artísticas
máis destacadas do momento e
unha maqueta de pavillón espa-
ñol na Exposición Universal de
París de 1937, espacio onde se
mostrou a arte do momento, in-
cluído o Guernica de Picasso.♦
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Maruxa Mallo, Dalí, Picasso, en Vigo
A.N.T.

Baixo o título Vanguardias. 1925-1939Vigo acolle case corenta obras dalgúns dos artistas
españois que marcaron o devir internacional da arte na primeira metade do século pasado.
A exposición poderá ser visitada ata o vindeiro 21 de xuño no Centro Cultural Caixanova.

Silueta de mozo, 1933-34, de Pablo Gargallo. Ferro forxado. Ledicia do campo vasco (Fuenterrabia), 1920, de D. Vázquez Díaz. Auga sobre lenzo. Máscara aceirada, 1929-30, de Julio González. Bronce patinado.

Canto das espigas, 1928, de Maruxa Mallo. Óleo sobre lenzo.
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“Esperando o sol / Esperando o
trem / Esperando aumento / pa-
ra o mês que vem / Esperando
um filho  / pra esperar também
/ Esperando a festa / Esperando
a sorte / Esperando a morte /
Esperando o norte / Esperando
o dia de esperar ninguém /  Es-
perando enfim nada mais além
/ Da esperança aflita, bendita,

infinita / Do apito do trem”.
Así falaba unha das máis popu-
lares cancións de Chico Buar-
que, “Pedro Pedreiro”, e así se
sinte un traspasado ante as fo-
tos desta mostra de Xosé Luís
Abalo, que se amosan nestes
días na Casa das Artes de Vigo.

O fotógrafo venezolano,
afincado desde hai moitos

anos na Galiza, tomou tres
pontos de referencia para rea-
lizar esta serie fotográfica que
titulou De paso. O tren Vigo-
Barcelona, o famoso Shangai,
o tren posibelmente máis len-
to da península nese percorri-
do de mil quilómetros que
tanta emigración levou. O
barco de Cangas, na Ría de

Vigo, o mesmo que ollamos
melancólicos en Os luns ao
sol. E finalmente as estacións
de autobuses.

Son fotos olladas desde
dentro e desde fóra do tren, do
barco ou do autobús, e conver-
ten a espera ou o desprazamen-
to case nun xénero da vida co-
tián de todos nós.♦
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Os
miserábeis
DAMIÁN VILLALAÍN

Ocorre varios días por se-
mana, arredor da unha
do mediodía, no centro

mesmo de Vigo, moi pertiño da
miña casa. Pouco a pouco van-
se agrupando alí, na bulideira
confluencia das rúas Urzaiz e
Cervantes, ducias de xentes de-
saseadas, co ollar fuxidío e cul-
pable da pobreza marcado nos
seus rostros. Poden acabar for-
mando un grupo de cincuenta
ou sesenta persoas, homes e
mulleres. A maior parte deles
non fai ningún esforzo por disi-
mular a súa condición e
comparecen sucios e desgreña-
dos. Outros, en cambio,
intentan manter un decoro case
imposible e levan o pelo
graxento repeiteado para atrás,
abrillantado e humidecido quén
sabe con qué impensables
locións. Tamén hai eivados e ti-
pos cunha perna ou cun ollo
cubertos por vendas ennegreci-
das e sudadas.

Concítanse alí, entre o
apurado ir e vir dos bancarios,
dos oficinistas, dos avogados e
dos vendedores, convocados po-
la fame, pola negra fame que
inentarán matar por unhas horas
ou por uns días co rancho com-
pasivo e hipercalórico que lles
ofrecen as “Misioneiras do
Silencio”, unhas santiñas que se
dedican a estas cousas. Son os
miserábeis, os pobres sen reme-
dio, os tirados, os verdadeiros e
únicos perdedores con dereito a
reclamar para si ese calificativo
no que os burgueses e os
acomodados albiscamos ás
veces unha chispa de romántica
beleza. Son os expulsados do
século e os seus banais e mara-
billosos praceres cotiáns.  Son
os nosos medievais
compartindo vergonzantemente
empo e  espacio con nós.

Ninguén sabe onde viven,
onde dormen, con quen falan
ou qué lles pasou. Algúns tal
vez teñan fillos nalgures. O úni-
co contacto que temos con eles
é cando nos molestan nunha te-
rraza para pedirnos esmola ou
cigarrillos, antes de que veña
rapidamente o camareiro a
espantalos. E mentres isto oco-
rre, é posible que na televisión
estean emitindo algún
conmovedor programa solidario
cos pobres remotos e distantes
dun país do Terceiro Mundo, ou
unha reportaxe sobre a
exclusión social, ou sobre Lula
e o Foro de Portoalegre.

Pero ningún partido político
dixo unha palabra sobre a mise-
ria urbana nos seus programas
municipais. Ninguén quere
saber nada deste outro Terceiro
Mundo que temos aquí
habitado por excluídos que pa-
san fame  e que probablemente
non son peor xente que os resi-
dentes das favelas que Lula
quere redimir entre a admirada
emoción da esquerda xusticeira
e o obsequioso recoñecemento
da dereita caritativa. Tan só, ca-
ladamente, as “Misioneiras do
Silencio”, esas santiñas.♦♦

As fotos á espera de
Xosé Luís Abalo

X.C.

De paso



Despois de troulear no 2001 por
festas e escenarios con Danze,
un traballo cheo de forza en di-
recto e confirmación definitiva
da banda ourensá, Mutenrohi
aparece cun novo disco ateiga-
do de temas tradicionais adere-
zados cos ritmos pop e funky
máis actuais.

Sen esquecer o afán innova-
dor co que naceu a formación
alá polo ano 1995, Maio arreda-
se das secuencias, das loops,
dos baixos con distorsións e das
composicións de autor que ca-
racterizaron os seus últimos
discos, para mergullarse máis
fondo no folk e no pop. “Quere-
mos facer algo distinto, –indica
o vocalista do grupo Juan Car-
los Fasero– que non se saiba se
é unha peza de autor ou tradi-
cional. Así que decidimos mes-
turar. A idea é que a xente can-
do escoite Mutenrohi saiba que
iso é Mutenrohi e non Berro-
güetto nin Milladoiro”

“Sen desprezar a tradición”
Mutenrohi tenta superar a ba-
rreira do tempo mesturando
muiñeiras, ruadas, pezas ances-
trais conservadas nas aldeas,
con elementos da música máis
actual. O pop, funky, rock, rit-
mos da música electrónica e
instrumentos que non teñen ca-
bida nunha formación clásica
de folk conducen o grupo ou-
rensán cara terreos máis con-

temporáneos, co obxectivo de
“actualizar a tradición -como
sinala o batería de Mutenrohi,
Abraham Vila- pero sen esque-
cer as raíces”.”Para facer músi-
ca purista xa están os puristas”,
espeta Fasero.

Neste quinto disco, Muten-
rohi deixa de inventar cancións
para falar coas verbas do pobo,
distanciándose da composición
de letras e así centrarse nos
arranxos futuristas que adapten

a tradición ao seu estilo perso-
al. “Maio é o disco máis tradi-
cional, con máis presencia de
temas recollidos por outros
grupos folk, pero ao mesmo
tempo é o máis pop, porque
Mutenrohi sempre tenta adap-
tarse ao que máis se leva no
momento e coido que é en
Maio onde quizais se consegue
con maior naturalidade” apunta
Abraham Vila.

Nun panorama musical atei-

gado de grupos tradicionais e
folk, cunha certa saturación por
parte do público, os ourensáns
reivindican “a cor, a naturalida-
de e o calor”, xa no título, con
violíns, baixos, frautas, gaitas e
teclados. Ademais de con estilos
actuais, Mutenrohi tenta rachar
o inmobilismo purista incluso
con baladas heavies. En Maio
recollen a peza de Extreme
Máis que palabras.

Na procura “de enriquecer a

personalidade do grupo e do dis-
co”, os ourensáns rodeáronse de
colaboracións para a gravación
de Maio. Marcos Vázquez, Susa-
na Viso e Ricardo Mourente for-
nécenlle, como comenta Fasero,
“novas pinceladas e cores”.

Artistas nacionais

En pleno momento de expansión
da música folk e tradicional ga-
lega máis alá das fronteiras do
país, como acontece co éxito de
Faltriqueira en Europa, Berro-
güetto en Alemaña, Laio en Ca-
nadá ou Carlos Núñez en Fran-
cia, a discográfica coa que sacou
os seus últimos discos Muten-
rohi, Zouma Records, vén de fir-
mar contratos en Asia para a pro-
moción e distribución do mate-
rial que se elabora aquí. Sen em-
bargo, os compoñentes da for-
mación apostan máis por “asen-
tarse na Galiza e no Estado”, bai-
xándose do carro internacional. 

“O éxito máis alá das fron-
teiras é moi relativo. Ti podes ir
tocar a moitos lugares, algo que
enriquece o currículo do grupo,
pero se non contas cun apoio
discográfico para que o público
coñeza os teus traballos anterio-
res, non vas a ningún lado. Pri-
meiro cómpre crear unha rede e
logo ir a tocar alí. O que aconte-
ce é que é un proceso moito
máis lento”.♦Nº 1.084 ● Do 29 de maio ao 4 de xuño de 2003 ● Ano XXVI

Non apto para puristas
MAR BARROS

Con novas incorporacións, Mutenrohi ataca de novo. O seu último disco, Maio, volve arremedar ao
purismo mesturando a tradición máis ancestral coa vangarda, nun intento de “actualizar o pasado”.

MMUUTTEENNRROOHHII

“O grupo comezou a transfor-
marse coa marcha de Cristina
Pato. Nese momento había dú-
as posibilidades, ou continuar
como a súa banda ou seguir a
nosa carreira aparte. E decidi-
mos romper”, comenta Fasero.
A partir dese momento comeza
a transformación de Mutenrohi,
coa chegada da vocalista Cris-

tina Barriga e do gaiteiro Xur-
xo Brea. Coa gravación deste
último disco vén de vivir o seu
último episodio. 

Despois de seis anos de via-
xe innovadora o grupo sufre as
baixas da pianista Raquel Pato
e do baixo de Xoán Padrón Se-
co e as entradas de Iván Salga-
do e Raquel Rodríguez.

“Raquel e Xoán aínda toca-
ron no anterior disco Danze, -
sinala Abraham Vila- pero en
Maio xa traballaron Iván e Ra-
quel Rodríguez, que non teñen
nada que ver cos anteriores
membros. Sen embargo, a for-
ma de tocar empastouse ben,
atopouse o equilibrio entre a
banda”.♦

Marchas e novas incorporacións



Lupe Oroña, Anet Beiro, Rosa
Lois, Silvia Mariño e Lorena
Peillet son as autoras dun volu-
me cun título único que, sen em-
bargo, ten no seu interior cinco
libros de poesía. Esencia de Pen-
samentos é o de Lupe Oroña,
Cómicas analoxías o de Lorena
Peillet, Dende a sombra do aba-
temento escríbeo Silvia Mariño,
Entre lusco e fusco vai asinado
por Rosal Lois e Anet Beiro titu-
la a súa aportación De soños e vi-
xilias. Forman parte do colectivo
poético Novas Verbas que asina
o libro, publicado na coleción
Varilongo de tresCtres editores,
pero non comparten manifesto
nin ideario literario algún. Ben
ao contrario, as poetas mostran a
súa independencia creativa e te-
ñen en común, pola contra, un
certo xeito emocionado e vital de
se dedicar á poesía. 

¿Por que se xuntan estas poe-
tas? Para poder publicar, para
compartir esta súa querencia po-
la poesía e tamén para pasalo
ben neste colectivo que deixou
de ser só poético para se conver-
ter en grupo de amigas. Entre a
maior e a máis cativa non hai
máis de cinco anos, poucos qui-
lómetros separan as súas casas,
situadas todas na comarca da
Barcala e no concello cercano de
Negreira e, por riba, ningunha é
estudiante de Filoloxía, unhas
traballan e dúas que estudian es-
tán en Políticas e Psicoloxía. 

Teñen outro importante pun-
to en común. De aparencia son
animosas e alegres. Cando se lle
preguntan por que escriben, con-
testan que para botar fora todo
un mal de sentimentos que afoga
ou para rematar coa tristura. “Es-
cribir é desde sempre unha nece-
sidade, unha vía de escape e pu-
blicar o libro agora é un soño
cumprido” di Rosa Lois e case
nos mesmos termos se expresa
Lorena Peillet cando resume
nunha palabra o que para ela sig-
nifica a poesía: “desafogo”. “Te-
mos moitas cousas en común.
Aínda que escribamos de forma
distinta a temática é a mesma, a
melancolía, a soedade, o pesi-
mismo...” asumen en grupo.
¿Desde cando escriben? Pois
desde sempre. Algunha di que le-
va arredor de quince anos na po-
esía e con ese dato abonda para
dúas cousas. Unha: deixar claro
que a súa relación non é pasaxei-
ra. Dúas: botar contas e ver que
eran ben nenas cando comezaron
na arte de facer versos. Lorena
tardou algo máis. Tivo necesida-
de de escribir despois de asistir a
un recital colectivo dos mozos
poetas da chamada xeración dos
noventa. 

Que sexan cinco mozas e
ningún rapaz non é dado ao que
lle dean demasiada relevancia. É
case coma se cadrara. Entenden
que non hai distingo na súa for-

ma de escribir e na dos homes.
Por exemplo, Rosa Lois conside-
ra que non hai sexismo na litera-
tura e o que lle gustaría é “que a
xente lera un poeta e non dixera
e isto é dun home ou dunha mu-
ller”. “A poesía non ten xéneros,
é como os anxos” di non sen cer-
ta ironía Silvia Mariño. 

Cando presentaron o libro na
Barcala asombráronse da canti-

dade de veciños que e achegaron
ao acto. Máis aínda dos que se
desprazaron a Compostela e atei-
garon a sala da galería de Sarga-
delos onde as mozas estiveron
acompañadas pola escritora He-
lena Villar e o galeguista Avelino
Pousa Antelo. Todas elas recoñe-
cen con alegría que isto de ter
cinco autoras novas da zona nun
libro é motivo de gabanza para os

de Negreira, a Baña e Santa
Comba. Non saben que vai pasar
a partir de agora coa súa carreira
literaria. As máis, confesan que
xa teñen algún libro rematado na
gabeta á espera de editor. Algun-
ha móstrase máis cautelosa e di
que o tempo é o que dirá. Coñe-
céronse por medio de Xosé M.
López Ardeiro, poeta tamén e au-
tor do primeiro libro da colec-
ción, que foi quen as puxo en
contacto e ao que agarimosamen-
te chaman “o avó”. Non aparenta
ter Ardeiro idade abondo para ser
dúas xeracións anteriores ás mo-
zas pero asume con gracia o ape-
lativo e el mesmo responde diri-
xíndose ás autoras como netas.
“Téñennos preguntado por el co-
mo o noso avó. Hai moita xente
que o cre de certo. Chamámoslle
así porque os avós son moi espe-
ciais e iso é el para nós”. E debe
ser mesmo porque el é o autor
dun dos limiares e a el só dedí-
canlle as cinco poetas o libro. 

“Comparten non só os in-
mensos recoveques da amizade
xuvenil, senón as angueiras li-
terarias nun colectivo estable. E
esfórzanse xuntas en conservar
elementos formasi, como a rima
e a estrofa; en buscar símbolos
para unha linguaxe poética que
se adapte aos diferentes ámbi-
tos da súa contemporaneidade;
e en practicar a ousadía rompe-
dora, incorporando ao seu liris-
mo novas paisaxes físicas e hu-
manas” di Helena Villar destas
cinco poetas que, a seu ver, ma-
lia a curta idade, “xa están de
xeito singular e irrepetíbel ás
portas do tríptico arcano que é
fonte de toda a poesía: o amor,
o tempo e o olvido”.♦

Nº 1.084 ● Do 29 de maio ao 4 de xuño de 2003 ● Ano XXVI

55, St. Mark’s Road

Minsk (II)
CÉSAR VARELA

Desde o avión xa dá para
perceber como é unha
cidade planificada.

Pódese apreciar a organización
dos edificios en medidos cuar-
teiróns e as amplas rúas
vertebrando o urbanismo da ci-
dade. En Minsk está plenamen-
te vixente a arquitectura sovié-
tica. A cidade aparece ao
visitante limpísima, con amplas
avenidas e folgadas beiraruas.
Seica na guerra foi totalmente
arrasada e debeu ser reconstrui-
da totalmente. Os símbolos so-
viéticos permanecen totalmente
asumidos, e por calquer lugar
podemos ollar a fouce, o
martelo ou a estrela vermella.

O goberno de Belarus está
dirixido polo seu presidente
Luckashenko, que entendemos
segue o camiño que nunca de-
beu abandonar Rusia, ou sexa
suster o exército e ter unha po-
licía actuante e capaz de
manter a raia o inzamento das
mafias, propiciando así unha
apertura económica e política
controlada. Nas tendas non fa-
lla ningún produto occidental.
A descripción política que fai
do país o meu libro-guia
inglés, descalificando ao presi-
dente actual xa nos dá un pou-
co que suspeitar (seguro que o
autor tería preferido a un tipo
Yelstin dirixindo o país).

O pouco que falamos da si-
tuación política foi cun un
rapaz novo, capaz de expresar-
se en español e inglés, desde o
seu oficio de taxista, que susti-
ña que a única mafia que existe
alí é a do goberno. Nós suspei-
tamos que baixo esa queixa
agáchese a raiba dos
mafiosiños de meio pelo que
gostarian de ter as mans libres
para facer as súas trapalladas.

Máis bos sinais: non se ven
os desacougantes autos de
vidros escuros  que tanto inzan
por Moscova, non se atopan
mendigos e a xente anda ben
vestida conforme os
parámetros occidentais. Os ba-
res dos hoteis están cheos de
mozas  de maravilloso pero
equívoco aspecto e aínda pola
noite sonou o teléfono no noso
cuarto para ofrecernos
servicios sexuais. 

O país é totalmente chao,
sen altura ningunha e o aspecto
natural é de inormes bosques
de faias e bidueiros, onde aínda
se cría o mítico búfalo ou
bisonte europeu que era obxec-
to de caza polos nobres
polacos e rusos. A guia
infórmanos que nesta cidade
viviu Lee H. Oswald, o
matador do presidente
Kennedy. 

Ainda que existe un
idioma bieloruso o que se fala
amplamente é o ruso, aínda
que a mocedade estudada po-
de defenderse moi ben en
inglés. En fin,  agora que che-
ga o verán quen non queira se-
guir os roteiros tradicionais
dos nosos destinos turísticos
velaquí teñen un país para
descubrir habitado por xentes
tranquilas, de pel moi branca e
ollos clarísimos.♦

GONZALO

Amigas pola poesía
CARME VIDAL

Catro son da comarca da Barcala e unha de Negreira. Teñen entre vinte e vintecinco
anos. Unhas traballan e outras estudian. Todas son autoras de Cando as luces rebentan
o silencio, un volume con cinco libros poéticos que asina o colectivo Nova Verbas. 

A. PANARO



Nunca antes Galiza estivera en
Eurovisión. E curiosamente foi
Bélxica quen apostou pola voz da
cantante de Guitiriz, Verónica Co-
desal. E triunfou, a ritmo de gaita,
na cidade estona de Riga, no me-
dio dunha marea de música repe-
titiva, ante o entusiasmo do públi-
co e o pasmo dos directores de
marketing de Operación Triunfo.

Nun idioma inventado e con
Urban Trad, Verónica conseguiu
que a gaita galega vivise o seu
debut eurovisivo, no medio do
Skonto Hall. Pero tamén que
dende aquí e dende calquera re-
cuncho do mundo os galegos pu-
xesen os seus ollos en Bélxica e
os seus twelve points to Galicia,
douze point pour la Galice.

O feito de tratarse “dunha
música folk, na que as raíces ga-
legas teñen moita importancia e
a gaita galega un forte protago-
nismo” levou a Verónica, filla de
galegos emigrados en Bélxica, a
aceptar a proposta da formación
folk belga Urban Trad, liderada
por Yves Barbieux. Así se pre-
sentou en Eurovisión un tema,
Sanomi, que rachou, coa súa vo-
cación universalista, o enfronta-
mento das diferentes comunida-
des lingüísticas belgas e co en-
corsetado estilo do festival. 

Sen embargo, a relación da
galega coa música é anterior a
Eurovisión. Hai dous anos xa co-
laborara con Urban Trad, banda
caracterizada polo seu peculiar
xeito de tocar, achegándose a rit-

mos celtas e anos antes xa gra-
vara o primeiro disco coa súa for-
mación de pandereteiras Ialma. 

“A música e a cultura galega
teñen boa acollida en Bélxica”,
indica Verónica Codesal “coñé-
cese e admírase, ata o punto de
que dou clases de pandeireta e
baile galego nos colexios e non
paro”. Comprometida coa cultura
galega, con carta de residencia
pero sen nacionalidade belga, a
moza de Guitiriz tamén partici-
pou activamente no movemento
social que estoupou por todo o
país e por toda Europa a partir
da catástrofe do Prestige, espe-
cialmente dende a plataforma
Nunca Máis de Bruxelas.

Con dous discos ás costas,
centos de concertos co grupo de
pandereteiras que integra, Ialma,
e unha carreira musical que par-
te do Centro Galego de Bruxe-
las, Verónica Codesal aúna ex-
periencia e talento. Despois de
non ser aceptada a cantante So-
etkin Collier, non foi casualidade
que o grupo escollera a galega
como unha das intérpretes voca-
listas para defender a canción
que representaba a Bélxica.
Nun momento no que o mundo
discográfico está a sufrir unha
serie de problemas que lle afec-
tan profundamente, dos que a
música folk non é allea, Verónica
Codesal móstrase esperanzada,
porque como ela indica, “tralo
éxito de Eurovisión este estilo
musical semella ter futuro”.♦
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Xesús Dobao
‘A cerámica
vai máis alá
do utilitario e
do modelado’

A.N.T.
Despois de varias exposi-
cións de pintura e de ser
seleccionado nos concursos
de cerámica L’Alcora e
Cerco 2000, presenta a súa
primeira mostra de cerá-
mica na Popular de Vigo.
¿Que intenta transmitir
con En construcción?

O obxectivo é que a xente
perciba que a cerámica ten
moitas posibilidades, máis alá
do simple modelado e do con-
cepto de cerámica utilitaria.
Cada peza é unha escultura
nas que a cerámica presentase
simplemente como o medio
para crealas, un material cun-
has potencialidades inmensas,
que non debe considerarse o
irmá pequeno da arte. Por iso
na mostra presento varias pe-
zas de parede mediante o tra-
ballo de placas e barro case
seco fuxindo do modelado.

Os novos artistas ato-
pan moitas dificultades pa-
ra expor a súa obra. ¿Ta-
mén lle acontece aos cera-
mistas?

Acontece. O problema é
que non existen moitos espa-
cios alternativos, con espacio
suficiente para que se expo-
ñan esculturas. Neste senti-
do, cómpre potenciar salas
como a Popular, que dan sa-
ída aos novos que queren
presentar a  súa obra.

Ademais de Sargadelos,
¿trabállase moito a cerámica
no país?

Na Galiza non existe un-
ha tradición cerámica arrai-
gada como a que pode ha-
ber no Levante, así que as
creacións artísticas son moi-
to menores, tamén en parte
polo tema das salas. Sen em-
bargo, existen ceramistas
recoñecidos internacional-
mente, como Miguel Váz-
quez e Emilia Guimeráns,
que tentan crear interese
pola cerámica, traendo cada
verán artistas estranxeiros. 

Ademais de ser creador
tamén ten a súa propia ten-
da de artesanía. ¿Como se
conxugan ambas facetas?

Se xa é difícil vivir da
pintura, é mais complicado
vivir da escultura e da ce-
rámica. A saída do cera-
mista está precisamente aí,
en traballar coa artesanía e
intentar vender as obras
propias, a través de feiras e
outros establecementos.♦♦

O triunfo de Guitiriz
en Eurovisión

MAR BARROS

Quixo participar en Eurovisión con símbolos de Nunca Máis, pero a organización foi es-
tricta. Así que Verónica Codesal non puido coroar as cimas eurovisivas con bandeiras ne-
gras e azuis, pero si co protagonismo da gaita do seu país e o grupo belga Urban Trad.

Lonxe do éxito no festival euro-
peo, moito antes de que a cara
de Verónica Codesal saíse nas
páxinas dos xornais e en todas
as televisións, na Galiza o nome
de Ialma, o grupo de cantareiras,
dicía algo máis que Urban Trad.
Composta por cinco descenden-
tes da emigración en Bélxica e
seis músicos belgas, Ialma pre-
séntase como unha moderna for-
mación de pandereteiras que
mestura as raíces galegas coa
cultura flamenga e valona. Con
acordeóns, guitarras, gaitas,
frautas, percusións e pianos, es-
tas cinco mulleres recollen as
cancións populares dos seus an-
cestros achegándoas a un estilo
persoal, que renova a música
folk e as inclúe dentro da ten-
dencia worldmusic.

A andaina de Ialma arranca en
xaneiro de 2000, coa publicación
do primeiro álbum Palabras darei,
co que xirarían por numerosos
concertos en Bélxica, en varios
países europeos e tamén en Tai-
wan. Tan só dous anos despois,
as cantareiras volven novamente
a actualidade musical cun novo

traballo, Marmuladas, resultado
da conxunción entre as vocalista e
os músicos, no que se coidaron
especialmente as melodías e os
arranxos, na procura de achega-
mento cara un público moito maior

sen distanciarse da música folk.
“Co sentimento de abandeirar

a cultura galega por todo o mun-
do” a formación galego- belga vén
de presentar en Compostela e
Lugo este último traballo. Como

indica Verónica, “é posíbel que o
paso polo festival inflúa positiva-
mente en Ialma, especialmente
na Galiza, onde a xente acostu-
ma preguntarnos cando poderán
vernos en directo”.♦

As fillas da Ialma

Ialma, o grupo ao que pertence Verónica Codesal, está formado por fillas de emigrantes galegos en Bruxelas e estiveron, non hai
moito, pola Galiza presentado o seu útimo traballo.

P. VILABARROS
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Non sempre cadra pasar polo
concello pontevedrés de Vila-
boa, porque case todos os desti-
nos se perden nas cidades próxi-
mas, ateigadas de todo menos
de misterio. Pero quen se ache-
gue por esta vila non debería
marchar sen tomar algo na Casa
dos Druídas, un dos pubs que
mellor conxuga a maxia da Ga-
liza celta, o facer milenario dos
sacerdotes e as lendas druídicas. 

Rehabilitada hai sete anos, a
secular Casa dos Druídas sempre
foi morada de feiticeiros, de co-
rrexidores que percorrían toda a
zona do Morrazo ao lombo dun
cabalo branco, polo menos iso é o
que conta a lenda. Xeracións de
druídas foron habitando a casa su-
cesivamente identificándoa co
feitizo, coa maxia. Así que o in-
trépido que se atreva a mergullar-
se en todo este mundo celta conti-
do entre os grosos muros de pe-
dra, poderá saborear unha cerve-
xa irlandesa, unha infusión de flor
de toxo, xa non o misterioso licor
druídico que caracterizou o pub,
pero si calquera outra bebida, qui-
zais no mesmo lugar onde, noutro
tempo se prepararon bebedizos e
apócemas. Ademais poderá con-
templar, entre os símbolos celtas e
os apeiros tradicionais que ador-
nan as paredes, nun dos cachotes,
un símbolo descoñecido, perten-
cente a ogham, un sistema alfabé-
tico dos celtas, signo que coincide
con inscricións esparexidas por
toda a Costa da Morte e que os
canteiros empregaban para sinalar
o remate da obra.

Pero a Casa dos Druídas é
moito máis que un simple local
de copichuelas. Os cadros e es-

culturas das exposicións que
acolle e a actuación de grupos
folk de todo o país teñen boa
parte de culpa. Polo pequeno es-
cenario do interior teñen actua-
do os Carunchos, Treixadura,
Liorna, o humorista Fredi Kru-
jer, Piolia ou os desaparecidos
Morrokosono, pero tamén cen-
tos de espontáneos  que levan os
seus instrumentos para pasar
unha boa noite entre amigos e
cervexas. Quen non teña habili-
dades musicais tampouco ten
que preocuparse, na Casa dos
Druídas sempre está a soar a
mellor música folk feita no país.

De escoller unha data para

se perder dentro desta atmosfe-
ra ancestral, a noite de Samaín
parece ser a máis axeitada, por-
que en poucos lugares se pode
sentir o espírito celta tan pre-
sente. Calacús pendurados do
canastro e no interior da propia
casa son a ambientación perfec-
ta para que o druída poda predi-
cir o futuro a aqueles que se
acheguen o 31 de outubro na
procura de coñecer a súa sorte.
Tamén é boa ocasión o 1 de
abril, o día das mentiras, no que
os moradores fan unha pequena
festa con concurso de humor.

Pero ademais de tomar co-
pas, cafés e infusións calquera

persoa que se achegue pode fe-
dellar entre os discos, as cami-
setas e os libros de temática cel-
ta que se venden na tenda da
propia casa. De buscar algo me-
nos frecuente, “algo máis máxi-
co e inexplicábel”, como asegu-
ra Manolo, un dos actuais mo-
radores, sempre se pode mercar
unha botelliña de aire da Casa
dos Druídas, lacrada e con de-
nominación de orixe.

E unha novidade, para este
verán van aumentar os servicios
da casa, ofrecendose ademais
tapas. Un excelente lugar para
probar boa comida ao tempo
que soa a mellor música folk.♦

O feitizo da Casa dos Druídas 
Sitios Mar Barros

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Era moi relixioso pero tamén moi
amigo de gastar bromas e partici-
par das alegrías da xente. Sempre
cunha palabra amábel e sen amo-
sar enfado, tiña por  costume vi-
sitar hospitais, mesóns e merca-
dos levando o seu optimismo e
conforto, sen temor a contar e es-
coitar chistes, facer bromas e ata
pallasadas que atraían a curiosi-
dade dos paisanos para acabar fa-
céndolles, sempre, a mesma pre-
gunta: ¿E agora, cando empeza-
remos a facernos mellores?, e a
partir daí trocaba o prólogo fes-
teiro pola lección de catecismo. 

Pasaba o día atendendo en-
fermos e exercendo un la-
bor de apostolado entre os

habitantes de Roma, pero logo, po-
la noite, retirábase a rezar e podía
pasar horas e horas nun reclinato-
rio, con tanta alegría como se esti-
vese na máis divertida das testas. 

Precisamente, estando unha
noite de Pentecostes en oración,
sentiu que o corazón lle comeza-
ba a crecer e inchar como unha
bóla, e tanto e tanto se lle inflaba
que lle separou dúas costelas do
sitio, e entón el, lonxe de se des-
gustar coa miocardite, cun amplo
sorriso nos beizos increpou a

Deus: Señor, Señor, para, que me
vas matar de alegría. 

Filipe, naceu en Florencia no
1515, e contan que xa de cativo
era tan boíño que os veciños cha-
mábanlle Filipiño o bo. 

Cando decidiu dedicarse
á relixión marchou a
Roma, onde a cambio

dun anaco de pan, un vaso de au-
ga, unha presa de olivas e un cor-
necho debaixo dunha escaleira
para durmir, dáballe clases aos
fillos do seu pousadeiro, quen di-
cía que, desde que el lles daba
pasantía os rapaces volvéranse
uns santos; e dada a fama de bo
ensinante e a vocación que amo-
sa para selo, non tardou en ensi-
nar o catecismo en hospitais, ta-
bernas, igrexas e na propia rúa, e
pola facilidade oratoria e histrió-
nica naturais, tanto obreiros co-
mo clérigos, rapaces e xentes de
toda clase ficaban atendendo os
seus exemplos. 

Para sacar aos nenos da rúa,
levábaos para a súa casa, onde,
poñendo toda clase de xoguetes á
súa disposición, entre risas, con-
tos e bromas ía catequizándoos,
pero os nenos, como era natural,
usaban a casa como un campo de

xogos, corrían, berraban e moles-
taban aos veciños que se queixa-
ban do moito ruído que aqueles
facían, ao que Filipe, que distin-
guía moi ben entre ser un traste e
ser un pecadento, contestaba sen
perder o bo humor: eles que fa-
gan o ruído que queiran, mentres
non ofendan a Deus. 

Cando aos trinta e catro anos
o ordenan sacerdote, especialíza-
se no sacramento da confesión,
amosando moi boa disposición
para entender e incluso psicana-
lizar aos confesandos, pois cun-
ha paciencia sobrenatural e un
don especial para analizar e pro-
fundar nos asuntos da alma, Fili-
pe era capaz de sacar aos beizos
dos arrepentidos pecados nos
que os devotos nunca pensaran. 

Tan doado era confesar
con el e tan aliviado que-
daba o confesado, que a

xente acudía en masa ao seu con-
fesionario, e como a penitencia
era tan dispar duns a outros, o bo
Filipe decidiu facer táboa rasa e
creou a contraría da “Santísima
Trindade e dos Peregrinos”, para
socorrer os pobres e atender en-
fermos; mellor, ao seu entender,
que ficar dándose golpes no pei-

to; e como aínda lles sobraba
tempo, instituíu entre os confra-
das o costume das “corenta ho-
ras”, durante as que os fieis ado-
ran a Sagrada Forma ininterrom-
pidamente. 

A alegría, e incluso a sorna,
co paso dos anos, seguía sendo a
súa principal virtude aínda nos
momehtos máis dolorosos da súa
vida, como cando un médico veu
atendelo dun cólico vesicular,
sen grande éxito, e daquela, nun
intre de alivio, apartou ao gale-
no: Aparte doutor, que para ali-
viarme xa vén aí a Virxe María.

Nos seus momentos de
éxtase podía ficar du-
rante horas en estado

de absoluto ensimesmamento, e
cóntase que, nunha ocasión, can-
do estaba erguendo a Hostia, o seu
acólito marchou a facer algún re-
cado que lle acordara, e cando ao
cabo de dúas horas volveu, Filipe
seguía coas mans en alto e os ollos
fixos na Sagrada Forma. 

Cando morreu, ao oitenta
anos, a caixa do peito tiña unha
deformación á altura do corazón,
segundo os expertos haxiógra-
fos, para acoller tanta bondade
que tiña o bo Filipe Neri.♦

A Filipe Neri non lle collía o corazón no peito

As formas
de
aprendizaxe
XURXO G. LEDO

Os galegos estamos
moi acostumados a
aprender a medida

que nos suceden os acontece-
mentos, aprendemos coa ex-
periencia. Esta forma de
aprendizaxe ten beneficios
salientábeis pero tamén moi-
tos perxuicios. É unha
aprendizaxe que fomenta o
conservadurismo, que facili-
ta o desengano e que
penetra no fondo das células
para quedarse nelas. Como
exemplos temos a
emigración, o minifundismo,
o individualismo ou o
caciquismo. Aprendémolos
con base na experiencia,
vivindo as súas ensinanzas
na carne, grabadas para non
esquencelas nunca máis.

De non mudar as formas
de aprendizaxe, non muda-
rán nunca os pensamentos
ancorados, a sumisión e o
sentimento de débeda para
co poderoso, co señorito e o
empresario benefactor que
nos dá traballo.

É necesario iniciar unha
ensinanza paralela aos
colexios  oficialistas, á escola
da televisión triunfal e o ver-
bo do alcol embriagante no
que agochar a angustia. É ur-
xente abrir espacios para ex-
presar e escoitar a aqueles
que están a crecer rodeados
de coches brillantes, roupas
de marca, música de importa-
ción e cine para impresionar
as retinas con heróes de cien-
cia ficción. Non serve editar
folletos e programar activida-
des nas que o obxectivo é
úicamente a acción, evitando
sempre a reflexión.

A mocidade non cre en
persoas e si en cousas
porque as cousas apórtanlle
senso á súa vida que é guia-
da dende os colexios cara a
satisfacción material e o
desprecio a todo o que chei-
re a honradez e por
extensión política.

Así podemos contemplar
como as frases máis
significativas son: “eu paso
da política”, “eu non entendo
diso nin me importa”, “a po-
lítica é boa para os que viven
dela”, “eu non sei a quen vo-
tarlle, ¿a quén lle votas ti?”,
e “son todos iguais”.

Se as persoas encargadas
de interpretar a nosa
realidade siguen vivindo en
ideas plastificadas e
acristaladas. Se non son con-
sultadas aquelas que viven
cada día e corpo a corpo cos
problemas cotiás e quédanse
nos grandes proxectos e a
xestión eficaz desde os
despachos quentes, entón se-
guiremos o camiño dos nosos
devanceiros, creendo que
chegaremos á verdade polo
camiño do centro.♦♦



Naqueles tempos, nada recuados,
nos que non había televisión, nin
radio, as funcións de divertimen-
to cumpríanas unha gran varieda-
de de actividades, mentres que as
de informar eran labor case ex-
clusivo da prensa escrita. Obvia-
mente estamos a falar de cando
as técnicas permitiron xeralizar a
impresión sobre papel,  finais do
século XIX e principios do que
vimos de rematar.

Ademais dos xornais das
grandes cidades (nalgunhas mes-
mo se publicaban varios), existiu
en moitas vilas de Galiza unha
importante prensa de ámbito lo-
cal. Nalgún caso chega ata hoxe.
É posíbel tamén, que como reac-
ción á excesiva concentración
dos medios xornalísticos estea-
mos ante un rexurdir da prensa
local, cando menos algo así se-
mella indicar a abondosa apari-
ción de cabeceiras comarcais
que se veu producindo nos últi-
mos anos. Tamén no Val Miñor
aconteceu este primeiro fenóme-
no, xa que do segundo dende a
desaparición de Nano Cambeiro

e o seu O Miñor estamos orfos. 
Boa mostra da potencia da

prensa local nas primeiras déca-
das do século XX é o abundante
número de xornais que nestes
anos se publicaron. Se nos ate-
mos ao criterio de antigüidade, o
primeiro xornal do Val Miñor
foi, segundo Héctor Barreiro
Troncoso, Monterreal que saíu
por primeira vez á rúa o 29 de
Xaneiro de 1882 e do que non se
teñen máis noticias

As tres primeiras décadas do
século foron as de  maior activi-
dade. Durante este período pu-
blicáronse ata sete xornais, al-
gúns coincidentes no tempo. A
vontade comarcal de moitos de-
les manifestábase na súa deno-
minación, aínda que a maior par-
te fosen editados en Baiona.
Atendendo a un criterio cronoló-
xico o primeiro foi El Valle Mi-
ñor xa que o seu primeiro núme-
ro viu a luz o 31 de agosto de
1902; proclamábase “Semanario
independiente. Defensor de inte-
reses generales”. De curta dura-
ción, foi un dominical fortemen-

te crítico, que mesmo publicaba
caricaturas satíricas de persona-
xes da política local. 

El Miñor, tomou o relevo do
anterior en novembro de 1904. O
seu fundador, propietario e pri-
meiro director,  inspirador tamén
do anterior, foi José María Barrei-
ro quen sería substituído nos labo-
res de dirección, dende o nº 47 (7
de outubro de 1905) ata a súa de-
saparición en 1908, por Cándido
Del Río Giménez. Custaba 0´50
ptas, tiña catro páxinas e unha vo-
cación municipalista que o levaba
a incorporar entre as súas infor-
macións os orzamentos do conce-
llo de Baiona que, por exemplo no
1905 foi de 40.239´71 ptas. 

El Heraldo de Bayona. Diri-
xido tamén polo infatigábel e
proteico baionés José María Ba-
rreiro, que ben merecería unha
profunda esculca biográfica, apa-
receu en 1910 e mantívose ata
1911. De ideoloxía liberal, inter-
viña na política local e estaba en-
frontado con El Látigo de Bayo-
na, dirixido este por Enrique Ce-
pa Besada e con redacción no es-

tablecemento de Gerardo Miniño
en Sabarís. As desavinzas entre
ambos directores ocupan bastan-
tes páxinas das dúas publicacións
e horas nos xulgados.

No ano 1911 comezou a publi-
carse La Voz del Miñor, o de
maior duración, xa que se manti-
vo ata 1938. Propiedade do Bispa-
do de Tui, era un xornal dun forte
activismo anti-liberal e dun catoli-
cismo belixerante. Tiña unha vo-
cación parroquial e máis miñora-
na que os anteriores. Probable-
mente fose a resposta do clero ao
carácter crítico dos dirixidos por
José María Barreiro. Publicouse
na Ramallosa. Nas súas páxinas
tiñan cabida noticias dos tres con-
cellos e das distintas parroquias.

Os ánimos de José María Ba-
rreiro non decaeron e anos máis
tarde, o 19 de marzo de 1914 viu
a luz o primeiro número de El
Pueblo, tamén baixo a súa direc-
ción. O semanario, de carácter li-
beral-progresista, criticaba dura-
mente os caciques locais e o cle-
ro que interviña na política mu-
nicipal. O seu último número pu-
blicouse en xuño de 1918. De
periodicidade quincenal, dende o
número 35 actúa como adminis-
trador do xornal Don Herminio
Ramos. A data coincide coa mar-
cha a Uruguai, por mor dunha
condena a desterro de catro anos,
de José Mª Barreiro. Tamén no
país americano, este activo mi-
ñorano impulsaría diversas ini-
ciativas xornalísticas.

Para rematar esta reseña citar
dous xornais de menor importan-
cia. Un, do que se publicaron se-
te números, coa cabeceira de Eri-
zana definíase como “semanario
veraniego”e publicouse en 1904.
Coas mesmas características im-
primiuse, en 1928, outro denomi-
nado Caballito del Diablo. 

A maioría dos exemplares
que se conservan forman parte
do arquivo que Héctor Barreiro
doou á Biblioteca Municipal de
Baiona onde poden ser consulta-
dos. Sirvan estas letras como
agradecemento, na memoria, a
quen coa paciencia do amante da
historia local foi conservando es-
tes xornais para que todos os
puidesemos coñecer.♦

Nº 1.084 ● Do 29 de maio ao 4 de xuño de 2003 ● Ano XXVICaleidoscopio
electoral (II)

FRANCISCO CARBALLO

Non me lembro dunha
tal obstinación na aná-
lise, pola miña parte,

dos resultades  electorais
como destas Municipais do
25-M. Dixen, no anterior
número de A Nosa Terra, que
a propaganda “soberana”
escamoteara o verdadeiro ob-
xectivo das municipais e as
convertera nunhas primarias
das xerais de 2004.  Isto favo-
receu ao bipartidismo estatal.
Houbo desde o Poder un
intento de desfavorecer os
partidos das Comunidades
Autónomas. 

Perante a campaña
electoral atrevinme a pronosti-
car a baixa do PP, o medre do
BNG e os  altos beneficios do
PSOE. En Aragón e na Galiza
tivo o PP o meirande descenso
de votos: máis de catro puntos
aquí. O BNG subiu un punto e
o PSOE case dous. Este parti-
do brilla por ter alcanzado as
alcaldías de catro cidades,
mais, nunha  profundación
analítica, pode observarse
como a anécdota mais que
cambio firme. Creo que o máis
a subliñar é o inmovilismo
electoral: en moitos concellos
repetíronse os votos de 1999
literalmente,. 

O PP e o PSOE apelaron a
un populismo oportunista:
aquel con promesas de
subvencións e este con chama-
das os desprotexidos e á alter-
nancia. Fixeron a operación
ben antiga de todos os líderes
que secuestran a realidade con
promesas que nunca quixeron
nin queren cumprir. Son dos
que practican o soborno  que
Marx descrebe no 18
Brumario: “baixo o pretexto
de fundar unha sociedade de
beneficencia, organizárase ao
lumpenproletariat de París,... a
masa totalmente desarticulada,
esluída, distraída, traída e
levada, que os franceses deno-
minan la Bohème; cantos pre-
cisan vivir da nación”. 

Mentres os cidadáns cos
intereses de clase saben que
votar é optar por políticas con
obxectivos a medio e longo
prazo, os que non se ubican
senón que viven
desconcienciados, precisan de
ofertas inmediatas: non teñen
capacidade para análises
mediatos. O BNG fixo unha
campaña severa, puritana, na
liña de obxectivos inmediatos
e mediatos, sen concesións a
necesidades sociais
merecentes de solucións de
discriminación positivas aínda
que só remediabeis a longo
prazo. O BNG non se
concedeu nin unha migalla de
populismo, nin unha
concesión aos xogos de novas
figuras. Pero nunha democra-
cia timócrata na que estamos,
tais campañas asépticas
páganse. O BNG pode sentir
orgullo de ser demócrata sen
carauta; deberá ser humilde e
superar  erros como o de exce-
derse en sobredimensionar
acontecementos. Tal audacia
ten custes.♦

A prensa miñorana a comezos do s. XX
CARLOS MEIXOME



BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

XOSÉF.
ARMESTOFAGINAS
O venres 6 ás 20:30 h. vai
estar no hotel Bahía-Baio-
na para concluír o ciclo de
charlas organizadas polo
Instituto de Estudios Mi-
ñoranos ao longo de todo o
ano. O que fora director do
Faro de Vigo, biógrafo de
Cunqueiro e director da
Universidade Popular de
Vigo, será presentado por
Mª Xosé González Cha-
morro .

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉCABALLERO
A Fundación do Centro In-
ternacional da Estampa
Contemporánea acolle un-
ha mostra  da obra gráfica
deste artista durante maio.

CabanasCabanas
■ EXPOSICIÓNS

ESCOLASMUNICIPAIS
Ata o venres 6 vai estar,
na Escola Laica, unha
mostra sobre as Escolas
do concello.

CambadosCambados
■ MÚSICA

MARY LYN
Este dúo porá no escenario
as súas versións o venres 30
ás 0:30 h. na sala A Pera.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

OS ECOLATAS
Axúdanos a salvalo planeta
é o lema dunha mostra diri-
xida a crianzas que preten-
de educar en valores ecoló-
xicos. Ata o 31 de maio no
Auditorio Municipal.

AA CanizaCaniza
■ TEATRO

INFAMIA
Dirixida por Roberto Cor-
dovani e Eisenhower Mo-
reno, baseada na obra de
Lillian Hellman, a compa-
ñía de teatro Arela das Ar-
tes representará esta obra
todos os venres e sábados
de maio, ás 21 h. na Casa
da Cultura.

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA
DUN POBO
Museos de Galicia. A Me-
moria dun Poboé unha
mostra producida polo
Consello Galego de Muse-
os que contén información
escrita e gráfica sobre as 29
entidades que constituen o
citado Consello. O Museo
do Castro de Viladongaal-
bergaráa ata o 30 de xuño.

CedeiraCedeira
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 3 de xuño, a sala de
exposicións Palacete vai
acoller unha mostra do co-
ñecido e vello fotógrafo da
Costa da Morte.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

MISTERIO NOMUSEO
Con motivo do Día Inter-
nacional do Museo, o de
Belas Artesorganiza este
xogo para nenos e nenas ata
o sábado 31 deste mes. Nel
terase que descubrir un per-
sonaxe misterioso a través
de dez enigmas incluídos
nun folleto que se repartirá
para xogar ata o 31. Os par-
ticipantes que resolvan o
enigma participarán nun
sorteo dun regalo.

■ CINEMA

ARTE NO CELULOIDE
O Museo de Belas Artes
vaise tornar nunha sala de
cinema na que se van exhi-
bir fitas que enuncian as di-
versas formas nas que están
presentes as artes plásticas
e a arquitectura no cinema.
O martes 3 poderemos ver
A bela mentireira(Jacques
Rivette, 1991); o martes 10
proxéctase A hipótese do
cadro roubado (Raoul
Ruiz, 1978); o martes 17, A
muller do cadro (Fritz
Lang, 1944).

CGAI
Dentro do ciclo adicado ao
cineasta John Ford, esta
semana vanse proxectar: O
home tranquilo (1952), o
venres 30 ás 20:45 e sába-
do 31 ás 18:15 What price
glory (1952), e o sábado

31 ás 20:45 The rising of
the moon. No ciclo home-
naxe adicado a Adolfo
Aristarain - Federico
Luppi, proxectaranse este
xoves 29 ás 20:15 e o ven-
res 30 ás 18 h. Martín
(Hache), dirixida por
Aristarain en 1997.

■ CONFERENCIAS

ARTE NO CELULOIDE
Organizadas pola Aso-
ciación de Amigos do Mu-
seo de Belas Artespara os
martes 3, 10 e 17 de xuño
ás 20 h. na sede do museo,

Zalaeta s/n. Este martes 27
pronunciará a conferencia
inaugural a profesora da
U. de Valencia, Aurea Or-
tiz.

ANSELADAMS
Este xoves 29 ás 20 h. na
sede da Fundación Barrié.
A conferencia, a cargo de
Jeanne Verhulst,Associa-
te Curator of Exhibitions
do Museo Internacional de
Fotografía e Cine George
Eastman House de Ro-
chester de Nova York, é
comisaria da exposición do
fotógrafo.

■ EXPOSICIÓNS

ANSELADAMS
A Fundación Barriéamo-
sa, en primicia mundial,
esta mostra antolóxica, or-
ganizada polo Museo In-
ternacional de Fotografía
e Cine George Eastman
House de Rochester, Nova
York. Cento e medio de
fotografías estudian a súa
carreira artística entre
1920 e 1976, concentrán-
dose de xeito especial na
súa etapa máis fecunda,
posto que a meirande parte
das obras da exposición
son anteriores a 1950.
Imaxes orixinais positiva-
das por Adams, a maior
parte son vintagesrealiza-
das na mesma época que
os negativos. Inclue o pri-
meiro portafolios de
Adams do ano 1927, con
orixinais pouco comúns e
chamados Parmelian
Prints (papel-xelatina-pra-
ta), sendo esta a primeira
vez que se amosa na súa
totalidade. Ata o 21 de se-
tembro.

SEOANE E A VANGARDA
Os seus mestres, os seus
amigos:Henri Matisse, J.
Torres-García, Pablo Pi-
casso, Fernand Léger, Ma-
nuel A. Cruz, Carlos Ma-
side, Francisco Bores,
Maruxa Mallo e Óscar
Domínguez, constituen a
exposición que axuda a
contextualizar o universo
creador de Luís Seoane e
serve para inaugurar a no-
va sede da Fundación Luís
Seoaneno vello Cuartel
de San Francisco.Ata o
novo de xullo. A colección
permanente de Seoane, a

súa biblioteca de arte e ar-
quivos persoais estarán a
disposición do público
nos catro mil metros ca-
drados da nova sede da
fundación

VENENOSOS
POR NATUREZA
A Domusacolle ata o mes
de setembro esta mostra.

A TORRE DEBABEL
Un proxecto entre a uto-
pía e a realidade. O Mu-
seo Arqueolóxico e Histó-
rico do Castelo de Santo
Antón acollerá esta mos-
tra ata o domingo 1 de xu-
ño.

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

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

■ MÚSICA

FORRAJE
Banda rockanroleira de Ri-
beira que vai tocar no Fo-
rum Celticumeste xoves 29.

SUGAR MOUNTAIN
O sábado 31 subirase ao es-
cenario da sala Mardi Gras
para dar un concerto.

UNHA NOITE
NON É NADA
Treixadura vai estar o sá-
bado 7 no Forum Metro-
politanopara presentar es-
te disco.

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 Centro Cultural
Caixanova de Vigo acolle,
ata o 21 de xuño, unha
exposición que percorre a
expresión artística máis
vangardista que se espallou

desde 1925 a 1939. Entre os
artistas convidados, destacan
Maruxa Mallo e Pablo
Picasso. Proxéctanse as
películas de Buñuel A idade
de ouro e Un can andaluz.♦
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☞ BLANCA MADISON .
Un local de alterne, sexo

con adolescentes e unha ven-
ganza. Película que mostra un
rostro pouco habitual da Coru-
ña. Entretida, bos intérpretes e
fragmentos en carne viva.

☞ BOWLING FOR CO-
LUMBINE . Extraordi-

nario filme-documental do nor-
teamericano Michael Moore so-
bre a obsesión dos seus conci-
dadáns coas armas. Humor, en-
tretemento e unha profunda re-
flexión sobre a cara oculta dos
Estados Unidos. Imprescindíbel
e para todos os públicos.

☞ MATRIX RELOA-
DED. Como indica a pro-

fecía do Oráculo, para salvar a
Sión das máquinas de Matrix,
Neo, Morpheo e Trinity teñen
que localizar ao contador de cha-
ves para que lles leve á porta que
permite desconectar as máquinas. 

☞ XERACIÓN ROUBA-
DA. Para encontrarse coa

súa nai, tres rapazas mestizas fo-
xen do hospicio onde foron re-
cluídas polo goberno australiano
co fin de “protexer” aos aborixes.

☞ JET LAG. A pesar da
traducción é unha pelícu-

la francesa. Ligue en aeroporto
entre dous caracteres moi dife-
rentes. Comedia de amor que
non pasa do aprobado. Protago-
nizada por Juliette Binoche e o
estimábel Jean Reno, fillo de
exiliados españois que é do me-
llor que ten o cine francés.

☞ O LAPIS DO CAR-
PINTEIRO . O “clási-

co” de Manuel Rivas é levado
ao cine, con acerto, por Antón
Reixa. A película é máis que
unha historia de amor, am-
bientada na guerra. Entre os
seus pregues aparecen algun-
has das contradiccións huma-
nas, máis visíbeis nas situa-
cións dramáticas. Un bon elen-
co de actores e un adecuado
antídoto contra o aznarismo e
a deshistorización.

☞ O CAZADOR DE
SOÑOS. De nenos, ca-

tro rapaces adquiren capacida-
des extraordinarias como a te-
lepatía, algo que será vital anos
despois cando cae na terra un-
ha nave de extraterrestres e te-
ñen que combatelos.

☞ 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
descobre os plans do holo-
causto xudeu e denúnciao á
Igrexa Católica, que evita im-
plicarse para non enfrontarse
ao nazismo.

☞ SOLDADOS DE SA-
LAMINA . David True-

ba dirixe a versión cinemato-
gráfica da exitosa novela de Ja-
vier Cercas. Ariadna Gil inter-
preta a unha escritora fracasa-
da na procura dunha historia
sobre a guerra civil. Filme
frouxo, con trazos documen-

tais, que salva a interpretación
final de Joan Dalmau, no papel
do vello exiliado.

☞ O HOME DO TREN .
Diálogo entre o veterano

Jean Rochefort (O home da 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 consecuen-
cia do estres do combate, un

militar dos comandos especiais
perde a cabeza e mata a varias per-
soas, polo 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 en-
trar na CIA e comeza a súa
instrución ás ordes do home
que o captou. No proceso,
compite e flirtea cunha com-
pañeira ata que o expulsan, en
aparencia porque non superou
a instrucción.♦

CarCar teleirateleira

Toctarán o venres 30 na sala Camawey
de PONTEVEDRA e o mércores 7 no Cla-
vicémbalode LUGO.♦

SkarnioSkarnio

Este grupo, que fai unha proposta de
música folc mediterránea misturada
con sonoridades propias doutros pa-
íses, pecha o ciclo Terraeeste xoves

29 na Casa do Patínde SANTIAGO
ás 22 h; e o venres 30 no Forum Me-
tropolitán da CORUÑA ás 21, neste
caso con entrada de balde.♦

AishaAisha

Ata final
de mes

represéntase
Infamia na

CANIZA.

Os seus
mestres, os

seus amigos
é a mostra

que
podemos
ollar na

Fundación
L. Seoane

da CORUÑA.
Á dereita,
unha obra
de Picasso.

Sugar
Mountain
tocan este
sábado 31
no Mardi
Gras
coruñés.



FerrFerr olol
■ ACTOS

FEMINISMO,
NACIONALISMO E
MULTICULTURALISMO
Curso organizado polo Se-
minario Interdisciplinar
de Estudios Feminista da
Universidade da Coruña
no Salón de Actos do Vi-
cerrectorado do Campus
ferrolán ás 18:30. O 2 de
xuño, Arantza Campos
Rubio, profesora de De-
reito da U. do País Vasco,
falará sobre Feminismo e
nacionalismo: reflexións
sobre a posibilidade da
súa fundamentación teó-
rica. O 9 de xuño, Verana
Stolcke, catedrática da U.
Aut. de Barcelona, faráo
sobre Cidadanía de se-
gunda no estado-nación.
E o 16 de xuño, Rosa Co-
bo Bedía, profesora de
Socioloxía da U. da Coru-
ña, disertará sobre Deba-
tes contemporáneos en
torno ao feminismo e o
multiculturalismo.

■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍA
AMBIENTAL
O Ateneo abrirá, desde o
próximo xoves 5 ata o 20 de
xuño, unha mostra fotográ-
fica cos traballos enviados
ao XIII Certame de Foto-
grafía Ambiental.

SUSO
BASTERRECHEA
Diálogos 2003é o título da
mostra de escultura que
acolle estes días a galería
Sargadelos.

FORON NOVÍSIMOS
Esta mostra colectiva vai
poder ser visitada no C.C.
Torrente Ballester.

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

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL INTERNACIONAL
DE GRAVADO
As obras participantes nes-
te certame, organizado por
Caixanova, poden ser olla-
das, ata o 31 de maio, no
Museo Provincial.

CONFLUENTES
As pinturas de Nolo Suárez
poden ser olladas na Biblio-
teca Pública.

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.

■ MÚSICA

BARRACA SELVA
O escenario da sala Clavi-
cémbaloservirá, este venres
30, para o seu concerto; as
súas señas de identidade son
o candome (ritmo uruguaio),
o rock e o abano rítmico la-
tinoamericano, con influen-
cias do jazz, a samba, etc. O
sábado 31 tocarán Ilegales,a
veterana banda de rock astu-
riana nada nos 80.

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO
XXXI edición do festival de
música da cidade, no que ten
lugar varios concertos que se
celebrarán no Círculo das Ar-
tesás 20:30 h.. O venres 30,
O piano, sonatas e danzas,
interpretado por Vladislav
Bronevetzky, obras de Mo-
zart, Scriabin, Chopin e Liszt.
O luns 2é a quenda da mon-
taxe A canción de cabaret,
coa participación da mezzo-
soprano Marina Pardo e do
pianista Kennedy Moretti;
tocarán obras de Álbeniz,
Kurt Weill, Schönberg, Hei-
tor Villa-Lobos, Erik Satle e
Poulenc. O venres 6, a or-
questra Il Fondamento xun-
to con Paul Dombrecht (di-
rector e oboe) rendirán ho-
menaxe a Haendel.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servi-
zo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, fi-
gura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Ga-
liza, que está a ser reivindi-
cada polo investigador San-
tiago Prol. A mostra, sobre
a súa vida, poderase ollar,
durante este curso académi-
co, na Biblioteca Municipal
Francisco Carballo,de luns
a venres de 16 a 20 h. As
mañás resérvanse para gru-
pos de centros de ensino
que poden solicitar cita no
telf. 988 463 001.

MoañaMoaña
■ EXPOSICIÓNS

SALÓN DE PRIMAVERA
Este certame artístico leva á
galería Arga (Concepción
Arenal) as pinturas de Bus-
tamante, Camaño Xesti-
do, Fndez. Gómez, Liber-
ta Freire, E. Gago, García
da Almuiña, Lemos, Rufi-
no Peral, Agustín Pérez,
Mercedes Ruibal, Manuel
Torres, Leopoldo Varelae
Villafínez. Tamén se pode-
rán ver as fotografías de
Colón. Ata o 1 de xuño.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

ALMUDENA FERNÁNDEZ
Expón na galería Marisa
Marimón (Cardenal Quiro-

ga 4) xunto con Tatiana
Medal. A mostra estará
aberta ata o 30 de xuño.

CHILLIDA
O CC da Deputación, Edifi-
cio Simeón,acollerá, ata o
15 de xuño, a mostra
Eduardo Chillida, vida e fi-
losofía. Dividida en catro
bloques: libros de bibliógra-
fos ilustrados por Chillida;
esculturas; posters e gravi-
tacións e debuxos figurati-
vos de animais e plantas.
Esta é a primeira exposición
após a súa morte.

XOSÉLUÍS DE DIOS
A galería Visol alberga un-
ha mostra coa súa obra ata
o 31 de maio.

COUSAS DA VIDA
Os debuxos do álbum de
Castelao da colección da
Fundación Caixa Galiciaes-
tarán colgados na súa sede,
ata o vindeiro 31 de maio.

NENOS DA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez, que poderemos
visitar na Aula de Cultura
Caixanova. Recolle ima-
xes de cómo as guerras
afectan aos máis cativos,
como a persoas que pasa-
ron toda a súa vida ou a in-
fancia nesa situación. 

A MESMA HISTORIA
40 VECES
Título da mostra que Anto-
nio Figueiras ten no Cen-
tro Cultural da Deputación.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Mostra fotobiográfica que
está sendo exposta no Claus-
tro do Convento do Carme.

PontevedraPontevedra
■ CONFERENCIAS

O RETO AMBIENTAL
DO III MILENIO
Ata o 29 de maio este ciclo
de conferencias vai ser im-
partido ás 20 h. na Aula
Sociocultural de Caixa
Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

ICONOS RUSOS,
CAIXAS LACADAS E
OVOS PINTADOS
A pintura sobre ovos ten,
case, dous milenios de an-
tigüidade, comezaron a fa-
cerse polas festas de Pas-
cua, e en Rusia pasou a ser
símbolo da súa artesanía;
sobre eles represéntanse
temas relixiosos, antigas
lendas, contos clásicos,
paisaxes... a colección que
se presenta é do mestre
Antón Zhuk. A miniatura
de Palekh é tipicamente
popular e naceu nesta vila
rusa, sendo famosos os
iconos desde o s. XVII. As
caixas están feitas de car-
tón pedra e reflexan costu-
mes, tradicións, festas,
contos e acontecimentos
históricos. Os iconos apa-
receron na época medieval
de Bizancio e píntanse so-
bre madeira estucada –ás
veces sobre metal– e repre-
sentan sempre temas reli-
xiosos; presidían as casas e
arredor deles realizábase a
vida familiar e rezábase.
Hai outros, chamados Fes-
tas,sobre temas ou un per-
sonaxe principal. Nesta
mostra, que podemos ollar
no Espacio para Arte de
Caja Madrida partir deste
venres 30, hai caixas, tábo-
as, ovos, iconos, miniatu-
ras e matriuskas, ata 140
pezas.

ESQUECIDOS PORNOÉ
Mostra organizada coa
colaboración do Museo de
Ciencias Naturaisespa-
ñol que poderá ser visita-
da na sala de exposicións
Caixa Galiciaata o 31 de
maio.

ARTE EN PONTEVEDRA
A III edición desta mostra
estará no Pazo da Cultura
ata este xoves 29 de maio.
Exhibición dunha serie de
obras de artistas vincula-
dos á facultade de Belas
Artes como Ignacio Bar-
cia, Natividad Bermejo,
Chavete, Manuel Dimas,
Dolores Gálvez, Jesús
Hernández, Manuel Mol-
des, Jesús Pastor, Andrés
Pinal, Lola Solla, Rosa
Úbedae Celso Varela. 

JOSÉ DEGUIMARÃES
O máis internacional e
consagrado artista portu-
gués presenta a súa pri-
meira mostra retrospectiva
no noso país. A frescura,
inxenuidade dos seus ca-
dros está presente en cen-
tos de museos de todo o
mundo e as súas esculturas
urbanas engalanan cidades
de todos os continentes. A
mostra recolle 54 obras
que abranxen un percorri-
do completo pola traxecto-
ria deste trascendental ar-
tista. Nas salas de exposi-
cións Caixanova(San Xo-
sé e Gagos de Mendoza)
ata o 8 de xuño.

TINO GRANDÍO
Representativo da arte figu-
rativa e abstracta galega
dos anos cincuenta, mercé
aos Fondos da Colección
Caixa Galicia, poderemos
coñecelo no Café Moderno.

■ MÚSICA

CAMAWEY
Esta sala acolle o concerto
de Skarnio, este venres 30
ás 22:30 h. O sábado 31 re-
mata a programación do
mes coa actuación, ás
22:30, de Javier Krahe.

PorriñoPorriño
■ LEITURAS

POESÍA
Recital o venres 30 ás 20
h. no Círculo Recreativo,
con Nazaret Vaqueiro
Grandín.

RianxoRianxo
■ MÚSICA

COROABRAIRA
O sábado 31 ás 19:30 van
dar un concerto no salón
parroquial deAsados.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

O SOÑO DA TERRA
Baixo este título podere-
mos ollar as fotografías de
Rosa Veiga,acompañadas
por textos de Patricia Ca-
charreo, no Auditorio Mu-
nicipal.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
Teremos a oportunidade
de mergullarnos, a través
desta mostra fotográfica,
no mundo submariño do
noso país, resultado de 25
anos de traballo de Xosé
Luís González que se
encontra na casa da cultu-
ra Pintor Llorensata o 1
de xuño.
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

O grupo vigués composto por Ela-
dio Santos (voz e guitarra), Nillo
Nández(guitarra eléctrica e coros),
Xavier Lado (baixo) e Xacobo(ba-
tería), ben coñecidos por pertencer
antes a diversos grupos da cidade;
ata hai pouco baixo o calificativo de
Starlux, nome que mudaron por
coincidir cun selo discográfico; fo-
ron teloneiros de Oasisen Castrelos
02; gravaron un Ep 1, onde se mes-
turaban as influencias do pop espa-
ñolo dos 80 con sons do britt pop de
bandas como Oasis ou Coldplay.
Agora están gravando o Ep 2 onde
inclúen 3 canción inéditas e outras
en directo. Estarán na sala Mardi
Grasda CORUÑA o xoves 29 a par-
tir das 22 h.(entrada antecipada en
Portobello, Noni`s, Tipo, Mardi

Gras). O venres 30 estarán na Igua-
na Clubede VIGO a partir das 00:30
h.(entrada antecipada en Elepé, Dis-
kópolis, Tipo, Columna). O venres 5
de xuño tocarán na sala Burbujade
OURENSE a partir das 23 h.(entrada
antecipada en Don Disco, Tipo,
Peggy Records). O xoves 12 de xu-
ño pasarán pola Casa do Patínen
SANTIAGO a partir das 22 h.(entrada
antecipada en Láser, Tipo, Diskópo-
lis, Gong, Casa do Patín). O venres
13 de xuño viaxan ata PONTEVEDRA
para tocar no Camaweyás 23 h. (en-
trada antecipada enTipo e Cama-
wey). E o xoves 19 de xuño estarán
no Clavicémbalode LUGO a partir
das 22 h.(entrada antecipada en Tipo
e Clavicémbalo). A entrada costa 5
euros.♦

MedusaMedusa

Van tocar na sala Clávicémbalode L U-
GO o xoves 5; irán a VIGO o venres 6
para dar un concerto no Código de Ba-
rras. Na CORUÑA, estarán o sábado 14
na sala Punto 3.♦

Los DeltonosLos Deltonos

A veterana
banda de

rock
asturiana

Ilegales toca
o sábado

31 no
Clavicémbalo

de LUGO.

Almudena Fernández, esquerda, e Tatiana Medal, dereita, mostran os seus lenzos na galería Marisa Marimón de OURENSE.

O coñecido artista
portugués J. de

Guimarães expón
máis de medio cento

de obras en
PONTEVEDRA.



SantiagoSantiago
■ CINEMA

MARIE JO E
OS SEUS DOUS AMORES
Este drama francés vaise
proxectar entre o luns 9 e o
venres 13 na sala Yago; ás
sesións son ás 18 h., 20:15
h. e 22:30 h. Máis informa-
ción en www.salayago.com.

■ ESPECTÁCULOS

FESTA DO CIRCO
Catro anos de xente non
subvencionada que segue a
moverse neste eido do circo
e do cabaré, minoritario na
Galiza, pero moi forte. Os
máis dos que comezaron a
hai catro anos están a for-
marse fóra de aquí, pero
unha vez ao ano xúntanse
na Nasa para facer un es-
pectáculo diferente. O ven-
res 30 e sábado 31 ás 23 h.

■ EXPOSICIÓNS 

KEITH HARING &
WILLIAM BURROUGHS
As obras dunha e os textos
do outro están expostos na
galería C5colección.

AS CHAVES
Mostra retrospectiva de
Maratile Teatro na Fun-
dación Granell. Fai un per-
corrido polos 17 anos de
historia desta compañía
creada en Compostela e
que ten como sede o teatro
Galán. Vai estar aberta ata
o 9 de xuño.

ALEXANDRO
Obra recenteé o título da
mostra que acolle a galería
José Lorenzo ata o 4 de xuño.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Este é o nome da exposi-
ción que amosará películas
inéditas filmadas por Eu-
genio Granell en colabora-
ción co Centro Galego de
Artes da Imaxe.A Funda-
ción Granellademais cele-
bra os seus oito anos de
funcionamento cunha ex-
posición de parte dos seus
fondos. A través desta ex-
posición preténdese dar a
coñecer algunhas das obras
que tanto Granell como a
súa muller Amparo foron
doando para que a funda-
ción se manteña como un
grande escaparate da arte
surrealista. A mostra tenta
ser un fiel espello e unha
afirmación da vida de Eu-
genio Granell que repre-
senta toda unha época da
actividade creadora que
marcou o século XX. “Fon-
dos de la Fundación Gra-
nell” mostra obras do artis-
ta que van desde óleos, pa-
sando por debuxos e escul-
turas. Pazo de Bendaña, ata
finais de ano.

SILENO
Baixo o nome deTebra azul
o artista portugués mostra os
seus debuxos (16 deseños) e
unha escultura. Na galería
Citania (Agalia de Abaixo
39) ata o 20 de Xuño.

CHEMA PRADO
Esta mostra está formada
por dúas series fotográficas

ben diferentes. In Fragan-
ti é unha colección de re-
tratos de personaxes do
mundo do cine. En Cidades
nos propón un percorrido,
en branco e negro, polos
recunchos de cidades como
Madrid, Berlín, Nova York,
Beijín... Chema Prado (Rá-
bade, Lugo, 1952) traballa
desde hai tempo no mundo
da fotografía e o cine. Na
Igrexa da Universidade,
ata o 1 de xuño.

OS DALÍS DE DALÍ
Ata o 8 de xuño esta mostra
vai estar na sede da Funda-
ción Caixa Galicia.

ANTÓN PULIDO
A mostra Obra recentereco-
lle as súas pinturas na sala de
arte de El Correo Gallego.

KEITH HARING &
WILLIAM BURROUGHS
As obras dunha e os textos
do outro están expostos na
galería C5colección.

PEREJAUME
Fotografías, deseños e unha
vídeo instalación do artista
catalán podermos ollalas na
galería Trinta (Virxe da
Cerca 24) ata o 6 de xuño.
De orixes subrrealistas, a
obra de Perjaume vencélla-
se tanto á vangarda históri-
ca como a localismos da
cultura catalá, desde aque-
la, no seu traballo hai unha
serie de constantes como
son o debuxo entendido co-
mo fío narrativo, o especta-
dor como imprescindíbel, a
toponimia e os percorridos
asi como a escrita. Móvese
entre o real e o imaxinario
con retranca e intuición po-
ética, cuestionando os mé-
todos tradicionais do paisa-
xismo pictórico.

PRÊT-À-PORTER
Esta instalación de Manuel
de la Rosa poderá ser olla-
da no coro da Igrexa da
Universidadeata o 31 de
maio en horario de 11 h. a
14 h. e de 17 h. a 20:30 h.
de luns a sábados, e polas
mañás os domingos.

O XENIO
DA CARICATURA
Esta mostra adicada a Ho-
noré Daumier poderá ser
visitada, ata o mes de xullo,
no Auditorio de Galicia.

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 sesenta.

MARTA CASTRORGUEZ.
A tenda de cultura biolóxica
O Neno Labrego(Rúa Tra-
vesa 4) serve de escenario
para a súa mostra de pintura,
en técnica mixta, titulada
Smoking Room,organizada
pola A.C. Eladia.Ata finais
de xuño.

XOGOS DEESCALA
Esculturas, pinturas, foto-
grafías e vídeos, dos fondos
do CGAC fundamen-
talmente, conforman esta
mostra, segunda dunha se-
rie de catro (Olladas Cóm-
plices, Xogos de Escala,
Pegadas de Luz eAgardan-
do unha chamada) que te-
ñen como obxectivo o estu-
do dos fondos artísticos do

Centro Galego de Arte
Contemporánea, onde a po-
deremos ollar ata o 29 de
xuño. Se a base narrativa de
Olladas Cómplicesforon
relatos de Paul Auster, Ed-
gar Allan Poe e Salvador
Elizondo, para Xogos de
Escalaescóllense textos de
Marcel Proust, Jorge Luis
Borges e Jonathan Swift e
entre os artistas reunidos
están Mónica Alonso, Step-
han Balkenhol, June-Bomb
Bark, Frank Breuer, Filipa
César, William Engelen,
Suso Fandiño, Ellen Har-
vey, Andrés Pinal, Karin
Sander, Thomas Schütte,
Baltazar Torres...

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

COLECCIÓN ÉTNICA
Unha selección de fondos
da Fundación Granellpo-
derán ser ollados, ata o 2 de
xuño, na súa sede.

■ MÚSICA

MASTRETTA
Este grupo dá un concerto,
dentro da programación das
Festas da Ascensión, este
xoves 29 ás 23 h. na Praza
do Toral

IL FONDAMENTO
Esta orquestra estará no Au-
ditorio de Galiciao próxi-
mo xoves 5 ás 21 h. cun es-
pectáculo  baseado en obras
de Haendel. Tocarán baixo
a dirección de Paul Dom-
bretch. O prezo da entrada
é de 12 euros.

PSICOFÓNICA
DE CONXO +
MUGARDOS+ SUMRRÁ
A editora compostelana
Madame Mirpresenta tres
novos discos destas tres
formacións da cidade, de
estilos ben diversos, que se
porán de manifesto no con-
certo que van dar na Nasa o
vindeiro xoves 5 ás 21:30
h. por 10 euros.

■ TEATRO

LAS SIN TIERRA,
SIETE INTENTOS DE
CRUZAR EL ESTRECHO
Os malagueños Nomad
Teatro van poñela en es-
cena este xoves 29 e ven-
res 30 ás 20:30, o sábado
31 ás 22:30 e o domingo 1
ás 19 h. no cinema sala
Yago.

OTELO
Dentro do ciclo adicado
ao teatro andaluz da sala
Yago, a compañía sevilla-
na Cámara negra vai re-
presentar esta versión li-
bre de Carlos Álvarez-Os-
sorio da obra de Willian
Shakespeare o xoves 5 e
venres 6 ás 20:30 h., sába-
do 7 ás 22:30 h. e domin-
go 8 ás 19 h.

CASA
CON DOS PUERTAS...
Este xoves 29 ás 21 h. con-
tinúa a haber, no marco da
programación das festas da
Ascensión, a mostra de te-
atro no Principal, coa re-
presentación de Casa con
dos puertas es mala de
guardar. 

O SECTOR TÉXTIL
A Fundación Barriéda Coruña vai aco-
ller o mércores 4 un seminario adicado á
Confección e moda en Galicia.Anali-
zarase a importancia e dinamismo do
sector e a necesaria cooperación nos ám-
bitos do deseño de produtos, procesos,
loxística, comercialización e subcontra-
tación. Máis información en www.fba-
rrie.org ou no telf. 981 224 448.

PREMIO XÓVENES ARTISTAS
O Auditorio de Galiciaé o organizador
deste certame no que poden participar
todos os artistas nados ou residentes na
Galicia e que sexan menores de 40
anos. Poderán presentar unha soa obra
realizada en calquera tipo de técnica
ou soporte, que deberá ser inédita e
non presentadas a outros concursos nin
expostas. A documentación sobre as
obras debe ser enviada, antes do 12 de
setembro, ao Auditorio (avda. do Bur-
go das Nacións, 15705, Compostela).
Mandarase: fotocopia DNI, declara-
ción de residencia para os nados fóra,
fotografía persoal, enderezo e teléfo-
nos de contacto, fotografías da obra,
currículo ou dossier artístico, valora-
ción económica da obra; no caso de
tratarse dun video, enivarase coa docu-

mentación. O xurado fará unha prese-
lección a partir da documentación reci-
bida e porase en contacto con estes ar-
tistas para lles indicar as datas nas que
remitirán as obras, que en ningún caso
se admitirán en mal estado ou que non
ofrezan todos os elementos necesarios
para a súa exhibición. Os traballos se-
leccionados serán obxecto dunha mos-
tra que terá lugar de novembro en
diante. Existe un 1º premio dotaco con
6.000 euros; 4 accesits de 1.200 euros
cada un; e un premio especial do pú-
blico pola mesma catindade. Máis in-
formación sobre o certame chamar ao
981 574 153 ou exposicions@audito-
riodegalicia.org. 

PREMIO XORNALÍSTICO
MANUEL REIMÓNDEZ PORTELA
A Fundación de Exposicións e Congre-
sos da Estradaconvoca a VIII edición
deste premio, en honra do persoeiro es-
tradense, co obxectivo de contribuír ao
fomento da difusión da lectura. Seralle
outorgado ao mellor traballo. ou serie
de traballos (5 como máximo). sobre a
lectura publicado en calquera dos me-
dios de comunicación escritos en gale-
go antes do 30 de xullo de 2003. O pra-
zo de recepción dos traballos remata o

11 de agosto, e deberán remitir unha pá-
xina do orixinal onde conste a data de
publicación e o medio, acompañada dos
datos do autor, ao enderezo da funda-
ción: Zona Deportiva s/n, 36689, A Es-
trada. O premio está dotado con 1.500
euros. Máis información en www.a-es-
trada.org ou no telf. 986 573 406.

II PREMIO LITERARIO
CARLOS CASARES
Poderá concorrer a el calquera persoa
que presente escritos inéditos da súa au-
toría, redactados en galego ou español.
Os orixinais terán unha extensión máxi-
ma de dous mil carácteres e deberanse
presentar por quintuplicado. Establécen-
se dúas categorías: A) maiores de vinte-
cinco anos, e B) menores de vintecinco.
Con cada orixinal, que deberá ser pre-
sentado baixo lema, anexarase en sobre
pecho o nome completo, enderezo e te-
léfono da persoa que concorre ao pre-
mio, así como o título definitivo da súa
obra. Na parte exterior do sobre especi-
ficarase a categoría en que concorre. O
fallo realizarase o 13 de xuño. O prazo
remata o 31 de maio.O premio é de 600
euros por cada unha das categorías. En-
viar a: Liceo de Ourense - Rúa Valentín
Lamas Carvajal 5; 32005 Ourense.

VI ENCONTRO DE
EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS
DE GALIZA
Convocado pola Federación Galega
pola Cultura Marítima,vaise cele-
brar, a pesar do chapapote do Presti-
ge, do 3 ao 6 de xullo na illa de
Arousa. A FGCM convoca estes en-
contros cada dous anos nun porto di-
ferente, coa fin de dar a coñecer o
noso patrimonio marítimo por todos
os peiraos da costa galega. Os que
asistan a esta gran festa do mar con-
templarán máis de cen barcos de to-
das as tipoloxías de Galiza, embar-
cacións que estarán acompañadas
por moitas outras de Portugal (con-
vidado de honra nesta edición),
Francia, Irlanda, Euskadi, Catalun-
ya, etc. En terra, 600 tripulantes e
máis os visitantes terán a oportuni-
dade de disfrutar de exposicións,
conferencias, festa gastronómica,
música de taberna, concertos. Se al-
gunha organización ten interese en
participar, por puntos de venda ou
exposición, etc. a organización ofre-
cerá aloxamento e manutención  pa-
ra tripulantes e persoal dos exposito-
res, así como stands gratuítos. fgcm-
galicia@mixmail.com.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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OS CAMIÑOS DA MEMORIA
A asociación cultural Colectivo Ca-
miños da CORUÑA organiza unha
serie de roteiros para os vindeiros
meses. En xuño, o xoves 1, terá lu-
gar o roteiro do Ripibelo, que con-
sistirá na visita ao catro de Pastori-
za, San Martiño de Suevos, O Co-
ciñadoiro, Enseada da Becha, Praia

de Alba, Os Aguillóns e Figueroa.
A inscripción para participar nos
roteiros é de 1’5 euros. Os autobu-
ses saen da estación dos mesmos ás
11 h. para volver pola tarde. Máis
información no telf. 696 507 825,
colectivocaminos@iespana.es, ou
na páxina web http://colectivoca-
minos.iespana.es.♦

En RotaEn Rota

Os dalís de
Dalí é a

mostra que
podemos

contemplar
na

Fundación
Caixa

Galicia de
SANTIAGO.

Á dereita,
Triple

aparición.

Psicofónica
de Conxo,
na imaxe,
xunto con
Mugardos e
Sumrrá,
darán un
concerto o
próximo
xoves 5 na
sala Nasa
de
SANTIAGO.



SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA PRESAS
A artista ten unha mostra da
súa obra aberta noCastelo.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉLUÍS DE DIOS
A galería Trisquel e Medu-
lio (Corredoira 13) acolle
unha mostra deste artista
que pode ser visitada en ho-
rario de 10:30 h. a 13:30 h.
e de 17:30 h. a 21 h. de luns
a sábados.

■ TEATRO

O DEMO RAPATÚ
Da man de Títeres Tanxa-
rina o venres 30 na Área
Panorámicaás 21:30. Trá-
tase dun conto de Quico
Cadaval “cantado” coa par-
ticipación de títeres e acto-
res músicos.

ANIMALIÑOS
A compañía Teatro do
Aquí vai estar o próximo
venres 6 na Área Panorá-
mica ás 21:30 h. con esta
obra. Trátase da terceira
parte dunha triloxía sobre a
sociedade actual escrita por
Roberto Vidal bolaño.
Desde o punto de vista da
ironía e o humor, analízan-
se as relacións da sociedade
coa natureza. O prezo da
entrada é de 2,5 euros.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DIREITOS HUMANOS
Ata o 30 de maio a Casa da
Culturaalbergará esta mos-
tra de Amnistía Interna-
cional.

MATERIAL
DE REFUGALLO
Na Casa do Escudopode-
mos asistir a esta mostra fei-
ta con material desbotado.

VVigoigo
■ ACTOS

XORNADAS
INDEPENDENTISTAS
Nós-UP vai celebrar a I edi-
ción das mesmas baixo o
nome Prestige. País e so-
ciedade. As charlas e pro-
xeccións van ter lugar no
local social Revolta (Real
32). O venres 30 Muller
traballadora e maré negra
da man de Luzia Fernán-
dez,antropóloga e traballa-
dora social no Concello de
Camariñas; ás 20 h. 

TANGO, CORO
ARXENTINO E FÚTBOL
A Asociación Arxentinos

no Exterior inicia as súas
actividades de verán de for-
ma gratuíta. O CORO AR-
XENTINO está dirixido pola
cantautora Lorena Lores e
o músico Néstor Blanco,
sendo as reunións os xoves
ás 21:30 no Rincón de los
Artistas (Marques de Vala-
dares 35. As clases de TAN-
GO realizaranse os venres
ás 21:30 nun lugar por con-
firmar. O FÚTBOL 5 practi-
carase noInstituto do Cas-
tro (entrada por Curros En-
ríquez 7) os sábados ás 19
h. Para inscribirse pódese
facer nos locais da CIG, en
Gregorio Espino 47, ou no
telf. 986 266 282, pergun-
tando por Lois ou Graciela.

DÍA DA MOCIDADE
O barrio de Coia adica o sá-
bado 31 á mocidade. Nesta
IV edición os colectivos so-
ciais participarán montando
expositores; desde ás 10 ata
ás 20 h. haberá xogos, obra-
doiros, contacontos para to-
das as crianzas, e un sorteo
de regalos ao final da festa.
Durante todo o día: baile
galego, patinaxe, ximnaxia
rítmica... Saraibas repre-
sentará diversas obras tea-
trais ao longo da xornada;
as mascotas Nica e Nico vi-
sitarán os expositores e sau-
darán aos asistentes. E para
rematar o festival Rockoia
cos grupos Corva, Barre-
nada e Leukocitos,que to-
carán na Praza do Emigran-
te a partir das 20 h. 

■ EXPOSICIÓNS

MARGA ELESPP
A galería Chroma (Avd.
Florida) é o espacio onde
podemos ollar a mostra
desta artista, que estará
aberta ata o  11 de xuño.

JOAQUIM PATO
Mostra do pintor portugués
que albergará o Instituto
Camões, ata o 5 de xuño.

VANGUARDIAS
(1925-1939)
Fondos do Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
son expostos no C.C. Cai-
xanova ata o 21 de xuño.

MALAS ARTES ‘03
Ciclo de exposicións na sa-
la dos Peiraos (pza. da
Constitución), ata o 10 de
xuño. poderanse ollar obras
de Paula Aneiros, Roi
Fernández, Federico Fer-
nández Alonso, Irene For-
moso, Lorena Gandoy,
Alejandro Gómez, Carlos
Isla e Jorge Migoya.

1950-2000: ARTISTAS
PARA A HISTORIA
O centro social Caixanova
acolle esta mostra. Neste
mesmo lugar pode ollarse a
mostra fotográfica Mans
Salgadas, que recolle o tra-
ballo de Javier Teniente.

IAGO RIERA
Mostra a súa pintura na sa-
la de exposicións do Cole-
xio de Arquitectosna rúa
Marqués de Valadares 27.

CARTACES DE CINE
Ata finais de maio o Res-
tauratododa rúa Romil 11
acollerá esta mostra de
9:30 a 21 h.

DE PASO
Mostra que acolle estes dí-
as a Casa das Artes.Neste
mesmo lugar tamén pode-
mos coñecer a mostra de
Lois Corveira, Ciencia e
traición.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á co-
municación humana, ade-
mais dos módulos que re-

flectirán de xeito perma-
nente distintos aspectos
deste tema, pode verse un-
ha exposición temporal so-
bre a importancia do sector
editorial en Vigo (ata o 28
de setembro) e outra sobre
os medios de comunica-
ción (ata o 5 de xaneiro de
2004). A entrada é de balde
ata o 1 de xuño.

RAFAEL NAVARRO
Mostra a súa obra na gale-
ría Bacelos (Progreso 3) ata
o 30 de maio.

PETER SCHUYFF
Ata o 24 de maio poderemos
visitar unha mostra da súa
pintura na galería Ad Hoc.

DESTINO A LIBERDADE
Recolle a pintura española
do informalismo ao século
XXI e pódese visitar no
Centro Social Caixanova.

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).

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.

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

■ MÚSICA

ANIVERSARIO
VAUXHALL
Este bar, sito en López de
Neira 50, remata cos actos
para celebrar o seu cumpre-
anos, este sábado 31, coa
Festa Aniversario.

MASTRETTA
O venres 30 vai dar un con-
certo na sala Sete Mares.

WAYNE KRAMER
O que fora guitarrista dos
MC5, unha das bandas dos
anos 60 máis influintes no
que sería posteriormente o
movemento punk-rock, pre-
senta agora o que posibel-
mente sexa o mellor dos

seus traballos desde o come-
zo da súa carreira en solita-
rio. Na sala Dominus(avd.
de Galiza 103), o venres 30
ás 22:30. O prezo da entrada
por anticipado é de 13 euros
e na billeteira de 15.

NOVOS MÚSICOS
A escola municipal de músi-
ca organiza este concerto que
se vai celebrar o sábado 31
ás 20 h. no C.C. Caixanova.

■ TEATRO

LAS BICICLETAS
SON PARA EL VERANO
A obra de Fernando Fernán
Gómez vai ser representada
este xoves 29 ás 20:30 no
C.C. Caixanova, dirixida
por Luis Olmos. 

ABRE EL OJO
Esta obra escrita por Zorri-
lla estará no escenario do
C.C. Caixanovao martes 3
representada por Produc-
ciones Inconstantes.

VV ilalbailalba
■ TEATRO

A FARSA DAS ZOCAS
Obra de Ricardo Carvalho
Calero que será representa-
da, no Auditorio Municipalo
sábado 31 ás 21 horas, pola
Escola de Teatro do Centro
Dramático Vilalbés.

BarBarceloscelos
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓNIO,
25 ANOS DE CARTOON
O Museu Nacional da Im-
prensaorganiza, na sala de
exposicións da Biblioteca
Municipal, esta mostra que
reune máis de 60 traballos
deste caricaturista do Expres-
so, publicados entre 1974 e
2000. Un cuarto de século de
historia analizada polo lapis
satírico de António.♦

FANTOCHES
www.fantoches.org

Páxina do IV Festival Internacional de
Monicreques de Redondela, que se ce-
lebrou do 19 ao 26 de maio. A páxina
inclúe presentación, programación, in-
formación sobre a edición anterior e
contacto.♦
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■ En Lira, Carnota, alúgase aparta-
mento a carón da praia completa-
mente equipado para 4 persoas. Con
vistas ao mar. Telf. 981 761 144 / 666
843 997.

■ Entre o 15 de xuño e o 15 de agosto
deixarei o noso país por unha travesía
en coche dende Galiza a Mali, pasan-
do por Marrocos, Sahara Occidental,
Senegal e por último Bamako. Acepto
compañeiro/a. Tamén agradecería in-
formación sobre o traxecto. Teño 38
anos. E-mail: tristras38@yahoo.es.

■ Compro montes na Galiza, prefe-
ribelmente en Lugo provincia. Telf.
630 522 101.

■ Procúrase persoa para coidar ca-
balos nun clube hípico, en Mos. Telf.
639 446 271.

■ ¿Queres perderte na Ribeira Sa-
cra? Alugo unha casa de dous anda-
res totalmente equipada (garaxe, sa-
lón, cociña, baños completos e varios
cuartos duplos) para pasar uns días
ou semanas en Penalba (Nogueira de
Ramuin). Prezo módico. Chámanos
ao 986 376 022 ou 661 642 070.

■ Expedición a Etiopía. Visitaremos as
tribus do sur, que viven na prehistoria, asi
como a conca do río Omo; no sur, a la-
goa Tana, as igrexas na rocha de Lalibe-
la e a cidade musulmá de Harar. Saída o
16 de agosto, volta o 4 de setembro. Pre-
zo 2.100 euros. Informa Alfonso Díaz nos
telf. 986 101 568 ou 626 379 771.

■ Ceivar. Organismo popular Anti-
repressivo inserido no Movimento de
Libertaçom Nacional Galego. Correio
electrónico nacional@ceivar.org. Pági-
na web em construçom em www.cei-
var.org. Telefone nacional 679 533 749.

■ Ando á procura dun melenudo na-
cionalista co que facer boas migas,
habelos hainos, o caso é atopalos. Moza
de 28 anos, bon, meniña que se nega a
medra. GZVOLVORETA@YAHOO.ES.

■ Moza checa, licenciada en pedago-
xía, ofrécese para coidar crianzas
en Santiago, con informes. Tamén
para clases particulares ou tradu-
cións do checo e francés. Telf. 629
674 579 ou no correo electrónico kry-
sarka@email.cz.

■ Véndese Toyota Yaris, tres anos,
ar condicionado, totalmente novo.
Telf. 677 730 802.

■ Véndese Huskies Siberianos vaci-
nados e desparasitados. Económicos.
Telf. 986 116 240 ou 651 477 567 (Pilar).

■ Xa na rúa o nº 10 de Manesquerda,
publicación de Esquerda Nacionalis-
ta-Mocidade a 1,50 euros. Coa pre-
sentación da VIII asemblea de EN-Mo-
cidade; entrevista a Uxía Senlle; artigos
de Xurxo Gregorio e Xosé Anxo Laxe;
análixe da problemáticas das drogas;
colaboración de Patxi Zabaleta (Aralar)
e de Carlos Taibo (sobre o conflito do
Irak). As persoas interesadas poden di-
rixirse a enmocidade@hotmail.com

■ 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 verán, pontes... Telf.
649 217 094 ou yulcorp@hotmail.com

■ En Tapia de Casariego (Astu-
rias) alugo casa nova de campo
con xardín, barbacoa, canastra de
baloncesto, por fins de semana

(venres a domingo) por 90 euros.
Perto da praia e montaña. Contacto
coa natureza. Telf. 667 293 752 ou
667 268 199.

■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas in-
formáticos propios ou traducidos
ao galego. Visítanos en http:
//www.all4you.dk/FreewareWorld/links
.php. Aceptamos todo tipo de suxes-
tións e colaboracións.

■ Alugase vivenda turística en
Meira (Lugo) , xunto ao nacemento
do Miño, recén restaurada, 3 cuartos
dobres con baño, cociña, calefac-
ción e 10.000 m. de terreo. Fin de
semana ou temporada. Telefonos:
982 331 700 e 686 753 105; chamar
ás 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 país. Material resistente em azul marin-
ho, verde erva e gris obscuro. Petos para
o telemóvel e a documentaçom e outros
espaços. Adaptável para levar como bolso
ou à cintura. Medias 15 x 20 cm. Preço 10
euros (mais gastos de envio). Enviar pe-
tiçons a nosup-vigo@nosgaliza.org, ou
chamando para o 679 533 749 (ver mo-
delo en www.galizalivre.org).

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

■ 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).♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Vigovisións
continúa a
poder
contemplarse
no MARCO

de VIGO.
Na imaxe,
uknha
fotografía
de Xulio
Correa.



H. VIXANDE
Coñecido pola súa mili-
tancia pacifista en Bicis
pola Paz, Anxo Moure en-
fróntase a un xuízo rápido
acusado de atentado á au-
toridade cando hai ima-
xes de televisión que pro-
ban que non tivo ningún
comportamento violento.

Seica vai ser xulgado por
atentado á autoridade.

Si, iso que as imaxes de-
mostran que eu non fun vio-
lento nin agredín a ninguén.

Pero non é a primeira
vez que ten problemas
coa lei.

Tiven moitos, por pro-
testar e por outras razóns,
pero sempre fun pacífico.
O último problema foi por-
que a piscina de Chantada
apareceu manchada de cha-
papote cando ía vir Fraga a
inaugurala. Coincidía co
acto para darlle premio do
Millo de Ouro. Eu estaba
en Corme e esa noite apare-
ceu a pintada “Minerva Negra”.

E claro, non sabe quen foi.
Si, si que sei. Foron as xacias

do Miño [unha especie de sereas
de auga doce]. Mesmo hai aberta
unha investigación da policía xu-
dicial para localizalas. Ata me
preguntaron ónde estaban as xa-
cias esas. ¿Onde van estar? En
Chouzón, a carón do Miño, ¡que
vaian na súa procura! E cando as
atopen, que me avisen.

Volvamos ao xuízo máis in-
mediato. ¿Que pasou?

Fraga viña á inauguración
dunha gardería infantil e nós qui-
xemos facer unha inauguración
simbólica cun acto alternativo.

¿Quen son nós?

Xabier Viana e máis eu. Os
dous dedicámonos a contar os
“Contos para parar as guerras e as
mareas negras”. De modo que nos
presentamos na inauguración con
caretas de personaxes dos nosos
contos, Xabier coa de Vicentiño e
eu coa dos tres porquiños. Ademais,
eu subinme a un valado cunha pan-
carta que dicía “Adeus ás armas”.

¿Que pasou?
Ao valado, canda min, subi-

ron dous policías e cando chegou
Fraga empuxáronme os de arriba
e máis outro que estaba abaixo tu-
rrou de min. Ao caer tentei fuxir.

¿E logo por que?
Para que non mallaran en

min, pero me colleron. No coche

da Garda Civil leváronme ao mé-
dico porque tiña unha especie de
lipotimia. No parte, o médico di-
xo que tiña policontusións e eu
anunciei que ía denunciar, por iso
leváronme ao cuartel. Ás dez da
noite lenme os meus dereitos e
dinme que teño que chamar a un
avogado porque se me acusa dun
delicto de atentado á autoridade.

Logo, ¿feriu a alguén?
Parece ser que ao caer eu, man-

couse un policía, pero non fun eu e
si fun, non foi a mantenta porque a
min tiráronme e se ferín a alguén
tivo que ser na caída. O que pasa é
que pensaron que podían dicir que
eu fora violento, que lle pegara ao
policía, pero meteron a pata.

¿Por que?
Crían que tiñan todo

amañado, con testemuñas or-
ganizadas e todo, por iso me
denunciaron e fixeron un
xuízo rápido, pero despois,
esa noite, saíron as imaxes de
Tele 20 [unha televisión local
de Chantada] e quedou claro
que non fora eu.

¿Por iso suspenderon o
xuízo?

Por iso. Ía ser o día se-
guinte ao incidente, o xoves
22, pero a última hora non
apareceu o avogado dos po-
licías e acordaron suspen-
delo, de modo que quedou
para o xoves 29. O meu
avogado pensa que foi unha
estratexia, que agora queren
negociar; teñen medo ás
imaxes, que son moi claras
e que confirman que non te-
ño nada que ver coas lixei-
ras marcas que un dos poli-
cías ten nun ollo. Ademais,
os policías, en privado, re-
coñecéronme que non había
nada diso, pero que lles

mandan os seus xefes...
Entón non foi violento.
Non home. O acto ata era en

silencio, non se berrou nada. Pre-
tendía ser educativo, que os nenos
visen que hai que excluír as ar-
mas. Mesmo Fraga estaba a cen
metros de onde estabamos nós.

¿Que pensa dos xuízos rá-
pidos?

Xa se ve para qué serven. Son
un dos primeiros ao que o queren
xulgar por esa vía, por un asunto
político. Sorte que están aí as ima-
xes. O agredido son eu. Cando eu
estaba arriba, o meu compañeiro
escoitou a un policía dicir referín-
dose a min: “a ver se se parte a
crisma por facer o parvo”.♦

Nº 1.084
Do 29 de maio
ao 4 de xuño
de 2003 OHimalaia é un cor-

dal con varios mon-
tes de oito mil me-

tros. De cando en vez, chega
alí un ocidental rico, paga os
servicios dun nativo sherpa
que lle porte as equipaxes e

o guíe ata o cumio, fai foto-
grafías e volve ao seu país
convertido en famoso. Os
sherpas son en realidade os
que coñecen e escalan as
montañas, os que primeiro
chegaron, pero ninguén llelo

recoñece. Dáse por feito que
son grises e anónimos. O
BNG está cargado de sher-
pas e o PSOE de homes co-
mo Edmund Hillary. E facer
de sherpa é xusto o contrario
de dar o sorpaso.♦
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Memoria
ou
confianza 
X.R. POUSA

Os acontecementos
vividos nos últi-
mos meses falan

da complexidade da socie-
dade en que vivimos, espe-
cialmente en Galiza, na
que as cousas poucas veces
son como parecen. Hai si-
tuacións críticas, de res-
ponsabilidade política má-
xima, como a crise do
Prestige e inmediatamente
a da guerra de Irak, que
tensan ata límites máximos
a corda da conciencia polí-
tica e fan prever reaccións
de castigo para quen detec-
tan o poder do voto como
única arma da democracia.
E non pasa nada. Os pro-
pios resultados electorais
do pasado domingo son
expresión viva desa com-
plexidade. 

Unha de dúas: Ou non
hai memoria, ou non hai
confianza. Ou o noso pobo
esquece os acontecementos
máis inmediatos, ou algo
falla para que os grupos po-
líticos que loitan polo cam-
bio desperten a suficiente
confianza no electorado pa-
ra darlle a volta unha torti-
lla que cheira a queimado.

Son dos que pensa que,
con claras excepcións, os
medios de comunicación
xogan maioritariamente a
favor de manter o status
quo, pero tamén sei que se
dan moitas circunstancias
que permiten falar dunha
sociedade en constante
modernización, capaz de
vencer estas rémoras e su-
perar outros moitos condi-
cionantes da sociedade ru-
ral tradicional.

Neste contexto, resís-
tome a falar dunha Galiza
de desmemoriados e inclí-
nome pola visión de for-
mar parte dunha socieda-
de de incrédulos que vive
moito máis lonxe das es-
truturas políticas do que se
cree. Nun contexto mer-
cantilizado a cáseque to-
dos os niveis sería bon que
quen se ve chamado a po-
ñer en práctica novas solu-
cións para un país con tan
vellos problemas comence
a traballar por mudar a
imaxe no sentido de ofre-
cer unha mellor credibili-
dade a un electorado que
probablemente xa non se
conforma con boas foto-
grafías de persoas elexidas
unilateralmente por apara-
tos anónimos de partidos e
programas impresos en
papel couchécon contidos
moi lonxanos, senón que,
igual que cando mercan
un coche, un traxe ou un-
ha pizza,  piden un produ-
to con máis garantías.
Máis participativo, máis
fresco e transparente para
que todos se poidan ver
reflexados na foto e non
malgastar o voto.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

Anxo Moure
‘Xa se ve para que serven os xuízos rápidos,
para xente coma min e por motivos políticos’




